
τσο κα ρ ία 1813 τσουλώ 
 

πνοή αποφράσσοντας την οδό ή µολύνοντας τον αέρα»· ειδικά για 
µηχανές «εµπλουτίζω το καύσιµο µείγµα µειώνοντας την είσοδο αέ-
ρα στον ανάµικτη (καρµπιρατέρ)», < µέσ. αγγλ. choken, που συνδ. µε 
αρχ. αγγλ. cêace (> cheek «µάγουλο»)]. 

τσοκαρία (η) {χωρ. πληθ.} (υβριστ.) γυναίκα µε ευτελή συµπεριφορά 
και εµφάνιση ΣΥΝ. τσόκαρο. 

τσόκαρο (το) 1. παντόφλα ή πέδιλο µε ξύλινη σόλα, που κάνει χαρα-
κτηριστικό θόρυβο στο περπάτηµα 2. (µτφ.-υβριστ.) γυναίκα µε ευτε-
λή συµπεριφορά και εµφάνιση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνεια [ΕΤΎΜ. 
Αντιδάν., < βεν. zocaro < λατ. socculus, υποκ. τού soccus «µικρό υπόδηµα, 
παντόφλα», πιθ. από τις «γλώσσες» τού Ησυχίου σύκχον υποδήµατα 
φρύγια και συκχάδες είδος υποδήµατος]. 

τσόλι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το κουρέλι, το τσούλι (βλ.λ.) 2. (αργκό) 
άνδρας που εκδίδεται 3. (υβριστ.) πρόσωπο ευτελές, χαµηλού επιπέ-
δου. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. τσούλι]. 

τσολιαδίστικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τσολιά: -ρούχα/ 
φουστανέλα 2. τσολιαδίστικα (τα) η φορεσιά τού τσολιά. Επίσης τσο-
λιάδικος. 

τσολιάς (ο) {τσολιάδες} (λαϊκ.) 1.ο εύζωνος (βλ.λ.): γεια σου, λεβέντη 
µου τσολιά! || τουρίστες φωτογράφιζαν τους - µπροστά από τη Βουλή 
2. (συνεκδ.) οµοίωµα τσολιά (σηµ. 1) που πωλείται ως τουριστικό 
αναµνηστικό (σουβενίρ). — (υποκ.) τσολιαδάκι (το). [ΕΤΎΜ. < τσόλι 
(βλ. λ. τσούλι)]. 

τσοµπανάκος κ. τσοπανάκος (ο) νεαρός τσοµπάνης: «~ ήµουνα, 
προβατάκια έβοσκα». 

τσοµπάνης κ. τσοπάνης (ο) {τσοµπάνηδες κ. τσοµπαναραίοι} ο 
βοσκός, ο ποιµένας. Επίσης τσοµπάνος κ. τσοπάνος. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. çoban < περσ. Söbän < göbän «βουκόλος»]. 

τσοµπανόπουλο κ. τσοπανόπουλο (το) µικρός, νεαρός τσοµπάνης. 
[ΕΤΥΜ, < τσοµπάνης + λεξικό επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

τσοµπανόσκυλο κ. τσοπανόσκυλο (το) 1. σκύλος που χρησιµοποιείται 
από τους τσοµπάνηδες για τη φύλαξη των κοπαδιών 2. (µτφ.-µειωτ.) 
πρόσωπο που δείχνει ιδιαίτερη πίστη και αφοσίωση στο αφεντικό 
του. 

τσοµπάνος (ο) → τσοµπάνης 
τσόνι (το) {τσον-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το πουλί σπίνος (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. ∆ιαλεκτ. λ., αγν. ετύµου]. 
τσόντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. πρόσθετο κοµµάτι υφάσµατος, 

που τοποθετείται σε φορεσιά, για να µακρύνει ή να φαρδύνει 2. (κατ' 
επέκτ.) καθετί που προστίθεται σε κάτι άλλο ΣΥΝ. συµπλήρωµα 3. (ει-
δικότ.) (α) η εµβόλιµη σκηνή πορνό που παρεµβάλλεται κατά την προ-
βολή ταινίας µε διαφορετικό θέµα (β) (συνεκδ.) κάθε ταινία πορνό ή 
κασέτα βίντεο µε τολµηρό περιεχόµενο: ένας κινηµατογράφος που 
προβάλλει τσόντες. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. zonta (ιταλ. giunta) «προσθήκη» < ρ. giungere «φθάνω -
(µέσ.) συνδέοµαι, προστίθεµαι» < λατ. jüngere «συνδέω, συνάπτω» 
(αρχ. ζεύγ-νυ-µι)]. 

τσοντάδικο (το) (λαϊκ.) λαϊκός κινηµατογράφος που προβάλλει ται-
νίες πορνό. 

τσοντάρω ρ. µετβ. {τσοντάρισα} (λαϊκ.) 1. (σε ρούχο, ύφασµα) προ-
σθέτω τσόντα ΣΥΝ. µατίζω 2. (µτφ.) συµπληρώνω το ποσό που απαι-
τείται για κάποιον σκοπό: θα του τσοντάρει ο πατέρας του µερικά 
χρήµατα, για να αγοράσει αυτοκίνητο. — τσοντάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
< βεν. zontare < zonta (βλ. λ. τσόντα)]. 

τσοντοσινεµάς (ο) {τσοντοσινεµάδες} (λαϊκ.) ο κινηµατογράφος που 
προβάλλει ταινίες πορνό ΣΥΝ. τσοντάδικο. 

τσοπανάκος (ο) -+ τσοµπανάκος 
τσοπάνης (ο) → τσοµπάνης 
τσοπανόπουλο (το) → τσοµπανόπουλο 
τσοπάνος (ο) → τσοµπάνης 
τσοπανόσκυλο (το) ~» τσοµπανόσκυλο 
τσόπερ (το) {άκλ.} 1. ΗΛΕΚΤΡ. διάταξη που διακόπτει ή αποκαθιστά 

τη λειτουργία ηλεκτρικού κυκλώµατος σε τακτά χρονικά διαστήµα-
τα · 2. µοτοσυκλέτα µε υπερυψωµένο τιµόνι και χαµηλό κάθισµα. — 
(υποκ.) τσοπεράκι (το) (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. chopper < chop «κόβω, διακόπτω» < παλ. γαλλ. 
c(h)oper < δηµώδ. λατ. *cuppare «αποκεφαλίζω»]. 

τσότρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ξύλινο δοχείο κρασιού ή νερού 
ΣΥΝ. φλασκί. 
[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < τουρκ. çotra < ιταλ. ciotola < λατ. cotyla < αρχ. κο-
τύλη (βλ.λ.)]. 

τσουβαλάτα επίρρ. (λαϊκ.) µέσα σε τσουβάλι- στη ΦΡ. χύµα και 
τσουβαλάτα βλ. λ. χύµα. 

τσουβάλι (το) {τσουβαλ-ιού | -ιών} 1. καννάβινος σάκος µέσα στον 
οποίο αποθηκεύονται διάφορα προϊόντα- ΦΡ. (α) βάζω (κάποιον) στο 
τσουβάλι εξαπατώ, παραπλανώ (κάποιον) (β) βάζω (κάποιον) στο ίδιο 
τσουβάλι (µε άλλον) εξισώνω (κάποιον) αδίκως (µε άλλον), ισοπεδώ-
νω (γ) (εµφατ.) µε το τσουβάλι για πολύ µεγάλη ποσότητα, αφειδώς: 
ξοδεύει τα λεφτά ~ 2. (συνεκδ.) το περιεχόµενο τού σάκου: ένα ~ πα-
τάτες | κρεµµύδια ΣΥΝ. τσουβαλιά 3. ρούχο πολύ τσαλακωµένο ή πο-
λύ φαρδύ και άκοµψο. — (υποκ.) τσουβαλάκι (το). [ΕΤΎΜ. < τουρκ. 
çuval < περσ. cuwal | guwâl «σάκος»]. 

τσουβαλιά (η) η ποσότητα προϊόντος που χωράει ένα τσουβάλι. 
τσουβαλιάζω ρ. µετβ. {τσουβάλιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. τοποθετώ, 

αποθηκεύω σε τσουβάλι ΣΥΝ. σακιάζω 2. (µτφ.) (α) λέω κάτι σε υπερ-
βολικό βαθµό: µας τσουβάλιασε στα ψέµατα (β) συλλαµβάνω και βά-
ζω στη φυλακή: χθες τσουβάλιασαν πολλούς λαθροµετανάστες. — 
τσουβάλιασµα (το). 

τσουγκράνα (η) {δύσχρ. τσουγκρανών} 1. γεωργικό εργαλείο µε σι-
δερένια δόντια στην άκρη, προσαρµοσµένα σε ξύλινο κοντάρι, το 
οποίο χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό τού χώµατος από τις πέ-
τρες και άλλα άχρηστα αντικείµενα 2. ο ξύλινος πήχυς που χρησιµο-
ποιείται για το ξέµπλεγµα νήµατος. 
[ΕΤΎΜ. Πιθ. < *γρατσούνα (µε αντιµετάθεση συλλαβών) < γρατσουνώ 
(βλ.λ.)]. 

τσουγκρανιά (η) 1. ο χειρισµός τής τσουγκράνας 2. (συνεκδ.) η γρα-
τζουνιά, η αµυχή από χτύπηµα τσουγκράνας. 

τσουγκρανιζω ρ. µετβ. 1. καθαρίζω µε τσουγκράνα · 2. γρατσουνί-ζω. — 
τσουγκράνισµα (το). 

τσουγκρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τσούγκρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) συγκρούω ελαφρά δύο αντικείµενα: τσούγκρισαν τα ποτήρια 
τους | πασχαλινά αβγά- ΦΡ. τα τσουγκρίζω (µε κάποιον) τσακώνοµαι, 
µαλώνω (µε κάποιον) ♦ 2. (αµετβ.) συγκρούοµαι (µε κάποιον): τα δύο 
αυτοκίνητα τσούγκρισαν 3. (µεσοπαθ. τσουγκρίζοµαι) συγκρούοµαι 
(µε κάποιον): τσουγκρίστηκαν στον δρόµο (έπεσε ο ένας πάνω στον 
άλλον). — τσούγκρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < *συγκρίζω (µε τσιτακισµό και τροπή [i] → [u], πβ. κ. συρίζω 
- τσυρίζω, σίζω - τσούζω) < αρχ. συγκρούω]. 

τσούζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έτσουξα} ♦ (µετβ.) 1. προκαλώ καυστικό 
πόνο σε (κάποιον/κάτι), όπως όταν ρίχνουµε οινόπνευµα σε ανοιχτή 
πληγή: πρόσεξε πώς θα βάλεις την αλοιφή στο τραύµα, γιατί θα σε 
τσούξει 2. (µτφ.) προκαλώ ψυχικό πόνο (σε κάποιον, επειδή λέω ή κά-
νω κάτι που τον ενοχλεί, τον πειράζει): τον έτσουξαν τα λόγια του || 
δηµοσιεύει µια είδηση που θα τους τσούξει ♦ (αµετβ.) 3. (α) είµαι 
δριµύς, προκαλώ καυστικό πόνο: ένα υγρό που τσούζει, όταν το βά-
λεις στην πληγή (β) αισθάνοµαι ερεθισµό: τα µάτια µου τσούζουν από 
το νέφος 4. (µτφ.) είµαι δριµύς: το κρύο τσούζει 5. (µτφ.) είµαι 
δηκτικός: µερικά πράγµατα τσούζουν, όταν τ' ακούς || λόγια που 
τσούζουν ΦΡ. τα τσούζει πίνει πολύ, µεθάει 6. (µτφ.) είµαι ακριβός: 
οι τιµές σ' αυτό το µαγαζί τσούζουν. — τσούξιµο (το). [ΕΤΎΜ. µεσν. 
< αρχ. σίζω «εκβάλλω συριστικό ήχο» (ονοµατοποιηµέ-νη λ.), µε 
τσιτακισµό (πβ. κ. συρίζω - τσυρίζω) και τροπή [i] → [u] (πβ. κ. 
συγκρούω - τσουγκρίζω)]. 

τσουκάλα (η) → τσουκάλι 
τσουκαλάδικο (το) (λαϊκ.) 1. το εργαστήριο τού τσουκαλά 2. ο χώρος 

πωλήσεως τσουκαλιών και άλλων πήλινων ειδών. [ΕΤΥΜ. < 
τσουκαλάς (πληθ. τσουκαλάδ-ες) + παραγ. επίθηµα -ικο, πβ. κ. βενζιν-
άδικο]. 

τσουκαλάς (ο) {τσουκαλάδες} (λαϊκ.) ο κατασκευαστής ή ο πωλητής 
τσουκαλιών. 

τσουκάλι (το) {τσουκαλ-ιού | -ιών) χύτρα από πηλό. — (υποκ.) τσου-
καλάκι (το), (µεγεθ.) τσουκάλα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., υποκ. τού τσούκ(κ)α < ιταλ. zucca «κολοκυθιά, κολοκύ-
θα» < µτγν. λατ. cucutia (µε αποκοπή τής α' συλλαβής και αντιµετά-
θεση συµφώνων), για το οποίο βλ. λ. κουκούτσι]. 

τσουκαλιά (η) (λαϊκ.) η ποσότητα που χωράει ένα τσουκάλι. 
τσουκάνι (το) {τσουκαν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) σφυρί για το πελέκηµα τής 

πέτρας. — τσουκάνισµα (το), τσουκανίζω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τυκάνιον (µε τσιτακισµό και τροπή [i] → [u]), υποκ. 
τού τυκάνη «δοκάνη, αλωνιστικό εργαλείο» < αρχ. τύκος «σφυρί, πέ-
λεκυς» + παραγ. επίθηµα -άνη (πβ. κ. χο-άνη). Το αρχ. τύκος ανάγε-
ται στη µηδενισµ. βαθµ. *tuk- τού I.E. *teuk- (p. τεύχω «φτειάχνω, κά-
νω») και συνδ. µε αρχ. σλαβ. tüknoti «χτυπώ, ωθώ», ρωσ. tknuti, αρχ. 
γερµ. dûhen «πιέζω», αρχ. ιρλ. toll «τρύπα» κ.ά. Βλ. λ. τυγχάνω]. 

τσουκνίδα (η) BOT. ποώδες φυτό καλυπτόµενο από «τρίχες» που τσι-
µπούν και προκαλούν έντονο κνησµό στο δέρµα ανθρώπου ή ζώου, 
όταν έρθει σε επαφή µαζί τους. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. λ., που ανάγεται στο αρχ. κνίδη «τσουκνίδα» (< κνίδωση, 
βλ.λ.), αλλά είναι αβέβαιη η ακριβής µορφολ. εξέλιξη. Σύµφωνα µε 
µια άποψη, η λ. προέρχεται από τ. *κυνοκνίδη (< κύων, κυνός + 
κνίδη) > *κυκνίδα > *τσυκνίδα > τσουκνίδα, ενώ κατ' άλλους από 
*άκανθο-κνίδη. Τέλος, έχει προταθεί και η περίπτωση συµφυρµού 
των λ. τσούχτρα και κνίδη]. 

τσούλα (η) {σπάν. τσούλων} 1. η γυναίκα ελευθερίων ηθών, η πόρνη 2. 
κάθε ανήθικη γυναίκα. — (υποκ.) τσουλάκι κ. τσουλί (το) κ. τσου-λίτσα 
(η), (µεγεθ.) τσουλάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ciulla, που αποσπάστηκε από τη λ. fan-ciulla «κοριτσάκι 
προεφηβικής ηλικίας» (αρσ. fanciullo), άλλος τ. τού fancello, υποκ. 
τού fante «µωρό, παιδάκι» (< λατ. infans, -antis)]. 

τσουλήθρα (η) {σπάν. τσουληθρών} παιχνίδι που συναντάται συχνά 
σε παιδικές χαρές ή σε πισίνες, το οποίο αποτελείται από κατηφορι-
κή λεία σανίδα µε προστατευτικές πλευρές (κουπαστές), στην κορυ-
φή τής οποίας κάθονται τα παιδιά και αφήνονται να γλιστρήσουν 
προς τη βάση της καταλήγοντας στο έδαφος (ή στο νερό, αν είναι σε 
πισίνα): κάνω ~ (αφήνοµαι να γλιστρήσω στην τσουλήθρα). [ΕΤΥΜ. 
< τσουλώ + παραγ. επίθηµα -ήθρα, πβ. κ. κολυµβ-ήθρα]. 

τσουλί (το) → τσούλα 
τσούλι κ. τσόλι (το) {τσουλ-ιού | -ιών) χαλί από φθαρµένο ύφασµα 

ΣΥΝ. κουρελού (βλ. λ. τσόλι). [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. cui < αραβ. 
cui]. 

τσουλούφι (το) {τσουλουφ-ιού | -ιών} τούφα µαλλιών, ιδ. αυτή που 
εξέχει στο µπροστινό ή πάνω µέρος τού κεφαλιού: τον άρπαξε από το 
~1| δεν είχε χτενιστεί και πετούσαν κάτι τσουλούφια στο κεφάλι του· 
ΦΡ. θα σου βγάλω το τσουλούφι θα σε ξεµαλλιάσω. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. zülüf]. 

τσουλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τσουλάς... | τσούλ-ησα, -ιέµαι} ♦ 1. 
(µετβ.) σπρώχνω (κάποιον/κάτι), ώστε να κυλήσει, κυλώ (κάποιον/κά-
τι) σε επίπεδη επιφάνεια: προσπαθούσαν να τσουλήσουν στην κατή- 



τσουµπλέκι 1814 τυλίγω 
 

φόρα το αυτοκίνητο που δεν έπαιρνε µπρος ♦ (αµετβ.) 2. γλιστρώ πά-
νω σε µια επιφάνεια 3. (αργκό) κινούµαι, παίρνω µπρος: τσούλα να 
φύγουµε! 4. (α) (για υπόθεση, διαδικασία κ.ά.) εξελίσσοµαι, προχωρώ 
προς τη διευθέτηση µου: το θέµα µας τσουλάει, σύντοµα θα τακτο-
ποιηθεί (β) εξελίσσοµαι ικανοποιητικά, επιτυγχάνω: αυτή η εκποµπή 
δεν τσούλησε και τη σταµάτησαν. — τσούληµα (το). [ΕΤΥΜ. < 
*τσυλώ < αρχ. κυλώ, µε τσιτακισµό], 

τσουµπλέκι (το) (συνήθ. στον πληθ.) µικροαντικείµενα που κουβαλάει 
κανείς µαζί του, συνήθ. αντικείµενα για πρόχειρο φαγητό (κα-
τσαρολικά, µαχαιροπίρουνα κ.λπ.). — (υποκ.) τσουµπλεκάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. çomlek «πήλινο δοχείο»]. 

τσουναµι (το) {άκλ.} πολύ µεγάλο θαλάσσιο κύµα που προκαλείται 
από υποθαλάσσιο σεισµό ή από ηφαιστειακή έκρηξη. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
tsunami < ιαπων. tsunami < tsu «λιµάνι» + nami «κύµα»]. w 

τσουνί (το) {τσουν-ιού | -ιών} 1. BOT. (για φύλλο ή καρπό) ο µίσχος, το 
κοτσάνι 2. (ευφηµ.) το πέος µικρού παιδιού ΣΥΝ. τσουτσούνι. [ΕΤΥΜ. 
< *κυνίον, υποκ. τού αρχ. κύων, κυνός, µε τσιτακισµό]. 

τσούξιµο (το) {τσουξίµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) ο καυστικός πόνος 
που αισθάνεται κανείς, λ.χ. όταν βάλουµε οινόπνευµα πάνω σε τραύ-
µα, σε ανοιχτή πληγή. 
[ΕΤΥΜ. Από το θ. τού αορ. έ-τσουξ-α (ρ. τσούζω) + παραγ. επίθηµα -
ιµο]. 

τσουπ {άκλ.} (εκφραστ.) 1. για τη δήλωση τής ξαφνικής εµφάνισης 
κάποιου: εκεί που καθόµασταν, ~, να σου κι ο Πέτρος! 2. (συνήθ. 
επαναλαµβανόµενο) για τη δήλωση τρόπου περπατήµατος, συνήθ. 
αργού ή ασυνήθιστου: ~, ~, ~ η γιαγιά κατάφερε να περάσει τον δρό-
µο µόνη της 3. (γενικότ.) για διάφορες κινήσεις ή ενέργειες: αυτό το 
πλυντήριο είναι υπεραυτόµατο: βάζεις τα ρούχα µέσα, ~, πατάς το 
κουµπί και, ~, τα κάνει όλα µόνο του! 4. για να δηλωθεί η ταχύτητα, 
συντοµία κ.λπ.: πήγα µε το αυτοκίνητο και, ~, ήµουν εκεί σε 10 λεπτά. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. cup, ηχοµιµητ. λ.]. 

τσούπρα κ. τσούπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η µικρή κοπέλα. — 
(υποκ.) τσουπί (το). 
[ΕΤΥΜ. < αλβ. tsupë, πιθ. υπό την επίδρ. τού περιληπτ. tSupëri «το σύ-
νολο των κοριτσιών»]. 

τσουράπι (το) {τσουραπ-ιού | -ιών} 1. κοντή χειροποίητη µάλλινη 
κάλτσα των χωρικών 2. (κατ' επέκτ.) κάθε χοντρή µάλλινη κάλτσα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. çorap], 

τσουράπω (η) {πληθ. τσουράπες} (µτφ.-µειωτ.) κακοντυµένη και 
απεριποίητη γυναίκα. 

τσουρέκι (το) {τσουρεκ-ιού | -ιών) γλυκό αρτοσκεύασµα µε αφράτη 
ζύµη, που παρασκευάζεται από αλεύρι, βούτυρο, αβγά, ζάχαρη και 
αρωµατικές ουσίες, παλαιότ. συνδεδεµένο µε τις γιορτές τού Πάσχα 
και που σήµερα καταναλώνεται οποιαδήποτε µέρα: τους προσέφερε 
~ µαζί µε τον καφέ. — (υποκ.) τσουρεκάκι (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
çorek]. 

τσούρµο (το) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (παλαιότ.) το πλήρωµα εµπορικού ή 
πολεµικού πλοίου: οι Τούρκοι έπαιρναν Έλληνες νησιώτες στα ~ των 
πολεµικών τους πλοίων 2. (συνηθέστ.-καθηµ.) το πλήθος ανθρώπων: 
τον ακολουθούσε ένα ~ παιδιά. 
[ΕΤΥΜ Αλλος τ. τής λ. τσούρµα (αντιδάν.) < ιταλ. ciurma «πλήρωµα 
πλοίου» < πορτ. chusma | churma < µτγν. λατ. c(e)leusma < αρχ. κέ-
λευσµα]. 

τσουρουφλίζω ρ. µετβ. {τσουρούφλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. καίω επι-
φανειακά: η πλάτη του ήταν τσουρουφλισµένη από τον ήλιο ΣΥΝ. κα-
ψαλίζω 2. (µτφ.) προκαλώ δυσάρεστο συναίσθηµα: ο λογαριασµός 
τής εφορίας µε τσουρούφλισε. — τσουρούφλισµα (το). [ΕΤΥΜ Από 
συµφυρµό των ονοµατοπ. ρ. τσουρώνω και τσουφλίζω (µεσν.)]. 

τσουρουφλιστός, -ή, -ό αυτός που έχει τσουρουφλιστεί, καψαλι-
σµένος. 

τσουτσέκι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) 1. ο µικρόσωµος, ο µικροκαµωµέ-
νος 2. ο ανήλικος · 3. αυτός που συµπεριφέρεται µε θράσος ΣΥΝ. 
αναιδής. [ΕΤΥΜ < τουρκ. çiçek]. 

τσουτσούνι (το) {τσουτσουν-ιού | -ιών) (λαϊκ.-οικ.) 1. το πέος (συνήθ. 
για παιδιά) 2. (υβριστ.) πρόσωπο ανάξιο λόγου. — (υποκ.) τσου-
τσουνάκι (το), (µεγεθ.) τσουτσούνα κ. τσουτσουνάρα (η). [ΕΤΥΜ 
Αναδιπλ. τ. τού τσούνι | τσουνί (βλ.λ.)]. 

τσουχτερός, -ή, -ό 1. δριµύς, διαπεραστικός: κάνει ~ κρύο 2. (µτφ.) 
δηκτικός: -λόγια 3. (µτφ.) πολύ ακριβός: ~ τιµές | λογαριασµός | πρό-
στιµο. — τσουχτερά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Από το θ. τού αορ. έ-τσουξ-α (ρ. τσούζω) και το παραγ. επίθη-
µα -ερός, πβ. κ. κοφτ-ερός]. 

τσούχτρα (η) {δύσχρ. τσούχτρων} 1. µέδουσα που προκαλεί έντονο 
πόνο, φαγούρα και κοκκίνισµα, όταν τσιµπήσει (κάποιον): τον τσί-
µπησε ~ || η θάλασσα είχε τσούχτρες 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) σαρ-
καστικός, δηκτικός άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ Από το θ. τού αορ. έ-τσουξ-α (ρ. τσούζω) και το παραγ. επίθη-
µα -τρα, πβ. κ. πνίχ-τρα, ρουφήχ-τρα]. 

τσόφλι (το) {χωρ. γεν.} 1. το κέλυφος τού αβγού 2. (κατ' επέκτ.) το πε-
ρίβληµα, η φλούδα καρπού 3. (µτφ.) ευτελής άνθρωπος. [ΕΤΥΜ. 
Αβεβ. ετύµου, πιθ. < µεσν. τσέφλιν< αραβ. djefl. Κατ' άλλη (λιγότερο 
πιθ.) άποψη, τσόφλι < *έξω-φλοιον (< έξω + φλοιός), οπότε η ορθότ. 
γρ. θα ήταν τσώφλοιο]. 

τσόχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. χοντρό µάλλινο ύφασµα· ΦΡ. τι θα χά-
σω την τσόχα ή τα ραφτικά | τι πληρώνεις την τσόχα ή τα ραφτικά (ι) 
για κάτι το οποίο το βρίσκει κανείς σε τιµή ευκαιρίας και γι' αυτό 

δεν αξίζει να ανησυχεί για τα χρήµατα που θα δώσει (ii) για καθετί 
που συµβαίνει και δεν έχει καµία συνέπεια για κάποιον 2. (συνεκδ.) 
το πράσινο χοντρό µάλλινο ύφασµα, µε το οποίο καλύπτεται το τρα-
πέζι τής χαρτοπαιξίας 3. (συνεκδ.) η χαρτοπαιξία: τον έφαγε η ~. — 
τσόχινος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. çuha]. 

Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. (το) Ταµείο Συντάξεως Προσωπικού Εφηµερίδων Αθη-
νών-Θεσσαλονίκης. 

τουγκλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {τσυγκλάς... | τσύγκλησ-α, -τηκα, -µένος} 1. 
κεντώ ζώο µε κάτι αιχµηρό 2. (συνήθ. µτφ. για πρόσ.) πειράζω, προ-
καλώ την αντίδραση κάποιου εξερεθίζοντάς τον (ενώ αυτός διστά-
ζει): πάψε να µε τσυγκλάς, γιατί θα θυµώσω || δεν έφταιγε που τον 
χτύπησε- την τσυγκλούσε όλη την ώρα. Επίσης τσυγκλίζω. — τσύ-
γκληµα κ. τσύγκλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < τσύγκλα, άλλος τ. τής λ. ξύγκλα «όργανο τού αργαλειού» 
(νόθο συνθ.) < οξύς + µεσν. ουγκλα < λατ. ungula «όνυξ, οπλή (ίπ-
που)» (υποκ. τού unguis «νύχι»). Κατ' άλλη άποψη, < *τσιγκελώ | -ίζω 
< τσιγκέλι]. 

τσύµα-τσύµα επίρρ. (λαϊκ.) 1. άκρη-άκρη 2. (συνεκδ.) µε δυσκολία, 
ίσα-ίσα, στο όριο, µόλις και µετά βίας: ~ τα φέρνουµε βόλτα ΣΥΝ. µε 
το ζόρι. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. cima «κορυφή (βλαστού), άκρη» < λατ. cima | 
cyma «κύηµα, νεαρός βλαστός» < αρχ. κύµα (άλλος τ. τού κύηµα < 
κύω | κυέω)]. 

τσύνορο (το) → τσίνορο 
τσυρίδα (η) δυνατή και διαπεραστική φωνή. [ΕΤΎΜ. < τσυρίζω (πβ. το 

σχήµα σφραγίζω - σφραγίδα, φροντίζω -φροντίδα)]. 
τσυρίζω ρ. αµετβ. (τσύριξα} βγάζω οξεία, διαπεραστική κραυγή: τι 

έπαθες και τσυρίζεις; ΣΥΝ. στριγκλίζω. — τσύριγµα (το). [ΕΤΥΜ < 
συρίζω (µε τσιτακισµό, πβ. κότσυφας - κόσσυφος)]. 

τσυριχτός, -ή, -ό (για φωνή, τραγούδι) αυτός που παράγεται µε οξύ, 
διαπεραστικό ήχο: είχε µια αντιπαθητική ~ φωνή. — τσυριχτά επίρρ. 

τσυτσυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τσυτσύρισα} παράγω συνεχή συρι-
στικό ήχο, όπως το λάδι που καίγεται στο τηγάνι, τα υλικά που τσι-
γαρίζονται κ.λπ. — τσυτσύρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < τσυρίζω, µε εκφραστ. αναδιπλασιασµό τής πρώτης συλλα-
βής]· 

Τ.Τ.Ε. (η) Τράπεζα τής Ελλάδος. 
Τ.Τ.Τ. (τα) (παλαιότ.) Ταχυδροµεία, Τηλέγραφοι, Τηλέφωνα. 
Τυβιγγη (η) πόλη τής Ν∆. Γερµανίας, γνωστή για το πανεπιστήµιο 

και τους εκδοτικούς της οίκους. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. Tübingen < παλαιότ. Twivigia < µέσ. άνω 
γερµ. twing «τοµέας δικαιοδοσίας, αρµοδιότητας»]. 

τυγχάνω ρ. αµετβ. {έτυχα} (αρχαιοπρ.) 1. τυχαίνω (βλ.λ.) (συνήθ. µε 
κατηγορούµενο ή κατηγορηµατική µτχ.) είµαι, συµβαίνει να είµαι: ο 
πρόεδρος τυγχάνει φίλος µου || ο νεαρός τυγχάνει προστατευόµενος 
µου || οι κύριοι τυγχάνουν εργαζόµενοι στην εταιρεία µας 2. (+γεν.) 
µου συµβαίνει (κάτι): ~ θεραπείας || ~ τής αµέριστης υποστήριξης τής 
κυβερνήσεως. 
[ΕΤΥΜ αρΧ· (µε έρρινο ένθηµα -γ- και παραγ. επίθηµα -άνω, πβ. κ. 
µανθ-άνω) < θ. τυχ-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. τευχ- < I.E. *dheugh- «πιέ-
ζω, εφάπτοµαι, αγγίζω», πβ. σανσκρ. duhâti «αρµέγει», αρχ. γερµ. tuht 
«δύναµη, ισχύς» (> γερµ. tüchtig «άξιος, ικανός»), ιρλ. duan «αρκεί, 
φθάνει» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. τευχ-ω, τεϋχ-ος, τύχ-η κ.ά.]. 

Τ.Υ.∆.Κ. (η) Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
τυλιγάδι (το) {τυλιγαδ-ιού | -ιών} 1. ξύλινη ράβδος που χρησιµοποιούν 

οι υφάντριες, για να τυλίγουν το νήµα ΣΥΝ. τυλιχτάρι 2. ΦΙΛΟΛ. 
πάπυρος τυλιγµένος σε κύλινδρο · 3. (λαϊκ.) σκουλήκι που παρασιτεί 
στις ελιές. [ΕΤΥΜ < µεσν. τυλιγάδι)ο)ν < τυλίγω + υποκ. επίθηµα -
άδι)ο)ν]. 

τυλιγαδιάζω ρ. µετβ. {τυλιγάδιασ-α, -τηκα, -µένος} τυλίγω νήµα σε 
τυλιγάδι. — τυλιγάδιασµα (το). 

τυλίγω ρ. µετβ. {τύλι-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. (για νήµα, καλώδιο κ.τ.ό.) 
περιστρέφω κάτι γύρω από τον εαυτό του ή γύρω από (κάτι) άλλο: ~ το 
σκοινί γύρω από τον στύλο || ~ την κλωστή στο καρούλι || ~ το καλώδιο 
στο πηνίο || - το φιλµ | την πετονιά ΑΝΤ. ξετυλίγω 2. (ειδικότ.) κάνω κάτι 
ρολό: ~ το χαλί | τον χάρτη | µια αφίσα ANT. ξετυλίγω 3. (συνεκδ.) 
σκεπάζω, περιβάλλω µε κάλυµµα: τύλιξε τα τρόφιµα µε αλουµινόχαρτο 
|| τύλιξε το πόδι µε γάζα- ΦΡ. τυλίγω (κάποιον) σε µια κόλλα χαρτί για 
την πειθαρχική ή ποινική δίωξη που θα υποστεί κάποιος, αφού 
συγκεντρωθούν τα αποδεικτικά στοιχεία που θα στηρίξουν την ενοχή 
του: τον τύλιξαν σε µια κόλλα χαρτί και τον έστειλαν στον εισαγγελέα 4. 
(κατ' επέκτ.) συσκευάζω, περιβάλλω κάτι µε χαρτί, "ύφασµα κ.ά.: θα 
πάρετε τα σουβλάκια στο χέρι ή να σας τα τυλί- | ξω; || θα µου τυλίξετε 
το βάζο, γιατί είναι για δώρο; 5. (για τα µαλλιά) περιστρέφω τούφες 
µαλλιών γύρω από µπικουτί (βλ.λ.), για να τους δώσω ορισµένη φόρµα, 
γραµµή: είχε τυλίξει τα µαλλιά της, για να κατσαρώσουν || ήρθε µε 
τυλιγµένα τα µαλλιά 6. (µτφ.) περιβάλλω, κλείνω (κάποιον/κάτι) µέσα 
µου: τους τύλιξε η οµίχλη || τον τύλιξε στην αγκαλιά της || την τύλιξε η 
γλυκιά νάρκη τού ύπνου 7. (µτφ.) εξαπατώ (κάποιον), καταφέρνω να 
τον κάνω να δεχθεί ό,τι του λέω µε πονηρό τρόπο: την τύλιξε τάζοντας 
της λαγούς µε πετραχήλια! || πρόσεξε µη σε τυλίξει και την παντρευτείς! 
ΣΥΝ. ξεγελώ, παραπλανώ-(µεσοπαθ. τυλίγοµαι) 8. περιστρέφοµαι 
γύρω από κάτι: τα νήµατα τυλίγονται αυτόµατα γύρω από µεταλλικά 
πηνία || το φιλµ τυλίχτηκε σε λίγα δευτερόλεπτα στη µποµπίνα 9. 
µαζεύοµαι, δίνω στο σώµα µου τέτοιο σχήµα, ώστε να µοιάζω µε 
σφαίρα και να µην ξεχωρίζουν τα άκρα: ο σκαντζόχοιρος τυλίχτηκε κι 
έγινε µια µπάλα || η γάτα τυλίχτηκε σαν κουβάρι 10. (+ µε κάτι) καλύπτω 
το σώµα µου ή µέρος 
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του µε ρούχο, κάλυµµα: τυλίχτηκε στη γούνα της || το σώµα της ήταν 
τυλιγµένο σε µεταξωτά υφάσµατα || το κεφάλι του ήταν τυλιγµένο µε 
γάζες || τυλίχτηκε στο παλτό του 11. (ειδικότ.) σκεπάζοµαι (µε σε-
ντόνι, κουβέρτα): τυλίξου, γιατί θα κρυώσεις || να τυλιχτείς καλά και 
να προσέξεις να µην ξεσκεπαστείς ΣΥΝ. κουκουλώνοµαι 12. (µτφ.) 
µπλέκοµαι σε µια υπόθεση χωρίς να το θέλω ή παρασύροµαι από κά-
ποιον µε πονηρό τρόπο: τυλίχτηκε στα δίχτυα τους και έχασε πολλά 
λεφτά || αυτός είναι αϊτός, δεν τυλίγεται εύκολα! 13. καλύπτοµαι από 
κάτι, µε περιβάλλει, ώστε να µη φαίνοµαι: το τάνκερ τυλίχτηκε στις 
φλόγες || το κτήριο είχε τυλιχτεί στους καπνούς. — τύλιγµα (το) 
[µτγν.] κ. τύλιξη (η). 
[ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. ετύλιξα τού µτγν. τυλίσσω (κατά το σχήµα 
έπνιξα - πνίγω) < αρχ. τύλη | τύλος «οτιδήποτε έχει κυρτωθεί από το 
βάρος, καµπούρα, προσκεφάλι», τεχν. όρ., < *tu-l- (µε παρέκταση -1-), 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *teu- «φουσκώνω», πβ. σανσκρ. tülam 
«βαµβάκι, τούφα», αρχ. σλαβ. tylü «αυχένας», αρχ. πρωσ. tulan «πο-
λύ», αρχ. νορβ. polir «δέντρο, σφήνα», γερµ. Doll «σκαλµός» κ.ά. 
Οµόρρ. τυλ-ώ (-ώνω)]. 

τυλιχτάρι (το) {τυλιχταρ-ιού | -ιών} το τυλιγάδι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < τυλιχτός + παραγ. επίθηµα -άρι, πβ. κ. σφαχτ-άρι). 

τυλιχτός, -ή, -ό αυτός που έχει τυλιχτεί, ο τυλιγµένος. 
τύλος (ο) (λόγ.) 1. ο κάλος, ο ρόζος 2. (ειδικότ.) η καµπούρα τής κα-

µήλας ΣΥΝ. ύβος 3. ΝΑΥΤ. ξύλινο ή µεταλλικό κατασκεύασµα που χρη-
σιµεύει στην πρόσδεση καλωδίων τού πλοίου ΣΥΝ. τάκος 4. BOT. η 
µεµβράνη που παρεµβάλλεται ανάµεσα στα διαχωριστικά τοιχώµατα 
των ηθµοειδών σωλήνων τού φυτού. [ΕΤΥΜ. αρχ., άλλος τ. τού ουσ. 
τύλη (βλ. λ. τυλίγω)). 

τυλοφθορος, -ος, -ο(ν) [1890] (για φάρµακα) αυτός που φθείρει και 
εξαλείφει τους κάλους. [ΕΤΥΜ < τύλος + -φθόρος < φθείρω]. 

τυλώδης, -ης, -ες [µτγν.] {τυλ-ώδους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
µοιάζει µε κάλο 2. (α) αυτός που είναι γεµάτος κάλους: ~ πόδι (β) 
ΙΑΤΡ. τυλώδες έλκος έλκος που χαρακτηρίζεται από υπερτροφική 
σκλήρυνση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τύλωµα (το) [µτγν.] {τυλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. σκληρό εξόγκωµα 
τού δέρµατος, ο κάλος 2. το υπερβολικό γέµισµα τής κοιλιάς από φα-
γητό ΣΥΝ. χορτασµός, κορεσµός, φούσκωµα. 

τυλώνω ρ. µετβ. {τύλω-σα, -θηκα, -µένος} (κυρ. για το στοµάχι) πα-
ραγεµίζω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. τυλώ (-όω) < τύλος (βλ.λ.)]. 

τύµβος (ο) 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. τεχνητός λόφος από χώµα και πέτρες, που δη-
µιουργείται πάνω από τάφους- (γενικότ.) ο µεγαλοπρεπής τάφος: ο ~ 
των Μαραθωνοµάχων || προϊστορικοί ~ 2. µνηµείο, αναµνηστική στή-
λη: ύψωσαν ~ στη µνήµη του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µικρό χωµάτινο βουναλάκι πάνω από τον 
τάφο», πιθ. < θ. *tu-bh- (µε έρρινο ένθηµα -m- και αποδάσυνση τού 
επιθήµατος -bh-, πβ. κ. θρό-µ-βος < τρέ-φ-ω), µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*teu-bh- (τής p. *teu- «φουσκώνω»), πβ. λατ. tumere «φουσκώνω», 
tumulus «βουναλάκι», (> ισπ. tumulo}, αρχ. γερµ. dumo (> γερµ. 
Daumen «αντίχειρας»), µέσ. ιρλ. tomm «λοφίσκος», ουαλ. torn «βου-
ναλάκι» κ.ά. Το λατ. tumba (> γαλλ. tombe) είναι δάνειο από την 
Ελληνική]. 

τυµβωρύχος (ο) 1. πρόσωπο που ανοίγει τάφους, για να τους συλήσει 
2. (µτφ.) πρόσωπο που διασύρει τη µνήµη νεκρού ή εκµεταλλεύεται 
κάτι ιερό (από το παρελθόν) για δικό του όφελος. — τυµβωρυχία (η) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τύµβος + -ωρύχος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < όρύσσω, πβ. κ. άνθρακ-ωρύχος). 

τυµπανιαίος, -α, -ο [1744] (για πτώµατα) εξογκωµένος σαν τύµπανο. 
— τυµπανιαίως επίρρ. [1888]. 

τυµπανίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {τυµπάνισ-α, -τηκα, -µένος} παί-
ζω τύµπανο. 

τυµπανικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το τύ-
µπανο τού αφτιού: ~ οστό | νεύρο | υµένας 2. ΜΟΥΣ. αυτός που σχετί-
ζεται µε το τύµπανο (το µουσικό όργανο) 3. (για ήχους) αυτός που 
ηχεί σαν τύµπανο. 

τυµπανισµός (ο) 1. το χτύπηµα τού τύµπανου, η τυµπανοκρουσία 2. 
ΙΑΤΡ. η διόγκωση τής κοιλιάς που επέρχεται από τη συσσώρευση 
αερίων στα έντερα ή στο στοµάχι ΣΥΝ. µετεωρισµός. Επίσης τυµπά-
νισµα (το) [1889] (σηµ. 1). 
[ΕΓΥΜ αρχ. (σηµ. 1) < τυµπανίζω < τύµπανον. Ως ιατρ. όρ. η λ. είναι 
αντιδάν. από αγγλ. tympanism]. 

τυµπανιστής (ο) [αρχ.], τυµπανίστρια (η) [αρχ.] {τυµπανιστριών} 1. 
αυτός που χτυπάει το τύµπανο: «ο µικρός ~» (χριστουγεννιάτικο 
τραγούδι) ΣΥΝ. τυµπανοκρούστης 2. ΣΤΡΑΤ. (ειδικότ.) ο στρατιώτης 
που χτυπά το τύµπανο για τη ρύθµιση τού βηµατισµού κατά τη διάρ-
κεια στρατιωτικών παρελάσεων. 

τύµπανο (το) {τυµπάν-ου | -ων} 1. ΜΟΥΣ. µουσικό όργανο, που αποτε-
λείται από κοίλο ξύλινο ή µεταλλικό αντηχείο, πάνω από το οποίο τε-
ντώνεται µια µεµβράνη· ο ήχος παράγεται µε κρούση τής µεµβράνης, 
µε πλήκτρο ή µε τα χέρια- το τύµπανο ανήκει στα καθιερωµένα όρ-
γανα τής συµφωνικής ορχήστρας και διαφέρει από άλλα κρουστά, 
κατά το ότι παράγει ήχο ορισµένου τονικού ύψους: η συµφωνία κλεί-
νει µέσα στις οµοβροντίες των τύµπανων τής ορχήστρας· ΦΡ. τα τύ-
µπανα τού πολέµου το προάγγελµα έναρξης πολέµου: ήχησαν ξανά -
στη µαύρη ήπειρο (πβ. λ. κρουστός, ταµπούρλο, νταούλι) 2. ΑΝΑΤ. (στο 
αφτί) η τεντωµένη µεµβράνη που χωρίζει τον έξω ακουστικό πόρο 
από το µέσον ους · 3. ΑΡΧΙΤ.ΑΡΧΑΙΟΛ. (α) η τριγωνική επιφάνεια αε-
τώµατος (β) το στήριγµα τρούλου στους βυζαντινούς ναούς (γ) τοίχος 
κυκλικής, ελλειπτικής ή πολυγωνικής κάτοψης, πάνω στον οποίο στη- 

ρίζεται θόλος · 4. ΤΥΠΟΓΡ. ο περιστρεφόµενος κεντρικός κύλινδρος 
τυπογραφικού πιεστηρίου, µε τον οποίο πιέζεται πάνω στην τυπο-
γραφική πλάκα το χαρτί που τυπώνεται (βλ. λ. τούµπανο). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. τύµπανον (µε παραγ. επίθηµα -ανον, πβ. δργ-ανον, δόκ-ανον, 
τρύπ-ανον κ.ά.), αβεβ. ετύµου, σηµιτ. αρχής, πβ. εβρ. top (πληθ. 
tuppim(, αραµ. tuppa κ.ά., αν ληφθεί υπ' όψιν ότι το τύµπανον συνδέ-
εται µε τις οργιαστικές τελετές προς τιµήν τού ∆ιονύσου και τής Κυ-
βέλης. Λιγότερο πιθ. θεωρείται η παλαιότ. άποψη περί αναγωγής στο 
ρ. τύπτω (βλ.λ.), η οποία χαρακτηρίζει υστερογενές το έρρινο -m- (πβ. 
κ. σανσκρ. pra-stumpati «σπρώχνω µε τα κέρατα»)]. τυµπανοειδής, -
ής, -ές [αρχ.] {τυµπανοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που µοιάζει µε 
τύµπανο 2. ο πολύ εξογκωµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 

-ης, -ες- 
τυµπανοκρουσία (η) [1865] {τυµπανοκρουσιών} 1. ΜΟΥΣ. το παίξιµο, 

το χτύπηµα τού τύµπανου 2. (µτφ., συνήθ. στον πληθ.) η θορυβώδης 
και επιδεικτική προβολή γεγονότος: ο γάµος τού βασιλικού ζεύγους 
αναγγέλθηκε µε τυµπανοκρουσίες- ΦΡ. χωρίς τυµπανοκρουσίες χωρίς 
να γίνει θόρυβος, χωρίς µεγάλη προβολή, διαφήµιση κ.λπ.: ~ κυκλοφό-
ρησε το καινούργιο του βιβλίο. 

τυµπανοκρούστης (ο) [1766] {δύσχρ. τυµπανοκρουστών} ο τυµπα-
νιστής. [ΕΤΥΜ. < τύµπανο + -κρούστης < κρούω] 

τυµπανοσκλήρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. επι-
πλοκή τής χρόνιας ωτίτιδας που προκαλεί βαρηκοΐα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. tympanosclerosis]. 

τυµπάνωση (η) [1895] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. Ο τυ-
µπανισµός (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. tympanose]. 

Τύµφη (η) όρος τής Ηπείρου στον νοµό Ιωαννίνων αλλιώς Γκαµήλα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. τοπωνύµιο, προελλην. αρχής, αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε 
το τοπωνύµιο Στύµφαλος εξαιτίας τού παράλλ. τ. Στύµφη]. 

Τυµφρηστός (ο) όρος τής ∆. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Ευρυτανίας. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Τυ)µ)φρηστός (το -µ- προφανώς κατά το Τύµφη, βλ.λ.) 
< *Τυ)µ)φρηττός, προελλην. αρχής, αγν. ετύµου]. 

Τυνησία (η) (αραβ. AI Jumhüriyah at-Tunusìyah = ∆ηµοκρατία τής Τυ-
νησίας) κράτος τής Β. Αφρικής µε πρωτεύουσα την Τύνιδα, επίσηµη 
γλώσσα την Αραβική και νόµισµα το δηνάριο. — Τυνήσιος (ο), Τυ-
νήσια (ο), τυνησιακός, -ή, -ό [1894]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Tunisie < αραβ. Tünusiyah < Tunis (ονο-
µασία τής πρωτεύουσας τής χώρας), αγν. ετύµου. Μερικοί τη συνδέ-
ουν µε τη φοιν. θεότητα Tanit]. 

Τύνιδα (η) η πρωτεύουσα τής Τυνησίας. Επίσης (λόγ.) Tüvtq {Τύνι-
δος} κ. (λαϊκ.) Τούνεζι (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αραβ. Tunis (βλ. λ. Τυνησία). o τ. Τούνεζι απο-
τελεί οπτικό δάνειο από την ισπ. ονοµασία Tunez (προφ. Τούνεθ)]. 

τυπάζω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 1. βάζω σε καλούπια 
(τύπους) υλικό για την κατασκευή πλίνθων ή τη χύση µετάλλου 2. 
(µτφ.) διαπλάθω, διαµορφώνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. τύπος). 

τυπάκος (ο) (αργκό) συνήθ. νεαρός µε ιδιαίτερο, προσωπικό στυλ: 
ωραίος ~ ο φίλος σου (βλ. κ. λ. τύπος). 

τυπάς (ο) {τυπάδες} (αργκό) πρόσωπο µε ιδιαίτερη προσωπικότητα 
και δικό του, ξεχωριστό ύφος. 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (το) Ταµείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης. 
τυπικαρειό (το) (συνήθ. ορθ. τυπικαριό) ειδικός χώρος στα µονα-

στήρια τού Αγίου Όρους, όπου φυλάσσονται τα εκκλησιαστικά βι-
βλία. 
[ΕΤΥΜ. < τυπικάρης + παραγ. επίθηµα -ειό (πβ. καρβουνάρης - καρ-
βουναρειό)]. 

τυπικάρης (ο) {τυπικάρηδες} ο καλόγερος που φροντίζει για την πι-
στή τήρηση τού µοναστικού τυπικού. [ΕΤΥΜ < τυπικό + παραγ. 
επίθηµα -άρης, πβ. κ. βαρκ-άρης). 

τυπικό (το) [µεσν.] 1.ΕΚΚΛΗΣ. (α) λειτουργικό βιβλίο που περιλαµβά-
νει την τυπική διάταξη των ακολουθιών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
κατά τη διάρκεια τού εκκλησιαστικού έτους (β) το κτητορικό τυπικό 
(βλ. λ. κτητορικός) 2. (µτφ.) το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν 
τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να γίνεται κάτι: ακολουθώ | παραβιά-
ζω το ~ || σύµφωνα µε το ~ ✈  3. ΓΛΩΣΣ. το τυπολογικό (βλ.λ.) τµήµα 
τής παραδοσιακής γραµµατικής, που πραγµατεύεται τους τύπους 
των λέξεων κυρ. η µορφολογία (βλ.λ.). 

τυπικός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι σύµφωνος µε τους τύπους και τις 
καθιερωµένες συνήθειες: - διαδικασία | συµφωνία | ενέργεια | φιλο-
φρόνηση ΣΥΝ. συµβατικός 2. (επιστ.) (α) αυτός που αντιστοιχεί σε συ-
γκεκριµένο τύπο (είδος µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά): ο πυρετός 
είναι - σύµπτωµα τής γρίπης || τα έντονα ζυγωµατικά είναι - γνώρισµα 
των Μογγόλων || τα ~ χαρακτηριστικά φυλής | κοινωνίας | κοινωνικού 
στρώµατος (β) ΒΙΟΛ. τυπικό γνώρισµα χαρακτηριστικό γνώρισµα 
αποκλειστικά µιας οµάδας ζώων ή φυτών 3. (α) αυτός που είναι 
χαρακτηριστικός (κατάστασης, φαινοµένου, συµπεριφοράς κ.ά.): η 
στάση της αποτελεί ~ εκδήλωση αδιαφορίας || ~ παράδειγµα | πε-
ρίπτωση δηµοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας (β) (ειδικότ.) αυτός που εί-
ναι χαρακτηριστικός συνόλου ή περιοχής: είναι ~ Άγγλος- πάντα 
ακριβής στα ραντεβού του || το σούβλισµα αρνιού είναι ~ πασχαλινό 
έθιµο 4. αυτός που ακολουθεί χωρίς παρέκκλιση ό,τι προβλέπεται 
από έναν κανονισµό: είναι πολύ - στη δουλειά του- έρχεται και φεύγει 
πάντα την προβλεπόµενη ώρα! 5. (για πρόσ.) αυτός που τηρεί τους 
τύπους που ισχύουν στην κοινωνική συµβίωση: είναι πολύ ~-πάντα 
θα θυµηθεί να µου τηλεφωνήσει στη γιορτή µου, όπου κι αν βρίσκεται 
6. αυτός που γίνεται µε επίσηµο τρόπο: την αρχική συµ- 
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φωνία ακολούθησε και η ~ επικύρωση 7. αυτός που σχετίζεται µε επίσηµη 
πιστοποίηση: γνωρίζει από πρακτική εµπειρία τη δουλειά, αλλά δεν έχει τα ~ 
προσόντα (π.χ. πτυχίο) 8. (α) αυτός που χαρακτηρίζεται από ευγένεια και 
τρόπους που χρησιµοποιούνται µεταξύ αγνώστων προσώπων, σε επίσηµες 
καταστάσεις ή σε δηµόσιες εµφανίσεις: είναι ~ µε τους υφισταµένους του και 
τους µιλάει πάντα στον πληθυντικό || στις ~ µορφές επικοινωνίας αποφεύγονται 
οι οικείες ή πολύ λαϊκές εκφράσεις (β) (κατ' επέκτ.) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από τήρηση µόνο των κοινωνικών τύπων, χωρίς οικειότητα ή φιλική διάθεση, 
µη εγκάρδιος: ~ χαιρετισµός | χαµόγελο | χειραψία || οι σχέσεις τους είναι 
καθαρά τυπικές: ανταλλάσσουν µια «καληµέρα», µια «καληνύχτα» κι αυτό είναι 
όλο! 9. αυτός που γίνεται µε επιφανειακό τρόπο (απλώς για να τηρηθούν οι 
τύποι): επειδή βιάζονταν, έκαναν έναν ~ έλεγχο του κτηρίου || µην ενοχλείστε, 
πρόκειται για µια - διαδικασία 10. αυτός που χαρακτηρίζεται από τυποποίηση 
και που χρησιµοποιείται σε επίσηµες ή σηµαντικές κοινωνικά περιστάσεις: 
στις αναφορές που συντάσσουµε σε δηµόσιες υπηρεσίες χρησιµοποιούµε ~ 
γλώσσα 11. ΘΡΗΣΚ. τυπικά και τελετουργικά αντικείµενα αντικείµενα που 
χρησιµοποιούνται σε λατρείες, τελετουργίες και ιερές τελετές 12. ΦΙΛΟΣ, 
τυπική Λογική κλάδος τής Λογικής (βλ.λ.) που ορίζει τους κανόνες ορθής 
λειτουργίας τής σκέψης, ώστε αυτή να προχωρεί χωρίς άλµατα και αντιφάσεις 
ανεξάρτητα από το αν οι προτάσεις που χρησιµοποιούνται είναι κατά το 
περιεχόµενο τους ορθές 13. ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τους τύπους, τις 
µορφές µε τις οποίες εµφανίζεται ένα γλωσσικό στοιχείο, π.χ. τις µορφές µιας 
λέξης που κλίνεται 14. ΧΗΜ. τυπικό βάρος το άθροισµα των ατοµικών βαρών 
όλων των ατόµων που εµφανίζονται σε έναν χηµικό τύπο 15. ΝΟΜ. (α) τυπικός 
νόµος κάθε πράξη των οργάνων που έχουν οριστεί από την πολιτεία µε σκοπό 
την άσκηση νοµοθετικής εξουσίας ANT. ουσιαστικός νόµος (β) τυπική ισχύς 
νόµου η ολοκλήρωση των νόµιµων διαδικασιών για την έκδοση νόµου ANT. 
ουσιαστική ισχύς νόµου. — τυ-nm-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «ο σύµφωνος µε τους τύπους», < αρχ. τύπος. Ήδη 
µτγν. είναι και η σηµ. «συµβολικός, εξεικονιστικός». Οι σηµ. 3-10 αποτελούν 
απόδ. τού γαλλ. formel]. 

τυπικά - τυπικώς - τύπος - για τους τύπους. Το επίρρηµα τυπικώς διαφέρει 
από το τυπικά κατά έναν λεπτό αλλά σηµαντικό τρόπο: Το τυπικώς 
σηµαίνει «από τυπικής πλευράς, όπως ορίζουν οι τύποι, η τυπική 
διαδικασία»: Τυπικώς, για να είναι νόµιµη η απόφαση, απαιτούνται οι 
υπογραφές τριών υπουργών - Τυπικώς δεν επιτρέπεται να παρίσταται ο 
υποψήφιος κατά την κρίση τής διδακτορικής διατριβής. Το τυπικά σηµαίνει 
περισσότερο «φαινοµενικά, επιφανειακά, για να τηρηθούν οι τύποι και τα 
προσχήµατα», αντιτιθέµενο σηµασιολογικά προς το «στην ουσία, 
ουσιαστικά»: Τυπικά ζουν ακόµη µαζί, αλλά έχουν χωρίσει εδώ και δύο 
χρόνια - Τυπικά το οικόπεδο ανήκει στην Κοινότητα, αλλά το χρησιµοποιούν 
οι γείτονες για πάρκινγκ από τότε που ήρθαµε εδώ. ∆ιασα-φείται ότι το 
τυπικά χρησιµοποιείται επίσης όπως το τυπικώς, αλλά κυρίως 
χρησιµοποιείται ως αντίθετο τού «κατ' ουσίαν, στην ουσία, ουσιαστικά, 
στην πραγµατικότητα»: Θέλω να συµφωνήσεις µαζί µου ουσιαστικά, όχι 
τυπικά. Στην εµφατική, ιδιαίτερη χρήση του το επίρρηµα τυπικά ισοδυναµεί 
µε τα επιρρηµατικά τύποις και για τους τύπους: Τύποις συµµετέχουν κι 
αυτοί, ουσιαστικά όµως η επιχείρηση διευθύνεται από τους νέους ιδιοκτήτες - 
Εκαναν πως συµφωνούν για τους τύπους, στην πραγµατικότητα τους χωρίζει 
µίσος αγεφύρωτο. 

τυπικότητα (η) [1812] {τυπικοτήτων} 1. το να είναι κάτι σύµφωνο µε τους 
τύπους, µε ό,τι απαιτείται, προβλέπεται: η ~ µιας διαδικασίας | µιας απόφασης 
| των προσόντων | ενός νόµου 2. η πιστή τήρηση των κανόνων, η συνέπεια: 
στη δουλειά του τον διακρίνει η ~ 3. η τήρηση των κοινωνικών τύπων, η 
συµβατικότητα: ας αφήσουµε τις τυπικότητες- µπορούµε να µιλάµε στον ενικό 
ANT. οικειότητα. 

τύπισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (αργκό) νεαρή γυναίκα µε ιδιαίτερο, προσωπικό 
στυλ: στο µπαρ ήταν µια ~ µόνη της. 

τυποβαφείο (το) εργαστήριο ή εργοστάσιο τυποβαφικής. 
τυποβαφική (η) [1888] µέθοδος βαφής υφασµάτων, ώστε να αποκτούν 

ποικιλόχρωµα σχέδια. Επίσης τυποβαφία κ. τυποβαφή. — τυ-ποβαφικός, -ή, -
ό, τυποβαφικ-ά | -ώς επίρρ. 

τυπογραφείο (το) [1766] ο χώρος (εργαστήριο ή εργοστάσιο) στον οποίο 
εκτυπώνονται βιβλία, εφηµερίδες, περιοδικά ή άλλα έντυπα: Εθνικό 
Τυπογραφείο (το επίσηµο κρατικό τυπογραφείο, όπου εκτυπώνεται και η 
Εφηµερίδα τής Κυβερνήσεως)· ΦΡ. ο δαίµων τού τυπογραφείου βλ. λ. 
δαίµονας. 

τυπογραφία (η) [1598] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των µεθόδων και τεχνικών 
στοιχειοθεσίας και εκτύπωσης κειµένων ή εικόνων: η ανάπτυξη | η εξέλιξη 
τής ~ . [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. typographia]. 

τυπογραφικός, -ή, -ό [1782] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τυπογραφία ή τον 
τυπογράφο: ~ επιµέλεια | πείρα | τεχνική || ~ τέχνες (οι επιµέρους κλάδοι τής 
τυπογραφίας) || ~ λάθος ΣΥΝ. γραφικές τέχνες 2. αυτός που χρησιµεύει ή 
συµβάλλει στην εκτύπωση: ~ µελάνι | στοιχεία (µεταλλικοί ή ξύλινοι 
χαρακτήρες µε τους οποίους στοιχειοθετείται το προς εκτύπωση κείµενο) | 
µηχάνηµα | πιεστήριο 3. τυπογραφικό (το) το τυπωµένο δεκαεξασέλιδο ΣΥΝ. 
δοκίµιο 4. τυπογραφικά (τα) τα έξοδα εκτυπώσεως ενός εντύπου. 

τυπογράφος (ο/η) [1856] ο ιδιοκτήτης ή ο τεχνίτης τυπογραφείου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έκδοση, πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. < τύπος + -γράφος, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
νεολατ. typogra- 

phus]. 
τυποις → τύπος 
τυποκλοπία (η) [1782] {τυποκλοπιών} η λαθραία ανατύπωση µέρους ή και τού 

συνόλου ξένου συγγράµµατος για κερδοσκοπικούς και γενικώς αθέµιτους 
σκοπούς ΣΥΝ. κλεψιτυπία. — τυποκλοπικός, -ή, -ό [1897]. 

τυποκλόπος (ο/η) [1871] πρόσωπο που διαπράττει τυποκλοπία. 
τυποκλοπώ ρ. αµετβ. [1871] {τυποκλοπείς... | τυποκλόπησα} διαπράττω, 

ενεργώ τυποκλοπία. 
τυποκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η προσήλωση στους τύπους και η υποτίµηση τής 

ουσίας ΣΥΝ. φορµαλισµός. — τυποκράτης (ο). [ΕΤΥΜ < τύπος + -κρατία < 
κράτος (πβ. κ. δηµο-κρατία), απόδ. τού γαλλ. formalisme]. 

τυπολάτρης (ο) [1893] {τυπολατρών}, τυπολάτρισσα (η) {τυπολα-τρισσών} 
πρόσωπο που µένει υπερβολικά προσκολληµένο στους εξωτερικούς τύπους 
και αδιαφορεί για την ουσία ΣΥΝ. φορµαλιστής. 

Τυπολατρία (η) [1888] {τυπολατριών} η υπερβολική προσκόλληση στους 
τύπους και η παραµέληση τής ουσίας. — τυπολατρικός, -ή, -ό[1893].# 

τυπολογία (η) [1853] {τυπολογιών} 1. σύνολο, σύστηµα τύπων 2. επαγωγικού 
χαρακτήρα επιστηµονική µέθοδος που αποσκοπεί στη συστηµατοποίηση και 
ταξινόµηση τής γνώσης στα επιµέρους ερευνητικά αντικείµενα µε βάση 
ορισµένους, καθορισµένους τύπους· βρίσκει εφαρµογές σε πολλούς 
επιστηµονικούς κλάδους, όπως η βιολογία, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η 
ανθρωπολογία, η γλωσσολογία κ.ά. 3. ΓΛΩΣΣ. η ταξινόµηση των γλωσσών 
βάσει οµοιοτήτων και διαφορών που εµφανίζουν στη δοµή τους 
(µορφολογική, συντακτική, φωνολογική), π.χ. η διάκριση των γλωσσών σε 
κλιτές, συγκολλητικές και αποµονωτικές | µονοσυλλαβικές τού W. von 
Humboldt ή σε εργαστικές και αιτιατικές γλώσσες (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. typologie]. 

τυπολογικός, -ή, -ό [I860] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τυπολογία 2. ΓΛΩΣΣ. 
τυπολογικό (το) το τυπικό, το τµήµα τής σχολικής (παραδοσιακής) 
γραµµατικής που περιλαµβάνει τους τύπους των λέξεων, το πώς 
σχηµατίζονται, πώς κλίνονται κ.λπ. ΣΥΝ. µορφολογία. — τυπο-λογικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

τυποµανής, -ής, -ές {τυποµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει µανία µε την 
τήρηση των τύπων, των συµβατικών κανόνων. — τυπο-µανία (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < τύπος + -µανής, από το θ. τού αρχ. ε-µάν-ην τού ρ. µαίνοµαι]. 

τυποµάχος (ο/η) πρόσωπο που µάχεται τον Τύπο (εφηµερίδες και περιοδικά). 
τυποποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. (α) η τοποθέτηση σε 

καλούπια, τύπους (β) ο καθορισµός ενός σταθερού προτύπου βάσει τού 
οποίου γίνεται κάτι· η προσαρµογή σε συγκεκριµένο τύπο: ~ τής διδασκαλίας 
τής ιστορίας || η ~ των ονοµασιών προϊόντων 2. ΟΙΚΟΝ. η µαζική βιοµηχανική 
παραγωγή προϊόντων σύµφωνα µε ορισµένες προδιαγραφές, µε ποσοτικά και 
ποιοτικά πρότυπα: ~ αγαθών | τροφίµων 3. (µτφ.) η έλλειψη πρωτοτυπίας, η 
κοινοτοπία: ~ ύφους. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. standardisation]. 

τυποποιητής (ο) µηχάνηµα το οποίο γεµίζει δοχείο µε συγκεκριµένο προϊόν, 
πωµατίζει, κλείνει και εγκιβωτίζει. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. formulator]. 

τυποποιώ ρ. µετβ. {τυποποιείς... | τυποποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος) 1. (α) 
τοποθετώ (κάτι) σε τύπους, σε καλούπια (β) καθορίζω ένα σταθερό πρότυπο 
βάσει τού οποίου θα γίνεται κάτι: ~ τη διδασκαλία µαθήµατος 2. ΟΙΚΟΝ. 
παράγω µε τρόπο µαζικό προϊόντα σύµφωνα µε ορισµένες προδιαγραφές 3. (η 
µτχ. τυποποιηµένος, -η, -ο) (α) (για προϊόντα) αυτός που παράγεται µε βάση 
ορισµένα πρότυπα, ορισµένες προδιαγραφές (β) (µτφ.) αυτός που δεν 
παρουσιάζει πρωτοτυπία: ~ έκφραση | ύφος | ερµηνεία ΣΥΝ. κοινότοπος, 
τετριµµένος ΑΝΤ. πρωτότυπος. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. standardise]. 

τύπος (ο) 1. (γενικά) κατηγορία, είδος µε συγκεκριµένα χαρκτηριστι-κά: ~ 
ανθρώπων | κοινωνιών || αυτοκίνητο τελευταίου ~ (σύγχρονο µοντέλο ή 
σύγχρονης τεχνολογίας) || ~ αίµατος || λεξικό νέου ~ (µε νέα δοµή, µε 
καινοτοµίες) || αυτού τού - η συµπεριφορά µε εκνευρίζει || άνθρωποι τέτοιου- µε 
διακεδάζουν ΦΡ. τού τύπου (+γεν. χωρίς άρθρο) που θυµίζει, που µοιάζει, όπως: 
φοράει ρούχα ~ Έλβις Πρί-σλεϋ || η λέξη αυτή χρησιµοποιείται σε φράσεις ~... 2. ο 
χαρακτήρας, η προσωπικότητα και το ύφος κάποιου: είναι ~ κεφάτος | πονηρός | 
✈  παράξενος || ~ αντιπροσωπευτικός µιας νοοτροπίας || τι ~ είναι αυτός ο 
άνθρωπος; || αυτή η κοπέλα δεν ταιριάζει στον ~ µου (στον χαρακτήρα µου, στο 
στυλ µου)· ΦΡ. (α) ακουστικός τύπος βλ. λ. ακουστικές (β) οπτικός τύπος ο 
άνθρωπος που έχει την ικανότητα να αποκτά γνώσεις και να δηµιουργεί 
παραστάσεις αξιοποιώντας κυρίως την αίσθηση τής όρασης · 3. (αργκό-ειρων.) ο 
άνθρωπος, το άτοµο: τι γυρεύει εδώ αυτός ο ~; || είναι ένας ~ ψηλός και 
γεροδεµένος· ΦΡ. (κάποιος) είναι ο τύπος µου (κάποιος) είναι ο άνθρωπος που 
µου ταιριάζει 4. αυτός που είναι ιδιότροπος ή εκκεντρικός: αυτός κι αν είναι ~! 5. 
το πρότυπο, το υπόδειγµα: αυτός είναι ο ~ πολίτη που θέλουµε να διαπλάσουµε- 
ΦΡ. τύπος και υπογραµµός βλ. λ. υπογραµµός 6. το σχέδιο, η φόρµουλα µε βάση 
την οποία συντάσσεται και γράφεται κάτι: ~ αιτήσεως | αναφοράς 7. (συνεκδ.) το 
καλούπι, το εκµαγείο 8. (µτφ.) τρόπος, µέσο δράσης: αναζητούσαν κάποιον 
νόµιµο - για τη διευθέτηση τού ζητήµατος ΣΥΝ. φόρµουλα 9. το αποτύπωµα, το 
ίχνος: θέτω τον δάκτυλον επί τον ~ των ήλων (βλ. λ. ήλος) 10. η στάµπα: ο - τής 
σφραγίδας · 11. η εκτύπωση κειµένων και εικόνων, η τυπογραφία · 12. 
(περιληπτ.) Τύπος (ο) το σύνολο των εφηµερίδων 
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και των περιοδικών, καθώς και το σύνολο των ανθρώπων που εργά-
ζονται σε αυτά: ο ~ θεωρείται «τέταρτη εξουσία» || η κρίση τού ~ 
(πτώση των πωλήσεων) || ο έλεγχος τού - || η ελευθερία τού - || πε-
ριοδικός | ηµερήσιος | πρωινός | λαϊκός | αθλητικός | πολιτικός | σκαν-
δαλοθηρικός (που προβάλλει κυρ. σκάνδαλα· αλλιώς ροζ Τύπος) | 
έντυπος | ηλεκτρονικός (ραδιόφωνο - τηλεόραση)· ΦΡ. (α) εκπρόσω-
πος τού Τύπου ο δηµοσιογράφος: οι ~ περίµεναν τον πρωθυπουργό 
(β) εκπρόσωπος Τύπου πρόσωπο που έχει την ευθύνη για την ενηµέ-
ρωση των δηµοσιογράφων (σε κόµµα, εταιρεία, οργανισµό, υπουργείο 
κ.λπ.) (γ) υπουργός Τύπου υπουργός αρµόδιος για τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης (δ) Γραφείο Τύπου υπηρεσία υπουργείου, επιχείρησης 
κ.λπ. αρµόδια για την ενηµέρωση των δηµοσιογράφων, αλλά και για 
την παρακολούθηση των δηµοσιευµάτων των εφηµερίδων (ε) διό τού 
Τύπου µέσω των εφηµερίδων και των ραδιοτηλεοπτικών µέσων συ-
νηθέστ. µε δηµοσίευµα ή συνέντευξη: ο υπουργός έσπευσε ~ να δια-
σκεδάσει τις φήµες περί παραιτήσεως του || δυσφήµιση - (στ) πρα-
κτορείο Τύπου ειδησεογραφικό πρακτορείο, οργανισµός που συγκε-
ντρώνει και διακινεί ειδήσεις δηµοσιογραφικού ενδιαφέροντος µέσω 
δικτύου ανταποκριτών (ζ) συνέντευξη Τύπου βλ. λ. συνέντευξη (η) 
κίτρινος Τύπος τα σκανδαλοθηρικά και συκοφαντικά έντυπα · 13. 
(µτφ.) µορφή συµπεριφοράς που έχει παγιωθεί από συνήθεια ή από 
εφαρµογή (εθιµικών ή δικαϊκών) κανόνων: ~ δικονοµικοί | λατρείας 
14. ΝΟΜ. τύπος (δικαιοπραξίας) το µέσο µε το οποίο ο νόµος ή η συµ-
φωνία των µερών επιβάλλουν να εξωτερικευτεί η δήλωση βουλήσεως 
για την κατάρτιση δικαιοπραξίας επί ποινή ακυρότητας τής τελευ-
ταίας (π.χ. συµβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, δήλωση ενώπιον 
τής αρχής) 15. η εξωτερική µορφή πράγµατος, ενέργειας, συµπεριφο-
ράς ή θεσµού, κατ' αντιδιαστολή προς το ουσιαστικό τους περιεχό-
µενο: δίνει σηµασία στους ~ || κρατάει | τηρεί τους ~· ΦΡ. για τους τύ-
πους επειδή κάτι επιβάλλεται κοινωνικά: τους έκανε τραπέζι - ΣΥΝ. 
για τα µάτια τού κόσµου, για το θεαθήναι ΑΝΤ. ουσιαστικά, πραγµα-
τικά 16. (ο αρχαιοπρ. τ. τιίποις ως επίρρ.) (α) σύµφωνα µε τους τύ-
πους, τυπικά: είναι ~ σωστό· ουσιαστικά όµως δεν ισχύει || «Ο Γιόχαν 
Στράους υιός έγραψε αυτή την πόλκα [...] για να παρουσιαστεί στον 
χορό τής Ελληνικής Κοινότητας τής Βιένης, τον Ιανουάριο τού 1858. 
Είναι λοιπόν και ~ ένα πρωτοχρονιάτικο έργο» (εφηµ.) (β) γιατί έτσι 
πρέπει: ~ µένουν µαζί, στην πραγµατικότητα η σχέση τους δεν είναι 
ουσιαστική · 17. η παράσταση που εκφράζει συµβολικά και αφηρη-
µένα σχέσεις µεταξύ αριθµών, µαθηµατικών συµβόλων, φυσικών µε-
γεθών ή χηµικών ουσιών και ενώσεων: αλγεβρικός | µαθηµατικός | 
χηµικός | µοριακός | συντακτικός ~ (βλ.λ.) · 18. ΓΛΩΣΣ. καθεµιά από τις 
διαφορετικές µορφές µε τις οποίες εµφανίζεται µια λέξη (σε δια-
φορετικές διαλέκτους ή εποχές, κατά την κλίση κ.λπ.), η µορφή µιας 
λέξης: ο - «λόγους» είναι αιτιατική πληθυντικού τής λέξης «λόγος» || 
δωρικός | ιωνικός | αιολικός | αττικός - ρήµατος ή ουσιαστικού || ~ τής 
καθαρεύουσας | τής δηµοτικής || σπάνιος | αµάρτυρος | υποθετικός | 
λόγιος | εύχρηστος ~ λέξεως 19. ΒΙΟΛ. το αρχικό δείγµα στο οποίο 
στηρίζεται η περιγραφή ενός είδους, γένους κ.λπ. ζώου ή φυτού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. τυπικός. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < τύπτω (βλ.λ.). o τ. τύποις (σηµ. 16) είναι δοτ. πληθ.]. 
τυποσκόπιο (το) {τυποσκοπί-ου | -ων} η λούπα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
τύπος + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω», πβ. κ. 
περι-σκόπιο]. τυποτεχνικος, -ή, -ό ΤΥΠΟΓΡ. αυτός που σχετίζεται µε 
την τεχνική 
τής εκτύπωσης εντύπου. — τυποτεχνικά επίρρ. τύπτω ρ. µετβ. {µόνο 
σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) ελέγχω, ψέγω: τον τύ-πτει η συνείδηση του 
για την κακή πράξη που έκαµε. [ΕΤΥΜ αρχ. < *τύπ-_/ω (πβ. κ. κλέπτω < 
✈  κλέπ-jœ) < θ. τυπ-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *(s)teu-p- «πιέζω, 
σπρώχνω, ωθώ», πβ. σανσκρ. pra-stu-m-pâti «σπρώχνω µε τα κέρατα», 
tu(m(pâti «χτυπώ», αρχ. σλαβ. tüpati «χτύπος, σφυγµός», tüpütü 
«θόρυβος», πιθ. λατ. stupêre «εκπλήσσω, θαµπώνω» κ.ά. Οµόρρ. τύπ-
ος, τύψ-ις (-η), τυπ-ικός κ.ά. Η σηµασιολ. εξέλιξη «πιέζω» → «τύπος» 
δεν είναι άγνωστη σε άλλες γλώσσες (λ.χ. γαλλ. presser «πιέζω» - 
presse «τύπος»), ενώ οι εξειδικευµένες τεχν. χρήσεις τού ρ. «φτειάχνω 
καλούπι, αποτυπώνω επακριβώς» οδήγησαν στις σηµ. «υπόδειγµα, 
πρότυπο» τής λ. τύπος]. τυπωθήτω (το) {άκλ.} ΤΥΠΟΓΡ. η έγκριση (το 
«έχει καλώς») για να προχωρήσει µια τυπογραφική εργασία από τα 
προηγούµενα στάδια στο στάδιο τής εκτύπωσης: ο επιµελητής τής 
έκδοσης έδωσε το ~. [ΕΤΥΜ. Προστ. παθ. αορ. τού αρχ. τυπώ (-όω) 
(βλ. λ. τυπώνω), απόδ. τού νεολατ. imprimatur (ρ. imprimere), το 
οποίο κατά τον Μεσαίωνα αποτελούσε απόδειξη εγκρίσεως εκ µέρους 
τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, προκειµένου να τυπωθεί ή να 
δηµοσιευθεί κάτι], τύπωµα (το) [αρχ.] {τυπώµ-ατος | -ατα, -άτων} η 
εκτύπωση: το ~ τού βιβλίου | µιας σελίδας | µιας φωτογραφίας. Επίσης 
τύπωση (η) [αρχ.]. τυπώνω ρ. µετβ. {τύπω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (για 
εικόνα ή κείµενα) αναπαράγω τυπογραφικά ΣΥΝ. εκτυπώνω 2. 
(συνεκδ.) εκδίδω: έχει τυπώσει τρεις ποιητικές συλλογές 3. αποτυπώνω, 
χαράσσω µε πίεση πάνω σε µαλακό σώµα: ~ σχέδια σε ύφασµα- ΦΡ. 
τυπώνω στον νου | στο µυαλό µου αποτυπώνω, συγκρατώ καλά κάτι 
στον νου µου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. τυπώ (-όω) < τύπος]. τυπωτής (ο) 
[µτγν.], τυπώτρία (η) {τυπωτριών} 1. πρόσωπο που κατασκευάζει 
εκτυπωτικές µήτρες 2. πρόσωπο που τυπώνει κάτι. τυπωτικός, -ή, -ό 
[µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εκτύπωση: ~ µηχανή ΣΥΝ. 
εκτυπωτικός 2. τυπωτικά (τα) τα έξοδα για την εκτύπωση εικόνων ή 
εντύπων. τυράδικο (το) (λαϊκ.) κατάστηµα στο οποίο πωλείται τυρί 
ΣΥΝ. τυ-ροπωλείο. 

[ΕΤΥΜ < τυράς + παραγ. επίθηµα -άδικο (µέσω πληθ. τυρ-άδες), πβ. κ. 
βενζιν-άδικο]. 

τυράγνισµα (το) → τυράννισµα 
τυραγνω ρ. → τυραννώ 
τυραννία (η) [αρχ.] {τυραννιών} 1. η εξουσία τού τυράννου, το κα-

ταπιεστικό καθεστώς: οι δικτάτορες επέβαλαν την ~ τους στη χώρα 2. 
(συνεκδ.-µτφ.) η καταπίεση, ο καταναγκασµός: η ~ των γονιών | των 
δασκάλων 3. (µτφ.) η ταλαιπωρία, το βάσανο: είναι ~ να κυκλο-
φορείς στο κέντρο τής Αθήνας ΣΥΝ. παίδεµα, µαρτύριο 4. (ως χαρα-
κτηρισµός για πρόσ.) τυραννικός, δύστροπος άνθρωπος: αυτό το παι-
δί είναι σκέτη ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φασισµός. 

τυραννίδα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (κατά την αρχαιότητα) πολίτευµα στο 
οποίο ο τύραννος κατελάµβανε πραξικοπηµατικά την εξουσία και 
κυβερνούσε απολυταρχικά 2. (σήµερα) το δικτατορικό πολίτευµα 
ΑΝΤ. δηµοκρατία. [ΕΤΥΜ < αρχ. τυραννίς, -ίδος < τύραννος]. 

τυραννικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τύραννο: ~ 
εξουσία | καθεστώς | συµπεριφορά | αυθαιρεσία 2. (µτφ.) καταπιε-
στικός, βασανιστικός: ~ µεταχείριση | αγάπη || ~ µέτρα. — τυραννικά 
επίρρ. 

τυραννίσκος (ο) [1818] (υποκ.) ο ασήµαντος ή µικρής ισχύος τύ-
ραννος: διάφοροι - πίστεψαν ότι θα µπορούσαν να δαµάσουν το 
φρόνηµα τού λαού µας. [ΕΤΥΜ. < τύραννος + υποκ. επίθηµα -ίσκος]. 

τυράννισµα κ. (λαϊκ.) τυράγνισµα (το) {τυραννίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η 
καταπίεση που ασκεί κάποιος σε άλλον 2. η ταλαιπωρία, τα βάσανα 
που υφίσταται κάποιος. 

τυραννοκτόνος (ο) 1. ο φονιάς τυράννου ή τυράννων 2. ΙΣΤ. Τυ-
ραννοκτόνοι (οι) οι Αθηναίοι πολίτες Αρµόδιος και Αριστογείτων, οι 
οποίοι φόνευσαν το 514 π.Χ. τον τύραννο Ίππαρχο, συµβάλλοντας 
στον τερµατισµό τής τυραννίδας. — τυραννοκτονία (η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < τύραννος + -κτόνος < κτείνω «φονεύω» (βλ. κ. -κτο-
νία)]. 

τύραννος (ο) {τυράνν-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο που καταλύει τη δη-
µοκρατία και εγκαθιδρύει αυταρχικό καθεστώς, στο οποίο κυβερνά 
αυθαίρετα ΣΥΝ. δικτάτορας 2. (µτφ.) αυτός που συµπεριφέρεται ή 
ενεργεί καταπιεστικά για τους άλλους: δεν θέλω να έχω πάνω απ' το 
κεφάλι µου κανέναν ~ 3. (ως χαρακτηρισµός) δύστροπος άνθρωπος, 
που ταλαιπωρεί τους άλλους µε τη συµπεριφορά του: ο δάσκαλος 
αποκαλούσε τους µαθητές του «µικρούς τυράννους» 4. ΙΣΤ. (στην αρ-
χαιότητα) πρόσωπο που γινόταν ηγέτης τού δήµου σε ολιγαρχικά πο-
λιτεύµατα και, αφού ανερχόταν στην εξουσία, κυβερνούσε µε από-
λυτο και ενίοτε βίαιο τρόπο. — (υποκ.) τυραννίσκος (ο) (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, φασισµός. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο από το προελλην. γλωσσικό υπό-
στρωµα. Αµφίβολη παραµένει η συσχέτιση µε το ετρουσκ. turan, προ-
σωνυµία τής Αφροδίτης, καθώς και µε το χεττ. tarwana. To ουσ. τύ-
ραννος προσδιόριζε απαρχής τον απόλυτο άρχοντα, τού οποίου η 
εξουσία δεν υπέκειτο σε καµία νοµική διάταξη, αντιτιθέµενο έτσι 
προς το συνώνυµο βασιλεύς (βλ.λ.)]. 

τυραννόσαυρος (ο) {τυραννοσαύρ-ου | -ων, -ους) πολύ µεγάλος 
σαρκοφάγος δεινόσαυρος, που έζησε κατά την Κρητιδική Περίοδο 
και απολιθώµατα του βρέθηκαν στη Β. Αµερική και την Α. Ασία. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. tyrannosaurus]. 

τυραννώ [αρχ.] (κ. -άω) κ. (λαϊκ.) τυραγνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {τυ-
ρανν-είς κ. -άς... | τυράνν-ησα, -ούµαι κ. -ιέµαι, -ήθηκα κ. (λαϊκ.) -
ίστηκα, -ισµένος} ♦ 1. (αµετβ.) ασκώ τυραννική εξουσία, κυβερνώ 
ως τύραννος ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) ταλαιπωρώ, βασανίζω, καταπιέζω: ο 
άντρας της την τυραννούσε µια ζωή || µην ~ το παιδί! 3. (η µτχ. τυ-
ραννισµένος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) τυραγνισµένος) αυτός που δοκίµασε 
και δοκιµάζει πολλά βάσανα στη ζωή του ΣΥΝ. πολύπαθος, βασανι-
σµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φασισµός. 

τυράς (ο) {τυράδες} 1. πρόσωπο που πουλάει τυριά ΣΥΝ. τυροπώλης 
2. πρόσωπο που τρώει πολύ τυρί. 

τυρβάζω ρ. αµετβ. (αρχαιοπρ.) καταπιάνοµαι µε κάτι επιδεικτικά· µό-
νο στη ΦΡ. περί πολλά | άλλα τυρβάζω (µεριµνάς και τυρβάζη περί 
πολλά, Κ.∆. Λουκ. 10,41) ασχολούµαι µε άλλα (όχι µε αυτά που πρέ-
πει) ή ασχολούµαι µε πολλά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τυρβάζω «ανακατεύω» < τύρβη/ σύρβη «αναστάτωση, 
σύγχυση, αταξία», αγν. ετύµου, εκφραστ. λ. Οποιαδήποτε ετυµολόγη-
ση προσκρούει στην ανεξήγητη εναλλαγή των αρχικών τ- | σ- προ 
τού -υ- (η υπόθεση ότι πρόκειται για προϊόν αναλογίας προς το ρ. σύ-
ρω είναι µάλλον παρετυµολογική), το δε θ. τυρβ- δεν δικαιολογείται 
ως I.E. λόγω τού τελικού κλειστού -b (θα αναµέναµε *twrbh-), πράγ-
µα που καθιστά δυσχερή τη σύνδεση µε αρχ. σκανδ. borp «αγρόκτη-
µα», αρχ. γερµ. dorf «χωριό», λατ. turma «οµάδα, τσούρµο» κ.ά. 
Εντούτοις, η απόλυτη αντιστοιχία µεταξύ τής λ. τύρβη και τού λατ. 
turba «θόρυβος, ταραχή» οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η λ. turba είναι 
δάνειο από την Ελληνική]. 

τυρβάζοµαι ή τυρβάζω; Όπως φαίνεται από τη φρ. τού Ευαγγελίου, 
ο ορθός τ. είναι τυρβάζη | -ei, που είναι β' πρόσωπο οριστικής 
ενεστώτα τού ρ. τυρβάζοµαι το αρχ. ρ. τυρβάζω έχει άλλη σηµα-
σία («κινώ, αναταράζω, σαλεύω ή διάγω ευχάριστο βίο») και θα 
έδινε τον τ. τυρβάζεις. 

τύρβη (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ο θόρυβος, η ταραχή: η ~ µιας µεγαλού-
πολης | τής κοινωνικής ζωής. [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. τυρβάζοµαι]. 

τυρεµποριο (το) {τυρεµπορίου | χωρ. πληθ.} το εµπόριο τυριού. 
τυρέµπορος (ο/η) [1889] {-ου κ. -όρου | -ων κ. -όρων, -ους κ. -όρους} 



τυρί 1818 τυφλός 
 

έµπορος τυριού. Επίσης (λαϊκ.) τυρέµπορας (ο). τυρί (το) {τυρ-ιού | -ιών} 1. 
γαλακτοµικό προϊόν που παρασκευάζεται µε ειδική επεξεργασία τού γάλακτος 
(µε πήξη τής τυρίνης τού γάλακτος και την επίδραση πυτιάς, ανάµειξη, 
θέρµανση | ζύµωση κ.λπ.): ~ σκληρό (από παρατεταµένη κατεργασία, αργή 
ωρίµαση και προσθήκη λίγου νερού στη µάζα του· διατηρείται για πολύ καιρό, 
λ.χ. η γρα-βιέρα, το κεφαλοτύρι κ.ά.) || µαλακό ~ (µε σύντοµη κατεργασία, γρή-
γορη ωρίµαση, περισσότερο νερό στη µάζα του, διατηρείται στο ψυγείο, λ.χ. η 
φέτα, το τουλουµοτύρι, η κοπανιστή κ.ά.) || άσπρο | κίτρινο | αλµυρό ~ 2. (ως 
µειωτ. χαρακτηρισµός) ο επαρχιώτης. — (υποκ.) τυράκι (το). 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. τυρίον, υποκ. τού αρχ. τυρός (ήδη µυκ. tu-ro2), που συνδ. µε 
αβεστ. turi- «πηγµένο γάλα», türya- «τυρί», µέσ. ινδ. tûra-«τυρί» κ.ά.]. 

τυριά: γλωσσική προέλευση... Η ίδια η λ. τυρί είναι υποκ. τού αρχ. τυρός, 
µαρτυρείται ήδη στα Μυκηναϊκά και είναι I.E. λ. (αρχ. περσ. tuiri-, µεσν. 
ινδ. tura- κ.ά.). Τυριά µε ελληνικής προελεύσεως ονοµασία είναι: µανούρι, 
ανθότυρο | αθότυρος, µυζήθρα, κεφα-λήσιο | κεφαλοτύρι, κοπανιστή. Το 
µανούρι ανάγεται στο µανός (ενν. τυρός) «λεπτό (άπαχο) τυρί» (µανός > 
µανούρα µεσν. > µανούρι υποκ.). Το αθότυρο)ς) στο αθός (ο) + τυρός, 
όπου το αθός είναι από το ανθός (ο), µεταπλασµένο τ. τού άνθος (το). 
Ανθότυρο | αθότυρος είναι το «άνθος τού τυριού» (πβ. ανθόγαλο). Το µυ-
ζήθρα εµφανίζεται κατά τον 16ο αι. και παράγεται από το ζυµή-θρα (µε 
αντιµετάθεση των πρώτων συλλαβών) < ζύµη + -ηθρα (πβ. δακτυλ-ήθρα, 
µπουρµπουλ-ήθρα κ.τ.ό.). Από το µυζήθρα και το τοπωνύµιο Μυζήθρας > 
Μυστράς. Το κεφαλοτύρι (ή κεφαλήσιο τυρί) πήρε το όνοµα του από το 
σχήµα του (σχήµα κεφαλιού(, ενώ η κοπανιστή (< κοπανίζω) από τον 
τρόπο παρασκευής της. Η ελληνικότατη φέτα είναι λεκτικά ξένης 
προελεύσεως, αφού το φέτα ανάγεται στο ιταλ. fetta ή βεν. fêta. Από το 
«φέτα τυριού», που θα σήµαινε «πλατύ κοµµάτι (τυριού)», έγινε το φέτα 
κατά παράλειψη τής λ. τυρί. Και το επίσης ελληνικότατο κασέρι είναι 
τουρκικής λεκτικής προελεύσεως, από το τουρκ. kager. Η παρµεζάνα είναι 
το ιταλ. Parmigiano, το επίθ. τής ιταλ. πόλης Parma. Η γραβιέρα προ-
έρχεται από το όνοµα τής ελβετικής πόλης Gruyère, γνωστής για το 
οµώνυµο τυρί (η λ. πέρασε στην Ελληνική µέσω τού ιταλ. groviera). 
Ξενικό είναι, τέλος, το ροκφόρ, προϊόν τής οµώνυµης γαλλικής πόλης 
Roquefort. 

τυριέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} επιτραπέζιο σκεύος που χρησιµοποιείται για την 
τοποθέτηση τού τυριού ΣΥΝ. τυροδοχείο, τυροθήκη. [ΕΤΥΜ. < τυρί + παραγ. 
επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. καφετ-ιέρα]. 

Τυρινή (η) η εβδοµάδα και κυρ. η Κυριακή µετά την Κυριακή τής Αποκριάς 
ΣΥΝ. Τυροφάγος (η). 

Τόρναβος (ο) {-ου κ. -άβου} πόλη τής Θεσσαλίας στον νοµό Λάρισας. — 
Τυρναβίτης (ο), Τυρναβίτισσα (η), τυρναβίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < παλαιότ. 
Τίρναβος (ορθότ. γρ.) < σλαβ. Tirnovo «αγκαθότο-πος»]. 

τυροβόλι (το) {τυροβολ-ιού | -ιών} 1. µικρό καλάθι από βρύα, µέσα στο οποίο 
αποστραγγίζεται το τυροπηγµα 2. (συνεκδ.) το τυροπηγµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
τυροβόλιον, υποκ. τού τυροβόλος < τυρός + βόλος (< βάλλω)]. 

τυρόγαλα (το) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} το ωχροκίτρινο υγρό που υπολείπεται µετά 
την πήξη τού γάλακτος ΣΥΝ. ορός γάλακτος. Επίσης τυ-ρόγαλο. 

τυροδοχείο (το) η τυριέρα. Επίσης τυροδόχη (η). 
τυροειδής, -ής, -ές [1839] {τυροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή) (λόγ.) αυτός που µοιάζει 

µε τυρί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
τυροκαυτερή (η) τυροσαλάτα µε πικάντικη γεύση. 
τυροκοµείο (το) [µτγν.] το εργαστήριο τού τυροκόµου. 
τυροκοµία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} ο βιοµηχανικός κλάδος που ασχολείται µε 

την παραγωγή και την εµπορία τυριού. 
τυροκοµικός, -ή, -ό [1890] αυτός που σχετίζεται µε τον τυροκόµο ή την 

τυροκοµία: ~ προϊόντα. 
τυροκοµος (ο/η) [1889] πρόσωπο που ασχολείται µε την παρασκευή τυριού. 
τυροκοµώ ρ. αµετβ. {τυροκοµείς... | κυρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} παρασκευάζω 

τυρί. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. τυροκοµώ < τυρός + κοµώ (-έω) «φροντίζω, περιποιούµαι» 
(βλ.λ. -κοµία)]. 

τυρόκροκέτα (η) {δύσχρ. τυροκροκετών) κροκέτα από τυρί. 
Tu ρόλο (το) περιοχή τής ∆. Αυστρίας. — Τυρολέζος (ο), Τυρολέζα (η), 

τυρολέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. Tyrolo, από το κάστρο τού Γυρόλου (Tyrol), πιθ. < κελτ. tir 
«γη, χώρα»]. 

τυροπηγµα (το) {τυροπήγµ-ατος | -ατα, -άτων} το πηγµένο γάλα, πριν 
µετατραπεί σε τυρί. [ΕΤΥΜ. < τυρί + πήγµα < πήζω]. 

τυρόπιτα (η) {δύσχρ. τυροπιτών} πίτα µε γέµιση από τυρί. — (υποκ.) 
τυροπιτάκι (το) κ. τυροπιτούλα (η). 

τυροπιτάδικο (το) (καθηµ.) κατάστηµα όπου πωλούνται τυρόπιτες. [ΕΤΥΜ. < 
τυρόπιτα + παραγ. επίθηµα -άδικο]. 

τυροπιτάς (ο) {τυροπιτάδες} (λαϊκ.) ιδιοκτήτης τυροπιτάδικου ή εργαζόµενος 
σε αυτό. 

τυροπωλείο (το) [1889] το κατάστηµα στο οποίο πωλείται τυρί (σε διάφορα 
είδη) ΣΥΝ. (λαϊκ.) τυράδικο. 

τυροπώλης (ο) [αρχ.] {τυροπωλών}, τυροπώλισσα (η) {τυροπω-
λισσών} πρόσωπο που πουλάει τυρί ΣΥΝ. (λαϊκ.) τυράς. 

τυρός (ο) (λόγ.) το τυρί· ΦΡ. µεταξύ τυρού και αχλαδιού βλ. λ. µεταξύ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. τυρί]. 

Τύρος (η) πόλη τής αρχαίας Φοινίκης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φοιν. tsor «πέτρα, 
βράχος». Όµοιας προελ. είναι και η σύγχρ. αραβ. ονοµασία Sur]. 

τυροσαλάτα (η) {δύσχρ. τυροσαλατών} κρεµώδης σαλάτα µε κύριο συστατικό 
το τυρί. 

τυροτρίφτης (ο) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) τρίφτης για το τυρί. 
τυροφαγος, -ος, -ο 1. αυτός που τρώει πολύ τυρί 2. Τύροφάνος (η) (α) η 

εβδοµάδα µετά την Κυριακή τής Αποκριάς, κατά την οποία οι ορθόδοξοι 
χριστιανοί νηστεύουν το κρέας, αλλά τρώνε τυρί, γάλα, βούτυρο, αβγά και 
ψάρια (βλ. κ. λ. Τυρινή) (β) Κυριακή τής Τυροφά-γου η τελευταία Κυριακή 
τής Αποκριάς. — τυροφαγία (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < τυρός + -φάγος, από το θ. 
τού αορ. β' ε-φαγ-ον (βλ. κ. φαγ-ητό)}. 

Τυρρηνικό (Πέλαγος) (το) τµήµα τής ∆. Μεσογείου Θαλάσσης µεταξύ τής 
Ιταλικής Χερσονήσου και τής Κορσικής και τής Σαρδηνίας. 

Τυρρηνός (ο), Τυρρηνή (η) ο Ετρούσκος. — τυρρηνικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Τυρρηνός | Τυρσηνός < τόπων. Τύρρα | Τύρσα, από όπου και 
λατ. *Tursci > Tusci (Etrusci), που συνδ. µε το αρχ. τύρσις «πύργος, 
προµαχώνας», λατ. turris, οσκ. tiurri. Φαίνεται πως ολόκληρη η λεξιλογική 
οικογένεια είναι I.E. προελ. και ανάγεται σε ρίζα *dhergh-/ *dhrgh- «στερεός, 
συµπαγής» (βλ. λ. θρανίο)]. 

Τυρταίος (ο) αρχαίος Έλληνας ελεγειακός ποιητής (7ος αι. π.Χ.). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. Τυρταίος < *τυρ-τός, ρηµατ. επίθ. τού θ. *τυρ- < *(kw)tur-, µε 
διαφορετική αντιπροσώπευση τής συνεσταλµ. βαθµ., για την οποία βλ. τα 
οµόρριζα τέ-ταρ-τος, τρά-πεζα, τε-τρά-κις. Το όν. Τυρταίος πιθ. σήµαινε 
«τέταρτος γυιος». ∆εν ευσταθεί η υποθ. περί ιλλυρικής αρχής]. 

τύρφη (η) [1869] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. οργανικό καύσιµο µε µαύρο ή καστανό 
χρώµα, που σχηµατίζεται από τη συσσώρευση και τη µερική αποσύνθεση των 
φυτικών υπολειµµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. turf «χλόη», που συνδ. µε αρχ. σαξ. turf, αρχ. 
χερµ. zurf, αρχ. σκανδ. torf]. 

τυρφώδης, -ης, -ες [1869] {τυρφώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
µοιάζει µε τύρφη 2. αυτός που αποτελείται από τύρφη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. 

τυφεκίζω ρ. → τουφεκίζω 
τυφέκιο (το) [1834] {τυφεκί-ου | -ων} (λόγ.) φορητό όπλο µε µακριά κάννη και 

µεγάλο βεληνεκές: παραλαβή συγχρόνων τυφεκίων από τον Στρατό Ξηράς 
ΣΥΝ. τουφέκι, ντουφέκι. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tüfek. o τ. οφείλεται σε υπερδιόρθωση | υπεραστισµό (πβ. κ. 
µπόµπα - βόµβα)]. 

τυφεκιοφόρος, -ος, -ο [1847] 1. αυτός που φέρει τυφέκιο: ~ άγηµα 2. ΣΤΡΑΤ. 
τυφεκιοφόρος (ο) οπλίτης τού Στρατού Ξηράς οπλισµένος µε τυφέκιο. 
[ΕΤΥΜ < τυφέκιο + -φόρος < φέρω]. 

τυφεκισµός (ο) → τουφεκισµός 
τύφη (η) BOT. το φυτό ψάθα. [ΕΤΥΜ µτγν. < θ. *tû-bh- (µε επίθηµα -bh-), 

µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *teu- «φουσκώνω», πβ. λατ. tuber «όγκος», αρχ. 
γερµ. dumo «αντίχειρας» (> γερµ. Daumen, αγγλ. thumb), γαλλ. truffe 
«τρούφα» κ.ά. θµόρρ; τύ-λη, τύ-µβ-ος]. 

τυφικός, -ή, -ό [1879] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τύφο: ~ νόσος | ουσία | 
βακτηρίδιο 2. τυφικός (ο) πρόσωπο που πάσχει από τύφο. 

τύφλα (η) {συνήθ. χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η έλλειψη, η απώλεια τής όρασης ΣΥΝ. 
τυφλότητα, στραβοµάρα, τυφλοµάρα· ΦΡ. (α) τύφλα στο µεθύσι πολύ 
µεθυσµένος ΣΥΝ. σκνίπα, κουνουπίδι (β) δεν βλέπει την τύφλα του δεν 
βλέπει σχεδόν καθόλου, είναι θεόστραβος (γ) δεν ξέρει την τύφλα του δεν 
ξέρει τίποτε, είναι άσχετος (δ) τύφλα να 'χει ο (τάδε) µπροστά στον (δείνα) 
για πρόσωπο που ξεχωρίζει για κάποια ιδιότητα του τόσο, ώστε, αν συγκριθεί 
µε κάποιον διάσηµο για την ίδια ιδιότητα, αναδεικνύεται καλύτερο: µπροστά 
στη γοητεία σου τύφλα να 'χει ο Μάρλον Μπράντο! (ε) τύφλες και µούντζες! | 
τύφλα! προς κάποιον που σκοντάφτει ή κάνει κάτι αδέξια (στ) σαν θέλει η 
νύφη κι ο γαµπρός, τύφλα να 'χει ο πεθερός βλ. λ. νύφη (ζ) τύφλα στα µάτια 
σου! φράση που λέει κάποιος όταν συναντήσει στον δρόµο κάποιον που 
µπορεί να µατιάζει, ενώ παράλληλα κάνει τον σταυρό του και φτύνει τρεις 
φορές, για να προλάβει το µάτιασµα. 

τυφλαµάρα (η) {χωρ. πληθ.} η τύφλα. [ΕΤΥΜ. < τύφλα + -µάρα (βλ.λ.), 
πβ. κ. κουτα-µάρα, σιχα-µάρα]. 

τυφλοβδοµάδα (η) {χωρ. πληθ.} χρονική περίοδος κατά την οποία κάποιος 
αδυνατεί να δει και να αξιολογήσει σωστά (κάτι/κάποιον) (λέγεται συχνά για 
τους ερωτευµένους). 

τυφλόµυγα (η) {χωρ. πληθ.) παιδικό παιχνίδι κατά το οποίο ένας παίκτης, 
έχοντας δεµένα τα µάτια του µε µαντήλι, προσπαθεί να πιάσει κάποιον από 
τους συµπαίκτες του, οι οποίοι τον πειράζουν. 

τυφλοπόντικας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µικρόσωµο τρωκτικό µε µικρά µάτια 
καλυµµένα από επιδερµίδα και ασθενική όραση, και µε προεξέχοντες 
κυνόδοντες µε τους οποίους σκάβει υπόγειες στοές· το σώµα του καλύπτεται 
από βελούδινο καστανό γκρίζο τρίχωµα και τρέφεται αποκλειστικά µε φυτικές 
ουσίες ΣΥΝ. ασπάλακας 2. (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο που συνηθίζει να 
ζει στο σκοτάδι. 

τυφλός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν βλέπει, που δεν έχει όραση ή έχασε την όραση 
του ΣΥΝ. αόµµατος, στραβός- ΦΡ. (α) η δικαιοσύνη είναι τυφλή για την 
αµεροληψία των δικαστών (η θεά Θέµις αναπαριστάται συνήθ. µε πανί γύρω 
από τα µάτια) (β) ο έρωτας είναι τυφλός 
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όταν είναι κανείς ερωτευµένος, δεν παρατηρεί τα ελαττώµατα τού 
άλλου (γ) τυφλό σύστηµα βλ. λ. σύστηµα (δ) τυφλή πτήση | προ-
σγείωση για αεροπορική πτήση | προσγείωση µε τη χρήση µόνο των 
οργάνων πλοήγησης λόγω έλλειψης ορατότητας (ε) στα τυφλά χωρίς 
να ξέρει κάποιος πού ακριβώς θα βρει αυτό που ψάχνει ή ποιο είναι 
το αποτέλεσµα µιας επιλογής του: ψάχνει - ρωτώντας δεξιά κι αρι-
στερά || ραντεβού ~ (χωρίς να ξέρεις µε ποιον θα συναντηθείς) 2. (ως 
ουσ.) πρόσωπο που δεν έχει όραση, που δεν µπορεί να δει: Σύνδεσµος 
Τυφλών || το σύστηµα ανάγνωσης και γραφής για τυφλούς || γυαλιά | 
µπαστούνι ενός - ΣΥΝ. αόµµατος ΦΡ. στους τυφλούς βασιλεύει ο 
µονόφθαλµος βλ. λ. µονόφθαλµος 3. (α) αυτός που δεν αντιδρά στο 
φως (β) ΑΝΑΤ. τυφλό σηµείο η περιοχή τού αµφιβληστροειδούς όπου 
καταλήγει το οπτικό νεύρο και η οποία, επειδή δεν έχει αισθητήρια 
κύτταρα, δεν είναι ευαίσθητη στο φως 4. (µτφ.) (α) αυτός που έχει εί-
σοδο, αλλά όχι έξοδο: ~ δρόµος ΣΥΝ. αδιέξοδος (β) αυτός που δεν έχει 
άνοιγµα προς τα έξω: ~ παράθυρο 5. (µτφ.) (α) αυτός που δεν έχει 
αντίκρισµα, αντιστοιχία ή αποδέκτη: ~ παραποµπή (όταν δεν υπάρχει 
αυτό στο οποίο παραπέµπει) || - µπαλιά (β) αυτός που δεν έχει συ-
γκεκριµένο στόχο: ~ χτύπηµα τροµοκρατικής οργάνωσης 6. (µτφ.) ο 
παράφορος, που δεν µπορεί να δει ή δεν λαµβάνει υπ' όψιν του τις 
επιπτώσεις των πράξεων του: ~ πάθος | φανατισµός | βία 7. (µτφ.) 
απόλυτος, απεριόριστος: ~ υπακοή | εµπιστοσύνη | πίστη 8. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από απουσία λογικής, κρίσεως, συνεπώς υπερ-
βολικός: ~ µίσος | θυµός 9. (µτφ.) άβουλος, χωρίς δική του κρίση: ~ όρ-
γανο τής µοίρας 10. ΑΝΑΤ. τυφλό έντερο το αρχικό τµήµα τού παχέ-
ος εντέρου. — τυφλά επί pp., τυφλότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. (µε 
παραγ. επίθηµα -λός, συχνό σε λ. που δηλώνουν ελάττωµα ή αναπηρία, 
πβ. χω-λός, τραυ-λός) < τύφω «σχηµατίζω καπνό, καπνίζω» (βλ. λ. 
τύφος), το δε επίθ. τυφλός δήλωσε αυτόν που έχει θολή όραση, που 
βρίσκεται στο σκοτάδι]. 

τυφλοσούρτης (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. αυτός που σέρνει από κοντά, 
που καθοδηγεί κάποιον τυφλό 2. (κακόσ.) πρόχειρο βοήθηµα για τα 
σχολικά µαθήµατα, στο οποίο βρίσκει κανείς εύκολα έτοιµες λύσεις 
ή απαντήσεις, χωρίς να αναγκαστεί να ψάξει και να σκεφτεί ΣΥΝ. 
λυσάρι 3. (γενικότ.) κάθε βοηθητικό εγχειρίδιο µε πρακτικές οδηγίες. 
[ΕΤΥΜ. < τυφλός + -σύρτης | σούρτης < σύρω | σούρνω]. 

τυφλότητα (η) → τυφλός 
τυφλώνω ρ. µετβ. (τύφλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. στερώ (από κάποιον) 

την όραση, τον καθιστώ τυφλό: στα παλιά χρόνια τύφλωναν τους 
αιχµαλώτους || (µεσοπαθ.) τυφλώθηκε στον πόλεµο ΣΥΝ. στραβώνω 2. 
εµποδίζω (κάποιον) να δει (ρίχνοντας του ισχυρό φως): οι προβολείς 
µάς τύφλωσαν || (µεσοπαθ.) προς στιγµήν τυφλώθηκε από τα φλας των 
φωτογράφων 3. (µτφ.) κάνω (κάποιον) να µη µπορεί να κρίνει σωστά, 
να µη µπορεί να εκτιµήσει τις καταστάσεις νηφάλια: τον τύφλωσε το 
πολύ χρήµα | ο έρωτας | η οµορφιά της | το µίσος | το πάθος. — 
τυφλωπκός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. τυφλώ (-όω) < 
τυφλός]. 

τύφλωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η απώλεια τής 
οράσεως εξαιτίας οφθαλµικών βλαβών, παθήσεων ή εξωγενών αι-
τιών: ο σοβαρός τραυµατισµός του είχε ως αποτέλεσµα την ~|| η ~ 
επήλθε στο τέλος τού βίου του 2. (µτφ.) η αδυναµία κάποιου να δει, 
να καταλάβει κάτι: η πολιτική ~ ορισµένων ηγετών οδηγεί τις χώρες 
τους σε αδιέξοδα || πνευµατική | ηθική ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

τυφοειδής, -ής, -ές [1862] {τυφοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
έχει τη µορφή τύφου: - πυρετός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. typhoid]. 

τύφος (ο) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. λοιµώδης πάθηση που εκδηλώνεται µε 
πολλές µορφές και προκαλείται από βακτηρίδιο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τύφος < τύφω «σηκώνω καπνό, καπνίζω» < *θύφ-ω (µε ανοµοίωση των 
δασέων) < *dhu-bh-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *dheu-bh- «σκορπίζω, 
στροβιλίζω» (µε παρέκταση -bh-), πβ. σανσκρ. dhüpa-«καπνός», αρχ. 
ιρλ. dub «µαύρος», γοτθ. daufs «πωρωµένος, κουφός», αρχ. αγγλ. deaf 
(> αγγλ. deaf), αρχ. γερµ. toub «ανόητος» κ.ά. Οµόρρ. θύ-ω (βλ.λ.), 
τυφ-λός κ.ά. Η λ. τύφος χρησιµοποιήθηκε για να προσδιορίσει 
ορισµένα είδη πυρετού, τα οποία συνοδεύονταν από απώλεια των 
αισθήσεων και θολούρα, λήθαργο]. 

τυφώνας (ο) 1. βίαιος και καταστρεπτικός στρόβιλος αέρα µε ταχύ-
τητα 250-300 χλµ. την ώρα, που καλύπτει εκτεταµένες περιοχές και εµ-
φανίζεται µε µεγάλη συχνότητα στον Ειρηνικό, τον Ατλαντικό και τον 
Ινδικό Ωκεανό, στην Καραϊβική Θάλασσα και στον Κόλπο τού Μεξικού 
ΣΥΝ. ανεµοστρόβιλος, σίφουνας 2. (µτφ.) ως χαρακτηρισµός για κά-
ποιον/κάτι που προκαλεί µεγάλες καταστροφές ή αναστάτωση στο πέ-
ρασµα του. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Τυφών, -ώνος, θεωνύµιο τού µυθικού πατέρα των ανέ-
µων, προελλην. αρχής, ίσως µικρασιατ. δάνειο. Η σύνδεση µε το ρ. τύ-
φω «σηκώνω καπνό» οφείλεται σε παρετυµολογία, όπως φαίνεται 
από τη διαφορετική ποσότητα τού -υ- (τύφος - Τύφων)]. 

τυχαίνω ρ. αµετβ. {έτυχα} (συνήθ. + γεν. προσ. αντων.) 1. συµβαίνω 
(σε κάποιον) κατά τύχη (χωρίς να το επιδιώξει): µου έτυχε µια ξαφ-
νική δουλειά και πρέπει να φύγω || του έτυχε µια αναποδιά και χάλασε 
η δουλειά || άρπαξε την ευκαιρία αµέσως- δεν τυχαίνουν, βλέπεις, 
τέτοια στον καθένα κάθε µέρα! 2. (ειδικότ.) για κάτι που παθαίνει 
κανείς (χωρίς να φταίει): όλο αναποδιές µού τυχαίνουν || του έτυχαν 
απανωτά προβλήµατα || του έτυχαν βάσανα και δυσκολίες-ΦΡ. (α) 
είναι να µη σου τύχει ως σχόλιο για κάτι κακό που συνέβη σε 
κάποιον, δηλώνοντας έτσι ότι το σηµαντικό είναι να µη συµβεί κάτι 
σε κάποιον και όχι το τι θα κάνει αφού του συµβεί (β) καλύτερα να 
µη σου τύχει (κάτι) ως ευχή να µη συµβεί σε κάποιον κάτι κακό που 
συνέβη σε άλλον 3. (τριτοπρόσ. τυχαίνει, τυχαίνουν) πέφτει (σε κά-
ποιον) ο κλήρος, ο αριθµός λαχείου κ.λπ.: µου έτυχε ο πρώτος αριθ- 

µός τού λαχείου || περιµένουν όλοι µε αγωνία σε ποιον θα τύχει το 
δώρο ΣΥΝ. λαχαίνω 4. βρίσκοµαι τυχαία (κάπου): έτυχε κι αυτός στον 
καβγά τους 5. (απρόσ. τυχαίνει + να) συµβαίνει, γίνεται τυχαία: ~ κα-
µιά φορά να µη φτάνει το τρένο στην ώρα του || ~ να τον ξέρω κι εγώ 
|| αν τύχει και περάσω ξανά από τα µέρη σας, θα σας επισκεφθώ || (κ. 
απολύτως) -Είναι δυνατόν να έγινε τέτοιο λάθος; -Έτυχε- ΦΡ. (αρ-
χαιοπρ.) εική και ως έτυχε βλ. λ. εική (πβ. λ. τυγχάνω). [ΕΤΥΜ. 
µεσν., από το θ. τού αορ. β' ε-τυχ-ον (τού αρχ. τυγχάνω, βλ.λ.), κατά το 
σχήµα λαµβάνω - ελαβον - λαβαίνω, µανθάνω - εµαθον -µαθαίνω]. 

τυχαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που γίνεται ή προκύπτει κατά τύχη, όχι 
σκόπιµα ή σχεδιασµένα: ~ συνάντηση | γνωριµία | επιλογή || µια ~ 
ανακάλυψη οδήγησε στη διαλεύκανση τού µυστηρίου ΣΥΝ. απρό-
βλεπτος, συµπτωµατικός ΑΝΤ. σκόπιµος, ηθεληµένος 2. τυχαίο (το) το 
απρόβλεπτο στοιχείο τής ζωής: διάφοροι επιστηµονικοί κλάδοι προ-
σεγγίζουν το ~ στη φύση, την κίνηση κ.λπ. 3. (µτφ.) ασήµαντος, ο-
ποιοσδήποτε συνηθισµένος άνθρωπος: δεν είναι κανένας ~· πρόκειται 
για κορυφαίο επιστήµονα ΣΥΝ. κοινός ΑΝΤ. σηµαντικός, σπουδαίος, 
αξιόλογος. — τυχαί-α | -ως [µτγν.] επίρρ., τυχαΐΌτητα (η) [1858]. 

τυχάρπαστος, -η, -ο [1892] αυτός που αναδείχθηκε σε ορισµένο τοµέα 
όχι λόγω των ικανοτήτων του, αλλά λόγω τυχαίων περιστάσεων, τις 
οποίες εκµεταλλεύθηκε. [ΕΤΥΜ. < τύχη + αρπάζω (πβ. κ. αν-
άρπαστος)]. 

τυχεράκιας (ο) {τυχεράκηδες} πρόσωπο που ευνοείται από την τύχη: 
έλα πάλι, τυχεράκια, τα κονόµησες! 
[ΕΤΥΜ < τυχερός + µειωτ. επίθηµα -άκιας, πβ. κ. γυαλ-άκιας, µατ-
άκιας]. 

τυχερό (το) 1. αυτό που η τύχη φέρνει στον καθένα· κυρ. στη ΦΡ. 
ήταν (το) τυχερό (του) να η τύχη το ήθελε να...: ήταν το ~ του να φύ-
γει γρήγορα από τη ζωή || ήτανε ~ της να βρει καλό σύζυγο 2. τυχερά 
(τα) (i) τα µικροποσά που παίρνει κανείς ως φιλοδώρηµα: τα 
γκαρσόνια, εκτός από τον µισθό τους, έχουν και τα ~ τους (ii) (γενι-
κότ.) κάθε επιπλέον κέρδος ή όφελος που έχει κανείς σε µια δραστη-
ριότητα: λόγω τής δουλειάς του λείπει πολύ καιρό από το σπίτι· έχει 
όµως και τα ~ του: ταξίδια σε µακρινά µέρη, γνωρίζει άλλους λαούς 
κι ανθρώπους. 

τυχερός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει καλή τύχη, που τον ευνοεί η τύχη: ~ 
άνθρωπος || ~ στη ζωή | στο επάγγελµα | στον έρωτα | στα χαρτιά || 
στάθηκε | φάνηκε ~ || (παροιµ.) «κάλλιο ~ παρά πλούσιος» ANT. άτυ-
χος, κακότυχος, (λαϊκ.) γκαντέµης· ΦΡ. τελευταίος και τυχερός για 
κάποιον/κάτι που είναι στο τέλος µιας σειράς και αποδεικνύεται ή 
ελπίζεται να είναι τυχερός: αυτή είναι η τελευταία και τυχερή προ-
σπάθεια || τελευταία και τυχερή ερώτηση: όποιος τη βρει κερδίζει || 
ήταν ~- όλοι οι προηγούµενοι απέτυχαν 2. αυτός που γίνεται κατά τύ-
χη, ο τυχαίος: ήταν τυχερό αυτό το γκολ- η µπάλα χτύπησε σε κά-
ποιον, άλλαξε πορεία και ξεγέλασε τον τερµατοφύλακα- ΦΡ. τυχερά 
παιχνίδια παιχνίδια των οποίων η έκβαση εξαρτάται αποκλειστικά 
από την τύχη και όχι από τις ικανότητες τού παίκτη (λ.χ. στοιχήµα-
τα, λαχεία, ρουλέτα κ.λπ.) 3. αυτός που θεωρείται ότι φέρνει τύχη σε 
κάποιον: το 3 είναι ο ~ µου αριθµός || η Τρίτη είναι η ~ µου µέρα ΣΥΝ. 
γουρλήδικος ΑΝΤ. γρουσούζικος 4. τυχερό (το) βλ.λ. — (υποκ.) τυχε-
ρούλης (ο), τυχερούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη, µοίρα. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
αρχ. τυχηρός < τύχη + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. κ. τολµ-ηρός]. 

τύχη (η) {τυχών} 1. η υποθετική δύναµη που καθορίζει ευνοϊκά ή αρ-
νητικά την έκβαση των γεγονότων, που αφορούν στους ανθρώπους 
και στις προσπάθειες τους: η ~ ευνοεί τους τολµηρούς || έτσι το θέ-
λησε η ~· ΦΡ. (α) τής τύχης τα γραµµένα όσα θεωρείται ότι προκα-
θορίζει η µοίρα: κανείς δεν γνωρίζει ~ (β) έχω την τύχη µε το µέρος 
µου µε ευνοεί η τύχη, είµαι τυχερός: όποιος θα έχει την τύχη µε το 
µέρος του, θα κερδίσει τον αγώνα (γ) ανοίγει η τύχη µου βλ. λ. ανοί-
γω (δ) (είµαι) άξιος τής τύχης µου βλ. λ. άξιος ΣΥΝ. πεπρωµένο, (λόγ.) 
ειµαρµένη (ε) αφήνω τα πράγµατα στην τύχη τους δεν προνοώ, αφή-
νω τα πράγµατα να εξελιχθούν χωρίς να παρεµβαίνω (στ) δοκιµάζω 
την τύχη µου (σε κάτι) κάνω κάτι που έχει αβέβαιη έκβαση, ρισκάρω: 
δοκίµασε την τύχη της στις επιχειρήσεις | στον κινηµατογράφο | στο 
καζίνο (ζ) η τύχη γυρίζει την πλάτη (σε κάποιον) για κακοτυχία, δυ-
σµενή εξέλιξη: τα είχε πάει πολύ καλά στον διαγωνισµό, αλλά στο τέ-
λος η τύχη τού γύρισε την πλάτη (η) η τύχη χαµογελάει (σε κάποιον) 
για την ευνοϊκή (για κάποιον) εξέλιξη των πραγµάτων: επιτέλους η 
τύχη µάς χαµογέλασε: κερδίσαµε το λαχείο! (θ) εγκαταλείπω | αφήνω 
(κάποιον) στην τύχη του αδιαφορώ πλήρως για το τι θα συµβεί στο 
µέλλον σε κάποιον (που βρίσκεται ήδη σε δύσκολη θέση): οι πλη-
µυροπαθείς διαµαρτύρονταν ότι η πολιτεία τους έχει αφήσει στην τύχη 
τους (ι) (κάποιος | κάτι) δεν έχει (καµία) τύχη (κάποιος/κάτι) δεν έχει 
(καµία) προοπτική για κάτι καλό, για επιτυχία: προσπαθεί να πετύχει 
συµβιβασµό τώρα, γιατί, αν πάµε στο δικαστήριο, δεν έχει καµία τύχη 
(ια) κρατάω στα χέρια µου την τύχη (κάποιου) η ζωή, η εξέλιξη, η 
πορεία (προσώπου ή θέµατος) εξαρτάται από εµένα, από δικές µου 
αποφάσεις ή χειρισµούς: οι αρχηγοί των υπερδυνάµεων κρατούν στα 
χέρια τους την τύχη όλου τού κόσµου || ο νέος διευθυντής κρατάει την 
τύχη των έκτακτων υπαλλήλων στα χέρια του (ιβ) πηγαίνω (κάπου) να 
βρω την τύχη µου | αναζητώ την τύχη µου αναζητώ (κάπου) 
καλύτερες συνθήκες ζωής: πήγε µετανάστης στην Αµερική να βρει την 
τύχη του (ιγ) αναζητώ καλύτερη τύχη αναζητώ καλύτερες συνθήκες 
ζωής (ιδ) η τύχη έπαιξε (σε κάποιον) άσχηµο παιχνίδι για τη δυσµενή 
κατάληξη υπόθεσης, η οποία εξελισσόταν θετικά ή έδινε ελπίδες για 
ευτυχή κατάληξη (ιε) λέω την τύχη (κάποιου) προλέγω το µέλλον 
(κάποιου): «να σου πω την τύχη σου, να σου πω το ριζικό σου» (ιστ) 
καλή τύχηί (ως ευχή) να πάνε όλα καλά! 2. το 
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απρόβλεπτο στοιχείο στην έκβαση των πραγµάτων, το να γίνεται κάτι 
χωρίς να το έχει σχεδιάσει κανείς· ΦΡ. (α) από τύχη από τυχαία 
συγκυρία: κέρδισε | τα κατάφερε - (β) στην τύχη χωρίς να γνωρίζω ή 
να έχω προγραµµατίσει κάτι: δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό- θα δια-
λέξω στην τύχη (γ) κατά τύχη τυχαία: όλα συνέβησαν ~ 3. (ειδικότ.) 
η καλοτυχία ή το σύνολο ευνοϊκών περιστάσεων: µε λίγη ~ θα τα κα-
ταφέρεις || έχει ~ στα χαρτιά | στην αγάπη | στη δουλειά || δεν είχε ~ 
στη ζωή του || δοκιµάζω την ~µου || βασίζοµαι στην ~µου- ΦΡ. (α) τιί-
χη βουνό πολύ ευνοϊκή συγκυρία: είχε ~: το αυτοκίνητο του κατα-
στράφηκε, αλλά αυτός δεν έπαθε ούτε γρατζουνιά (β) (παροιµ.) αν 
έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό ττερπάτει ο τυχερός πετυχαίνει στη 
ζωή του (γ) χαρά στην τύχη του! είναι πολύ τυχερός: ~ να πάρει τέ-
τοια κοπέλα! (δ) πού τέτοια τύχη! για να δείξουµε ότι δεν είµαστε 
τυχεροί και δεν µας συµβαίνουν τόσο ευχάριστα γεγονότα, όσο σε 
κάποιους άλλους, ότι δεν έχουµε την τύχη άλλων: -Θα φύγετε στις 
διακοπές; -Μπα, ~! (ε) (κάποιος) κοιµάται κι η τύχη του δουλεύει για 
κάποιον που όλα του έρχονται ευνοϊκά, χωρίς ο ίδιος να κάνει τίποτα 
(στ) (λόγ.) τύχη αγαθή (τύχη αγαθή) (ως επίρρ.) ευτυχώς: ~ εµφα-
νίστηκε ένα περιπολικό και οι επίδοξοι ληστές τράπηκαν σε φυγή (ζ) 
για καλή µου τύχη... (σε αφήγηση) ευτυχώς για µένα: - εκείνη την 
ώρα άρχισε να βρέχει και η φωτιά έσβησε (η) κάνω την τύχη µου 
µου συµβαίνει κάτι και εξασφαλίζω καλή ζωή: παντρεύτηκε την κό-
ρη ενός βιοµηχάνου κι έκανε την τύχη του! 4. τύχες (οι) η ζωή ή το 
µέλλον (κάποιου): οι - των λαών των Βαλκανίων ΦΡ. ενώνουµε τις 
τύχες µας αποφασίζουµε να ζήσουµε µαζί ή να αγωνιστούµε µαζί: 
θέλησαν να ενώσουν τις τύχες τους και να παντρευτούν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µοίρα, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. τυχ- (πβ. αόρ. β' έ-τυχ-ον) τού ρ. 
τυγχάνω (βλ.λ.)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η τύχη στους αρχαίους ήταν µέση λέξη (media vox): σή-
µαινε και την «καλή τύχη» και, λιγότερο, την «κακή τύχη» (το ίδιο 
και η λατ. fortuna). Η λ. τύχη (από το τυγχάνω) σήµαινε αρχικά 
«αυτό που συναντά κανείς (στη ζωή του), που συντυχαίνει, που 
τον βρίσκει» (το λατ. fortuna προήλθε από το fors, fortis «ευκαιρία, 
το φερόµενο» από το p. ferre «φέρω»). Τυχηρός και νεοελλ. τυχε-
ρός (για το η, πβ. σίδηρος > σίδερο, ξηρός > ξερός) είναι «αυτός 
που έχει καλή τύχη», ενώ ατυχής και νεοελλ. άτυχος (για τον µε-
ταπλασµό πβ. ανωφελής - ανώφελος, απρεπής - άπρεπος κ.τ.ό.) εί-
ναι «αυτός που δεν έχει (καλή) τύχη», o τυχηρός | τυχερός είναι 
και ευτυχής, ενώ ο ατυχής | άτυχος είναι δυστυχής | δύστυχος. Σε 
νεότερους χρόνους χρησιµοποιήθηκε για την «καλή τύχη» το 
ξενικό γούρι και το γουρλής. Το µεσαιωνικό αγούριν επιτρέπει να 
δεχθούµε ότι η λ. προέρχεται από το λατ. augurium «(καλός) οιω-
νός» µάλλον παρά από τουρκ. ugur, που και αυτό έχει πιθανώς την 
ίδια προέλευση. Όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις, λέξεις 
προερχόµενες από ξένες γλώσσες (ιδ. από την Τουρκική) χρησιµο-
ποιούνται παράλληλα µε τις ελληνικές, εµφανίζοντας περισσότε-
ρο βιωµατικό χαρακτήρα και υφολογική απόχρωση (πβ. κήπος -
µπαξές, αστυφύλακας - µπάτσος, έρωτας - σεβντάς κ.ά.). Έτσι, 
κοντά στα τυχερός - άτυχος χρησιµοποιούνται αντιστοίχως τα ξε-
νικής προελεύσεως γουρλής - γρουσούζης | γουρσούζης και γκα· 
ντέµης, που υφολογικά είναι πιο εκφραστικές λέξεις. Οι λέξεις 
αυτές είναι τουρκικές (ugurlu και ugursuz «δυσοίωνος»), ενώ το 
γκαντέµης προέρχεται πιθ. από το τουρκ. kademsiz «άµοιρος - κα-
κότυχος». 

τυχοδιώκτης (ο) [1826] {τυχοδιωκτών}, τυχοδιώκτρια (η) [1894] 
{τυχοδιωκτριών} 1. πρόσωπο που προσπαθεί να εκµεταλλευθεί τις 
περιστάσεις και χρησιµοποιεί κάθε µέσο για να επιτύχει: ~ πολιτικός 
ΣΥΝ. αριβίστας 2. (συνεκδ.) πρόσωπο που χρησιµοποιεί ανήθικα µέσα 

για να επιτύχει τον σκοπό του ΣΥΝ. απατεώνας, παλιάνθρωπος. Επί-
σης τυχοδιώκπσσα (η). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Glücksjäger]. 

τυχοδιωκτικός, -ή, -ό [1831] αυτός που σχετίζεται µε τον τυχοδιώκτη: 
~ νοοτροπία | πολιτική | φύση | πνεύµα | πόλεµος | ζωή. — τυ-
χοδιωκτικ-ά | -ώς [1889] επίρρ. 

τυχοδιωκτισµός (ο) [1895] ο τρόπος ζωής, η συµπεριφορά και η νο-
οτροπία τού τυχοδιώκτη ΣΥΝ. αριβισµός. 

τυχόν επίρρ. 1. ίσως, κατά τύχη: αν ~ το ξεχάσω, θύµησε µου το το 
πρωί-επίσης συχνά µε τα «µην» και «µήπως»: πρόσεχε µην ~ και το 
χάσεις! (σε απειλές, µην τυχόν και) αλίµονο σου αν...: µην τυχόν και 
ξεχάσεις να µου φέρεις αυτό που σου ζήτησα! 2. (κ. ως επίθ.) πιθανός, 
ενδεχόµενος: οι ~ ζηµίες θα καλυφθούν από έκακτες εισφορές. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τής αρχ. µτχ. τυχών, -ούσα, -όν, αόρ. β' τού ρ. τυγχάνω 
(βλ.λ.)]. 

τυχών, -ούσα, -όν {τυχ-όντος (θηλ. -ούσης), -όντα | -όντες (ουδ. -όντα), 
θηλ. -ουσών) τυχαίος (όχι επιλεγµένος)· οποιοσδήποτε, ασήµαντος, συ-
νήθ. µαζί µε το πρώτος: παντρεύτηκε τον πρώτο τυχόντα || Να µου µι-
λάτε καλύτερα. ∆εν είµαι η πρώτη τυχούσα! Επίσης (καθηµ.) τυχό-
ντας (ο). [ΕΤΥΜ Μτχ. αορ. β' τού αρχ. τυγχάνω (βλ.λ.)]. 

τύψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (συνήθ. στον πληθ.) ο έλεγχος που 
ασκεί η συνείδηση (σε κάποιον για κακή πράξη του): νιώθω τύψεις || 
τον τρώνε οι ~ || δεν έχει τύψεις για τις πράξεις του. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
τύψις < αρχ. τύπτω (βλ.λ.)]. 

των οριστικό άρθρο 7* ο, η, το 
τωόντί επίρρ. (κ. προφορ. τόντι, συγκεκοµµ. τ.) (λόγ.) πραγµατικά, 
όντως. [ΕΤΥΜ < αρλ- φρ. τφ ό'ντι]. 

τώρα επίρρ. 1. αυτή τη στιγµή: είµαι απασχοληµένος ~ || θα του τη-
λεφωνήσω ~ || φεύγω ~ αµέσως || το θέλω εδώ και ~! ΦΡ. (α) (εµφατ.) 
τώρα δα αυτήν ακριβώς τη στιγµή (β) από τώρα; τόσο νωρίς;: ~ θα 
φύγεις; Κάθισε λίγο ακόµη! 2. αυτή τη χρονική περίοδο, το παρόν: µέ-
χρι ~ ήµουν λίγο ιδεαλιστής- πρέπει όµως να αλλάξω αντιλήψεις! || ~ 
που ανθίζουν τα κλαριά || (ως ουσ.) µε ενδιαφέρει το ~, όχι το πα-
ρελθόν ΦΡ. οπό τώρα και στο εξής βλ. λ. εξής 3. σήµερα και στο εξής: 
από ~ πρέπει να αρχίσεις την προετοιµασία σου 4. (+που) για να δεί-
ξουµε ότι έχει συντελεστεί, ολοκληρωθεί πλέον κάτι και το θεωρού-
µε δεδοµένο: ~ που σε ξέρω πια, µπορώ να σου πω ένα µυστικό... || ~ 
που γνωριστήκαµε, ας µιλάµε στον ενικό || ~ που τα είπαµε, κατάλαβα 
ότι δεν είχα δίκιο 5. αµέσως, χωρίς καθυστέρηση: ~ φέρ' το µου, όχι 
αύριο! || (απολύτως) -Πότε θα µου φέρεις αυτό τον καφέ; —! (έρχεται, 
είναι έτοιµος) || (παροιµ.) «άντρα θέλω, ~ τον θέλω» 6. για χρονικό 
σηµείο πολύ κοντά στη στιγµή που µιλάµε (λίγο πριν ή µετά(: ~ το 
είπε, δεν το άκουσες; || ~ φεύγουµε, µη φωνάζεις! || είναι µια βδοµάδα 
- κλεισµένος στο σπίτι του και δεν θέλει να δει άνθρωπο- ΦΡ. (α) 
τώρα µάλιστα! (i) για να δείξουµε απογοήτευση: ~! Μόνο αυτό µας 
έλειπε! (ii) για να δείξουµε ικανοποίηση για κάτι που στο τέλος 
γίνεται σωστά: ~· έτσι είναι σωστό, όχι όπως το είχες πριν! (β) έλα 
τώρα! για να δείξουµε σε κάποιον ότι δεν ευσταθούν αυτά που λέει 
ή κάνει ή ότι υπερβάλλει: ~, τι είναι αυτά που µας λες; || ~, µην κά-
νεις σαν µωρό! 7. υπ' αυτές τις προϋποθέσεις, εν τοιαύτη περιπτώσει 
κ.λπ., έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγµατα: Κακώς του έδωσες λε-
φτά χωρίς απόδειξη. ~, µην τον είδατε! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγώ, ήδη. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. φρ. τη ώρα (µε επιρρ. χρήση), µε έκκρουση. Λιγό-
τερο πιθ. η αναγωγή σε περίφραση *τό ώρα, κατ' επίδραση εκφράσε-
ων όπως τό νυν, τό σήµερον κ.ά.]. 

τωρινός, -ή, -ό [µεσν.) αυτός που υπάρχει ή γίνεται τώρα: η ~ κυ-
βέρνηση || οι - νέοι || τα ~ ήθη || οι ~ µόδες ΣΥΝ. σηµερινός, σύγχρο-
νος ANT. αλλοτινός, παλιός. 



Y 

Υ, υ: ύψιλον, το εικοστό γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Κατά τη διαµόρφωση τού ελληνικού αλφαβήτου, έτσι ώστε και οικονοµικό να 
είναι (κάθε γράµµα να δηλώνει έναν φθόγγο) και λειτουργικό (να γράφεται και, κυρίως, να διαβάζεται µε ευκολία), χρειάστηκε να επινοηθούν 
γράµµατα που να δηλώνουν τα φωνήεντα. Αυτό έγινε µε το α, το ε, το | και το ο και, τελευταία από όλα, και µε το υ. Επινοήθηκε το γράµµα 
ύψιλον, για να δηλώσει το φωνήεν [u] (ϋ | ϋ), το οποίο αργότερα στην αττική διάλεκτο προφέρθηκε ως [ü] (όπως περίπου το γαλλ. u στη λ. 
pure ή το γερµ. ü στη λ. über). Οι Ρωµαίοι µάλιστα, γνώστες τής ελληνικής γλώσσας και τής ελληνικής γραφής, έπλασαν ιδιαίτερο γράµµα 
στο αλφάβητο τους (που είναι εξέλιξη τού δυτικού | χαλκιδικού ελληνικού αλφαβήτου), το «ελληνικό y» (y Graecum: rhythmus, Thucydides, 
mythus, zephyrus), για να δηλώσουν επακριβώς την προφορά τού υ ως [ü], που δεν υπήρχε στη Λατινική. Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής 
δέχονται ότι το γράµµα Υ στηρίχθηκε στο βορειοσηµιτικό wäw, το οποίο στη σαµαρειτική του µορφή έδωσε το δίγαµµα (F), ενώ στη 
φοινικική του µορφή χρησιµοποιήθηκε για να παραστήσει το [u], το ύψιλον. ∆ίγαµµα και ύψιλον, ως γνωστόν, είναι αντιστοίχως η 
συµφωνική και η φωνηεντική πλευρά τού ηµιφώνου w (πβ. αρχ. *KXEF-OÇ > κλέος, αλλά κλυ-τός' *péF-m > ρέω, αλλά ρύ-αξ (ρυάκι), ρεϋ-
µα). Το ότι επί πολλούς αιώνες (µέχρι τον 9ο/10ο αι. µ.Χ.) το υ προφερόταν ως [ü] και από τον 3ο αι. µ.Χ. είχε συµπέσει στην ίδια προφορά 
και το οι, έκανε ώστε οι Βυζαντινοί να το ονοµάσουν u ψιλόν (πβ. και ε ψιλόν) αντί τής αρχικής ονοµασίας τού γράµµατος που ήταν £r αυτό, 
βεβαίως, δεν αλλάζει το γεγονός ότι στην αρχή τής λέξης το υ συνοδευόταν στην προφορά από δασύ πνεύµα (υπό, υγρός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αλφάβητο, γραφή. 

Y, u ύψιλον το εικοστό γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. 
ύψιλον, αριθµός). 

Υ.Α.Ε.Π. (η) Υπηρεσία Ασφαλείας Επισήµων Προσώπων. 
ύαινα (η) {υαινών} 1. σαρκοβόρο θηλαστικό που µοιάζει µε σκύλο, 
έχει χαρακτηριστικά µεγάλα στρογγυλεµένα αφτιά και πανίσχυρες 
σιαγόνες και τρέφεται κυρ. µε τα υπολείµµατα τού κυνηγιού των λιο-
νταριών, των τίγρεων κ.λπ. 2. (µτφ.) αιµοβόρος και ύπουλος άνθρω-
πος. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ϋαινα < ύς «χοίρος» + παραγ. επίθηµα -αινα (πβ. κ. λέ-
αινα, τρί-αινα). Το ζώο οφείλει την ονοµασία του στην οµοιότητα του 
µε τον χοίρο, τόσο στη µορφή όσο και ως προς την αγκαθωτή χαίτη. 
Το αρχ. ύς (βλ. κ. συς) < I.E. *sü-s, πβ. λατ. sus, αρχ. γερµ. sü (> γερµ. 
Sau «γουρούνα»), µέσ. αγγλ. sowe (> αγγλ. sow «γουρούνα») κ.ά.]. 

Υακίνθη (η) γυναικείο όνοµα. 
Υάκινθος (ο) {-ου κ. -ίνθου) 1. ΜΥΘΟΛ. ωραιότατος νέος, εγγονός τού 

Λακεδαίµονα και τής Σπάρτης, ο αγαπηµένος τού Απόλλωνα, ο οποίος 
τον µεταµόρφωσε σε λουλούδι µετά τον θάνατο του 2. όνοµα αγίων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΎΜ. αρχ. κύρ. όν., 
βλ. λ. υάκινθος]. 

υάκινθος (ο) {-ου κ. -ίνθου | -ων κ. -ίνθων, -ους κ. -ίνθους} καλλωπι-
στικό φυτό µε έντονο άρωµα και πολυάριθµα µικρά άνθη, που µοιά-
ζουν µε κύπελλο κυανού, ροζ ή άσπρου χρώµατος ΣΥΝ. ζουµπούλι. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. υάκινθος/ Ράκινθος (αρχικός τ.), αβεβ. ετύµου, πιθ. µε-
σογ. δάνειο, παραλλήλως προς το λατ. vaccinium]. 

υαλεµπόριο (το) [1886] {υαλεµπορίου | χωρ. πληθ.} το εµπόριο υαλι-
κών. — υαλέµπορος (ο). 

υαλικός, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) 1. κατασκευασµένος από γυαλί ΣΥΝ. γυά-
λινος 2. υαλικά (τα) τα οικιακά σκεύη που έχουν κατασκευαστεί από 
γυαλί ΣΥΝ. γυαλικά. Επίσης υάλινος, -η, -ο [αρχ.]. 

υαλοβάµβακας (ο) {υαλοβαµβάκων} πυκνή και µαλακή µάζα από 
ίνες γυαλιού, η οποία χρησιµοποιείται σε θερµικές και ηχητικές µο-
νώσεις, ως εσωτερική επένδυση σε µπουφάν, καθώς και στη διήθηση 
οξέων και διαλυµάτων καυστικών αλκαλίων ΣΥΝ. υαλοµέταξα. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. fibreglass]. 

υαλοβερνίκωµα (το) {υαλοβερνικώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΤΕΧΝΟΛ. το 
υαλώδες επίχρισµα πήλινων ή φαγεντιανών αντικειµένων, µε το 
οποίο µπορούν να γίνουν υδατοστεγή. 

υαλοβερνίκωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΤΕΧΝΟΛ. η επά-
λειψη επιφάνειας µε υαλοβερνίκωµα. 

υαλογρόφηµα (το) {υαλογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. ηµι-
διαφανής διακοσµητική σύνθεση από χρωµατιστά κοµµάτια γυαλι-
ού, που χρησιµοποιούνται για να καλύψουν µια επιφάνεια ή ένα 
άνοιγµα (λ.χ. σε ένα παράθυρο) ΣΥΝ. βιτρό. 

υαλογραφία (η) {υαλογραφιών} 1. η τέχνη και η τεχνική κατασκευής 
υαλογραφηµάτων 2. (συνεκδ.) το υαλογράφηµα.   — υαλονραφι-
κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hyalographie]. 

ύαλο γράφος (ο/η) 1. ο κατασκευαστής υαλογραφηµάτων 2. όργανο 
για τη σχεδίαση ή τη µεταφορά σχεδίων πάνω σε γυαλί. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hyalographe]. 

υαλογραφώ ρ. αµετβ. {υαλογραφείς... | υαλογράφ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} διακοσµώ µε υαλογραφήµατα µια επιφάνεια. 

υαλοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {υαλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει µε γυαλί· στιλπνός, διαφανής ΣΥΝ. υαλώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
-νς, -ες. υαλοκαθαριστήρας (ο) καθένας από τους δύο λεπτούς 

βραχίονες µε ειδικό λαστιχάκι κατά µήκος τους, που είναι 
τοποθετηµένοι στη βάση των µπροστινών ή και των πίσω τζαµιών 
τού αυτοκινήτου και 

χρησιµεύει στο καθάρισµα τους. 
[ΕΤΥΜ < ύαλο- (< αρχ. ύαλος, βλ. λ. γυαλί) + καθαριστήρας, µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. essuie-glace, αγγλ. windscreen wiper], 

υαλόλιθος (ο) (υαλολίθ-ου | -ων, -ους} τεχνητή πλίνθος από συµπα-
γές γυαλί' το υαλότουβλο (βλ.λ.). 

υαλοµέταξα (η) {υαλοµεταξών} ο υαλοβάµβακας (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. soie de verre]. 

υαλόπαγος (ο) (υαλοπάγ-ου | -ων, -ους} λεπτό στρώµα πάγου, το ο-
ποίο δηµιουργείται, όταν τα σταγονίδια τής βροχής, τού χιονόνερου ή 
τής οµίχλης αποτίθενται πάνω σε επιφάνειες µε θερµοκρασία ίση ή 
χαµηλότερη τού σηµείου πήξεως τού νερού. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. verglas]. 

υαλόπανο (το) υλικό για την ενίσχυση ρευστών υλών οι οποίες χρη-
σιµοποιούνται για την υγροµόνωση επίπεδων επιφανειών. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. glass cloth]. 

υαλοπίνακας (ο) [1885] {υαλοπινάκων} (λόγ.) το τζάµι (βλ.λ.). 
υαλόπλασµα (το) [1888] {υαλοπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΒΙΟΛ. η θε-
µελιώδης ουσία τού κυτταροπλάσµατος, χωρίς τα κυτταρικά οργανί-
δια (βλ. λ. οργανίδιο) και τα έγκλειστα, η οποία είναι διαυγής σαν 
γυαλί. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hyaloplasme]. 

υαλοποιώ ρ. µετβ. [1847] {υαλοποιείς... | υαλοποίησα} µετατρέπω µια 
ύλη σε γυαλί. — υαλοποίηση (η) [1889]. 

υαλοπωλείο [1871] κ. (καθηµ.) γυαλοπωλείο (το) (λόγ.) κατάστηµα 
πωλήσεως γυάλινων σκευών ΦΡ. ταύρος εν υαλοπωλεία βλ. λ. 
ταύρος. 

υαλοπώλης (ο) [1871] {υαλοπωλών}, υαλοπώλισσα (η) {υαλοπω-
λισσών} 1. ιδιοκτήτης υαλοπωλείου 2. πρόσωπο που πωλεί υαλικά. 

ύαλος κ. ύελος (η) {υάλ-ου | -ων, -ους} 1. (λόγ.) το γυαλί: οπτική ~ 
(για την κατασκευή γυαλιών οράσεως) 2. (συνεκδ.) ο υαλοπίνακας. 
[ΕΤΥΜ < αρ^. ύαλος | ύελος, βλ. λ. γυαλί]. 

υαλοσκεπης, -ής, -ές [1863] {υαλοσκεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) ο 
σκεπασµένος ή στεγασµένος µε γυαλί ΣΥΝ. τζαµωτός, τζαµένιος, υα-
λόφρακτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < ύαλος + -σκεπής 
< σκέπω]. 

υαλοστάσιο (το) [1883] {υαλοστασί-ου | -ων) (λόγ.) η τζαµαρία. 
[ΕΤΥΜ.< ύαλος + -στάσιο (< -στάτης < αρχ. ϊστηµι | ΐσταµαί)]. 

υαλοτέχνης (ο) [µτγν.] {υαλοτεχνών} ο υαλουργός (βλ.λ.). 
υαλοτεχνία (η) {χωρ. πληθ.) η τέχνη τής κατεργασίας τού γυαλιού 
και τής κατασκευής γυάλινων αντικειµένων ΣΥΝ. υαλουργία, υαλο-
ποιία. — υαλοτεχνικός, -ή, -ό. 

υαλότοιχος (ο) {υαλοτοίχ-ου | -ων, -ους} τοίχος από υαλότουβλα. 
υαλότουβλο (το) δοµικό υλικό που έχει την ιδιότητα να επιτρέπει στο 
φως να περνάει από µέσα του- χρησιµοποιείται είτε ως διακο-
σµητικό (σε διάφορα χρώµατα) είτε για την κατασκευή τοίχων. 

υαλουργείο (το) [µτγν.] το εργαστήριο τού υαλουργού ΣΥΝ. υαλο-ποιείο. 
υαλουργία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη τής κατασκευής και η 
διαδικασία τής παραγωγής γυάλινων ειδών ΣΥΝ. υαλοποιία 2. η βιο-
µηχανία τής κατασκευής ειδών από γυαλί. — υαλουργίας, -ή, -ό 
[µτγν.]. 

υαλουργός (ο/η) (λόγ.) τεχνίτης που κατασκευάζει γυάλινα είδη 
ΣΥΝ. υαλοποιός, υαλοτέχνης. [ΕΤΎΜ. < µτγν. ύαλουργός < ύαλος + -
ουργός (< έργον)]. 

υαλόφρακτος, -η, -ο [1888] (λόγ.) αυτός που καλύπτεται µε τζαµα-
ρία: ~ χώρος ΣΥΝ. τζαµωτός, υαλοσκεπής. 

υαλόχαρτο(ν) (το) → γυαλόχαρτο 
υαλώδης, -ης, -ες [αρχ.] {υαλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) υαλοειδής 
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(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
υάλωµα (το) [µεσν.] {υαλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η µετατροπή ύλης 
σε γυαλί 2. το σύνολο των γυάλινων µερών ενός οικοδοµήµατος ΣΥΝ. 
τζαµικά · 3. το υαλογράφηµα · 4. το σµάλτο · 5. ΙΑΤΡ. (α) οφθαλµι-
κή πάθηση των αλόγων, παρόµοια µε γλαύκωµα (β) σπάνια δερµατο-
πάθεια που χαρακτηρίζεται από τον σχηµατισµό µικρών διαφανών 
ογκιδίων. Επίσης υάλωση (η). 

υαλωτός, -ή, -ό [1880] (λόγ.) αυτός που είναι κατασκευασµένος από 
γυαλί ΣΥΝ. γυάλινος. 

υάρδα (η) → γιάρδα 
Υ.Β.Ε.Τ. (το) Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 
Υβόννη (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. Yvonne, χαϊδευτ. τού ον. 

Yves, γερµ. αρχής, που σηµαίνει µάλλον «ήµερο έλατο»]. 
υβός, -ή, -όν [αρχ.] (λόγ.) καµπούρης, κυφός. 
ύβος (ο) (λόγ.) 1. η καµπούρα τής καµήλας 2. ΙΑΤΡ. (α) παθολογικό 
εξόγκωµα τής ράχης ή τού στήθους λόγω παραµορφώσεως τής σπον-
δυλικής στήλης ή τού στέρνου- η καµπούρα (β) βουβάλειος ύβος η 
συγκέντρωση λίπους στον αυχένα σε περιπτώσεις χρόνιας λήψης 
κορτιζόνης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύβος < ύβός (µε αναβιβασµό τού τόνου), ιατρ. όρ., αγν. 
ετύµου, µε παραγ. επίθηµα -βός και άλλων λ. που δηλώνουν σωµατι-
κό ελάττωµα, λ.χ. στραβός, ραιβός κ.ά.]. 

υβρεολόγιο (το) [1886] {υβρεολογί-ου | -ων) (περιληπτ.) το σύνολο 
των ύβρεων, λόγια που αποτελούν ύβρεις: ξέσπασε σ' ένα φοβερό ~ 
εναντίον τού αντιπάλου του ΣΥΝ. βρισίδι. 

ύβρη (η) → ύβρις 
υβρίδιο (το) {υβριδί-ου | -ων} 1. ΒΙΟΛ. φυτό ή ζώο που προέρχεται από 
τη διασταύρωση γενετικώς ανόµοιων ατόµων 2. ΓΛΩΣΣ. σύνθετη λέξη 
τής οποίας τα στοιχεία προέρχονται από δύο διαφορετικές γλώσσες, 
π.χ. βιντεοταινία, νεοκλασικός αλλιώς νόθο σύνθετο. — υβριδικός, -
ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κέφι. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. hybride < λατ. hybrida | hibrida | ibrida 
«γόνος διασταυρώσεως ετερογενών ζώων ή φυτών», αγν. ετύµου. Η 
ορθογρ. µορφή τής λ. οφείλεται σε παρετυµολογία προς το αρχ. 
ύβρις]. 

υβριδισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το σύνολο των φυσικών ή τεχνητών 
διεργασιών που οδηγούν στον σχηµατισµό υβριδίου. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. hybridisme < hybride (βλ. κ. υβρίδιο)]. 

υβριδοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο υβριδισµός. Επί-
σης υβριδίωση. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. hybridisation]. 

υβρίζω ρ. µετβ. {ύβρισ-α, -θηκα (λογιότ. υβρίσθην, -ης, -η..., µτχ. υβρι-
σθείς, -είσα, -έν)} (λόγ.) βρίζω. JETYM. αρχ. < ύβρις (βλ.λ.)]. 
ύβρις (η) {ύβρ-εως, -ιν | -εις, -εων} (λόγ.) 1. απρεπής έκφραση, η οποία 
προσβάλλει την τιµή και την αξιοπρέπεια (κάποιου): εκστοµίζω | 
εκτοξεύω ύβρεις εναντίον κάποιου ΣΥΝ. βρισιά 2. καθετί το οποίο 
προσβάλλει, θίγει την αξιοπρέπεια, την τιµή κάποιου: αποτελεί ύβριν 
για το πολίτευµα µας η εκλογή αυτού τού προσώπου 3. (στην αρχαία 
τραγωδία) η αλαζονική συµπεριφορά τού ανθρώπου, που οδηγούσε 
σε υπέρβαση τού ηθικού και τού θεϊκού νόµου και επέφερε την τι-
µωρία του. Επίσης ύβρη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκδίκηση. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
ύβρις, αβεβ. ετύµου. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η λ. εµφανίζει 
αρχικό µόριο ύ | ύ «επί» (βλ. λ. ύστερος), καθώς και το ριζικό θ. τού 
αρχ. βρι-αρός «βαρύς, σταθερός» (βλ. λ. βρίθω), αλλά κάτι τέτοιο δεν 
ευσταθεί µορφολογικώς. Η παλαιότ. σύνδεση µε τον τ. υπέρ, η οποία 
θα ήταν ικανοποιητική σηµασιολογικώς, δεν γίνεται αποδεκτή. Έχει, 
τέλος, παρουσιαστεί και η εκδοχή τού δανείου από χεττ. *hu(wa)ppar 
«βαριά προσβολή, ύβρις». Στον Όµηρο η λ. αναφερόταν στην 
παραβίαση των κανόνων και στην υπέρβαση των ορίων που 
θεωρούνταν αρµόζοντα για θνητούς ανθρώπους, µε συνέπεια την 
προσβολή των θεών και τον εξοργισµό τους]. 

υβριστής (ο) [αρχ.], υβρίστρια (η) {υβριστριών} πρόσωπο που υβρίζει. 
υβριστικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε την ύβριν ή τον 
υβριστή ή αποτελεί ύβριν: ~ συµπεριφορά | άρθρο | σχόλιο | δηµοσί-
ευµα | επίθεση | γλώσσα. — υβριστικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

ύβωµα (το) {υβώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο ύβος, η καµπούρα · 2. 
ΓΕΩΛ. τοποθεσία µε ενδιάµεσο υψόµετρο, η οποία περιβάλλεται από 
όρη και λόφους από τη µια πλευρά και πεδιάδες από την άλλη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύβωµα < υβος (βλ.λ.)]. 

ύβωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) η κύφωση, το 
καµπούριασµα. 

Υ.Γ. (το) 1. Υπουργείο Γεωργίας 2. υστερόγραφο. 
υγεία κ. (λαϊκ.) υγειά κ. γεια (η) 1. η εύρυθµη λειτουργία τού οργα-
νισµού, η φυσιολογική κατάσταση των οργάνων τού σώµατος· (ειδι-
κότ.) η πλήρης σωµατική, ψυχική και κοινωνική ευεξία: είµαι καλά 
στην ~ µου || η πολυφαγία δεν κάνει καλό στην - || έχει σιδερένια | 
ατσάλινη ~ || καταστρέφω | ξαναβρίσκω την ~ µου || (οικ.) από ~ πώς 
πάµε; (είστε υγιής;) || η ~ είναι το πολυτιµότερο αγαθό || πάνω απ' 
όλα η ~! ΦΡ. (α) χαίρω άκρας υγείας είµαι απολύτως υγιής (β) βρί-
σκω την υγειά µου (στο τέλος πρότασης) βρίσκω λύση σε πρόβληµα 
(όχι κατ' ανάγκην υγείας) που µε ταλαιπωρεί: έκοψα το κάπνισµα και 
βρήκα την υγειά µου || πάρε µια µοτοσυκλέτα να βρεις την υγειά σου, 
αντί να ταλαιπωρείσαι µε τη συγκοινωνία! (γ) εις υγε'ιαν | στην υγειά 
σας ευχή που απευθύνει κάποιος ως πρόποση σε αυτούς µε τους 
οποίους είναι µαζί ή προς τρίτους, υψώνοντας το ποτήρι του προς το 
µέρος τους (δ) µε τις υγείες | υγειές (σου | σας)! (ι) ευχετ. προς 
κάποιον που φταρνίστηκε ΣΥΝ. γείτσες (ii) προς κάποιον που 

ήπιε και έφαγε (iii) (ειρων.) προς κάποιον που απέτυχε σε προσπά-
θεια (ε) υγεία! (ενν. να υπάρχει) για κάποιον που απέτυχε ή ατύχησε: 
Μη στενοχωριέσαι! - ! Όλα διορθώνονται! (στ) την υγειά µας να 
'χουµε! για τη δήλωση τής πρωτεύουσας αξίας τής υγείας έναντι 
οποιουδήποτε άλλου αγαθού· κυρ. ως έκφραση παρηγοριάς: Μη στε-
νοχωριέσαι που δεν τα κατάφερες! ~! (ζ) και σε | εις άλλα µε υγεία να 
µας συµβούν και άλλα ευχάριστα πράγµατα και να είµαστε υγιείς να 
τα χαρούµε (η) χαρτί υγείας βλ. λ. χαρτί 2. η ισορροπία τού πνευ-
µατικού και ψυχικού κόσµου, η απουσία διαταραχών: φροντίζει για 
την ψυχική του ~, γι'αυτό δεν αγχώνεται || ο φανατισµός βλάπτει την 
πνευµατική µας ~ 3. ο τοµέας παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών: 
Εθνικό Σύστηµα Υγείας || κέντρο | Παγκόσµια Οργάνωση | Υπουργείο 
Υγείας 4. (µτφ.) η ευστάθεια, η ισορροπία, η καλή λειτουργία: η ~ τής 
οικονοµίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξενιτειά, συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υγεία | υγεία < αρχ. ύγίεια (πβ. κ. ταµ-ιεϊον > ταµ-
εΐον) < υγιής (βλ.λ.)]. 

υγειολογία (η) {χωρ. πληθ.) η περιγραφή τής λειτουργίας των οργά-
νων υγιούς οργανισµού. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hygiology]. 

υγειονοµείο (το) [1833] υγειονοµική υπηρεσία που εδρεύει σε λιµά-
νια ή συνοριακούς σταθµούς και µεριµνά για την προφύλαξη τής χώ-
ρας από λοιµώδη νοσήµατα. 

υγειονοµία (η) [1856] {χωρ. πληθ.} η κρατική υπηρεσία που φροντί-
ζει για τη δηµόσια υγεία: έλεγχοι τής ~ σε εστιατόρια. 

υγειονοµικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε την υγειονο-
µία: ~ εξέταση | κέντρο | έλεγχος | µονάδα | φροντίδα | περίθαλψη | 
σώµα | επιτροπή | υπηρεσία- ΦΡ. (α) υγειονοµική ταφή (για απορ-
ρίµµατα) η αναερόβια ταφή απορριµάτων (τρόπος ταφής που δια-
σφαλίζει τη δηµόσια υγεία) (β) υγειονοµική ζώνη βλ. λ. ζώνη 2. υγει-
ονοµικός (ο) ο υπάλληλος τής υγειονοµίας. 

υγειονάµος (ο/η) [1856] ο προϊστάµενος υγειονοµικής υπηρεσίας. 
υγιαίνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} είµαι καλά στην υγεία µου, έχω 
ευεξία ANT. νοσώ, ασθενώ- ΦΡ. υγίαινε | υγιαίνετε! (i) ευχή που απευ-
θύνεται από κάποιον που πίνει σε κάποιον άλλον (ii) αποχαιρετιστή-
ρια φράση. [ΕΤΥΜ.< αρχ. υγιαίνω < υγιής (βλ.λ.)]. 

υγιεινή (η) [1847] {χωρ. πληθ.} 1.ΙΑΤΡ. ο επιστηµονικός κλάδος που µε-
λετά τις µεθόδους και τα µέσα που είναι κατάλληλα για την προ-
στασία τής υγείας: οι κανόνες τής ~ || ~ τροφίµων 2. (ειδικότ.) η φρο-
ντίδα για την υγεία µέλους τού σώµατος ή κοινωνικής οµάδας: η ~ 
τού στόµατος | των δοντιών || βιοµηχανική | σχολική | αθλητική -· ΦΡ. 
είδη υγιεινής είδη µπάνιου (λ.χ. λεκάνες, µπανιέρες, πλακάκια, νι-
πτήρες κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., από γαλλ. hygiène, ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. 
υγιεινός (βλ.λ.)]. 

υγιεινολογία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που µελετά ό,τι σχετί-
ζεται µε τη δηµόσια υγεία (υγιεινή ύδρευσης, αποχέτευσης, επιδη-
µιών κ.λπ.). — υγιεινολογικός, -ή, -ό [1889]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. hygienology]. 

υγιεινολόγος (ο/η) [1866] γιατρός που έχει ειδικευθεί στην υγιεινο-
λογία. # 

υγιεινός, -ή, -ό 1. αυτός που συµβάλλει στη διατήρηση τής υγείας: ~ 
διατροφή | διαβίωση | τροφή | κλίµα | αέρας | περιβάλλον 2. (ειδικότ. 
για τροφές) που δεν περιέχουν λιπαρές ή άλλες βλαπτικές ουσίες. — 
υγιεινά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υγιεινός < *ύγιεσ-νός < υγιής (θ. *ύγιεσ-, βλ.λ.) + πα-
ραγ. επίθηµα -νός, µε απλοποίηση τού συµπλέγµατος -σν- και άντέ-
κταση (πβ. αλγεινός < *άλγεσ-νός < άλγος, ορεινός < *όρεσ-νός < 
όρος)). 

υγιεινός - υγιής. Οι δύο λέξεις διαφέρουν στη σηµασία και τη 
χρήση τους: υγιεινός είναι «αυτός που βοηθάει στην υγεία», ενώ 
υγιής είναι «αυτός που έχει υγεία» και µεταφορικώς «ο λογικός, 
ορθός» και «αυτός που λειτουργεί ορθά ή αποδοτικά». Αρα, φρά-
σεις όπως «υγιής διατροφή» (αντί τού ορθού «υγιεινή διατροφή») 
ή «Υπήρξε υγιεινή η αντίδραση των εργαζοµένων» (αντί τού ορ-
θού «υγιής αντίδραση») πρέπει να αποφεύγονται ως λανθασµένες. 

υγιής, -ής, -ές {υγι-ούς | -είς (ουδ. -ή)· υγιέστ-ερος, -ατός) 1. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από υγεία: ~ παιδί· ΦΡ. νους υγιής εν σώµατι 
υγιεί βλ. λ. νους 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει ψυχική και πνευµατική 
υγεία, που δεν εµφανίζει ψυχικά ή διανοητικά προβλήµατα: - άν-
θρωποι για µια ~ κοινωνία 3. (µτφ.) λογικός, σωστός: ~ αντίληψη | 
νοοτροπία 4. (µτφ. για θεσµό) (α) που λειτουργεί σύµφωνα µε τις αρ-
χές του, χωρίς παρεκκλίσεις: ~ δηµοκρατία | δικαιοσύνη | οικονοµία 
(χωρίς ελλείµµατα, πληθωρισµό κ.λπ.) (β) που γίνεται µε θεµιτό τρό-
πο: ~ ανταγωνισµός ΑΝΤ. αθέµιτος 5. (ειδικότ. για επιχείρηση) που λει-
τουργεί αποδοτικά, που αποφέρει κέρδη: ~ επιχείρηση ΑΝΤ. προβλη-
µατικός 6. ηθικώς αποδεκτός: ~ νοοτροπία | πράξεις ΑΝΤ. νοσηρός, 
ανήθικος. — υγιώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, υγιεινός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υγιής < *su-g*iy-es, συνθ. λ., < I.E. *su- «ευ, καλώς» (βλ. 
λ. εύΤ+ I.E. *gwiye- «ζωή, βίος» (βλ. λ. ζώ, βίος), πράγµα που σηµαίνει 
ότι η λ. αντιστοιχεί στο αρχ. ευζωία και συνδ. µε το συνών. αβε-στ. 
hu-jya-ti-]. 

υγραέριο (το) {υγραερί-ου | -ων} αέριο καύσιµο που αποτελείται από 
προπάνιο ή βουτάνιο και διατίθεται στο εµπόριο υγροποιηµένο υπό 
πίεση σε ειδικές φιάλες· χρησιµοποιείται για τη λειτουργία οικιακών 
συσκευών, για την κίνηση οχηµάτων κ.α. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. liquid gas]. 

υγραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ύγραν-α, -θηκα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω 
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(κάτι) υγρό, το διαβρέχω: ~ τα χείλη | τη γλώσσα µου ♦ 2. (αµετβ.) γί-
νοµαι υγρός, εµποτίζοµαι από υγρασία: τα ρούχα ύγραναν 3. (µεσο-
παθ. υγραίνοµαι) (α) γίνοµαι υγρός (β) (µτφ. για γυναίκα) εκκρίνω 
υγρά στον κόλπο λόγω σεξουαλικής διέγερσης ΣΥΝ. (καθηµ.) µου-
σκεύω. — ύγρανση (η) [αρχ.]. 

υγραντήρας (ο) συσκευή που παράγει υδρατµούς για την ύγρανση 
τής ξηρής ατµόσφαιρας ANT. αφυγραντήρας. 
[ΕΤΥΜ. < υγραίνω + παραγ. επίθηµα -τήρας, µεταφρ. δάνειο από 
αγγλ. moisturiser]. 

υγραντικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που υγραίνει, που προκαλεί υγρασία. 
υγρασία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΜΕΤΕΩΡ. η παρουσία µεγάλης ποσότητας 
υδρατµών στον ατµοσφαιρικό αέρα: µε πειράζει η - || έχει πολλή -στο 
χωριό ΑΝΤ. ξηρασία 2. η υγρότητα σε επιφάνεια ή χώρο: το δωµάτιο | 
το ταβάνι | το σπίτι έχει ~ 3. τα σταγονίδια νερού που σχηµατίζονται 
στους πόρους αγγείου ή τοίχου ή τα ίχνη σαπίσµατος στους τοίχους: 
ο τοίχος έβγαλε - και χάλασε το χρώµα του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υγρασία < 
ύγράζω «είµαι υγρός» < υγρός (βλ.λ.)]. 

υγρό (το) 1. ΦΥΣ. κάθε σώµα που βρίσκεται σε υγρή κατάσταση 2. 
ΦΥΣΙΟΛ. κάθε υδαρές συστατικό τού οργανισµού: γαστρικό - || υδα-
τοειδές ~ των οφθαλµών || τα ~ τού κόλπου τής γυναίκας. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ύγρόν, ουδ. τού επιθ. υγρός (βλ.λ.). Σε αρχ. επιγραφές απαντά η 
βασική σηµ. τού υγρού σώµατος (µετρεϊν τα υγρά, Επίδαυρος 4ος αι. 
π.Χ.), ενώ µτγν. είναι η χρήση τής λ. για τα σύµφωνα λ, ρ]. 

υγρό- κ. υγρό- κ. υγρ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σχετίζονται: 1. µε υγρή ή ρευστή κατάσταση: υγρο-ποιώ, υγρ-αέριο, 
υγρό-πισσα 2. µε την υγρασία τής ατµόσφαιρας: υγρο-γράφος, υγρο-
µετρία 3. µε υδάτινη έκταση: υγρο-βιότοπος 4. µε τα υγρά σύµφωνα: 
υγρό-ληκτος. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. ύγρ-όφθαλµος, 
µτγν. υγρο-ποιώ), που προέρχεται από το επίθ. υγρός και απαντά επί-
σης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. hygro-métrie) και µεταφρ. 
δάνεια (λ.χ. αγγλ. wetland «υγρότοπος»)]. 

υγροβιότοπος (ο) {υγροβιοτόπ-ου | -ων, -ους} ΟΙΚΟΛ. υδάτινος χώρος 
(ποταµός, λίµνη, θάλασσα) µαζί µε τις παρακείµενες εδαφικές εκτά-
σεις, όπου ζει και αναπτύσσεται υπό τις κατάλληλες συνθήκες ορι-
σµένη πανίδα και χλωρίδα. 

υγρογράφος (ο) ΜΕΤΕΩΡ. όργανο µε το οποίο καταγράφεται σε χαρτί 
η υγρασία τού αέρα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hygrograph]. 

υγρόληκτος, -η, -ο [I860] ΓΛΩΣΣ. (για λέξη) αυτός που το θέµα του 
έχει χαρακτήρα υγρό σύµφωνο (λ, ρ). [ΕΤΥΜ. < υγρός + -ληκτός < 
λήγω, πβ. κ. φωνηεντό-ληκτος]. 

υγροµετρια (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΜΕΤΕΩΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος 
που έχει ως αντικείµενο τη µέτρηση τής υγρασίας τού ατµοσφαιρικού 
αέρα ΣΥΝ. υγροσκοπία. — υγροµετρικός, -ή, -ό [1802]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hygrométrie]. 

υγροµετρο (το) [1802] {υγροµέτρ-ου | -ων} ΜΕΤΕΩΡ. όργανο για τη µέ-
τρηση τής σχετικής υγρασίας τού ατµοσφαιρικού αέρα ΣΥΝ. υγρο-
γράφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hygromètre]. 

υγροµόνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η µόνωση των τοί-
χων και των πλακών τής οικοδοµής ώστε να µη τα διαπερνά υγρασία. 

υγρόπισσα (η) [1802] {χωρ. πληθ.} πίσσα που βρίσκεται σε ρευστή 
κατάσταση. 

υγροποίηση (η) → υγροποιώ 
υγροποιησιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να υγροποιηθεί. 
υγροποιητικός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να υγροποιεί κάτι. 
υγροποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {υγροποιείς... | υγροποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} µετατρέπω (στερεό ή αέριο σώµα) σε υγρό. — υγροποί-
ηση (η) [1887]. 

υγρός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει σύσταση όµοια µε το νερό, τα διάφορα 
ποτά κ.λπ.· το µη συµπιεστό ρευστό: ~ τροφή | διάλυµα | καύσιµο (πβ. 
λ. ρευστός, στερεός, αέριος)· ΦΡ. (α) υγρό στοιχείο βλ. λ. στοιχείο (β) 
υγρός στίβος αγωνίσµατα που διεξάγονται σε πισίνα (γ) υγρός 
τάφος το υγρό στοιχείο, συνήθ. η θάλασσα, όταν πνίγεται κάποιος 
σε αυτό: το Αιγαίο έγινε ο - των ναυτικών µας, που χάθηκαν στο ναυ-
άγιο 2. υγρό (το) βλ.λ. 3. αυτός που περιέχει υγρασία: ~ αέρας | κλί-
µα | φυλακή | σεντόνια 4. βρεγµένος, νοτισµένος: ~ χώρα || - µάτια 
από τα δάκρυα 5. ΓΛΩΣΣ. υγρά σύµφωνα τα σύµφωνα λ, ρ. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. υγρός, αβεβ. ετύµου, ίσως < I.E. *wog-wo- «υγρός», πβ. αρχ. 
σκανδ. vqkr, ολλ. wak κ.ά. Πολύ λίγες πιθανότητες συγκεντρώνει τυχόν 
σύνδεση µε το λατ. ûvidus «υγρός»]. 

υγροστάτης (ο) {υγροστατών} σύστηµα αυτόµατου ελέγχου τής 
υγρασίας τού αέρα, το οποίο χρησιµοποιείται στις εγκαταστάσεις 
κλιµατισµού. 
[ΕΤΥΜ < υγρός + -στάτης < αρχ. ϊστηµι | ϊσταµαι, ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. hygrostat]. 

υγροταξία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. η κατευθυνόµενη απόκριση κινη-
τού οργανισµού προς την υγρασία 2. (καταχρ.) ο υγροτροπισµός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hygrotaxie]. 

υγρότητα (η) [αρχ.] η ιδιότητα τού υγρού. 
υγρότοπος (ο) {υγροτόπ-ου | -ων, -ους} υδάτινος χώρος µε υδρόβια 
βλάστηση και λασπώδες έδαφος: φυσικός | τεχνητός ~. [ΕΤΥΜ 
Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. wetland]. υγροτροπΐσµός (ο) {χωρ. 
πληθ.} BOT. η προσανατολισµένη µετακίνηση ενός φυτού προς το 
µέρος όπου υπάρχει υγρασία ή προς την υγρασία τού αέρα. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hygrotropism]. 

υγρόφιλος, -η, -ο 1. αυτός που απορροφά τα υγρά και κυρ. το νερό 
ΣΥΝ. υδρόφιλος 2. (για φυτά ή οργανισµούς) αυτός που ευδοκιµεί σε 
υγρούς τόπους ΣΥΝ. υδροχαρής. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. hygrophile]. 

υγρόφυτο (το) {υγροφύτ-ου | -ων) φυτό που ζει σε περιβάλλον µε 
υψηλή υγρασία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hygrophyte]. 

όγρωµα (το) (υγρώµ-ατος | -ατα, -άτων} η συλλογή υγρών στον αγκώ-
να, στο γόνατο κ.α., κάτω από το δέρµα και σε σηµείο όπου ασκείται 
πίεση ή τριβή. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hygroma]. 

Υ.∆. (το) Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. 
υδαρής, -ής, -ές {υδαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. ρευστός, νερουλός: - πε-
ριττώµατα 2. (µτφ.) πλαδαρός, χαλαρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υδαρής < ύδωρ (βλ.λ.)]. 

υδαταγωγος, -ός, -ό [1897] (λόγ.) 1. αυτός που µεταφέρει νερό: ~ κα-
τασκευή 2. υδαταγωγός (ο) ο σωλήνας νερού. 

υδαταέριο κ. υδραέριο (το) {υδαταερί-ου | -ων} ΧΗΜ. αέριο µείγµα 
µονοξιδίου τού άνθρακα και υδρογόνου, που χρησιµοποιείται σε βιο-
µηχανικές συνθέσεις όπως στην παρασκευή συνθετικής βενζίνης. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. water gas]. 

υδατάνθρακας (ο) [1876] {υδατανθράκων} "Ι.ΒΙΟΛ. φυσική οργανική 
ένωση που αποτελεί ουσιώδες συστατικό όλων των ζωντανών οργα-
νισµών και µία από τις κυριότερες πηγές ενέργειας γι' αυτούς και 
σχηµατίζεται από διοξίδιο τού άνθρακα και νερό στα φυτά κατά τη 
φωτοσύνθεση: υδατάνθρακες περιέχουν οι πατάτες, το ρύζι κ.ά. 2. 
ΧΗΜ. οργανική ένωση, τής οποίας το µόριο αποτελείται µόνο από άν-
θρακα και υδρογόνο και η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό τού 
πετρελαίου, τού φυσικού αερίου κ.ά." απαντά, µερικές φορές, στα δέ-
ντρα και σε άλλα φυτά. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. hydrates de carbon 
(πληθ.)]. 

υδαταποθήκη (η) [1884] {υδαταποθηκών} χώρος (δοχείο, δεξαµενή) 
εναποθήκευσης νερού. 

υδατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε το νερό: ~ συστατικά· 
ΦΡ. υδατική κρέµα η καλλυντική κρέµα που ενυδατώνει το δέρµα. 

υδάτινος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αποτελείται από νερό: ~ στρώµα 
| οδός· ΦΡ. υδάτινοι πόροι το σύνολο των φυσικών υδάτων που 
απαντούν στη Γη και µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον άνθρωπο, 
λ.χ. τα νερά των ποταµών, των λιµνών, των πηγών κ.ά. ΣΥΝ. υδατώδης 
2. αυτός που παρασκευάζεται από νερό: ~ βαφή | διάλυµα 3. (µτφ.) 
διαφανής: ~ γραµµές. 

υδατο- κ. υδατό- κ. υδατ- λεξικό πρόθηµα λέξεων που δηλώνει ότι 
κάτι έχει σχέση µε το νερό: υδατο-καλλιέργεια, υδατο-στεγής, υδατο-
µετρία, υδατό-σηµο, υδατ-ώνω. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το ουσ. ύδωρ, ύδατος]. 

υδατογράφηµα (το) [1887] {υδατογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων) 
ΤΕΧΝΟΛ.-ΧΗΜ. σχέδιο (γράµµατος, εικόνας, συµβόλου κ.λπ.), που σχη-
µατίζεται στο χαρτί, όταν αυτό βρίσκεται ακόµη σε πολτώδη κατά-
σταση και σε φάση λείανσης των επιφανειών του, το οποίο γίνεται 
ευκρινές, όταν το χαρτί παρατηρηθεί πάνω από µια πηγή φωτός· χρη-
σιµοποιείται για την αναγνώριση τού κατασκευαστή ή τής ποιότητας 
τού χαρτιού και τη διακρίβωση και πρόληψη παραχάραξης ή 
πλαστογραφίας: στα χαρτονοµίσµατα υπάρχουν υδατογραφήµατα. 

υδατογραφία (η) [1897] {υδατογραφιών} 1.η ζωγραφική που γίνεται 
µε χρώµατα διαλυµένα στο νερό ΣΥΝ. ακουαρέλα 2. (συνεκδ.) ζωγρα-
φικός πίνακας µε υδρόχρωµα.  — υδατογραφικός, -ή, -ό [1890].   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. aquarelle]. 

υδατογράφος (ο/η) [1883] πρόσωπο που ζωγραφίζει υδατογραφίες. 
υδατογραφώ ρ. αµετβ. [1887] {υδατογραφείς... | υδατογράφ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} ζωγραφίζω υδατογραφίες. υδατοδιαλυτός, -ή, -
ό (για σώµα) αυτός που έχει την ιδιότητα να διαλύεται στο νερό. 

[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από γαλλ. hydrosoluble (νόθο συνθ.)]. 
υδατοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {υδατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} όµοιος µε 
νερό, υδατώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. υδατοκαλλιέργεια (η) 
{υδατοκαλλιεργειών} 1.η εκτροφή υδρόβιων ζώων, κυρ. ψαριών, 
καθώς και η καλλιέργεια υδρόβιων φυτών (φυκιών) (πβ. 
ιχθυοκαλλιέργεια, ιχθυοτροφίά) 2. η καλλιέργεια φυτών σε άγονο 
έδαφος, ποτίζοντας τα µε νερό που περιέχει όλα τα απαραίτητα για 
την ανάπτυξη στοιχεία. [ΕΤΥΜ Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. 
aquaculture]. υδατοκοµια (η) {χωρ. πληθ.} η καλλιέργεια και η 
εκτροφή υδρόβιων ζωικών οργανισµών σε ειδικά εργαστήρια µε 
στόχο τον τεχνητό πολλαπλασιασµό τους. 

[ΕΤΥΜ < υδατο- + -κοµία (βλ.λ.) < αρχ. ΚΌµώ «φροντίζω, περιποιού-
µαι»]. 

υδατολογία (η) [1847] η υδρολογία (βλ.λ.). 
υδατοµετρία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η µέτρηση των φυσικών ιδιοτήτων 
τού νερού 2. µέθοδος προσδιορισµού τής σκληρότητας τού νερού. 
Επίσης υδατοµέτρηση. — υδατοµετρικός, -ή, -ό. υδατόµετρο (το) 
{υδατοµέτρ-ου | -ων} το υδρόµετρο (βλ.λ.). υδατοπερατός, -ή, -ό 
[1887] υδροπερατός (βλ.λ.). — υδατοπερατό-τητα. 

[ΕΤΥΜ. < ύδωρ, -ατός + πέρατος < αρχ. περώ (-άω), βλ. λ. περνώ]. 
υδατοποσία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η πόση νερού, η υδροποσία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υδατοποσία < ΰδατο- + -ποσία < πότης]. υδατόπτωση 

(η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η πτώση των υδά- 
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των, κυρ. ποταµού, από µεγάλο ύψος, η οποία συχνά χρησιµοποιείται 
ως µέσο παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. waterfall]. υδατόσηµο (το) {υδατοσήµ-ου | -

ων} 1. το σχέδιο, η παράσταση που 
εκτυπώνεται πάνω σε φύλλο χαρτιού µε υδάτινες γραµµές και γίνεται ορατό 
όταν το χαρτί παρατηρηθεί πάνω από πηγή φωτός ΣΥΝ. 
υδατογραφία 2. (ειδικότ.) το υδατογράφηµα που χρησιµοποιείται σε 
γραµµατόσηµα και το οποίο πιστοποιεί τη γνησιότητα τους και καθιστά 
δυσχερέστερη την παραχάραξη τους. 
[ΕΤΥΜ·. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. watermark]. 

υδατοσκοπια (η) → υδροσκοπία υδατοσκοπικός, -ή, -ό 
→ υδροσκοπία 
υδατοστεγής, -ής, -ες [1873] {υδατοστεγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αδιαπέραστος 

από νερό ΣΥΝ. υδροστεγής, αδιάβροχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. wasserdicht], υδατοστρόβιλος (ο) 
{υδατοστροβίλ-ου | -ων, -ους) 1. η δίνη τού νερού, ο στρόβιλος ΣΥΝ. 
υδροστρόβιλος (βλ.λ., σηµ. 1) 2. µηχανικός στρόβιλος που κινείται µε τη δύναµη 
νερού. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. water-spout]. υδατόστρωµα (το) 
[1883] {υδατοστρώµ-ατος | -ατα, -άτων} στρώµα 
νερού. υδατοσφαίριση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. οµαδικό άθληµα 
που παίζεται στο νερό από δύο οµάδες επτά κολυµβητών, οι οποίοι προσπαθούν 
να ρίξουν τη µπάλα στην εστία τής αντίπαλης οµάδας-το γουότερ-πόλο. Επίσης 
υδατόσφαιρα [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. water polo]. υδατοσφαιριστής (ο), 
υδατοσφαιρίστρια (η) {υδατοσφαιρι-στριών) ο αθλητής | η αθλήτρια τής 
υδατοσφαίρισης ΣΥΝ. πολίστας. υδατοφράκτης (ο) [1889] {υδατοφρακτών} 
µεγάλο τεχνητό φράγµα για τη συγκέντρωση ή τη συγκράτηση των υδάτων 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) νερο-δεσιά. 
υδατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {υδατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που µοιάζει 

µε νερό ΣΥΝ. υδαρής, νερουλός 2. αυτός που αποτελείται από νερό ΣΥΝ. 
υγρός, υδάτινος 3. αυτός που έχει αναµιχθεί µε νερό ΣΥΝ. νερωµένος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

υδατώνω ρ. µετβ. {υδάτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. ενυδατώνω (βλ.λ.) 2. (λόγ.) 
αραιώνω (κάτι) βάζοντας νερό. — υδάτωση (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. ύδατώ (-
όω) < ύδωρ, ύδατος (βλ.λ.)]. Υ.∆.Ε.∆. (η) Υπηρεσία ∆ασµολογήσεων και 
Εξαγωγικών ∆ιευκολύνσεων. 
ύδνον (το) εδώδιµο µανιτάρι. [ΕΤΥΜ < µτγν. ϋδνον, αβεβ. ετύµου. Έχει 

υποστηριχθεί ότι η λ. συνδ. µε το ύδωρ µέσω σηµ. «χυµώδης, υδαρής» ή µε το 
ρ. ύει «βρέχει» µέσω σηµ. «φυτό που φυτρώνει στη βροχή». Ακόµη έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι πρόκειται για συνθ. από τις λ. ύς «χοίρος» και 
αµάρτυρο *έδνον «τροφή» (θ. εδ- τού εσθίω «τρώγω»), πβ. κ. γερµ. Saubrot, 
αγγλ. sowbread, όν. φυτών (sow «γουρούνα» + bread «ψωµί»)]. 

Ύδρα (η) 1. νησί τού Αργοσαρωνικού Κόλπου σε µικρή απόσταση από τις ΝΑ. 
ακτές τής Αργολίδας 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Υδραίος (ο), 
Υδραία (η), υδραίικος, -η, -ο κ. (λόγ.) υδραϊκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Ύδρα 
(βλ. λ. ϋδρα «νερόφιδο»)]. 

ύδρα (η) {υδρών} (λόγ.) 1. ασπόνδυλος οργανισµός µε πεπτική κοιλότητα που 
έχει ένα µόνο άνοιγµα- απαντά µε τη µορφή πολύποδα (βλ.λ.) σε γλυκά νερά 
και έχει µεγάλη αναγεννητική ικανότητα (πβ. κ. τον µύθο για τη Λερναία 
'Υδρα) 2. Λερναία Ύδρα βλ.λ. [ΕΤΥΜ < θφχ· ϋδρα (< ύδωρ, βλ.λ.), που συνδ. 
µε σανσκρ. udrà- «είδος ασιατικού ζώου», αρχ. γερµ. attar, αρχ. σκανδ. atr, 
λιθ. udrà, ρωσ. vydra κ.ά.]. 

υδραγωγείο (το) [µτγν.] 1. η δεξαµενή όπου συγκεντρώνεται νερό και 
διοχετεύεται µε αγωγούς σε δίκτυα υδρεύσεως 2. το σύνολο των συστηµάτων 
που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά νερού από έναν τόπο σε δεξαµενή 
συγκέντρωσης και τη διοχέτευση του µέσω αγωγών στο αστικό ή αγροτικό 
δίκτυο. 

υδραγωγός (ο) [αρχ.] ο αγωγός που µεταφέρει νερό. 
υδραέριο (το) → υδαταέριο 
υδραίικος, -η, -ο κ. υδραϊκός, -ή, -ό → Ύδρα 
υδραιµία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αύξηση τού ποσοστού τού νερού που 

περιέχεται στο πλάσµα τού αίµατος, µε αποτέλεσµα την αύξηση τού όγκου 
του και την αραίωση του. — υδραιµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. hydrémie]. 

Υδραίος (ο)→'Υδρα 
υδραντλία (η) [1870] {υδραντλιών} αντλία νερού ΣΥΝ. τρόµπα. 
υδραργυριαση (η) [1839] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η αργή δηλητηρίαση 

από υδράργυρο ΣΥΝ. υδραργύρωση (βλ.λ., σηµ. 2). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. hydrargyria]. 

υδράργυρος (ο) {υδραργύρου | χωρ. πληθ.} 1. ΧΗΜ. υγρό µεταλλικό στοιχείο 
µε αργυρό χρώµα (σύµβολο Hg) (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.) 2. η ποσότητα 
τέτοιου υγρού που υπάρχει στα θερµόµετρα· ΦΡ. ανεβαίνει | κατεβαίνει ο 
υδράργυρος (i) ανεβαίνει | κατεβαίνει η θερµοκρασία, ο πυρετός (ii) (µτφ.) 
αυξάνεται | µειώνεται η ένταση: ανεβαίνει ο υδράργυρος στην προεκλογική 
αναµέτρηση. — υδραργυρικός, -ή, -ό [1802]. [ΕΤΥΜ < µτγν. υδράργυρος < 
ύδρ(ο)- + άργυρος]. 

υδραργυρθύχος,  -ος, -ο 1. αυτός που περιέχει υδράργυρο 2. υδραργυρούχα 
(τα) φαρµακευτικά σκευάσµατα από υδράργυρο ή από άλατα υδραργύρου. 
[ΕΤΥΜ < υδράργυρος + -ούχος < έχω]. 

υδραργύρωµα (το) {υδραργυρώµ-ατος | -ατα, -άτων} αµάλγαµα µε- 

τάλλου αε υδράργυρο. 
υδραργύρωση (η) [1833] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η επίχριση 

µεταλλικής επιφάνειας µε υδράργυρο · 2. ΙΑΤΡ. η υδραργυριαση. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. mercuration]. 

ύδραρθρος (ο) [1853] {υδράρθρ-ου | -ων, -ους} ΙΑΤΡ. η συγκέντρωση ορώδους 
υγρού σε αρθρική κοιλότητα, που προκαλείται από κακώσεις ή από λοιµώξεις. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrarthre]. 

υδρατµός (ο) [1876] ΦΥΣ.-ΧΗΜ. η αέρια κατάσταση τού νερού, ο ατµός από την 
εξάτµιση τού νερού: οι ~ που παράγονται, όταν ρίχνουµε νερό σε καυτές 
επιφάνειες ΣΥΝ. άχνη^αχνός, άχνα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. vapeur d'eau]. 

υδραυλική (η) ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε τις πρακτικές 
εφαρµογές των ρευστών και έχει ως αντικείµενα, αφενός µεν τη ροή των 
υγρών σε αγωγούς, ποταµούς και διαύλους, αφετέρου δε τη συγκράτηση τους 
µε φράγµατα και δεξαµενές. 

υδραυλικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη διοχέτευση και τη 
χρησιµοποίηση τού νερού σε τεχνικές εγκαταστάσεις και έργα (β) υδραυλική 
εγκατάσταση σύστηµα σωληνώσεων και υποδοχέων εγκατεστηµένο σε 
κτήριο για τη διανοµή και χρήση πόσιµου νερού και την αποχέτευση υδατικών 
λυµάτων (γ) υδραυλικός τροχός µηχανική συσκευή αντλήσεως ενέργειας από 
ρεύµα νερού ή υδατόπτω-ση, η οποία αποτελείται από τροχό µε πτερύγια 
στερεωµένα στην επιφάνεια του 2. (α) υδραυλικός (ο) (i) ο τεχνίτης που 
εγκαθιστά ή επισκευάζει υδραυλικές εγκαταστάσεις (ii) µηχανικός 
εξειδικευµένος σε υδραυλικά έργα (β) υδραυλικά (τα) οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις: χάλασαν τα ~ || η επισκευή των ~ 3. (για µηχανισµό) αυτός που 
χρησιµοποιεί ως κινητήριο µέσο τη µεταδιδόµενη µέσω ασυµπίεστων ρευστών 
(νερού ή ελαίου) πίεση: ~ ασανσέρ || αυτοκίνητο µε ~ τιµόνι 4. (συνεκδ.) 
αυτός που είναι ανθεκτικός στη διαβρωτική επίδραση τού νερού: - κονία | 
άσβεστος | γύψος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υδραυλικός < ϋδραυλος, αρχικώς «µουσικό όργανο που 
περιελάµβανε σωλήνα νερού», < ύδρ(ο) + αυλός]. 

όδραυλις (η) {-αύλεως, -αυλι(ν) | -αύλεις, -αύλεων} ΜΟΥΣ. αρχαίο µηχανικό 
όργανο που το αποτελούσαν ανισοϋψείς αυλοί διατεταγµένοι κατακόρυφα και 
το οποίο µε την τεχνητή εισροή και εκροή νερού παρήγε ισχυρό και οξύ ήχο- 
το χρησιµοποιούσαν στα θεάµατα τού ιπποδρόµου και στην εκτέλεση 
στρατιωτικής µουσικής. [ΕΤΥΜ < µτγν. ύδραυλις, µουσικό όργανο που εφεύρε 
στην Αλεξάνδρεια ο Κτησίβιος (150 π.Χ.), < ύδρ(ο)- + -αυλις < αυλός, καθώς 
η παραγωγή ήχου γινόταν µε τεχνητή εισροή και εκροή ύδατος στους σωλήνες 
(αυλούς) του]. 

υδρειο (το) 1. ΝΑΥΤ. θέση από την οποία υδρεύονται τα πλοία · 2. η υδρία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ΰδρεϊον < υδρεύω]. 

ύδρευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} 1. ο εφοδιασµός µε νερό: η ~ 
χωριού | πόλης || κεντρικός αγωγός | έργα ύδρευσης 2, (συνεκδ.) το σύνολο των 
εργασιών και των µέσων που απαιτούνται για τη συλλογή και τη διοχέτευση 
τής αναγκαίας ποσότητας νερού σε οικισµό. — υδρευτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

υδρεύω ρ. µετβ. {ύδρευ-σα, -θηκα) 1. παρέχω νερό (σε περιοχή, κτήµα, οίκηµα 
κ.λπ.) ΣΥΝ. υδροδοτώ 2. (µεσοπαθ. υδρεύοµαι) εφοδιάζοµαι µε νερό: η 
περιοχή υδρεύεται µε ένα απηρχαιωµένο σύστηµα αγωγών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ < αρχ. υδρεύω < θ. υδρ- (βλ. λ. υδρο-, ύδωρ)]. 

υδρία (η) {υδριών} 1. πήλινο δοχείο για την εναπόθεση και τη µεταφορά νερού 
ΣΥΝ. στάµνα 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. χάλκινο ή πήλινο αγγείο µε σφαιρικό σώµα και 
κυλινδρικό λαιµό για τη µεταφορά νερού. [ΕΤΥΜ < αρχ. υδρία < ύδωρ (βλ. λ. 
υδρο-)]. 

υδρο- κ. υδρό- κ. υδρ- λεξικό πρόθηµα το οποίο δηλώνει: 1. σχέση µε το νερό 
ή οµοιότητα µε νερό: υδρό-βιος, υδρ-ατµός, υδρό-σφαιρα, υδρό-φιλος, υδρο-
ηλεκτρισµός, υδρο-λογία 2. ΧΗΜ. την παρουσία ή την πρόσληψη υδρογόνου ή, 
σπανιό**ρα, νερού στο µόριο µιας χηµικής ένωσης: υδρό-θειο, υδρό-λυση, 
υδρο-χλώριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουσ. ύδωρ (βλ.λ.) µέσω θ. ύδρ- (< I.E. *aud- | *ud-r-)]. υδροβιολογία (η) {χωρ. 
πληθ.} κλάδος τής βιολογίας, ο οποίος έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των 
υδρόβιων οργανισµών και ειδικότερα τής φυσιολογίας, τού µεταβολισµού, τής 
συµπεριφοράς και τής οικολογίας τους. — υδροβιολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., <: αγγλ. hydrobiology]. υδρόβιος, -α, -ο [µεσν.] αυτός 
που ζει στο νερό ή σε εκτάσεις πλη- 
µυρισµένες µε νερό: - οργανισµός | φυτό. υδροβιότοπος (ο) {υδροβιοτόπ-ου | -
ων, -ους} ο υγρότοπος (βλ.λ.). υδρόγειος, -ος, -ο [1760] 1. αυτός που 
αποτελείται από γη και νερό 2. υδρόγειος (σφαίρα) (ι) η γήινη σφαίρα, η ίδια η 
Γη: κάνω τον γύρο τής υδρογείου (ii) σφαίρα που φέρει στην επιφάνεια της έναν 
χάρτη τής Γης και περιστρέφεται γύρω από άξονα. [ΕΤΥΜ < υδρο- + -γειος < γη, 
πβ. κ. µεσό-γειος]. υδρογέφυρα (η) Ιυδρογεφυρών) ΤΕΧΝΟΛ. τεχνικό έργο 
ζεύξεως χαράδρας για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης ή άρδευσης. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού αγγλ. water-pipe bridge]. υδρογεωλογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος 
τής υδρολογίας και τής γεωλογίας, που ασχολείται µε τη µελέτη τού νερού 
κάτω από την επιφάνεια τής Γης, την έρευνα και προστασία των υπόγειων 
υδάτων, καθώς και την υδροληψία. — υδρογεωλογικός, -ή, -6. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hydrogeology]. υδρογνώµων (ο) [µεσν.] 
{υδρογνώµ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} ο µε- 
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τρητής κατανάλωσης νερού. 
υδρογονάνθρακας (ο) [1881] {υδρογονανθράκων} ΧΗΜ. οργανική ένωση, τής 
οποίας το µόριο αποτελείται µόνο από άνθρακα και υδρογόνο, η οποία 
αποτελεί το βασικό συστατικό τού πετρελαίου, τού φυσικού αερίου κ.ά. και 
που απαντά, µερικές φορές, στα δέντρα και σε άλλα φυτά: κορεσµένοι | 
ακόρεστοι | αρωµατικοί ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. hydrocarbure 
(νόθο συνθ.)]. υδρογόνο (το) [1871] ΧΗΜ. άχρωµο, άοσµο και εύφλεκτο αέριο 
(σύµβολο Η), ένα από τα δύο συστατικά τού νερού και το αφθονότερο χηµικό 
στοιχείο τού Γαλαξία (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.)· ΦΡ. βόµβα υδρογόνου βλ. λ. 
υδρογονοβόµβα. 
[ΕΤΥΜ. < υδρο- + -γόνο < γόνος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrogène]. 
υδρογονοβόµβα (η) {υδρογονοβοµβών} βόµβα µαζικής καταστροφής, τής 
οποίας η ισχύς οφείλεται στην ενέργεια που απελευθερώνεται από αντίδραση 
µεταξύ πυρήνων δευτερίου (ισοτόπου τού υδρογόνου). 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. hydrogen bomb]. υδρογονοσταγονίδιο (το) 
{-ου κ. -ίου | -ων κ. -ίων} σταγονίδιο 
υδρογόνου (βλ. λ. υδρογόνο). υδρογονουχος, -ος, -ο [1849] ΧΗΜ. αυτός που 
περιέχει υδρογόνο: ~ ένωση. 
[ΕΤΥΜ. < υδρογόνο + -ούχος < έχω]. υδρογόνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -
ώσεων} ΧΗΜ. 1. αντίδραση ανάµεσα στο υδρογόνο και σε χηµική ένωση 2. η 
διεργασία στερεο-ποιήσεως ζωικών και φυτικών ελαίων µέσω τής αντίδρασης 
τους µε υδρογόνο. — υδρονονωτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. hydrogénation]. υδρογραφία (η) [1728] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΓΡ. Ο 
επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο τη χαρτογράφηση των περιοχών 
τής γήινης επιφάνειας, οι οποίες καλύπτονται από νερό. — υδρογραφικός, -ή, -ό 
[1809]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrographie]. υδροδείκτης  (ο) [1858]  
{υδροδεικτών} ΤΕΧΝΟΛ. βαθµονοµηµένος γυάλινος σωλήνας µε µικρή διάµετρο, 
ο οποίος συνδέεται µε τη βάση δεξαµενής ή λέβητα και µετρά τη στάθµη τού 
νερού στο εσωτερικό τους. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Wasserstandsanzeiger]. υδροδιαλυτος, -ή, -
ό κ. υδατοδιαλυτός (για ουσία) 1. αυτός που διαλύεται στο νερό 2. υδροδιαλυτό 
κερί το κερί που χρησιµοποιείται στην αποτρίχωση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. hydrosoluble (νόθο συνθ.)]. υδροδοτώ   ρ.  
µετβ.  [1884]   {υδροδοτείς...  |  υδροδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} παρέχω 
νερό: ~ κάποια περιοχή. — υδροδότηση (η). [ΕΤΥΜ. < υδρο- + -δοτώ < δότης]. 
υδροδοχειο (το) [µτγν.] (λόγ.) 1. (γενικά) δοχείο νερού 2. (ειδικότ.) µικρό 
δοχείο νερού που χρησιµοποιούν στρατιώτες, εκδροµείς κ.ά. ΣΥΝ. παγούρι. 
υδροδυναµική (η) [1812] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. κλάδος τής µηχανικής των 
ρευστών, που έχει ως αντικείµενο τους νόµους που διέπουν την κίνηση των 
υγρών, καθώς και τις αντιστάσεις που αναπτύσσονται κατά την κίνηση των 
στερεών σωµάτων µέσα σε αυτά (λ.χ. ενός σκάφους µέσα στο νερό) (πβ. λ. 
αεροδυναµική). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrodynamique]. 
υδροδυναµικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στα φαινόµενα που σχετίζονται µε 
την κίνηση των υγρών: ~ πίεση.  — υδροδυναµικά επίρρ. υδροηλεκτρικός, -ή, -
ό [1847] αυτός που σχετίζεται µε τον υδροη-λεκτρισµό: ~ ενέργεια | 
εγκατάσταση | σταθµός | έργο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hydroélectrique]. υδροηλεκτρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. η ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από την κίνηση των υδάτων µε µετατροπή τής υδραυ-
λικής ενέργειας των ποταµών και των υδατοπτώσεων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. hydroélectricité]. υδρόθειο (το) [1877] {υδρόθειου} ΧΗΜ. 
αέριο άχρωµο, δύσοσµο (όπως τα χαλασµένα αβγά) και τοξικό (προκαλεί 
δηλητηρίαση, λ.χ. από τις αναθυµιάσεις των υπονόµων), που προέρχεται από 
την ένωση υδρογόνου και θείου και χρησιµοποιείται στις χηµικές αναλύσεις. — 
υ-δροθειικός, -ή, -ό [1840]. 

[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. hydrogène sulphuré]. 
υδροθειούχος, -ος, -ο αυτός που περιέχει υδρόθειο. 
[ΕΤΥΜ < υδρόθειο + -ούχος < έχω]. υδροθεραπεία (η) [1861] 
{υδροθεραπειών} το σύνολο των θεραπευτικών µεθόδων, οι οποίες βασίζονται 
στην αξιοποίηση των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων τού νερού.   — 
υδροθεραπευτικός, -ή, -ό [1889]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrothérapie]. υδροθεραπευτήριο (το) 
[1893] {υδροθεραπευτηρί-ου | -ων} το σύνολο των εγκαταστάσεων στις οποίες 
γίνεται υδροθεραπεία. υδροθερµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τις πηγές 
θερµών ή/και ιαµατικών υδάτων και την επίδραση τους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. hydrothermal]. υδροθήκη (η) [µτγν.] {υδροθηκών} 1. (λόγ.) η 
στέρνα, η δεξαµενή 
2. ΝΑΥΤ. η δεξαµενή πόσιµου νερού στο κύτος των πλοίων. υδροθώρακας (ο) 
[1839] {υδροθωράκων} ΙΑΤΡ. η συγκέντρωση υγρού στην κοιλότητα τού 
υπεζωκότος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrothorax]. 
υδροϊωδικός, -ή, -ό [1839] αυτός που περιέχει υδροϊώδιο. υδροϊώδιο (το) 
[1876] {υδροϊωδίου} ΧΗΜ. άχρωµο υδρογονούχο aépto µε αποπνικτική οσµή. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. iodure d'hydrogène]. υδροκεφαλία (η) 
{υδροκεφαλιών} ΙΑΤΡ. η συσσώρευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού στον εγκέφαλο, 
η οποία προκαλεί παροξυσµούς, πνευµατική καθυστέρηση και προοδευτική 
µεγέθυνση τής κεφαλής. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hydrocephaly]. 
υδροκεφαλικός, -ή, -ό [1864] 1. αυτός που σχετίζεται µε την υδροκεφαλία 2. 
υδροκεφαλικός (ο), υδροκεφαλική (η) πρόσωπο που πάσχει από υδροκεφαλία, ο 
υδροκέφαλος. υδροκεφαλισµός (ο) [1890] {χωρ. πληθ.} 1. ο υπέρµετρος συγκε-
ντρωτισµός· η συγκέντρωση τού µεγαλύτερου µέρους των δηµοσίων 
επιχειρήσεων και οργανισµών σε ένα σηµείο, λ.χ. στην πρωτεύουσα 2. (ειδικότ.) 
η δυσανάλογα µεγάλη ανάπτυξη τού κέντρου, τής πρωτεύουσας ενός κράτους, 
σε σχέση µε την υπόλοιπη επικράτεια: ο ~ τού ελληνικού κράτους. υδροκέφαλος, 
-η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που πάσχει από υδροκεφαλία (βλ.λ.) 2. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από υδροκεφαλισµό (βλ.λ.): ~ διοίκηση | κράτος. υδροκίνητήρας 
(ο) κινητήρια µηχανή που λειτουργεί µε τη ροή ή την πτώση νερού. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. water engine]. υδροκίνητος, -η, -ο [1890] 
αυτός που κινείται µε την ενέργεια που παράγει το νερό. υδροκλιµατολογία (η) 
{χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά πώς επιδρούν τα 
µεταλλικά νερά ή οι θερµές πηγές (σε συνδυασµό µε το κλίµα) στους 
οργανισµούς και συγχρόνως τον τρόπο αξιοποίησης τους στην υδροθεραπεία 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydroclimatologie]. υδροκρίτης 
(ο) [1890] {υδροκριτών} 1. ύψωµα (στο έδαφος) στο οποίο διαχωρίζονται προς 
διάφορες κατευθύνσεις τα νερά τής βροχής 2. νοητή γραµµή µεταξύ περιοχών 
συγκέντρωσης οµβρίων υδάτων το όριο που διαχωρίζει τις λεκάνες απορροής 
διαφορετικών ποταµών. [ΕΤΥΜ. < υδρο- + -κριτής < κρίνω, στη σηµ. 
«διαχωρίζω», µετάφρ. δάνειο από γερµ. Wasserscheide]. υδροκυάνιο (το) 
[1893] {υδροκυανί-ου | -ων} ΧΗΜ. άχρωµο δηλητηριώδες αέριο, ένωση τού 
άνθρακα, τού αζώτου και τού υδρογόνου· αλλιώς πρωσικό οξύ. — 
υδροκυανικάς, -ή, -ό [1842]. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. cyanure 
d'hydrogène]. υδροκυστωµα (το) {υδροκυστώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. κύστη 
που περιέχει ορώδες υγρό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hydrocystoma]. υδρολαίλαψ (η) 
{υδρολαίλ-απος, -απα | -απες, -άπων} (λόγ.) ο δρό-λαπας (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < υδρο- + λαίλαψ, -απος (βλ. λ. λαίλαπα)]. υδρολήπτης (ο) [1889] 
{υδροληπτών}, υδρολήπτρια (η) {υδρολη-πτριών} πρόσωπο που λαµβάνει νερό 
από πηγή ή υδραγωγείο.   — υδροληψία (η) [1897]. υδρολίπανση (η) {-ης κ. -
άνσεως | -άνσεις, -άνσεων) η παροχή τής 
απαραίτητης ποσότητας νερού για τη γονιµότητα τού εδάφους. υδρολίσθηση (η) 
{-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) η ολίσθηση οχήµατος σε βρεγµένο 
οδόστρωµα (π.χ. λόγω βροχής). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. skimming]. υδρολογία 
(η) [1766] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. η επιστήµη που ασχολείται µε τις φυσικές και 
χηµικές ιδιότητες των υδάτων, τη µελέτη τής εµφάνισης και τής κατανοµής 
τους, όπως επίσης και µε τις θεραπευτικές ιδιότητες των µεταλλικών νερών: ~ 
των επιφανειακών νερών | τού υπόγειου νερού ΣΥΝ. υδατολογία. — 
υδρολογικός, -ή, -ό [1894]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrologie]. 
υδρολόγος (ο/η) {υδρολόγ-ου | -ων, -ους} επιστήµονας που έχει ειδι-κευθεί 
στην υδρολογία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrologue]. υδρόλυση (η) {-ης κ. -
ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΧΗΜ.-ΒΙΟΛ. η διάσπαση των χηµικών δεσµών µιας 
χηµικής ένωσης µε την επίδραση νερού: κατά την πέψη πραγµατοποιείται ~ και 
οι περίπλοκες ενώσεις τής τροφής διασπώνται σε απλούστερες. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hydrolysis]. υδροµαντεία (η) [µτγν.] 
{υδροµαντειών} η µαντεία που βασίζεται στην παρατήρηση των 
χαρακτηριστικών τού νερού (χρώµατος, διαφάνειας, σχηµάτων, σκιών, 
ανακλάσεων και κυµατισµών). υδροµασάζ (το) {άκλ.} µασάζ τού σώµατος µε 
τη χρήση νερού που ρίχνεται υπό πίεση: το γυµναστήριο διαθέτει ειδικούς 
χώρους για ~ || µπανιέρα µε ~ (µε ειδικές οπές από τις οποίες εκτοξεύεται νερό 
προς το κέντρο). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. hydromassage, νόθο συνθ., < υδρο- + massage (βλ. λ. µασάζ)]. 
υδροµάστευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η διάτρηση τού εδάφους 
για την κατασκευή έργου, όπου θα συγκεντρωθούν όλα τα υπόγεια νερά που 
βρίσκονται διάσπαρτα σε µια περιοχή. [ΕΤΥΜ. < υδρο- + µάστευση «έρευνα» < 
αρχ. µαστεύω «ερευνώ, ψάχνω» < µαίοµαι «ερευνώ, αναζητώ» (< *µάσ-)ο-µαι), 
πβ. κ. µαστροπός]. υδροµέδουσα (η) [αρχ.] {υδροµεδουσών} µεγάλη χελώνα 
των ποταµών. υδρόµελι (το) [µτγν.] {υδροµελιού | χωρ. πληθ.} ποτό που 
παρασκευάζεται από την αλκοολική ζύµωση µείγµατος µελιού και νερού. 
υδροµεταλλουργία (η) {χωρ. πληθ.) η εξαγωγή µετάλλων από µετάλλευµα 
(ακατέργαστο ή εµπλουτισµένο) µε τη βοήθεια υδατικού µέσου. 
[ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hydrometallurgy]. υδροµέτρηση (η) {-
ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η υδατοµετρία (βλ.λ.). 



υδροµετρητής 1826 υδρόψυκτος 
 

υδροµετρρτής (ο) ο υδρογνώµονας (βλ.λ.). 
υδροµετρία (η) [1845] {χωρ. πληθ.} κλάδος τής υδρολογίας που µετρά τις 

φυσικές ιδιότητες τού νερού· η υδατοµετρία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. hydrométriej. 

υδρόµετρο (το) [1809] {υδροµέτρ-ου | -ων} 1. συσκευή για τη µέτρηση τής 
παροχής νερού σε εγκαταστάσεις που υδρεύονται ή αρδεύονται ΣΥΝ. 
υδρογνώµονας 2. ο υδροδείκτης (βλ.λ.). ίΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hydromètre]. 

υδροµηχανική (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. η µηχανική των ρευστών (που 
µελετά την κίνηση, την ισορροπία τους κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. hydromécanique]. 

υδρόµυλος (ο) [µτγν.] {υδροµύλ-ου | -ων, -ους} µύλος που κινείται µε την 
ενέργεια τής ροής ή τής πτώσης τού νερού. 

υδρονοµέας (ο/η) [1888] {υδρονοµ-είς,-έων} υπάλληλος υδρονοµεί-ου. 
υδρονοµείο (το) [1888] 1. η υπηρεσία που ελέγχει την κανονική ροή, τη 

διανοµή και την προστασία των αρδευτικών υδάτων και επιβλέπει τη 
διαφύλαξη των σχετικών εγγειοβελτιωτικών έργων 2. (συνεκδ.) το κτήριο στο 
οποίο στεγάζεται η υπηρεσία αυτή. 

υδρονοµή (η) [1884] {χωρ. πληθ.} η διανοµή των αρδευτικών υδάτων µέσω 
υδροσωλήνων. — υδρονοµικός, -ή, -ό [1845]. [ΕΤΥΜ. < υδρο- + νοµή < 
νέµω]. 

υδροξίδιο (το) [1876] {υδροξιδί-ου | -ων} ΧΗΜ. ένωση που περιέχει µία ή 
περισσότερες φορές το αρνητικά φορτισµένο ιόν τού υδροξυλίου: ~ τού καλίου 
| τού νατρίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hydroxyde]. 

υδροξύλιο (το) [1887] {υδροξυλί-ου | -ων) ΧΗΜ. µονοσθενής ανιονική ρίζα 
(OH). [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydroxyle]. 

υδροπέπων (ο) {υδροπέπ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} (λόγ.) το καρπού- 
ζν· 
[ETYM. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. melon d'eau]. 

υδροπερατος, -ή, -ό αυτός που αφήνει το νερό να περάσει από µέσα του, που 
δεν είναι στεγανός ΣΥΝ. υδατοπερατός. — υδροπερατό-τητα (η). [ΕΤΥΜ. < 
υδρο- (βλ.λ.) + αρχ. πέρατος (< περώ, -άω < πέρα)]. 

υδροπλάνο (το) αεροσκάφος εφοδιασµένο µε πλωτήρες, που µπορεί να 
προσθαλασσώνεται και να επιπλέει στην επιφάνεια τού νερού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αεροσκάφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hydroplane (βλ. κ. 
αεροπλάνο)]. 

υδροπληξία (η) {υδροπληξιών} ΙΑΤΡ. η καρδιοαναπνευστική ανακοπή που 
προκαλείται από την απότοµη βύθιση τού κολυµβητή σε παγωµένο νερό. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. hydrocution (νόθο συνθ.)]. 

υδροπνευµατικός, -ή, -ό [1819] 1. αυτός που λειτουργεί µε νερό και πεπιεσµένο 
αέρα 2. υδροπνευµατικές αναρτήσεις οι αναρτήσεις που επιτρέπουν στο 
αυτοκίνητο να ανυψώνεται, όταν τίθεται σε λειτουργία η µηχανή του (π.χ. σε 
παλαιά µοντέλα τής Citroën). [ETYM Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hydropneumatique]. 

υδροπολιτική (η) {χωρ. πληθ.} ΠΟΛΙΤ. (στις διεθνείς σχέσεις) ο κλάδος που 
µελετά τη γεωπολιτική σηµασία τής έλλειψης, τής κατοχής και τής 
εκµετάλλευσης υδάτινων πόρων. 

υδροπονία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΠ. η καλλιέργεια φυτών µε τις ρίζες τους 
βυθισµένες σε θρεπτικά διαλύµατα νερού-λιπάσµατος. — υδροπονικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < υδρο- + -πονία < πόνος «µόχθος», ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hydroponics]. 

υδροποσία (η) {υδροποσιών} η πόση νερού. [ΕΤΥΜ. < αρΧ· 
υδροποσία < ύδροπότης< υδρο- + πότης]. 

υδρόπτερο (το) {υδροπτέρ-ου | -ων} (επίσ.) το ιπτάµενο δελφίνι. [ΕΤΥΜ. < 
υδρο- + πτερόν, κατά τα ανεµό-πτερο, ελικό-πτερό]. 

υδροπτέρυγο (το) {υδροπτερύγ-ου | -ων} το ιπτάµενο δελφίνι (βλ. λ. ιπτάµενος). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. hydrofoil (νόθο συνθ.)]. 

υδρορροή κ. υδρορροη (η) [αρχ.] {υδρορροών} αυλάκι ή αγωγός από 
ψευδάργυρο, µόλυβδο ή άλλο υλικό, το οποίο διατρέχει την περιφέρεια τής 
στέγης και συλλέγει τα νερά τής βροχής οδηγώντας τα προς το έδαφος ή το 
αποχετευτικό δίκτυο ΣΥΝ. λούκι. 

υδροσκοπία (η) [µτγν.] {υδροσκοπιών} η διερεύνηση και ο προσδιορισµός τής 
θέσης υπόγειων υδάτινων αποθεµάτων. — υδροσκοπι-κός, -ή, -ό [µτγν.], 
υδροσκοπικά επίρρ. 

υδροσκόπος (ο/η) πρόσωπο που ασχολείται µε τον προσδιορισµό τής θέσης των 
υπόγειων αποθεµάτων νερού για την κατασκευή φρεάτων. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύδροσκόπος < υδρο- + -σκόπος < σκοπώ (-έω) «παρατηρώ 
προσεκτικά, εξετάζω»]. 

υδροστάθµη (η) [1832] {χωρ. πληθ.} 1. η στάθµη τού νερού (σε πηγάδι, δοχείο 
κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) µικρός γυάλινος σωλήνας που δείχνει τη στάθµη τού νερού 
µέσα σε λέβητα 3. (συνεκδ.) ο υδροστάτης (βλ.λ.). 

υδροστάσιο (το) [µτγν.] {υδροστασί-ου | -ων} (λόγ.) 1. τόπος µε στάσιµα νερά, 
µικρό τέναγος 2. χώρος συλλογής και αποθήκευσης νερού, δεξαµενή 3. λίµνη 
(φυσική ή τεχνητή) στην οποία εκτρέφονται ψάρια τού γλυκού νερού. 

υδροστάτης (ο) {υδροστατών} τοπογραφικό όργανο, τού οποίου η λειτουργία 
βασίζεται στην αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων και µε το οποίο µπορεί 
να µετρηθεί η υψοµετρική διαφορά δύο σηµείων τού εδάφους. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύδροστάτης < υδρο- + -στάτης < ΐστηµι | ϊσταµαι (βλ.λ.)]. 

υδροστατική (η) [1766] ΦΥΣ. κλάδος τής µηχανικής των ρευστών, που έχει ως 
αντικείµενο τη µελέτη των συνθηκών ισορροπίας µέσα στα υγρά (λ.χ. τής 
πίεσης που ασκείται σε σώµα βυθισµένο στο νερό) και η οποία 
χρησιµοποιείται στον σχεδιασµό υδραυλικών µηχανών και πλοίων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrostatique]. 

υδροστατικός, -ή, -ό [1766] αυτός που σχετίζεται µε τις συνθήκες ισορροπίας 
των υγρών και µε την πίεση που ασκείται στα τοιχώµατα τού αγγείου που τα 
περιέχει. 

υδροστρόβιλος (ο) [1861] (υδροστροβίλ-ου | -ων, -ους} 1. υδροδυναµική 
µηχανή που µετατρέπει την κινητική ενέργεια των υδατο-πτώσεων ή/και τής 
ροής των υδάτων σε ωφέλιµη µηχανική ενέργεια ΣΥΝ. υδροτουρµπίνα 2. η 
δίνη τού νερού ΣΥΝ. ρουφήχτρα, νεροστρόβι-λος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. Wasserturbine]. 

υδρόσφαιρα (η) [1890] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των υδάτων τής Γης, τα οποία 
καλύπτουν τα 2/3 τής επιφάνειας τού πλανήτη και περιλαµβάνουν τα 
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, τους πάγους και τους υδρατµούς τής 
ατµόσφαιρας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hydrosphere]. 

υδροσωλήνας (ο) [1894] σωλήνας παροχέτευσης νερού ΣΥΝ. νερο-σωλήνας. 
υδροτεχνια (η) [1883] {χωρ. πληθ.} τεχνολογικός κλάδος που έχει ως 

αντικείµενο τη συγκέντρωση και χρησιµοποίηση των υδάτων στην οικονοµία 
και τη γεωργία. Επίσης υδροτεχνική [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hydrotéchnique]. 

υδροτουρµπίνα (η) {υδροτουρµπινών} ο υδροστρόβιλος (βλ.λ.). 
υδροτροπισµός (ο) ΒΙΟΛ. η τάση ορισµένων φυτών να στρέφονται, κατά την 

ανάπτυξη τους, προς τη διεύθυνση τού νερού ΣΥΝ. υγρο-τροπισµός. — 
υδροτροπικός, -ή, -ό [1880]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hydrotropism]. 

υδρόφιλος, -η, -ο [1888] 1. BOT. (για φυτό) τού οποίου η επικονίαση γίνεται µε 
τη βοήθεια τού νερού 2. (για πρόσ.) αυτός που θέλει να πίνει διαρκώς νερό, 
που του αρέσει το νερό · 3. υδρόφιλο βαµβάκι βαµβάκι που παρουσιάζει 
µεγάλη απορροφητικότητα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrophile]. 

υδροφοβία (η) [µτγν.] {υδροφοβιών} ο παθολογικός φόβος και η αποστροφή 
για το νερό, σύµπτωµα νευρασθενειών και λύσσας στον άνθρωπο. 

υδροφοβικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την υδροφοβία 2. 
υδροφοβικός (ο), υδροφοβική (η) πρόσωπο που πάσχει από υδροφοβία. 

υδρόφοβος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που πάσχει από υδροφοβία 2. (για φυτά) 
αυτό που αναπτύσσεται σε ξηρό περιβάλλον και αποφεύγει την πολλή 
υγρασία. 

υδροφόρα (η) βυτίο µεταφοράς πόσιµου νερού. 
υδροφόρος, -α, -ο 1. αυτός που µεταφέρει νερό: ~ σωλήνας | αγωγός 2. ΓΕΩΛ. 

υδροφόρος ορίζοντας νοητή υπόγεια επιφάνεια που αντιπροσωπεύεται από τη 
στάθµη των υπόγειων υδάτων 3. υδροφόρα (η) βλ.λ. — υδροφορία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. υδροφόρος < υδρο- + -φόρος < φέρω]. 

υδροφράκτης [1884] κ. (καθηµ.) υδροφράχτης (ο) {υδροφρα-κτών} ο 
υδατοφράκτης (βλ.λ.) ΣΥΝ. φράγµα. 

υδρόφυτο (το) {υδροφύτ-ου | -ων} BOT. φυτό που ζει και ευδοκιµεί στο νερό ή 
σε υγρά εδάφη ΣΥΝ. υδρόβιο, υδροχαρές. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. hydrophyte]. 

υδροχαρής, -ής, -ές {υδροχαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που αγαπά το νερό, 
αυτός που του αρέσει το νερό ΣΥΝ. υδρόφιλος*, (για φυτά) αυτός που ζει και 
ευδοκιµεί στο νερό ΣΥΝ. υδρόβιος. Επίσης υδρόχαρος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. υδροχαρής < υδρο- + -χαρής < χαίρω, πβ. παθ. αόρ. β' έ-χάρ-
ην]. 

υδροχλωρικός, -ή, -ό [1840] ΧΗΜ. 1. αυτός που περιέχει υδροχλώριο 
2. υδροχλωρικό οξύ το υδροχλώριο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrochlorique]. 

υδροχλώριο (το) [1887] {υδροχλωρίου} ΧΗΜ. άχρωµο αέριο µε διαπεραστική 
και αποπνικτική οσµή, που αποτελεί υδρογονούχο ένωση τού χλωρίου. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. chlorure d'hydrogène]. 

υδροχόη (η) {υδροχοών} (λόγ.) κανάτα µε την οποία έχυναν παλαιότερα νερό 
στη λεκάνη τού νιπτήρα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. υδροχόη < ύδρο- + -χόη < χέω 
«χύνω»]. 

υδροχόος (ο) 1. αυτός που ρίχνει, χύνει νερό (σε κάτι, π.χ. ποτήρι, κανάτι κ.λπ.) 
2. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής αστερισµός τού Ν. Ηµισφαιρίου 
3. ΑΣΤΡΟΛ. Υδροχόος (ο) (α) το ενδέκατο ζώδιο τού ζωδιακού κύκλου, 
που θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο 20/1-18/2 (β) (συνεκδ.) το 
πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια τής παραπάνω περιό 
δου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. υδροχόος < ύδρο- + -χόος < χέω, πβ. κ. οίνο-χόος]. 

υδρόχρωµα (το) [1840] {υδροχρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η νεροµπογιά 2. 
χρωµατισµένο γαλάκτωµα ασβέστη, το οποίο χρησιµοποιείται για την 
επίχριση επιφανειών. 

υδροχρωµατίζω ρ. µετβ. [1891] {υδροχρωµάτισ-α, -τηκα, -µένος} χρωµατίζω ή 
επιχρίω επιφάνεια µε υδρόχρωµα. — υδροχρωµάτισµα (το) κ. 
υδροχρωµατισµός (ο) [1833]. 

υδροχρωµατιστής (ο) [1895] τεχνίτης ειδικός στους υδροχρωµατισµούς. 
υδρόψυκτος, -η, -ο αυτός που ψύχεται µε τη βοήθεια υγρού: ~ κινητήρας 

αυτοκινήτου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. water-cooled]. 
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ύδρωµα (το) {υδρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. κυστοειδής όγκος γεµάτος νερό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύδρωµα < αρχ. ύδωρ (βλ. κ. ύδρο-)]. 

υδρωνύµιο (το) {υδρωνυµί-ου | -ων) ΓΛΩΣΣ. το όνοµα υδάτινης έκτασης 
(θάλασσας, λίµνης, ποταµού). — υδρωνυµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < υδρ(ο)- + -
ωνύµιο < αρχ. ονυµα (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει), αιολ. τ. 
τής λ. όνοµα, πβ. κ. τοπ-ωνύµιο]. 

υδρωπικία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η µη φυσιολογική συγκέντρωση ορώδους 
υγρού, που βγαίνει από το αίµα, σε κοιλότητες ή κοίλα όργανα τού σώµατος ή 
ακόµη σε ενδιάµεσους ιστούς. — υδρωπικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ύδρωπικός < αρχ. ϋδρωψ, -ωπος < θ. ύδρ- (τής λ. ύδωρ, βλ. κ. 
ύδρο-) + παραγ. επίθηµα -ωψ, κατ' αναλογίαν προς άλλα συνθ., λ.χ. µύ-ωψ, 
µώλ-ωψ (βλ.λ.)]. 

υδρωπισµος (ο) [µτγν.] 1. η παθολογική κατάσταση που οφείλεται στην 
υδρωπικία 2. η τάση για υδρωπικία και οιδήµατα. 

Υ.∆.Τ. (το) Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης. 
ύδωρ (το) {ύδ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το νερό: µόλυνση των υδάτων || όµβρια 

ύδατα (νερά τής βροχής) || υπόγεια | επιφανειακά | ωκεάνια | θαλάσσια -1| 
χωρικά ~· ΦΡ. (α) (λόγ.) δίνω /ην και ύδωρ βλ. λ. γη (β) εσωτερικά ύδατα οι 
θαλάσσιες περιοχές, οι λίµνες και τα ποτάµια που περιλαµβάνονται στην 
επικράτεια ενός κράτους (γ) βαρύ ύδωρ | νερό βλ. λ. βαρύς (δ) περί ανέµων και 
υδάτων βλ. λ. περί. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύδωρ < I.E. *ud- «νερό», πβ. σανσκρ. ud-
n-âs (γεν.), επίθ. an-udrâ- «άνυδρος», αλβ. ujë «νερό», λατ. unda (> γαλλ. 
onde, ισπ. onda «κύµα»), χεττ. wadar «νερό», αρχ. γερµ. wazzar (> γερµ. 
Wasser), αρχ. αγγλ. wœter (> αγγλ. water), λιθ. udrà κ.ά. Η λ. εµφανίζει εναλ-
λαγή επιθηµάτων -r- (*ud-r-, πβ. ύδρο-, ύδρ-ία) και -η- (γεν. ύδα-τος < *ud-n-
tos). Βλ. κ. νερό]. 

Υ.Ε.Α. (ο) Υποψήφιος Έφεδρος Αξιωµατικός. 
Υ.Ε.Ε. (η) Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων. 
Υ.Ε.Ε.Τ. (η) Υπηρεσία Επιστηµονικής Έρευνας και Τεχνολογίας. 
Υ.ΕΘ.Α. (το) Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. 
Υ.Ε.Κ.Α. (η) Υπηρεσία Εκµετάλλευσης Κρατικών Αυτοκινήτων. 
Υ.Ε.Κ.Ε. (η) Υπηρεσία Ελέγχου Κατασκευών Έργων. 
ύελος (η) → ύαλος 
Υεµένη (η) (αραβ. Al JumhOriyah al-Yamanïyah = ∆ηµοκρατία τής Υεµένης) 

κράτος τής Ασίας στο Ν∆. άκρο τής Αραβικής Χερσονήσου µε πρωτεύουσα 
τη Σαναά, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νοµίσµατα το ριάλ Υεµένης. — 
Υεµένιος (ο), Υεµένια (η), υεµενικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
Yemen < αραβ. Yamaniyah < yamïn «δεξιός, ευοίωνος» (ευφηµιστικό 
προσωνύµιο)]. 

Υ.Ε.Ν. (το) Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. 
Υ.ΕΝ.Ε.∆. (η) (παλαιότ.) Υπηρεσία Ενηµερώσεως Ενόπλων ∆υνάµεων (τώρα 

Ν.Ε.Τ.). 
υετός (ο) (αρχαιοπρ.) η βροχή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύετός < ϋω (κυρ. γ' πρόσ. ϋει 

«βρέχει») + παραγ. επίθηµα -ετός (πβ. κ. παγ-ετός, κοπ-ετός). Το ρ. ύω < *ύ/ω 
< *su-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *seu- «πιέζω, διυλίζω», πβ. τοχ. swase 
«βροχή», αλβ. shi, αρχ. πρωσ. suge, αρχ. γερµ. sou «χυµός», ισλ. söggr 
«υγρός» κ.ά.]. 

Υ.Ε.Φ.Π. (το) Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. 
υιικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον υιό ή τα τέκνα: ~ αγάπη | 

στοργή | φροντίδα ΑΝΤ. γονικός. 
υιοθεσία (η) {υιοθεσιών} ΝΟΜ. η διαδικασία κατά την οποία αποκτά κάποιος µε 

δικαστική απόφαση τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις γονέα απέναντι σε 
παιδί τού οποίου δεν είναι ο φυσικός (πραγµατικός) γονέας: συγγένεια εξ 
υιοθεσίας || δεν έκαναν παιδιά κι έτσι κατέφυγαν στην ~. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. υιοθεσία, συνθ. εκ. συναρπαγής από τη φρ. υίόν 0έ-σθαι (ρ. 
τίθηµι | τίθεµαι), πβ. κ. στοιχειο-θεσία, τοπο-θεσία]. 

υιοθετώ ρ. µετβ. {υιοθετείς... | υιοθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
αναγνωρίζω και αποκτώ ως δικό µου ένα παιδί µε υιοθεσία (βλ.λ.) 2. (µτφ.) 
εγκρίνω και αποδέχοµαι ως δικό µου (κάτι): ~ γνώµη | µέθοδο | στρατηγική | 
τακτική | µέτρα | σύστηµα | λύση | πολιτική | πρόταση | εισήγηση | δόγµα | 
άποψη | (εχθρική | φιλική) στάση || η νεαρή ηθοποιός υιοθέτησε το ύφος τής 
διάσηµης συναδέλφου της. — υιοθέτηση (η) [µτγν.] (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
υιοθετώ (-έω) < υιοθεσία (βλ.λ.), υποχωρητ.]. 

υιός (ο) (λόγ.) το αρσενικό τέκνο: πρωτότοκος | θετός | νόθος ~ ΣΥΝ. γυιος· ΦΡ. 
(α) άσωτος υιός βλ. λ. άσωτος (β) υιός τού Θεού | τού Ανθρώπου ο Χριστός (γ) 
πατήρ και υιός (ή υιοί) συνηθισµένη φράση σε τίτλο επιχείρησης, που δηλώνει 
τους ιδιοκτήτες (πατέρα και γυιο | γυιους). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υίός | υίύς (αρχαιότ.) < *su-jus < I.E. *su- «γεννώ, τίκτω», πβ. 
τοχ. soy «γυιος», αρµ. ustr, σανσκρ. sûnuh, αρχ. σλαβ. synü, αρχ. γερµ. sunu 
(> γερµ. Sohn), αρχ. αγγλ. sunu (> αγγλ. son), κ.ά. Βλ. κ. γυιος]. 

υιότητα (η) {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού υιού, τού να είναι κανείς γυιος 
κάποιου: «η λυτρωµένη ψυχή έχει συνείδηση τής πατρότητας τού Θεού και 
συγχρόνως τής δικής της υιότητας αλλά και αµαρτωλότη-τας». 

Υ.Κ.Π. (η) Υπηρεσία Κρατικών Προµηθειών. υλακή (η) (λόγ.) το γάβγισµα 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) αλύχτισµα. [ΕΤΎΜ. < αρχ. ύλακή < υλώ (-άω) «γαβγίζω» + 
εκφραστ. παρέκταση -κ- (βλ. κ. ύλακτώ). Το αρχ. ύλώ ανάγεται στην 
ηχοµιµητική I.E. ρίζα *ul- και συνδ. µε σανσκρ. ululi-, λατ. ululare «ουρλιάζω» 
κ.ά. Οµόρρ. όλ-ολ-ύζω (< *όλ-υλ-ίζω, µε αφοµοίωση)]. υλακτώ ρ. αµετβ. 
{υλακτείς... | υλάκτησα} (λόγ.) (για σκυλιά) γαβγίζω, αλυχτώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ύλακώ (-έω), παράλλ. τ. τού ρ. ύλώ (βλ. λ. ύλακή), µέσω 

αµάρτυρου *ύλά-κ-της (µε εκφραστ. παρέκταση -κ-)]. ύλη (η) {υλών} 1. (α) 
θεµελιώδης ουσία τού σύµπαντος, από την οποία αποτελούνται όλα τα σώµατα 
και που χαρακτηρίζεται από φυσικές και χηµικές ιδιότητες, αποτελείται από 
ελάχιστα σωµατίδια και εµφανίζεται σε διάφορες καταστάσεις (αέρια, υγρή, 
στερεά) (πβ. λ. αντιύλη) (β) (γενικά) καθετί που υπάρχει στον χώρο, 
καταλαµβάνει έκταση, έχει µάζα, όγκο και βάρος και γίνεται αντιληπτό µε τις 
αισθήσεις: οργανική | ανόργανη | ζωντανή | ρευστή - || τα σωµατίδια τής ~ || η ~ 
µπορεί να µετατραπεί σε ενέργεια και το αντίστροφο 2. η ουσία από την οποία 
κατασκευάζεται κάτι 3. κάθε ουσία που υπόκειται σε φθορά και που 
χρησιµοποιείται για να παραχθεί κάτι: εύφλεκτες | άφλεκτες -· ΦΡ. (α) γραφική 
ύλη οτιδήποτε είναι απαραίτητο για τη γραφή (β) πρώτη ύλη (i) ΟΙΚΟΝ. κάθε 
υλικό αγαθό τής πρωτογενούς ή δευτερογενούς παραγωγής, που 
χρησιµοποιείται από τη βιοµηχανία ή τη βιοτεχνία για την παραγωγή 
βιοµηχανικών προϊόντων: φυσική ~ (που λαµβάνεται από τη γεωργία, την 
αλιεία, µε εξόρυξη κ.λπ.) || τεχνητή | συνθετική ~ (που έχει παραχθεί τεχνητά µε 
χηµική σύνθεση) (ii) (γενικότ.) οτιδήποτε αποτελεί το βασικό υλικό για την 
κατασκευή, παρασκευή, δηµιουργία κάποιου πράγµατος: τα ζυµαρικά αποτελούν 
την - για την παρασκευή αυτού τού νόστιµου φαγητού || οι µαρτυρίες των 
αιχµαλώτων πολέµου αποτέλεσαν την ~ για τη συγγραφή αυτού τού βιβλίου 4. 
(συνεκδ.) το περιεχόµενο βιβλίου ή εντύπου: η ~ ενός µυθιστορήµατος | 
δηµοσιογραφικού άρθρου || η ~ του περιοδικού καλύπτει τη διεθνή επικαιρότητα || 
ένα έντυπο µε πλούσια δηµοσιογραφική - || περιοδικό ποικίλης - 5. (συνεκδ.) το 
σύνολο των γνώσεων που περιλαµβάνονται σε γνωστικό αντικείµενο ή µάθηµα: 
η ~ των αρχαίων | των µαθηµατικών || η ~ που περιλαµβάνεται σε ένα εγχειρίδιο 
|| δεν εξαντλήσαµε την ~ αυτού τού µαθήµατος || ορίστηκε η - για τις εξετάσεις (η 
εξεταστέα ύλη, το περιεχόµενο κεφαλαίων ή σελίδων που θα εξεταστούν) || η 
διδακτέα | διδαχθείσα - (αυτή που πρέπει να διδαχθεί | που διδάχθηκε)· ΦΡ. εφ' 
όλης τής ύλης (εφ' όλης τής ύλης) (i) σε όλη την έκταση τής ύλης µαθήµατος: θα 
εξεταστείτε ~ (ii) σε όλα, στα πάντα: θα γίνει συζήτηση ~ στη συνέλευση 6. το 
αντικείµενο τής αρµοδιότητας· στη ΦΡ. καθ' ύλην αρµόδιος (i) αυτός που είναι 
αρµόδιος για ένα θέµα: απευθύνθηκα στον καθ' ύλην αρµόδιο για τη διευθέτηση 
τής υπόθεσης µου (ii) (καθ' ύλην αρµόδιο δικαστήριο) το δικαστήριο που έχει 
αρµοδιότητα να εκδικάζει συγκεκριµένη διαφορά µε κριτήριο την αξία ή το 
είδος τού επίδικου δικαιώµατος 7. φυσιολογικό ή παθολογικό έκκριµα τού 
σώµατος 8. (α) τα υλικά αγαθά, κατ' αντιδιαστολή προς τα πνευµατικά: ο 
κόσµος τής ~ και ο κόσµος τού πνεύµατος (β) (ειδι-κότ.) οι υλικές απολαύσεις, 
σε αντίθεση µε τον θεωρητικό βίο, την πνευµατική ζωή: οι σηµερινοί άνθρωποι 
είναι προσκολληµένοι στην ~ ΑΝΤ. πνεύµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύλη, αγν. ετύµου, καθώς οι επιχειρηθείσες συνδέσεις µε το λατ. 
silva «δάσος, ξυλεία», όσο και µε αρχ. σκανδ. usli «καυτή στάχτη», λιθ. sulà 
«λάσπη, πηλός», δεν έχουν επιστηµονική βάση. Με αφετηρία τη σηµ. τής 
ξυλείας η λ. δήλωσε στη συνέχεια κάθε είδος υλικού, όπως και το κατακάθι που 
αποµένει µετά το στράγγισµα (πβ. δι-υλίζω). Ήδη αρχ. η σηµ. «θέµα, 
αντικείµενο αναφοράς ή πραγµατείας» (πβ. τη φρ. ή υποκείµενη ύλη, Αριστοτ. 
Ήθ. Νικοµ. 1094b 12). Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. καθ' ύλην αρµόδιος (< 
γαλλ. compétent en la matière), πρώτη ύλη (< γαλλ. matière première), εύ-
φλεκτες ύλες (< γαλλ. matières inflammables) κ.ά.]. Υλίκη (η) λίµνη τής Α. 
Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Βοιωτίας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Υλίκη | Υλική (< αρχ. 
ύλη), λόγω των πλούσιων δασών που περιέβαλλαν τη λίµνη]. υλικό (το) 1. η 
ουσία (ύλη) από την οποία γίνεται, φτειάχνεται ή αποτελείται κάτι: υλικά για το 
κέικ || δοµικά | οικοδοµικά | αναλώσιµα ~ 2. το σύνολο δεδοµένων και 
πραγµάτων που µπορούν να αξιοποιηθούν, για να δηµιουργήσει κανείς ένα έργο 
(καλλιτεχνικό, πνευµατικό), για µελέτη, για σχολιασµό κ.λπ.: ~ για διάβασµα | 
για συζήτηση | για σκέψη | για ιστορία | για φιλµ | για το γύρισµα ενός ντοκιµα-
ντέρ || έντυπο | διαφηµιστικό | εκπαιδευτικό | διδακτικό | εποπτικό ~ || πρωτογενές 
| δευτερογενές ~· ΦΡ. (α) έµψυχο υλικό βλ. λ. έµψυχος (β) άψυχο υλικό ο 
οπλισµός, τα µεταφορικά µέσα, οι τροφές, τα τηλεπικοινωνιακά µηχανήµατα, 
γενικά τα αντικείµενα που χρησιµοποιούνται για ορισµένο σκοπό (γ) υλικό 
πολέµου τα αναγκαία εφόδια για τον πόλεµο: Σώµα Υλικού Πολέµου (Σ.Υ.Π.) 
(δ) τροχαίο υλικό τα τροχοφόρα οχήµατα και τα εξαρτήµατα τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. δάσος. [ΕΤΎΜ. < µτγν. ύλικόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. υλικός 
(βλ.λ.)]. υλικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αποτελείται από ύλη: ~ κόσµος | 
αγαθά ΑΝΤ άυλος 2. (συνεκδ.) αυτός που σχετίζεται µε τον αισθητό κόσµο, τα 
αγαθά από ύλη, τον άνθρωπο ως βιολογικό ον κ.λπ., κατ' αντιδιαστολή προς το 
πνεύµα και την ψυχή: ~ ανάγκες | ανέσεις | απολαύσεις || του παρείχε ~ και ηθική 
ενίσχυση || από την έκρηξη προκλήθηκαν ~ ζηµιές 3. ΝΟΜ. υλική αρµοδιότητα η 
αρµοδιότητα τού δικαστηρίου που προσδιορίζεται από την αξία ή το είδος τού 
επίδικου δικαιώµατος. — υλικότητα (η) [1812]. υλικοτεχνικός, -ή, -ό 1. αυτός 
που σχετίζεται µε τα τεχνικά µέσα και τα υλικά που απαιτούνται για την 
κατασκευή ενός έργου: ~ βάση | υποδοµή 2. αυτός που σχετίζεται µε τα µέσα 
παραγωγής και τις οικονοµικές σχέσης που διέπουν τη λειτουργία µιας 
επιχείρησης, ενός οργανισµού κ.λπ. — υλικοτεχνικ-ά | -ώς επίρρ. υλισµός (ο) 
[1851] {χωρ. πληθ.} 1. ΦΙΛΟΣ, το ένα από τα δύο κύρια ρεύµατα τής 
φιλοσοφικής σκέψης, κατά το οποίο πρωταρχικός παράγοντας και κύριο 
στοιχείο τού σύµπαντος είναι η ύλη, ούτως ώστε όλα τα φαινόµενα, ακόµα και 
αυτά που αφορούν στο πνεύµα, να ερ-µηνεύονται ως επιδράσεις ή συνέπειες 
φυσικών, υλικών αιτίων (πβ. λ. 
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ιδεαλισµός, ρεαλισµός): αυθόρµητος ~ (η πεποίθηση ότι η πραγµατι-
κότητα είναι υπαρκτή κατά τον τρόπο που εµείς, µέσω των αισθήσε-
ων µας, την αντιλαµβανόµαστε, κυρ. βάσει τής καθηµερινής εµπει-
ρίας) ΣΥΝ. µατεριαλισµός· ΦΡ. (α) ιστορικός υλισµός βλ. λ. ιστορικός 
(β) διαλεκτικός υλισµός βλ. λ. διαλεκτικός (γ) χυδαίος υλισµός 
απλουστευτική υλιστική θεώρηση, κατά την οποία ακόµα και το 
πνεύµα, η συνείδηση, οι ιδέες είναι άµεσα παράγωγα τής ύλης 2. 
(κατ' επέκτ.) η νοοτροπία και ο τρόπος ζωής που επικεντρώνεται 
στην αναζήτηση και απόλαυση υλικών αγαθών και ηδονών: η εποχή 
µας ρέπει προς τον ~ και αγνοεί το πνεύµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. υλισµός, αρχική σηµ. «διήθηση, στράγγισµα», < ύλίζω 
«διηθώ, στραγγίζω» < αρχ. ύλη (βλ.λ.). Με τη νεοελλ. σηµ. η λ. απο-
τελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. matérialisme]. υλιστης (ο) [1786], 
υλίστρια (η) {υλιστριών} 1. οπαδός τής υλιστικής φιλοσοφίας, τού 
φιλοσοφικού συστήµατος τού υλισµού: ~ φιλόσοφος ΣΥΝ. 
µατεριαλιστής ANT. ιδεαλιστής 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που φροντίζει, 
που ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τα υλικά αγαθά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δάσος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. matérialiste]. υλιστικός, -ή, -ό 
[1865] αυτός που σχετίζεται µε τον υλισµό και τον υλιστή: ~ σκέψη | 
θεωρία | φιλοσοφία | άποψη | ερµηνεία φαινοµένου || υποστήριξε ότι 
ζούµε σε ~ και αντιπνευµατική εποχή ΣΥΝ. µατε-ριαλιστικός ANT. 
ιδεαλιστικός, πνευµατικός. — υλιστικ-ά | -ώς επίρρ. -υλλιο (λόγ.) 
υποκοριστικό επίθηµα ουσιαστικών ουδετέρου γένους: δενδρ-ύλλιο, 
αλσ-ύλλιο. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από 
το επίθηµα -υλ(λ)ος, µε απόσπαση τού -υ- από λ. µε επίθηµα -λο- < 
I.E. *-1ο- (πρ. κ. ηδύς - ήδ-ύ-λος, δριµύς - δριµ-ύ-λος)]. υλοζωισµος 
(ο) [1889] {χωρ. πληθ.} φιλοσοφικό και κοσµολογικό σύστηµα σκέψης 
που χαρακτηρίζει λ.χ. τις ερµηνείες των Ιώνων φιλοσόφων για τη 
γένεση τού κόσµου (7ος-6ος αι. π.Χ.), σύµφωνα µε το οποίο 
ολόκληρη η φύση, δηλ. η ύλη στο σύνολο της, είναι ζώσα και έµψυχη 
(πβ. λ. ανιµισµός). Επίσης υλοζωία (η). — υλοζωικός, -ή, -ό [1880]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hylozoïsme]. υλοζωιστής (ο) 
[1889], υλοζωίστρια (η) {υλοζωιστριών} ΦΙΛΟΣ. οπαδός τού 
υλοζωισµού (βλ.λ.), των υλοζωικών αντιλήψεων και θεωριών. — 
υλοζωιστικός, -ή, -ό, υλοζωιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ„ < γαλλ. hylozoïste]. υλοµορφισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, 
µεταφυσική θεωρία σύµφωνα µε την οποία κάθε φυσικό σώµα 
διέπεται από δύο αρχές, την ύλη και το είδος, το οποίο ευθύνεται για 
τις µορφολογικές αλλοιώσεις που σηµειώνονται στην ύλη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Hylemorphismus]. υλοποίηση (η) 
[1878] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η πραγµατοποίηση, το να 
αποκτήσει (κάτι που υπάρχει ως σκέψη, πρόταση, θεωρία, σχέδιο 
κ.λπ.) υλική υπόσταση, η εφαρµογή στην πράξη: ~ σχεδίου | στόχου | 
σκοπού | οράµατος | προγράµµατος | στρατηγικής | πρότασης || οι 
ψηφοφόροι προσδοκούν την ~ των προεκλογικών υποσχέσεων || η ~ 
αυτής τής απειλής ισοδυναµεί µε κήρυξη πολέµου || καταβάλλεται 
προσπάθεια για την ~ των έργων υποδοµής στην πόλη µας ΣΥΝ. 
πραγµάτωση, εκπλήρωση 2. (σπάν.) η µετατροπή άυλου όντος σε ύλη 
ANT. εξαΰλωση · 3. ΦΥΣ. υλοποίηση τής ενέργειας η εξαφάνιση 
ορισµένης ποσότητας ενέργειας και η ταυτόχρονη εµφάνιση µάζας. 
υλοποιώ ρ. µετβ. [1874] {υλοποιείς... | υλοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. κάνω (κάτι) που υπάρχει ως σκέψη, πρόταση, θεωρία, σχέ-
διο κ.λπ. να αποκτήσει υλική υπόσταση, να πραγµατοποιηθεί: ~ εξαγ-
γελία | υπόσχεση | πρόταση | στόχο | απειλή | απόφαση | οράµατα | 
σχέδιο | πρόγραµµα || η συµφωνία των δύο χωρών υλοποιείται ΣΥΝ. 
πραγµατοποιώ, εκπληρώνω 2. (σπάν.) µετατρέπω (κάτι άυλο) σε υλι-
κό, µετατρέπω σε ύλη ΑΝΤ. εξαϋλώνω. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
matérialiser]. υλοτόµηση (η) [1886] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η 
κοπή δέντρων 
από το δάσος για την εκµετάλλευση τής ξυλείας τους. υλοτοµία (η) 
[αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η διαδικασία τής κοπής δέντρων τού 
δάσους, τού πριονισµού τους σε κατάλληλα µήκη και τής µεταφοράς 
τους στο πριονιστήριο: ασχολείται µε την ~ ΣΥΝ. υλοτόµηση 2. 
(συνεκδ.) το µέρος τού δάσους, στο οποίο γίνεται η παραπάνω 
διαδικασία ΣΥΝ. υλοτόµιο 3. η επιστηµονική εκµετάλλευση των 
δασών για την προµήθεια οικοδοµήσιµης ή καύσιµης ξυλείας: η ~ εί-
ναι µία από τις βασικές πλουτοπαραγωγικές πηγές τής Σουηδίας. 
υλοτοµικός, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε την υλο-
τοµία ή τον υλοτόµο: ~ εργαλείο 2. (ειδικότ.) υλοτοµική (η) η τέχνη 
και το επάγγελµα τού υλοτόµου. υλοτόµιο (το) [µτγν.] {υλοτοµί-ου | -
ων} το µέρος τού δάσους στο οποίο γίνεται υλοτοµία. 
υλοτόµος κ. (λαϊκότ.) λοτόµος (ο) (λόγ.) 1. ο ξυλοκόπος 2. (γενι-κότ.) 
αυτός που έχει αναλάβει την οικονοµική εκµετάλλευση τής ξυλείας 
τού δάσους: πρέπει να σώσουµε το δάσος από τις πυρκαγιές και τους 
~ · 3. υµενόπτερο έντοµο µε χρώµα µελανό και κίτρινη κοιλιά, η 
προνύµφη τού οποίου κατατρώγει τα φύλλα των φυτών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. υλοτόµος < ύλη + -τόµος < τόµη]. υλοτοµώ ρ. µετβ. 
[αρχ.] {υλοτοµείς... | υλοτόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 
κόβω δέντρα από το δάσος για την εκµετάλλευση τής ξυλείας τους 
(λ.χ. στην οικοδοµική, την επιπλοποιία κ.λπ. ή για καυσόξυλα) ΣΥΝ. 
ξυλεύοµαι. υλοχρηστική (η) [1891] κλάδος τής δασολογίας που 
µελετά τα χαρακτηριστικά τού ξύλου των δασικών δέντρων και 
θάµνων και τον 

τρόπο µε τον οποίο αυτά συνδέονται µε τις ιδιότητες των τελικών 
προϊόντων ξύλου ύστερα από τη µεταποίηση τους στις βιοµηχανίες 
ξύλου. u Χωρική (η) [1892] κλάδος τής δασολογίας που έχει ως 
αντικείµενο τη µελέτη των επιβλαβών για την υγιεινή κατάσταση τού 
δάσους παραγόντων, καθώς και των βιολογικών και µη τρόπων και 
µεθόδων αντιµετώπισης τους, µε σκοπό την προστασία τού δάσους ή 
των προϊόντων του. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύλωρός «αγρονόµος - δασονόµος» < ύλη (στη σηµ. «δά-
σος») + -ωρός (απαντά σε διάφορα συνθ. µε τη σηµ. «φρουρός, επι-
τηρητής», λ.χ. θυρ-ωρός, πυλ-ωρός) < όρώ (-άω)]. Υ.Μ Α.Θ. (το) 
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. υµείς προσ. αντων. {υµών, υµίν, 
υµάς} (αρχαιοπρ.) εσείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προσωπικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύµείς < *us-sme- (πβ. λεσβ. ύµµε), µε απλοποίηση τού 
συµφωνικού συµπλέγµατος και αντέκταση, < I.E. *(y)us-(s)me, πβ. 
σανσκρ. yusman, λατ. vos, αλβ. ju, γοτθ. jus κ.ά. Στη Ν. Ελληνική επι-
κράτησε ο τ. ε-σείς από την αντων. συ κατά το σχήµα ηµείς - εµείς]. 
υµέναιος (ο) {υµεναί-ου | -ων, -ους} (αρχαιοπρ.) 1. (στην αρχαία 
Ελλάδα) γαµήλιο άσµα το οποίο τραγουδούσαν οι φίλες και οι θερα-
παινίδες τής νύφης, καθώς τη συνόδευαν από το πατρικό της στο 
σπίτι τού γαµπρού 2. (συνεκδ.) ο γάµος ως θεσµός ή/και ως τελετή 3. 
ΜΥΘΟΛ. (µε κεφ.) ο θεός που προστάτευε τον γάµο και προς τον οποίον 
απευθύνονταν τα γαµήλια τραγούδια. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ύµέναιος, παράλλ. τ. τού υµήν, -ένος «είδος γαµήλιου 
άσµατος - όν. τού θεού τού γάµου», αγν. ετύµου. Αν συνδ. µε το αρχ. 
υµήν «υµένας», τότε η λ. θα αναφέρεται στη γαµήλια τελετή και στο 
άσµα σχετικά µε τον παρθενικό υµένα. Κατ' άλλη άποψη, η λ. συνδ. 
µε το ουσ. ύµνος (βλ.λ.), που έχει εξίσου αβέβαιη ετυµολογία. Τέλος, 
έχει διατυπωθεί η άποψη ότι πρόκειται για προελλην. λ.]. υµένας (ο) 
(λόγ.) 1. (γενικά) πολύ λεπτό δέρµα, µεµβράνη 2. ΑΝΑΤ. λεπτός και 
ελαστικός ιστός ή περίβληµα µε τη µορφή λεπτού φύλλου, που 
απαντά σε διάφορα όργανα τού σώµατος: παρθενικός ~ (λεπτή 
µεµβράνη στο χείλος τού στοµίου τού κόλπου γυναίκας, η οποία 
ανοίγει ή διαρρήγνυται κατά την πρώτη συνουσία) || αιθουσαίος (που 
βρίσκεται στον κοχλία τού αφτιού) | αρθρικός | ορογόνος | ελαστικός 
(που καλύπτει την έσω επιφάνεια των χόνδρων τού λάρυγγα κάτω 
από τον βλεννογόνο) - ΣΥΝ. µεµβράνη. Επίσης (λογιότ.) υµήν 
{υµένος}. — υµενικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υµήν, -ένος, τεχν. όρ., < *su-men- (µε επίθηµα -µην, πβ. 
κ. λι-µήν) < I.E. *sju- | *su- «ράβω», πβ. σανσκρ. syüman- «δεσµός, ρα-
φή», λατ. suere «ράβω, συρράπτω», sutor «παπουτσής», αρχ. γερµ. 
siuwan «ράβω», αρχ. γερµ. säumen, αγγλ. sew κ.ά. Για τη σχέση του µε 
τη λ. υµήν «γαµήλιο άσµα, υµέναιος», βλ. λ. υµέναιος]. υµενοειδής, -
ής, -ές [αρχ.] {υµενοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που µοιάζει 
µε υµένα ως προς τη φύση ή τη µορφή: ~ κάλυµµα ΣΥΝ. υµενώδης, 
µεµβροινώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. υµενοπλαστική (η) ΙΑΤΡ. 
πλαστική εγχείρηση για ανάπλαση τού παρθενικού υµένα ΣΥΝ. 
παρθενορραφή. υµενόπτερος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει 
υµενώδεις πτέρυγες: ~ έντοµο 2. (ειδικότ.) υµενόπτερο (το) 
{υµενοπτέρ-ου | -ων} κάθε έντοµο που φέρει δύο ζεύγη µεµβρανωδών 
φτερών και ανήκει στην πολυπληθή τάξη εντόµων, στην οποία 
περιλαµβάνονται οι µέλισσες, οι σφήκες, τα µυρµήγκια κ.ά. 
υµενώδης, -ης, -ες [αρχ.] {υµενώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυ-
τός που µοιάζει µε υµένα, που έχει τη σύσταση ή την υφή υµένα: ~ 
λαβύρινθος (σχηµατισµός τού έσω ωτός) ΣΥΝ. υµενοειδής, µεµβρα-
νώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. υµέτερος, -έρα, -ερον κτητική 
αντων. {υµετέρ-ου | -ων, -ους} (5Λγ.) 1. (σπάν.) αυτός που ανήκει σε 
εσάς ή προέρχεται από εσάς, δικός σας: το ~ έργο βρήκε πολλούς 
συνεχιστές 2. (κακόσ.) υµέτεροι (οι) πρόσωπα που ευνοούνται και 
προωθούνται λόγω τής ένταξης τους σε οµάδα ή τής εξάρτησης τους 
από φορέα: για τις θέσεις τού ∆ηµοσίου πρέπει να προκηρύσσεται 
διαγωνισµός και όχι να τις καταλαµβάνουν οι ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υµέτερος < θ. ύµε- (τής αντων. ύµείς, βλ.λ.) + παραγ. 
επίθηµα -τερος (πβ. κ. ήµέ-τερος)]. υµήν (ο) → υµένας Υµηττός (ο) 
όρος τής Α. Αττικής. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. Υµηττός, αγν. ετύµου, προελλην. τόπων.]. 
ύµνηση (η) → υµνώ 
υµνητής (ο) [αρχ.], υµνήτρια (η) [µτγν.] {υµνητριών} πρόσωπο που 
υµνεί, επαινεί, εγκωµιάζει (κάποιον/κάτι): η πράξη του βρήκε πολλούς 
~ σε όλους τους πολιτικούς χώρους || δεν θα γίνει τιµητής τής πολιτικής 
µας ζωής ο ~ τού φασισµού ΣΥΝ. εξυµνητής, εγκωµιαστής, επαινετής, 
εκθειαστής ΑΝΤ. επικριτής. υµνητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που 
υπάρχει ή γίνεται για εξύµνηση: ~ λόγος | άρθρο ΣΥΝ. εξυµνητικός, 
εγκωµιαστικός, επαινετικός ΑΝΤ. επικριτικός, επιτιµητικός. 
υµνονραφία (η) [1867] ΕΚΚΛΗΣ.-ΦΙΛΟΛ. 1. η σύνθεση εκκλησιαστικών 
ύµνων 2. η λειτουργική ποίηση, που συνοδευόταν από µέλος και η 
οποία αποτελεί σηµαντικό τµήµα τής βυζαντινής και µεταβυζαντινής 
γραµµατείας και είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη λατρεία τής 
Εκκλησίας: η µελέτη του αφορά στην ~ τού 8ου αι. — υµνογραφι-κός, 
-ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hymnographie]. υµνογράφος 
(ο/η) [µτγν.] αυτός που συνθέτει ύµνους, ιδίως εκκλησιαστικούς: ο 
Ρωµανός ο Μελωδός είναι από τους σηµαντικότερους Βυζαντινούς - 
ΣΥΝ. υµνωδός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. υµνογραφώ ρ. αµετβ. 
[1882] {υµνογραφείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα- 
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ρατ.} γράφω ή συνθέτω (εκκλησιαστικούς) ύµνους. 
υµνολόγηµα (το) → υµνολογώ 
υµνολογία (η) [µτγν.] {υµνολογιών} 1. έπαινος ή εγκωµιασµός µε 
ύµνους: οι αρχαίοι ηγεµόνες συχνά είχαν στην αυλή τους και ποιητές 
που ανελάµβαναν την - τους ΣΥΝ. εξύµνηση, εκθειασµός ΑΝΤ. επί-
κριση, επιτίµηση 2. (κατ' επέκτ.) ευχαριστήριος ύµνος που απευθύνε-
ται προς τον Θεό, εγκώµιο τής δόξας τού Θεού ΣΥΝ. δοξολογία 3. (συ-
νεκδ.) πραγµατεία που έχει ως αντικείµενο της τους εκκλησιαστι-
κούς ύµνους 4. η φιλολογική µελέτη των εκκλησιαστικών ύµνων (βλ. 
κ. λ. υµνογραφία). — υµνολογικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

υµνολόγιο (το) [µτγν.] {υµνολογί-ου | -ων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. συλλογή εκ-
κλησιαστικών ύµνων και το βιβλίο στο οποίο αυτοί περιέχονται 2. 
(µτφ.) εξύµνηση µε πληθώρα επαίνων, εγκωµίων: συχνά ο λόγος τής 
συγκεκριµένης εφηµερίδας εκτρέπεται σε ένα ποµπώδες - των κυ-
βερνητικών επιλογών ΣΥΝ. υµνολογία, εκθειασµός ΑΝΤ. επίκριση, επι-
τίµηση. 

υµνολόγος (ο/η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που ψάλλει ή συνθέτει εκκλη-
σιαστικούς ύµνους ΣΥΝ. υµνογράφος 2. (µτφ.) πρόσωπο που συνθέτει 
ύµνους, που απευθύνει επαίνους ή εγκώµια σε κάποιον: η εφηµερίδα 
του είναι ο µεγαλύτερος ~ τής κυβέρνησης ΣΥΝ. επαινετής, εγκωµια-
στής ΑΝΤ. επικριτής. 

υµνολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {υµνολογείς... | υµνολόγησα} 1. ψάλλω ή 
συνθέτω εκκλησιαστικούς ύµνους ΣΥΝ. υµνωδώ, ψαλµωδώ, υµνώ 2. 
(µτφ.) πλέκω το εγκώµιο (κάποιου), απευθύνω έπαινο σε (κάποιον/κά-
τι) ΣΥΝ. εξυµνώ, ανυµνώ, εκθειάζω, εγκωµιάζω ΑΝΤ. επιτιµώ, επικρίνω, 
κατηγορώ. — υµνολόγηµα (το). 

ύµνος (ο) 1. ωδή που ψάλλεται προς τιµήν θεού, ήρωα ή αγίου, έχει 
πανηγυρικό χαρακτήρα και περιεχόµενο εγκωµιαστικό: θρησκευτι-
κός | επινίκιος (που ψαλλόταν στην αρχαιότητα προς τιµήν των νι-
κητών των πανελληνίων αγώνων) | ολυµπιακός ~ 2. (ειδικότ.) (α) εκ-
κλησιαστικός ύµνος έµµετρο θρησκευτικό ποίηµα που ψάλλεται 
προς δόξαν τού Θεού ή αγίων, παίρνει διάφορες µορφές ανάλογα µε 
το περιεχόµενο και το είδος τής µουσικής που το συνοδεύει (λ.χ. ιδιό-
µελο, δοξαστικό, απολυτίκιο) και έχει ενσωµατωθεί στη λατρεία τής 
Εκκλησίας ΣΥΝ. υµνωδία, ψαλµός (β) Λκσθιοτος Ύµνος βλ. λ. ακάθι-
στος (γ) εθνικός ύµνος άσµα, συνήθ. εµβατήριο, το οποίο εκφράζει 
πατριωτικά αισθήµατα και έχει καθιερωθεί επίσηµα από τις αρχές 
τού κράτους ή/και από τη συνείδηση τού λαού ως σύµβολο τής εθνι-
κής ενότητας (δ) ΦΙΛΟΛ. Οµηρικός Ύµνος καθένα από τα 34 ποιήµατα 
σε δακτυλικούς εξάµετρους στίχους, που αποδίδονται στους συ-
νεχιστές τού Οµήρου και οι οποίοι είχαν συντεθεί προς τιµήν θεών 
(λ.χ. τού Απόλλωνα, τής ∆ήµητρας) ή ηµιθέων (λ.χ. τού Ηρακλή, τού 
Ασκληπιού) και ψάλλονταν στις αντίστοιχες γιορτές των θεών πριν 
από την απαγγελία των Οµηρικών Επών 3. (κατ' επέκτ.) ποίηµα ή τρα-
γούδι εγκωµιαστικό, σε ρυθµό γρήγορο και χαρούµενο: ο ~ τής χαράς 
τού Μπετόβεν || «Ύµνος εις την Ελευθερίαν» (∆. Σολωµός) 4. (µτφ.) εν-
θουσιώδης έπαινος, διθυραµβικό εγκώµιο: η ερµηνεία του στον ρόλο 
αυτό χαιρετίστηκε µε ύµνους από όλους τους κριτικούς θεάτρου || οι ~ 
προς τον αρχηγό δεν τον ωφέλησαν, αφού δεν πήρε υπουργείο ΣΥΝ. 
εξύµνηση, υµνολογία, εκθειασµός, εγκώµιο, (µτφ.) διθύραµβος ΑΝΤ. 
επίκριση, επιτίµηση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύµνος, αβεβ. ετύµου. Μορφολογικώς η λ. θα µπορούσε 
να συνδεθεί µε το ουσ. υµήν, -ένος µέσω εναλλαγής τού επιθήµατος 
-µην | -µν- (πβ. λιµήν - λίµνη, ποιµήν - ποίµνη), οπότε η λ. θα δήλωνε 
το σύνθετο άσµα, που αποτελείται από διαφορετικές ωδές (για τα 
δύο ουσ. ύµήν, βλ. λ. υµέναιος, υµένας). Οι παλαιότ. αναγωγές στους 
τ. ύφη, υφαίνω προσκρούουν σε σοβαρές φωνητικές δυσχέρειες, ενώ 
ελάχιστα πειστική θεωρείται η υποθ. µεσογ. δανείου]. 

υµνώ ρ. µετβ. [αρχ.] (υµνείς... | ύµν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
(λόγ.) 1. (κυριολ.) ψάλλω εκκλησιαστικό ύµνο προς (κάποιον), δοξο-
λογώ τον Θεό µε ύµνους: «Σε υµνούµε ν, Σε ευλογούµεν, Σοι ευχαρι-
στούµεν, Κύριε» (από τη Θεία Λειτουργία) ΣΥΝ. υµνολογώ 2. (κατ' επέ-
κτ.) πλέκω το εγκώµιο (κάποιου), εκθειάζω (πρόσωπο, πράγµα, κατά-
σταση κ.λπ.) σε µεγάλο βαθµό, µε έντονο τρόπο: ο Όµηρος ύµνησε τα 
κατορθώµατα των ηρώων τού Τρωικού Πολέµου || κανένα πολίτευµα 
δεν υµνήθηκε τόσο όσο η αθηναϊκή δηµοκρατία τού χρυσού αιώνα τού 
Περικλή || ~ το έργο | την προσπάθεια | την προσφορά | τη συµβολή 
κάποιου ΣΥΝ. εξυµνώ, εγκωµιάζω, αποθεώνω ΑΝΤ. επικρίνω, επιτιµώ, 
κατηγορώ. — ύµνηση (η) [µτγν.]. 

υµνωδία (η) [αρχ.] (υµνωδιών) (λόγ.) 1. το να ψάλλει κανείς ύµνο, να 
απευθύνει ύµνο προς κάποιον: από µακριά ακούγονταν οι κατανυ-
κτικές - τής Μ. Εβδοµάδας ΣΥΝ. ψαλµωδία 2. (συνεκδ.) εκκλησιαστι-
κός ύµνος, θρησκευτικό άσµα 3. (σπάν.) ΜΟΥΣ. το ορατόριο (βλ.λ.). 

υµνωδός (ο/η) 1. πρόσωπο που ψάλλει ύµνους, ιδ. εκκλησιαστικούς, 
και γενικότ. εγκωµιαστικά άσµατα ΣΥΝ. υµνολόγος, ψαλµωδός 2. 
πρόσωπο που συνθέτει εκκλησιαστικούς ύµνους ΣΥΝ. υµνογράφος, 
ψαλµωδός 3. (µτφ.-σπάν.) αυτός που εξυµνεί (κάποιον/κάτι) ΣΥΝ. 
επαινετής, εγκωµιαστής, εκθειαστής ΑΝΤ. επικριτής, κατήγορος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υµνωδός < ύµνος + -ωδός < φδή]. 

υµνωδώ ρ. µετβ. [αρχ.] (υµνωδείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. ψάλ-
λω ή συνθέτω εκκλησιαστικό ύµνο και γενικότ. εγκωµιαστικό άσµα 
ΣΥΝ. υµνολογώ, υµνογραφώ, ψαλµωδώ 2. (µτφ.) πλέκω το εγκώµιο, 
εξυµνώ ΣΥΝ. υµνολογώ, εγκωµιάζω, εκθειάζω ΑΝΤ. επικρίνω. 

υνί (το) {υν-ιού | -ιών} το τριγωνικό και αιχµηρό σιδερένιο άκρο τού 
αρότρου, το οποίο κατά την κίνηση τού αρότρου εισδύει (µε την πίε-
ση τού βάρους του) στο έδαφος και το ανασκάπτει: το ~ είναι ένα 
από τα κυριότερα εργαλεία στην παραδοσιακή αγροτική ζωή || (πα-
ροιµ.) βρήκε η νύφη µας το - πίσω από την πόρτα (για όσους θεω-
ρούν σηµαντική ανακάλυψη πράγµατα γνωστά, που είναι φανερά σε 
όλους). 

[ΕΤΥΜ. < *ύνίον< µτγν. ϋνιον, υποκ. τού ύνις, -εως, αβεβ. ετύµου, πιθ. 
< I.E. *su-sni-, σύνθετη λ. από το αρχ. ύς «χοίρος» (βλ. λ. ύαινα) και 
το θ. *sn-, που απαντά στο µέσ. άνω γερµ. snouwen «φυσώ (τη µύτη), 
λαχανιάζω» (πβ. γερµ. Schnauze «ρύγχος, µουσούδα»), οπότε η λ. θα 
δήλωνε αρχικώς το ρύγχος τού χοίρου και τη συνήθεια του να σκα-
λίζει τη γη. Σύµφωνα µε άλλη ερµηνεία, το ουσ. ϋνις προέρχεται από 
το ύς «χοίρος» και παρουσιάζει επίθηµα -νι- κατά το συνώνυµο µτγν. 
όφνίς (που συνδ. µε αρχ. πρωσ. wagnis, λατ. vomis, -eris κ.ά.), αλλά το 
βραχύ αρχικό φωνήεν τού ϋνις εγείρει φωνητικά προβλήµατα], 

Υ.Ο. (το) Υπουργείο Οικονοµικών. 
υοειδής, -ής, -ές [µτγν.] (υοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 

έχει το σχήµα τού γράµµατος Υ: ΑΝΑΤ. - οστούν (οστό σε σχήµα ύψι-
λον στη βάση τής γλώσσας επάνω από τον λάρυγγα) | τόξο (το δεύ-
τερο από τα βραγχιακά τόξα) || ΜΗΧΑΝ. ~ στέλεχος (εξάρτηµα τού 
γρύλου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Υόρκη Νέα (η) → Νέα Υόρκη 
un. (ο/η) υπουργός. 
Υ.Π.Α. (η) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 
υπαγάγω (να/θα) ρ. → υπάγω 
υπαγόρευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. απαγ-
γελία κειµένου µε αργό ρυθµό, ώστε να γίνεται αντιληπτό από άλλον 
| άλλους, προκειµένου να γραφτεί ή να επαναληφθεί προφορικά: το 
κείµενο αυτό είναι προς - || θα διαβάσω το ποίηµα σε ρυθµό υπαγο-
ρεύσεως ΣΥΝ. εκφώνηση· ΦΡ. καθ' υπαγόρευσιν (i) υπαγορεύοντας σε 
κάποιον τι θα γράψει: έγραψε την απαντητική επιστολή ~ (ii) (µτφ.) 
υποδεικνύοντας ή επιβάλλοντας σε κάποιον πώς θα ενεργήσει: ενερ-
γούσε ~ τού αφεντικού του 2. (µτφ.) καθετί που υποβάλλεται ή επι-
βάλλεται (σε κάποιον), ώστε να καθορίζει τη συµπεριφορά του: λει-
τούργησε πάντα ανεξάρτητα, ενάντια στις ~ τού µάρκετινγκ και των 
δηµοσίων σχέσεων || ενήργησε πάντα σύµφωνα µε τις ~ τής συνείδη-
σης του ΣΥΝ. υπόδειξη, συµβουλή, επιταγή. 

υπαγορεύω ρ. µετβ. {υπαγόρευ-σα, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. εκ-
φωνώ ή απαγγέλλω (κείµενο) σε κάποιον µε αργό ρυθµό, για να το 
γράψει ή να το επαναλάβει προφορικώς: ~ γράµµα/ ορθογραφία/ όρ-
κο || ο καθηγητής υπαγόρευσε τα θέµατα των εξετάσεων 2. (µτφ.) κά-
νω υποδείξεις (σε κάποιον): δεν θα µου υπαγορεύσεις εσύ τι θα κάνω 
|| θα κάνω ό,τι µου υπαγορεύει η συνείδηση µου | το καθήκον µου || οι 
ενέργειες τους υπαγορεύθηκαν από τις περιστάσεις ΣΥΝ. υποδεικνύω, 
παρακινώ, προτρέπω 3. (µτφ.) προσπαθώ να επιβάλω (σε άλλον τη 
θέληση, την επιθυµία ή τις θέσεις µου µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο): οι 
νικητές υπαγόρευσαν τους όρους τους στους ηττηµένους. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. υπαγορεύω < ύπ(ο)- + αγορεύω]. 

υπάγω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (υπ-ήγαγα (να/θα υπαγάγω), -άγοµαι, -ήχθην, -
ης, -η... (µτχ. υπαχθείς, -είσα, -έν), -ηγµένος} (λόγ.) ♦ (µετβ.) 1. τοπο-
θετώ (κάποιον/κάτι) σε ορισµένη τάξη ή σειρά, τον θέτω υπό τη δι-
καιοδοσία άλλου: ο πρωθυπουργός αποφάσισε να υπαγάγει τις κοι-
νωνικές ασφαλίσεις στο Υπουργείο Εργασίας ΣΥΝ. εντάσσω 2. (ειδι-
κότ. µεσοπαθ. υπάγοµαι) (α) ανήκω σε ορισµένη κατηγορία ή οµάδα: 
το «α» υπάγεται στα φωνήεντα ΣΥΝ. κατατάσσοµαι, τοποθετούµαι, 
ανήκω (β) (κατ' επέκτ.) είµαι ή τίθεµαι υπό τη δικαιοδοσία και τον 
έλεγχο κάποιου: η Εκκλησία των ∆ωδεκανήσων υπάγεται στο Πα-
τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ΣΥΝ. ανήκω ♦ 3. (αµετβ.) πηγαίνω κά-
που, µεταβαίνω· ΦΡ. (α) υπάγε οπίσω µου, Σατανά! (ϋπαγε οπίσω 
µου, σατανά, Κ.∆. Ματθ. 16, 23) για κάποιον πολύ ενοχλητικό ή για 
πρόσωπο που µας βάζει σε πειρασµό (β) υπάγε εν ειρήνη (υπάγετε έν 
ειρήνη, Κ.∆. Ιακ. 2, 16) πήγαινε στο καλό, στην ευχή τού Θεού ΣΥΝ. 
βαδίζω, πορεύοµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπάγω «οδηγώ κάτω από άλλο - υποτάσσω» < ύπ(ο)- + 
άγω. Από την ήδη αρχ. σηµ. «προχωρώ, φεύγω µακριά» προήλθε η 
σηµ. «πηγαίνω» (βλ. λ. πηγαίνω)]. 

υπαγωγή (η) [αρχ.] 1. η τοποθέτηση (προσώπου | πράγµατος) σε ορι-
σµένη τάξη ή σειρά ή υπό τη δικαιοδοσία άλλου ΣΥΝ. ένταξη 2. το να 
ανήκει (κάποιος/κάτι) σε ορισµένη κατηγορία ή οµάδα. 

υπαίθριος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι εγκατεστηµένος ή γίνεται 
στο ύπαιθρο, σε ανοιχτό, µη στεγασµένο χώρο: ~ ζωή | αγορά | συ-
γκέντρωση | παιχνίδι | γιορτή ΣΥΝ. ανοιχτός, εξοχικός ΑΝΤ. κλειστός, 
εσωτερικός 2 ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. υπαίθρια ζωγραφική (α) η πρακτική τής ζω-
γραφικής στο ύπαιθρο, κατ' αντιδιαστολή προς τη ζωγραφική τού ερ-
γαστηρίου ΣΥΝ. υπαιθρισµός (β) (συνεκδ.) κάθε πίνακας που αποδίδει 
την αίσθηση τού ανοικτού χώρου, την αµεσότητα τού φυσικού τοπί-
ου. — υπαίθρια | υπαιθρίως [αρχ.] επίρρ. 

υπαιθρισµός (ο) η υπαίθρια ζωγραφική (βλ. λ. υπαίθριος). 
ύπαιθρο (το) {υπαίθρου | χωρ. πληθ.} (λόγ.) ο ανοικτός, ο µη στεγα-
σµένος χώρος και ιδ. η εξοχή: είναι ωραία να κοιµάσαι στο ~ || δου-
λεύω | γευµατίζω στο ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ϋπαιθρον, ουσιαστικοπ. ουδ. 
τού επιθ. ύπαιθρος (βλ.λ.)]. 

ύπαιθρος (η) (υπαίθρου | χωρ. πληθ.} (λόγ.-περιληπτ.) η εξοχή, οι 
αγροί και τα χωριά, τα µέρη που βρίσκονται έξω από τις πόλεις: οι 
Αθηναίοι θα εκδράµουν και πάλι στην ~ το Σαββατοκύριακο || οι ρυθ-
µοί τής ζωής στην ~ είναι πιο αργοί και ανθρώπινοι από ό,τι στις πό-
λεις ΣΥΝ. επαρχία. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύπαιθρος (γη) < αρχ. επίθ. ύπαιθρος < ύπ(ο)- + -αιθρος 
< αϊθρη | αίθρα «καθαρός ουρανός» (βλ. κ. αίθριος)]. 

υπαινιγµός (ο) έµµεση παρατήρηση, σχόλιο που εκφράζεται συγκε-
καλυµµένα, κατά τρόπον ώστε να υπονοείται κάτι: άσε τους ~ και 
µίλα ξεκάθαρα || έκανε βαρείς ~ εις βάρος σας || σαφής | φανερός | 
ολοφάνερος^ ~ ΣΥΝ. νύξη, υπονοούµενο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νύξη. 

υπαινικτικός, -ή, -ό [1891] αυτός που ενέχει υπαινιγµό, που εκφράζει 
κάτι µε συγκεκαλυµµένο τρόπο: ~ χαρακτηρισµός | ατµόσφαιρα 
ΑΝΤ. άµεσος, ευθύς. — υπαινικτικά επίρρ. 



υπαινίσσοµαι 1830 Υπαπαντή 
 

υπαινίσσοµαι ρ. µετβ. αποθ. {υπαινίχθηκα} εκφράζω (κάτι) µε συ-
γκεκαλυµµένο τρόπο, χωρίς να το δηλώσω ρητά: τι υπαινίσσεσαι; || 
υπαινίχθηκε ότι το σφάλµα ήταν δικό µου || υπαινίχθηκαν ότι έχεις 
ύποπτο παρελθόν ΣΥΝ. υπονοώ, εξυπονοώ, υποδηλώνω ΑΝΤ. δηλώνω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υπαινίσσοµαι | -ττοµαι < ύπ(ο)- + αίνίσσοµαι (βλ. κ. 
αίνιγµα)], r 

υπαισθησία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µείωση τής ευαισθησίας όσον αφορά 
στα ερεθίσµατα που έχουν σχέση µε την αίσθηση τής αφής. [ΕΤΥΜ· 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypaesthesia]. 

υπαίτιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που φέρει την ευθύνη (για κάτι), 
που είναι υπόλογος (για κακή πράξη, δυσάρεστη κατάσταση): ποιος 
είναι ο ~ τής καταστροφής; || έγινα κατά λάθος ~ ατυχήµατος || θεω-
ρώ αυτόν ~ για το προσωπικό µου δράµα ΣΥΝ. αίτιος, υπεύθυνος, ένο-
χος, (λαϊκ.) φταίχτης ANT. ανεύθυνος, αθώος. 

υπαιτιότητα (η) [1836] {χωρ. πληθ.} 1.η ευθύνη που φέρει κανείς ως 
υπαίτιος (κάποιας πράξεως): µου καταλόγισαν εσφαλµένα την ~ για 
το ατύχηµα ΣΥΝ. (λαϊκ.) φταίξιµο ΑΝΤ. αναιτιότητα, αθωότητα 2. ΝΟΜ. 
η αµέλεια ή ο δόλος προσώπου το οποίο συνετέλεσε στην επέλευση 
παράνοµου αποτελέσµατος. 

υπακοή (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η συµµόρφωση προς τις επιταγές 
προσώπου ή/και τους κανόνες συνόλου, οργάνωσης, κοινωνίας κ.λπ., έ-
στω και αν αυτές ή αυτοί έρχονται σε αντίθεση µε τις επιθυµίες και 
τη θέληση τού ατόµου: ~ στους γονείς | στους µεγαλύτερους | στους α-
νωτέρους | στους νόµους | στο Σύνταγµα || δείξε ~ εκεί που την οφεί-
λεις ΣΥΝ. ευπείθεια, υποταγή, πειθαρχία ΑΝΤ. ανυπακοή, απείθεια, α-
ντίδραση 2. ΨΥΧΟΛ. η µεταβολή πεποιθήσεως ή τού τρόπου συµπερι-
φοράς τού ατόµου ως συνέπεια τής πίεσης που του ασκείται από κά-
ποια µορφή εξουσίας και η οποία είναι αντίθετη προς τη θέληση ή τις 
επιθυµίες τού ατόµου ΣΥΝ. συµµόρφωση · 3. ΕΚΚΛΗΣ. (α) τροπάριο που 
ψάλλεται ή αναγιγνώσκεται στο τέλος τής τρίτης ωδής τού κανόνος (β) 
(στον µοναχισµό) η άσκηση στο να υπακούει τυφλά ο µαθητευόµενος 
στις εντολές και στην καθοδήγηση τού Γέροντα του, ώστε να ωριµά-
σει πνευµατικά για τον µοναχικό βίο: κάνω ~. 

υπάκουος, -η, -ο αυτός που υπακούει, που συµµορφώνεται µε τις 
επιταγές, τις υποδείξεις, τους κανόνες άλλου | άλλων: ~ παιδί | µα-
θητής | στρατιώτης ΣΥΝ. (λόγ.) ευπειθής, πειθήνιος ΑΝΤ. ανυπάκουος, 
απείθαρχος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. υπάκουος (µε αναβιβασµό τού τόνου) < αρχ. υπα-
κούω}. 

υπακούω ρ. αµετβ. {υπάκουσα} 1. ακούω µε σεβασµό ή δίνω προσο-
χή και συµµορφώνοµαι προς (εντολή, επιταγή κ.λπ.): ξέρει να κάνει 
τους µαθητές του να υπακούουν || ~ στους γονείς µου | στους νόµους | 
στη συνείδηση µου | σε µια διαταγή || ~ στα κελεύσµατα τής εξουσίας 
ΣΥΝ. πειθαρχώ ΑΝΤ. απειθώ, απειθαρχώ 2. (γενικότ.) είµαι υπάκουος, 
ευπειθής: εδώ που ήλθες, πρέπει να υπακούς! ΣΥΝ. πειθαρχώ ΑΝΤ. 
απειθαρχώ 3. (µτφ.) γίνοµαι σύµφωνα µε κάτι ή υπάγοµαι σε γενικό 
νόµο ή κανόνα: ο πολιτικός λόγος σε αυτό το κράτος υπακούει σε 
παραδοσιακά πρότυπα || το φαινόµενο αυτό υπακούει στον νόµο τής 
βαρύτητας ΣΥΝ. εµπίπτω. [ΕΤΥΜ αρχ. < ύπ(ο)- + ακούω]. 

υπακτικός, -ή, -ό (λόγ.) 1. (για φάρµακα) αυτός που προκαλεί ήπια 
(εν συγκρίσει προς το καθαρτικό) κάθαρση, φυσική κένωση τού εντέ-
ρου ΣΥΝ. ενεργητικός ΑΝΤ. στυπτικός 2. (ειδικότ.) υπακτικό (το) φάρ-
µακο που διευκολύνει την κένωση τού περιεχοµένου τού εντέρου, χω-
ρίς να προκαλεί τοπικό ή γενικό ερεθισµό ΣΥΝ. ενεργητικό ΑΝΤ. στυ-
πτικό. [ΕΤΥΜ < µτγν. υπακτικός < αρχ. υπάγω]. 

υπαλλαγή (η) (λόγ.) 1. αµοιβαία αλλαγή, διαδοχή 2. ΓΛΩΣΣ. σχήµα 
λόγου, κατά το οποίο χρησιµοποιείται το όνοµα τού δηµιουργού ενός 
έργου αντί για το έργο (π.χ. διαβάζω τον Σολωµό αντί διαβάζω τα 
ποιήµατα τού Σολωµού) ή τού εφευρέτη αντί για την εφεύρεση, ενός 
προσώπου που φέρει κάποια χαρακτηριστικά αντί για το επίθετο που 
τα αποδίδει (π.χ. τέτοια Αφροδίτη που είναι, πώς να µην τη θαυµά-
ζουν αντί τόσο όµορφη που είναι)· ακόµη χρησιµοποιείται ως λέξη 
που φανερώνει αυτό που περιέχει κάτι αντί για το περιεχόµενο (π.χ. 
όλη η χώρα πανηγύρισε τη νίκη τής εθνικής οµάδας αντί όλοι οι πο-
λίτες), ένα αφηρηµένο όνοµα αντί για συγκεκριµένο (π.χ. τα νιάτα 
µας χάνονται από τα ναρκωτικά αντί οι νέοι µας)· τέλος, ένα τοπω-
νύµιο αντί για το παραγόµενο επίθετο (π.χ. θα πιούµε ούζο Μυτιλή-
νης αντί µυτιληνιό) ΣΥΝ. µετωνυµία 3. (ειδικότ.) ΝΟΜ. το δικαίωµα 
τού οφειλέτη να υποκαταστήσει υποχρέωση του µε άλλη. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. υπαλλαγή, αρχική σηµ. «ανταλλαγή - εναλλαγή», < ύπαλλάσσω 
< ύπ(ο)- + άλλάσσω. Η γλωσσ. σηµ. είναι µτγν.]. 

υπαλληλάκος (ο) {πληθ. τα υπαλληλάκια, των υπαλληλάκων} 1. νε-
αρός υπάλληλος 2. (εκφραστ.) υπάλληλος µε ασήµαντη ή χαµηλή ιε-
ραρχικά θέση. Επίσης υπαλληλάκι (το). 

υπαλληλία (η) [1861] {χωρ. πληθ.) (λόγ.) 1. η υπαγωγή προσώπου ή 
πράγµατος σε άλλον | άλλο, το να βρίσκεται (κανείς/κάτι) σε ιεραρ-
χικά κατώτερη θέση: ~ εννοιών | αξιωµάτων ΣΥΝ. υπαγωγή 2. (κατ' 
επέκτ.-για πρόσ.) το να είναι κανείς υπάλληλος, η ιδιότητα τού υπαλ-
λήλου ΣΥΝ. (λαϊκ.) υπαλληλίκι 3. (συνεκδ.) το σύνολο των υπαλλή-
λων, η υπαλληλική τάξη. 

υπαλληλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το να είναι κανείς υπάλληλος, η 
θέση και η κατάσταση τού υπαλλήλου: περιµένεις προκοπή µε το ~; 
ΣΥΝ. (λόγ.) υπαλληλία. 
[ΕΤΥΜ < υπάλληλος + παραγ. επίθηµα -λίκι (βλ.λ.), πβ. κ. προεδρι-λί-
κι, αρχηγι-λίκι]. 

υπαλληλικός, -ή, -ό [1874] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον υπάλληλο 
ή την τάξη των υπαλλήλων: ~ εργασία | καθήκοντα | δικαιώµατα Ι 

προσωπικό 2. ΝΟΜ. (α) Υπαλληλικό ∆ίκαιο κλάδος τού ∆ηµοσίου ∆ι-
καίου που περιλαµβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν τα 
σχετικά µε τους δηµοσίους και δηµοτικούς υπαλλήλους (β) Υπαλλη-
λικός Κώδικας ο κώδικας που περιέχει τα σχετικά µε την υπηρεσια-
κή κατάσταση των υπαλλήλων των διοικητικών υπηρεσιών τού κρά-
τους και των νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

υπαλληλίσκος (ο) [1839] (µειωτ.-για πρόσ.) υπάλληλος νεαρής ηλι-
κίας ή µε ασήµαντη, χαµηλή θέση στην ιεραρχία τής επιχείρησης ή 
τής υπηρεσίας στην οποία απασχολείται: ένας ~ είναι και τίποτε άλλο 
ΣΥΝ. υπαλληλάκος. [ΕΤΥΜ < υπάλληλος + υποκ. επίθηµα -ίσκος, πβ. 
κ. αστερ-ίσκος]. 

υπαλληλοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ένταξη 
κάποιου στο υπαλληλικό προσωπικό επιχείρησης ή υπηρεσίας: η ~ 
χιλιάδων ηµετέρων παραµονές εκλογών ήταν σκανδαλώδης 2. (ει-
ρων.) η επικράτηση και αποδοχή υπαλληλικής νοοτροπίας: η ~ των 
στελεχών τής δηµόσιας διοίκησης. 

υπάλληλος (ο/η) {υπαλλήλ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που εκτελεί µη 
χειρωνακτική εργασία σε γραφείο, κατάστηµα κ.λπ. για λογαριασµό 
εργοδότη, βρίσκεται υπό τις διαταγές προϊσταµένου ή άλλης ανώτε-
ρης αρχής και αµείβεται µε µισθό: δηµόσιος | ιδιωτικός | δηµοτικός | 
κοινοτικός | τραπεζικός | τελωνειακός | ταχυδροµικός ~||~ µαγαζιού | 
γραφείου || µόνιµος | προσωρινός -1| ~ µε σύµβαση αορίστου χρόνου 
|| ζητούνται ~ από µεγάλη εταιρεία εισαγωγών-εξαγωγών. [ΕΤΥΜ 
Ουσιαστικοπ. τ. τού αρχ. επιθ. υπάλληλος (βλ.λ.), απόδ. τού γαλλ. 
employé]. 

υπάλληλος, -η, -ο 1. αυτός που υπάγεται σε άλλον, που βρίσκεται στη 
δικαιοδοσία άλλου 2. υπάλληλος (ο/η) βλ.λ. 3. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) 
(α) υπάλληλες έννοιες δύο έννοιες που διαφέρουν ως προς το 
πλάτος, δηλ. όταν το πλάτος τής µίας αποτελεί µέρος τού πλάτους 
µιας άλλης (π.χ. αρετή - εντιµότητα, θηλαστικό - άνθρωπος) (β) 
υπάλληλες κρίσεις κρίσεις από τις οποίες αυτή που έχει µεγαλύτερο 
ποσόν περιλαµβάνει την άλλη, η οποία όµως έχει το ίδιο ποιόν, λ.χ. η 
γενική καταφατική κρίση περιέχει τη µερική καταφατική, δηλ. η κρί-
ση «όλοι οι νέοι είναι ενθουσιώδεις» περιέχει την κρίση «µερικοί νέ-
οι είναι ενθουσιώδεις». 
[ΕΤΥΜ αρχ., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. υπ' αλλήλων (πβ. κ. επ-
άλληλος, κατ-άλληλος)]. 

υπαµείβω κ. υποαµείβω ρ. µετβ. {µτχ. ενεστ. υπαµειβόµενος, -η, -ο 
κ. υποαµειβόµενος | υπάµει-ψα, -φθηκα) δίνω (σε κάποιον) αµοιβή 
κατώτερη από εκείνη που προβλέπεται. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. underpay. Η λ. δεν συνδ. µε το µτγν. 
υπαµείβω «ανταλλάσσω γη µε θάλασσα»]. 

υπαµοιβή (η) [1878] (λόγ.) το να εναλλάσσεται κάτι µε κάτι άλλο, η 
διαδοχή κυρ. στη ΦΡ. εξ υπαµοιβής εκ περιτροπής. 

υπανάπτυκτος, -η, -ο κ. υποανάπτυκτος 1. αυτός που υστερεί σε 
ανάπτυξη: ~ βλάστηση ΣΥΝ. καθυστερηµένος ΑΝΤ. ανεπτυγµένος 2. 
αυτός που υστερεί σε εξέλιξη, ιδ. από οικονοµικής, τεχνολογικής, βιο-
µηχανικής ή/και πολιτισµικής απόψεως: ~ χώρα | περιοχή | λαός ΣΥΝ. 
καθυστερηµένος ΑΝΤ. ανεπτυγµένος 3. (για πρόσ.) αυτός που έχει µει-
ωµένη καλλιέργεια, µόρφωση ή κοινωνική αγωγή: µόνο ~ άνθρωποι 
ακούνε τέτοια τραγούδια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. underdeveloped]. 

υπανάπτυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | χωρ. πληθ.) η κατάσταση υπανά-
πτυκτης χώρας ή περιοχής, η έλλειψη οικονοµικής, βιοµηχανικής, τε-
χνολογικής κ.λπ. αναπτύξεως, που χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια 
κεφαλαίων σε σύγκριση µε τον πληθυσµό και τις υπάρχουσες πλου-
τοπαραγωγικές πηγές, σχεδόν αποκλειστική εισαγωγή βιοµηχανικών 
προϊόντων και εξαγωγή πρώτων υλών και γεωργικών προϊόντων, χα-
µηλότατο κατά κεφαλήν εισόδηµα και βιοτικό επίπεδο κ.λπ.: η ~ εί-
ναι φαινόµενο χαρακτηριστικό των χωρών τού Τρίτου Κόσµου. 
[ΕΤΥΜ Μετοιφρ. δάνειο από αγγλ. underdevelopment]. 

υπαναχωρώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {υπαναχωρείς... | υπαναχώρησα} (λόγ.) 
1. αποχωρώ βαθµηδόν και διακριτικά, αποσύροµαι µε τρόπο ΣΥΝ. 
υποχωρώ 2. (µτφ.) αναιρώ ό,τι έχω πει, εγκαταλείπω παλαιότερες 
διακηρυγµένες απόψεις, ιδέες, γνώµες µου κ.λπ.: υποσχέθηκε να µε 
βοηθήσει, αλλά µετά υπαναχώρησε || ο πρόεδρος τον ανάγκασε να 
υπαναχωρήσει από την προηγούµενη αδιάλλακτη στάση του ΣΥΝ. 
υποχωρώ, ανακαλώ, αποκηρύσσω ΑΝΤ. επιµένω 3, ΝΟΜ. διαλύω µονο-
µερώς σύµβαση ή συµφωνία, αθετώ τον λόγο µου ή την υπογραφή 
µου. — υπαναχώρηση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω. 

υπανδρεία (η) [µεσν.] {υπανδρειών} (λόγ.) η παντρειά (βλ.λ.). 
υπανδρεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {υπάνδρευ-σα, -θην, -µένος} (λόγ.) συνε-

νώνω µε γάµο, παντρεύω. 
ύπανδρος, -ος/-η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει παντρευτεί, που έχει συ-
νάψει γάµο µε άλλο πρόσωπο: ~ γυνή ΣΥΝ. παντρεµένος, (λόγ.) έγγα-
µος, (λόγ.-για άνδρα) νυµφευµένος ΑΝΤ ανύπαντρος, άγαµος.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ύπανδρος < ύπ(ο)- + -ανδρός < 
άνήρ, ανδρός]. 

υπάνθρωπος (ο) {υπανθρώπ-ου | -ων, -ους) (κακόσ.) άνθρωπος που 
έχει απάνθρωπη, κτηνώδη συµπεριφορά, χωρίς ηθικούς φραγµούς: 
έκαναν τροµερά εγκλήµατα οι ~! ΣΥΝ. κτηνάνθρωπος, (µτφ.) κτήνος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Untermensch]. 

υπαξιωµατικός (ο/η) [1833] ΣΤΡΑΤ. κάθε βαθµοφόρος τού στρατού 
που είναι κατώτερος από αξιωµατικό: µόνιµος | τεχνικός | µάχιµος -|| 
Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωµατικών (οι απόφοιτοι τής οποίας στε-
λεχώνουν ως µόνιµοι το στράτευµα). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. sous-officier]. 

Υπαπαντή (η) 1. (τού Χριστού) δεσποτική εορτή κατά την οποία εορ-
τάζεται (στις 2 Φεβρουαρίου) η προσαγωγή τού βρέφους Ιησού από 
τη Θεοτόκο και τον Ιωσήφ στον ναό των Ιεροσολύµων και η υποδοχή 
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του εκεί από τον Συµεών ως Σωτήρα 2. το αντίστοιχο εικονογραφικό θέµα 3. 
(συνεκδ.) ναός αφιερωµένος στην Υπαπαντή τού Χριστού 4. γυναικείο όνοµα. 
ÎETYM. < µτγν. υπαπαντή < ύπαπαντώ «προϋπαντώ» < ύπ(ο)- + απαντώ]. 

υπαρκτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ύπαρξη ΣΥΝ. 
υπαρξιακός 2. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. αυτός που δηλώνει ύπαρξη: ~ ρήµατα (λ.χ. 
είµαι, υπάρχω, υφίσταµαι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προκαταρκτικός. 

υπαρκτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που υπάρχει, που έχει υπόσταση, που αποτελεί 
στοιχείο τής πραγµατικότητας: πρέπει ν' ασχοληθούµε µε τα ~ προβλήµατα και 
όχι µε δοξασίες και υποθέσεις || ο ήρωας αυτού τού βιβλίου δεν είναι 
φανταστικός, αλλά ~ πρόσωπο || ο κίνδυνος για µεγάλης εκτάσεως οικολογική 
καταστροφή από τη λειτουργία αυτού τού εργοστασίου είναι ~ ΣΥΝ. 
υφιστάµενος, πραγµατικός ANT. ανύπαρκτος, ανυπόστατος 2. ΠΟΛΙΤ. 
υπαρκτός σοσιαλισµός βλ. λ. σοσιαλισµός. 

ύπαρξη (η) {-ης κ. -άρξεως | -άρξεις, -άρξεων} 1. η κατάσταση τού υπαρκτού, 
το να υπάρχει (κάποιος/κάτι): δεν πιστεύω στην ~ φαντασµάτων || 
ασχολούνται µε το ενδεχόµενο τής ~ άλλων κόσµων || από πολλούς έχει 
αµφισβητηθεί η ~ τής ψυχής ΣΥΝ. υπόσταση, οντότητα ΑΝΤ. ανυπαρξία 2. 
(ειδικότ.) η ζωή τού ανθρώπου 3. (συνεκδ.) ο ίδιος ο άνθρωπος: στο υπόγειο 
ζούσαν πέντε δυστυχισµένες ~ χωρίς καµία άνεση || άθλια | αµαρτωλή | 
χαριτωµένη | τρυφερή ~ || επαναστατεί όλη µου η ~ (ο εαυτός µου, εγώ ο ίδιος 
ως συνείδηση) || τον πλαισίωναν νεαρές ~ (κοπέλες) 4. ΦΙΛΟΣ, (α) το «είναι» 
καθ' εαυτό, δηλ. το γεγονός ότι υπάρχουµε, ανεξαρτήτως τής γνώσεως που 
υπάρχει ή µπορεί να αποκτηθεί από κάποιον (β) το «υπάρχειν» µέσω τής 
εµπειρίας, δηλ. το συνειδητοποιηµένο γεγονός ότι υπάρχουµε, που είτε είναι 
πραγµατικά παρόν στην αντίληψη ή στη συνείδηση τού εγώ είτε γίνεται 
αντιληπτό ως αντικείµενο αναγκαίας εµπειρίας (γ) η πραγµατικότητα που 
βιώνεται ή βιώθηκε (σε αντίθεση προς το αφηρηµένο και το θεωρητικό). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ϋπαρξις < αρχ. υπάρχω]. 

υπαρξιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ύπαρξη: - πρόβληµα | 
αδιέξοδο | ανησυχίες | αναζητήσεις | αγωνία 2. ΨΥΧΟΛ. (α) υπαρξιακό άγχος η 
έντονη ανησυχία που διακατέχει το άτοµο για το αν η ζωή έχει νόηµα ή για το 
κατά πόσο είναι σε θέση να εκπληρώσει τους στόχους του (β) υπαρξιακή 
ψυχιατρική σχολή τής ψυχιατρικής που προσπαθεί να κατανοήσει µάλλον 
παρά να θεραπεύσει τις ιδιαιτερότητες τού ατόµου, βοηθώντας το παράλληλα 
να αποκτήσει επίγνωση και προσανατολισµό στη ζωή του (γ) υπαρξιακή 
ψυχολογία σχολή τής ψυχολογίας που βασίζεται στη φιλοσοφία τού 
υπαρξισµού και δίνει έµφαση στην επίγνωση από το ίδιο το άτοµο τού εαυτού 
του, καθώς και στην ελευθερία επιλογής τού τρόπου ζωής και των µέσων για 
την αυτοπραγµάτωση του. — υπαρξιακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. existential]. 

υπαρξισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, ρεύµα τού 20ού αι., κατά το οποίο η 
ύπαρξη προηγείται τής ουσίας, οπότε την ύπαρξη και δράση τού ανθρώπου 
δεν τις καθορίζει η φύση του, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος µε τις επιλογές του: 
θεολογικός ~ (κίρκεγκωρ, Γιάσπερς, Μαρ-σέλ) || αθεϊστικός ~ (Χάιντεγκερ, 
Σαρτρ). — υπαρξιστής (ο), υπαρξί-στρια (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. existentialism]. 

υπαρξιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον υπαρξισµό ή τους υπαρξιστές: 
~ φιλοσοφία | θεωρία. — υπαρξιστικ-ά | -ως επίρρ. 

υπαρχή (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η αρχή· κυρ. στη ΦΡ. εξ υπαρχής (εξ υπαρχής, 
Αριστοτ. Πολιτ. 1293a 2) (i) από την αρχή: αυτό πρέπει ~ να θεωρηθεί 
δεδοµένο ΣΥΝ. εξαρχής (ii) εκ νέου, ξανά: επανέλαβε ~ το σύνολο τής 
κατάθεσης του ΣΥΝ. πάλι. [ΕΤΎΜ. < αρχ. υπαρχή < ύπ(ο)- + αρχή]. 

υπαρχηγΐα (η) [1881] {χωρ. πληθ.} το αξίωµα και η εξουσία τού υπαρχηγού: 
ανέλαβε την ~. 

υπαρχηγός (ο/η) [1889] ο πρώτος στην ιεραρχία µετά τον αρχηγό, αυτός που 
κατέχει την αµέσως κατώτερη θέση µετά τον αρχηγό και τον αναπληρώνει, 
όταν χρειαστεί, στα καθήκοντα του: ~ τού επιτελείου | τού κόµµατος. 

υπάρχοντα (τα) {υπαρχόντων} όλα όσα έχει κανείς, τα αγαθά που κατέχει, η 
κινητή και ακίνητη περιουσία του: στον πόλεµο έχασε όλα τα ~ του ΣΥΝ. βίος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιουσία. [ΕΤΎΜ. αρχ., µτχ. πληθ. ενεστ. τού ρ. υπάρχω 
(βλ.λ.)]. 

ύπαρχος (ο) {υπάρχ-ου | -ων, -ους} 1. ΝΑΥΤ. (α) ο µάχιµος αξιωµατικός 
πολεµικού πλοίου, που κατέχει ιεραρχικά την αµέσως κατώτερη θέση από τον 
κυβερνήτη τού πλοίου (β) ο µετά τον πλοίαρχο αξιωµατικός σε επιβατηγά ή 
µεγάλα εµπορικά πλοία · 2. (στο Βυζάντιο) ο υπεύθυνος τής επιµελητείας τού 
στρατού σε περίοδο εκστρατείας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπαρχος < ύπ(ο)- + -άρχος 
< άρχω]. 

υπάρχω ρ. αµετβ. {υπήρξα} 1. έχω υπόσταση, αποτελώ οντότητα: υπάρχει θεός; 
|| «σκέπτοµαι, άρα ~» (λατ. cogito ergo sum, Καρτέσιος) || υπάρχει ζωή στον 
Άρη; || δεν υπάρχουν γοργόνες 2. ζω, βρίσκοµαι εν ζωή: κ:άθε οργανισµός, για 
να υπάρξει, χρειάζεται ορισµένες συνθήκες 3. υφίσταµαι κατά συγκεκριµένο 
τρόπο, έχοντας συγκεκριµένες ιδιότητες: δεν µπορεί να υπάρξει 
εκσυγχρονισµός χωρίς ανάπτυξη || υπάρχει έρωτας χωρίς πάθος; || δεν υπάρχει 
πια ο ενθουσιασµός που υπήρχε τότε || είναι ο καλύτερος υπολογιστής που 
υπάρχει αυτή τη στιγµή- ΦΡ. υπάρχει τρόπος µπορεί να γίνει, γίνεται: ~ να 
αγοράσεις κάτι µε προκαταβολή και να πληρώσεις µε δόσεις; || θα ~ να 
φύγουµε! 4. βρίσκοµαι (κάπου): δεν υπήρχε ψυχή στον δρόµο || υπάρχει τίποτα 
(ενν. εδώ) να φάµε; || πού υπάρχει περίπτερο στη γειτονιά; 5. (συνήθ. στον 
αόρ.) διατελώ, φέρω ή χαρακτηρίζοµαι από ιδιότητα: υπήρξε υπουργός τής 
προηγούµενης κυβέρνησης || υπήρξε πάντοτε στοργική 

µητέρα 6. (µτφ.) είµαι σηµαντικός, έχω αξία (για κάποιον/κάτι): δεν υπάρχει 
πια το παρελθόν για µένα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προκαταρκτικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υπάρχω, αρχική σηµ. «αρχίζω, ξεκινώ από την αρχή», < ύπ(ο)- + άρχω]. 

υπασπιστήριο (το) [1890] {υπασπιστηρί-ου | -ων} το γραφείο ή η έδρα τού 
υπασπιστή. 

υπασπιστής (ο) {κλητ. υπασπιστά} 1. αξιωµατικός τοποθετηµένος ως έµπιστος 
ακόλουθος ανώτερου στρατιωτικού διοικητή, κυρ. αρχηγού επιτελείου, ο 
οποίος τις περισσότερες φορές εκτελεί ταυτόχρονα και χρέη γραµµατέως: ~ 
τού στρατηγού | τού ναυάρχου 2. ανώτερος αξιωµατικός που έχει τοποθετηθεί 
κοντά σε ηγεµόνα, αρχηγό κράτους κ.λπ. Kat τον συνοδεύει τιµητικά στις 
επίσηµες µετακινήσεις του: ~ τού βασιλιά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπασπιστής, αρχική σηµ. «οπλοφόρος, ο οποίος κρατούσε την 
ασπίδα αξιωµατούχου», < ύπασπίζω < υπ(ο)- + άσπίζω (< ασπίς, -ίδος)]. 

υπαστυνόµος (ο/η) [1833] αξιωµατικός τής Ελληνικής Αστυνοµίας (βλ. λ. 
βαθµός, ΠΙΝ.). 

υπατεΐα (η) [µτγν.] {υπατειών} ΙΣΤ. 1. (στην αρχαία Ρώµη) το αξίωµα και η 
εξουσία τού υπάτου: η ~ τού Κικέρωνα 2. (συνεκδ.) η θητεία τού υπάτου, το 
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο είχε διατελέσει κανείς ύπατος: η ~ του 
υπήρξε ένδοξη · 3. (στη Γαλλία κατά την περίοδο τής Γαλλικής Επανάστασης) 
η ανώτατη εξουσία η οποία διαδέχθηκε το ∆ιευθυντήριο και την οποία 
ασκούσαν τρεις ισχυροί άνδρες (ύπατοι), ένας από τους οποίους ήταν ο 
Ναπολέων Βοναπάρτης. 

υπατεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {υπάτευσα} (λόγ.) είµαι ύπατος, κατέχω το αξίωµα 
και ασκώ την εξουσία τού υπάτου. 

Υπάτη (η) πόλη τής Α. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Φθιώτιδας, γνωστή για τα 
ιαµατικά λουτρά της. 
[ΕΤΥΜ µτγν. τοπωνύµιο (< αρχ. επίθ. ύπατος), που οφείλεται στην εξέχουσα 
θέση τής πόλεως στη Β. πλευρά τής Οίτης, όπου δέσποζε ως έδρα των 
Αιτωλών. Η µεγάλη σπουδαιότητα της διατηρήθηκε κατά τη Φραγκοκρατία, 
οπότε έλαβε το όνοµα La Patria, ενώ οι Τούρκοι την αποκαλούσαν Patracik 
«µικρή Πάτρα». Επανέκτησε την ονοµασία 'Υπάτη το 1836]. 

ύπατος (ο) {υπάτ-ου | -ων, -ους} 1. (στην αρχαία Ρώµη) ανώτατος 
αξιωµατούχος τής ρωµαϊκής πολιτείας των δηµοκρατικών χρόνων, που 
ασκούσε την εκτελεστική εξουσία και ήταν επί κεφαλής τού στρατού σε 
περίοδο πολέµου, η δε θητεία του διαρκούσε έναν χρόνο (λατ. consul) 2. (στο 
Βυζάντιο) ανώτατος αξιωµατούχος, κυρ. τής αυλής, ή και ο ίδιος ο 
αυτοκράτορας 3. ανώτατος άρχοντας που ασκούσε την εκτελεστική εξουσία 
κατά το Σύνταγµα στη Γαλλία κατά την περίοδο πριν από την Πρώτη 
Αυτοκρατορία (1799-1804): Ναπολέων Βοναπάρτης, ο πρώτος ~. — υπατικός, 
-ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΎΜ. Ουσιαστικοπ. αρσ. τού αρχ. επιθ. ύπατος (βλ.λ.). Στη 
σηµ. τού Ρωµαίου αξιωµατούχου αποδίδει το λατ. consul]. 

ύπατος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο, που υπερέχει όλων 
των άλλων αυτός που είναι ο πιο σηµαντικός από όλους: ~ αρχηγός | αρµοστής 
|| έφθασε στα ~ αξιώµατα τής πολιτείας 2. Ύπατη Αρµοστεία τού Ο.Η.Ε. για 
τους Πρόσφυγες οργάνωση των Ηνωµένων Εθνών που ιδρύθηκε το 1951, 
εδρεύει στη Γενεύη και έχει ως αποστολή της την προάσπιση των 
δικαιωµάτων των προσφύγων και την επίλυση των κυριοτέρων προβληµάτων 
τους (σίτιση, περίθαλψη κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπατος (µε παραγ. επίθηµα -ατός, πβ. κ. εσχ-ατος, δέκατος), 
από το θ. των προθ. υπό, υπέρ (βλ.λ.). Η λ. συνδ. µε σανσκρ. upama, λατ. 
summus | supremus]. 

υπάχθηκα ρ. → υπάγω 
Υ.Π.Γ.Π. (η) Υπηρεσία Προστασίας Γεωργικών Προϊόντων. 
ΥΠ.∆.Ε. (το) Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων. 
ΥΠ.Ε.Α. (η) Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας. 
υπέβαλα ρ. → υποβάλλω 
υπεβλήθη ρ. -> υποβάλλω 
υπεγγύηοη (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) εγγύηση που 

παρέχεται επιπροσθέτως στον δανειστή για µεγαλύτερη εξασφάλιση του: για 
να δανείσω τέτοιο ποσόν, χρειάζοµαι και ~. 

υπέγγυος, -ος, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που εγγυάται, που παρέχει εγγύηση για 
την εκπλήρωση υποχρεώσεως ΣΥΝ. εγγυητής 2. (για πράγµατα) αυτός που 
εκχωρείται ή χρησιµεύει ως εγγύηση για την εκπλήρωση υποχρεώσεως: 
υπέγγυοι πρόσοδοι (οι πρόσοδοι που παραχωρούνται διό. νόµου από το κράτος 
ως εγγύηση για τη λήψη δανείου από το εξωτερικό). — υπεννύως επίρρ., 
υπεγγυότητα (η). [ΕΤΥΜ < αρχ. ύπέγγυος < ύπ(ο)- + -έγγυος < εγγύη (βλ. κ. 
έγγυ-ώµαι)]. 

ΥΠ.Ε.∆.Α. (η) Υπηρεσία Ελέγχου ∆ιακινήσεως Αγαθών. 
υπέδαφος (το) [1880] {υπεδάφους | χωρ. πληθ.} στερεό συµπαγές στρώµα τού 

ανώτερου φλοιού τής Γης, που βρίσκεται σε σχετικά µικρό βάθος κάτω από το 
(καλλιεργήσιµο) έδαφος: το πλούσιο σε ορυκτά ~ µιας περιοχής. — 
υπεδαφικός, -ή, -ό [1896]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sous-sol]. 

υπέδειξα ρ. → υποδεικνύω 
υπεζωκώς (ο) {υπεζωκότ-ος. -α | χωρ. πληθ.} (λόγ.) ΑΝΑΤ. υµένας που 

αποτελείται από δύο πέταλα (το περίτονο και το περισπλάχνιο) και επενδύει 
την εσωτερική επιφάνεια τού θώρακα περιβάλλοντας τους πνεύµονες. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. µτχ. παρακ. τού αρχ. ύποζώννυµι (< ύπο- + ζών-νυµι, 
βλ. λ. ζώνω), από τη µτγν. φρ. ύπεζωκώς τάς πλευράς (ενν. ύµήν)]. 

ΥΠ.ΕΘ.Α. (το) Υπουργείο Εθνικής Αµυνας. 
ΥΠ.ΕΘ.Ο. (το) Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. 



υπεισελευση 1832 υπεραισθητός 
 

υπεισελευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} (λόγ.) το να 
υπεισέρχεται κάτι κάπου: η ~ αστάθµητων παραγόντων στην απόφα-
ση τους ΣΥΝ. εισχώρηση, παρεµβολή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ΰπεισέλευσις < ύπ(ο)- + είσέλευσις «είσοδος, 
άφιξη». o τ. εκφράζει τη ρηµατική ενέργεια τού ρ. υπεισέρχοµαι]. 

υπεισέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {υπεισήλθα} (λόγ.) 1. προχωρώ εις βά-
θος, ασχολούµενος (µε µια υπόθεση), εµπλέκοµαι σε (κάτι): µην υπει-
σέρχεσαι ποτέ στις σχέσεις ενός ζευγαριού || είναι ανώφελο να υπει-
σέλθουµε τώρα σε λεπτοµέρειες ΣΥΝ. εισχωρώ, εισδύω 2. (µτφ.) επη-
ρεάζω έµµεσα: στη λήψη τής απόφασης υπεισέρχονται ποικίλοι πα-
ράγοντες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, µπαίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υπεισέρχοµαι < ύπ(ο)- + εισέρχοµαι]. 

υπέκειτο ρ. → υπόκειµαι 
υπεκκαίω ρ. µετβ. {κυρ. στον ενεστ.} (λόγ.) υποδαυλίζω, υποκινώ υπο-
θάλποντας, ενθαρρύνοντας (την εκδήλωση δυσάρεστων καταστάσε-
ων): η συγκεκριµένη εφηµερίδα υπεκκαίει µε τα άρθρα της το µίσος 
και τον φανατισµό ΣΥΝ. διεγείρω, εξάπτω ΑΝΤ. κατασιγάζω, κατευνά-
ζω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. υπεκκαίω < υπ(ο)- + εκ- + καίω]. 

υπεκµισθώνω ρ. µετβ. [1891] {υπεκµίσθω-σα, -θηκα, -µένος} µισθώ-
νω περαιτέρω σε τρίτο πρόσωπο πράγµα το οποίο κατέχω ως µισθω-
τής: ~ σπίτι | έπιπλα ΣΥΝ. υπενοικιάζω. — υπεκµίσθωση (η) [1840]. 

υπεκµισθωτής (ο) [1891], υπεκµισθώτρια (η) {υπεκµισθωτριών} 
πρόσωπο που υπεκµισθώνει (κάτι): ~ δωµατίου ΣΥΝ. υπενοικιαστής. 

υπεκφεύγω ρ. αµετβ. {υπεξέφυγα} (λόγ.) αποφεύγω να αντιµετωπίσω 
(κάτι) ευθέως: µην προσπαθείς να υπεκφύγεις, θέλω να µου απα-
ντήσεις οπωσδήποτε ΣΥΝ. ξεγλιστρώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υπεκφεύγω < 
ύπ(ο)- + εκ- + φεύγω]. 

υπεκφυγή (η) [µτγν.] (συνήθ. στον πληθ.) η έντεχνη αποφυγή ρητής 
δήλωσης ή απάντησης, ελιγµός στον λόγο, προκειµένου να αποφύγει 
κανείς κάτι: άσε τις ~ και τις δικαιολογίες και µίλα καθαρά. 

Υ.Π.Ε.Ν. (η) Υπηρεσία Προστασίας Εθνικού Νοµίσµατος. 
υπενάντιος, -α (λόγ. -ία), -ο [αρχ.] 1. (λόγ.) αυτός που έχει αντίθετες 
ιδιότητες µε (κάποιον/κάτι) ή/και βρίσκεται σε σχέση ανταγωνισµού 
µε αυτό(ν) 2. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) υπεναντίες κρίσεις κρίσεις µε αντί-
θετο περιεχόµενο, από τις οποίες η µία είναι µερικώς καταφατική και 
η άλλη µερικώς αποφατική και είτε είναι και οι δύο αληθείς είτε εί-
ναι η µία αληθής και η άλλη ψευδής, λ.χ. «µερικοί δηµοσιογράφοι εί-
ναι αντικειµενικοί» και «µερικοί δηµοσιογράφοι δεν είναι αντικει-
µενικοί». — υπεναντιότητα (η) [µτγν.]. 

υπενδύτης (ο) (υπενδυτών) (λόγ.) 1. εσωτερικό ένδυµα, εσώρουχο 2. 
(κατ' επέκτ.) κοντό, ελαφρό πανωφόρι χωρίς µανίκια, που φοριέται 
συνήθ. πάνω από το πουκάµισο και µέσα από το σακάκι ή τη ζακέτα 
ΣΥΝ. γιλέκο · 3. BOT. η επιδερµίδα που καλύπτει τα σποριάγγεια 
ορισµένων φυτών (λ.χ. των διαφόρων ειδών φτέρης), για να τα προ-
φυλάξει από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. ΙΕΤΥΜ. < µτγν. 
υπενδυτης < υπενδύω < ύπ(ο)- + ενδύω]. 

υπενδύω ρ. µετβ. {υπενέδυσα, υπενδεδυµένος} (για ένδυµα) επενδύω 
εσωτερικά, φοδράρω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. υπενδύω < ύπ(ο)- + ενδύω]. 

υπενθυµίζω ρ. µετβ. [1813] {υπενθύµισα} κάνω (κάποιον) να θυµηθεί 
(κάτι), φέρνω (κάτι) πάλι στη µνήµη (κάποιου): σου ~ ότι αύριο λήγει 
η προθεσµία υποβολής αιτήσεων || υπενθύµισε µου να της τηλεφω-
νήσω απόψε ΣΥΝ. ξαναθυµίζω. — υπενθύµιση (η) [1856]. 

υπενοικιάζω ρ. µετβ. [1854] {υπενοικίασ-α, -τηκα, -µένος) νοικιάζω, 
εκµισθώνω (σε κάποιον κάτι), που έχω ο ίδιος νοικιάσει από τρίτο: ~ 
δωµάτιο | σπίτι ΣΥΝ. υπεκµισθώνω. — υπενοικίαση (η) [1854]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sous-louer]. 

υπενοικιαστής (ο) [1833], υπενοικιαστρια (η) {υπενοικιαστριών} 
πρόσωπο που υπενοικιάζει, που υπεκµισθώνει (κάτι): ~ σπιτιού ΣΥΝ. 
υπεκµισθωτής. 

υπενωµοτάρχης (ο) [1833] {κλητ. υπενωµοτάρχα | υπενωµοταρχών} 
(παλαιότ.) υπαξιωµατικός τής πρώην Χωροφυλακής (βλ. λ. βαθµός, 
ΠΙΝ). 

Υ Π. ΕΞ. (το) Υπουργείο Εξωτερικών. 
υπεξόγω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπεξήγαγα} (λόγ.) εξάγω (κάτι) κρυφά, 
αφαιρώ (κάτι) λαθραία: ~ έγγραφο (βλάπτω ή καταστρέφω σκοπίµως 
έγγραφο, που δεν ανήκει εξ ολοκλήρου ή εν µέρει σε εµένα, θίγοντας 
το συµφέρον άλλου). — υπεξανωνή (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κλέβω. 

υπεξαίρεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η ιδιοποίηση ή κλοπή 
(ξένου κινητού πράγµατος) από το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί 
η φύλαξη του: ο ταµίας τής τράπεζας κατηγορήθηκε για ~ χρηµάτων || 
~ οµολόγων | χρεωγράφων 2. ΝΟΜ. έγκληµα κατά τής ιδιοκτησίας, το 
οποίο συνίσταται στην παράνοµη ιδιοποίηση ξένου (ολικά ή εν µέρει) 
κινητού πράγµατος, το οποίο ο δράστης έχει στην κατοχή του. — 
υπεξαιρέτης (ο) [1840], υπεξαιρώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αίρω. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύπεξαίρεσις < αρχ. υπεξαιρώ (-έω) < ύπ(ο)- + έξ + 
αίρω (βλ. λ. εξαιρώ)]. 

υπεξούσιος, -α, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που δεν είναι ανεξάρτητος, 
που υπόκειται στην εξουσία άλλου: ~ µέλος οικογένειας ΣΥΝ. εξαρ-
τηµένος ΑΝΤ. αυτεξούσιος, ανεξάρτητος 2. ΝΟΜ. (για ανήλικο τέκνο) 
αυτός που βρίσκεται υπό την κηδεµονία των γονέων του. — υπε-
ξουσιότητα (η) [µεσν.]. 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. (το) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
υπέρ πρόθ. (λόγ.) δηλώνει: 1. υπεράσπιση | υποστήριξη, ωφέλεια, ευ-

εργεσία (+γεν.(: ο βουλευτής εκφράστηκε ~ τής απλής αναλογικής || 
αγώνας - βωµών και εστιών (για τα όσια και τα ιερά τής πατρίδας) || 
έπεσε µαχόµενος ~ πίστεως και πατρίδος || έρανος - των τυφλών | 
των σεισµοπαθών | των καρκινοπαθών || ο βασιλιάς παραιτήθηκε ~ 

τού γυιου του ΑΝΤ. κατά, εναντίον ΦΡ. (α) τάσσοµαι | είµαι υπέρ υι-
οθετώ και υποστηρίζω κάτι, ασπάζοµαι κάτι: τάχθηκε - τής κατάρ-
γησης τού ισχύοντος νόµου (β) τα υπέρ και τα κατά τα πλεονεκτή-
µατα και τα µειονεκτήµατα, τα συν και τα πλην: πρέπει µε προσοχή 
να εξετάσεις ~ αυτής τής άποψης 2. υπέρβαση (ποσού) (πάνω ή/και 
πέρα από) (+αιτ.): συγκεντρώθηκαν ~ τους χιλίους- ΦΡ. υπέρ το δέον 
παραπάνω από το κανονικό, παραπάνω από αυτό που πρέπει: είναι ~ 
αυστηρός µε τα παιδιά του. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ.' δέων. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπέρ < I.E. *uper(i) «άνω, προς τα πάνω», πβ. σανσκρ. 
upari, λατ. super (> γαλλ. sur, ισπ. sobre(, αρµ. ver, αρχ. γερµ. ubir (> 
γερµ. über), αγγλ. upper, over κ.ά. Οµόρρ. υπό (βλ.λ.). Η σηµ. τής πρόθ. 
υπέρ προήλθε από τη χρήση της στη δήλωση µιας κίνησης από κάτω 
προς τα πάνω]. υπέρ- κ. υπέρ- [αρχ.] ά συνθετικό λέξεων που 
δηλώνει: 1. ότι κά-ποιος/κάτι βρίσκεται πάνω ή πέρα από κάτι: υπέρ-
γειος, υπέρ-θυρο, υπερ-πόντιος 2. υπερβολή, υπέρβαση ορίων: υπέρ-
βαρος, υπέρ-ηχος, υπερ-άνθρωπος, υπερ-κόσµιος, υπερ-βάλλω 3. 
εξουδετέρωση δυσχερειών, κατανίκηση αντιπάλων κ.λπ.: υπερ-πηδώ, 
υπερ-νικώ 4. επικράτηση, εξασφάλιση υπεροχής: υπερ-ισχύω, υπερ-
έχω, υπερ-οπλία 5. µεγάλο βαθµό: υπερ-αγαπώ, υπερ-προστασία, 
υπερ-πλήρης, υπέρ-λαµπρος, υπερ-αφθονία || (και σε ελληνογενείς 
ξένους επιστηµονικούς όρους) υπερ-αιµία, υπερ-τροφία, υπερ-
αισθησία κ.λπ. 6 εκδήλωση υποστήριξης, υπεράσπισης, παροχή 
βοήθειας κ.λπ.: υπερ-ασπίζο-µαι 7. ΧΗΜ. την ύπαρξη σε χηµική ένωση 
ηλεκτραρνητικού στοιχείου (κυρ. οξυγόνου) σε αναλογία µεγαλύτερη 
από αυτή που καθορίζει ο συνήθης αριθµός οξίδωσής του: υπερ-
οξίδιο τού υδρογόνου | τού σιδήρου. υπεράγαθος, -η, -ο [µτγν.] πάρα 
πολύ αγαθός, αυτός που είναι απόλυτα αγαθός, αγαθότατος: ο ~ Θεός 
ΣΥΝ. πανάγαθος ΑΝΤ. κάκιστος, φαυλότατος. ιιπεράγαν επίρρ. 
(αρχαιοπρ.) υπέρµετρα, υπερβολικά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ϋπέραγαν < υπέρ + άγαν (βλ.λ.)]. υπεραγαπητός, -ή, -ό 
[1835] πάρα πολύ, υπερβολικά αγαπητός. υπεραγαπώ [αρχ.] (κ -άω) 
ρ. µετβ. {υπεραγαπάς... | υπεραγάπ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 
αγαπώ σε υπερβολικό βαθµό: ο παππούς υπεραγαπά τα εγγόνια του 
ΣΥΝ. λατρεύω ΑΝΤ. µισώ. υπεραγορά (η) µεγάλο κατάστηµα στο 
οποίο προσφέρεται µεγάλη ποικιλία προϊόντων προς πώληση: ~ 
τροφίµων | ηλεκτρικών ειδών ΣΥΝ. σούπερ-µάρκετ. [ΕΤΥΜ Απόδ. 
τού αγγλ. super market]. υπεραγώγιµος, -η, -ο ΦΥΣ. (για αγωγό) αυτός 
που παρουσιάζει µηδενική αντίσταση στη διέλευση ηλεκτρικού 
φορτίου µέσα από αυτόν. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. superconductive]. υπεραγωγιµότητα 
(η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. η ιδιότητα αγωγού να παρουσιάζει µηδενική 
αντίσταση στη διέλευση ηλεκτρικού φορτίου µέσα από αυτόν. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. superconductivity]. υπεραγωγός (ο) 
ΦΥΣ. (ως χαρακτηρισµός) υλικό που παρουσιάζει την ιδιότητα τής 
υπεραγωγιµότητας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
superconductor]. υπεραερισµος (ο) ΙΑΤΡ. η αύξηση τής ανταλλαγής 
των αερίων ανάµεσα στις κυψελίδες και στα τριχοειδή αγγεία των 
πνευµόνων, η οποία είναι είτε φυσιολογική (λ.χ. σε περίπτωση 
έντονης µυϊκής εργασίας) είτε παθολογική (λ.χ. όταν σηµειώνεται 
έλλειψη οξυγόνου) είτε προκλητή για θεραπευτικούς σκοπούς (στην 
αναισθησιολογια). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. hyperventilation 
(νόθο συνθ.)]. υπεραθλητής (ο), υπεραθλήτρια (η) {υπεραθλητριών} 
αθλητής | αθλήτρια που πετυχαίνει εντυπωσιακές επιδόσεις ή 
ασυνήθιστα πολλές νίκες: ένας ~ µε τρία χρυσά µετάλλια στους 
τελευταίους Ολυµπιακούς Αγώνες || οι ~ τού δεκάθλου. 
υπεραιµία (η) [1876] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αύξηση τής ποσότητας τού 
αίµατος στην κυκλοφορία οργάνου ή τµήµατος οργάνου τού σώµα-
τος, η οποία οφείλεται συνήθ. σε διαστολή των αρτηριών ή στην 
ύπαρξη εµποδίων κατά την εκροή τού αίµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. hyperhémie]. υπεραιµικος, -ή, -ό 1. αυτός που 
σχετίζεται µε την υπεραιµία: ~ σύµπτωµα 2. αυτός που παρουσιάζει 
υπεραιµία ή πάσχει από υπεραιµία: ~ πνεύµονας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hyperhémique]. υπεραίροµαι ρ. 
αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) επαίροµαι, 
υπερηφανεύοµαι: υπεραίρεται για τις ακαδηµαϊκές του επιδόσεις. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπεραίρω | -οµαι «υψώνω | -οµαι πάνω από κάτι άλλο» 
< ύπερ- + αίρω (βλ.λ.). Η σηµερινή χρήση τού µέσ. τ. πρωτοαπαντά 
στην Κ.∆. (Β' Κορινθ. 12,7: ίνα µή ύπεραίρωµαι, εδόθη µοι σκόλοψ τη 
σαρκί)]. υπεραισθησία (η) [1819] {χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ αυξηµένη 
ευαισθησία τού δέρµατος ή των βλεννογόνων ως προς τα αισθητικά 
ερεθίσµατα, κυρ. τής αφής 2. ΨΥΧΟΛ. η τάση τού υποκειµένου να 
αισθάνεται κάθε µεταβολή στο περιβάλλον του ως κάτι που το αφορά 
ιδιαιτέρως και µάλιστα αρνητικά. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hyperesthésie]. υπεραισθητικός, -
ή, -ό [1894] 1. αυτός που σχετίζεται µε την υπεραισθησία: ~ 
φαινόµενο | σύµπτωµα 2. αυτός που πάσχει από υπεραισθησία: ~ 
άτοµο | δέρµα. υπεραισθητός, -ή, -ό [1876] αυτός που βρίσκεται πέρα 
από τον αισθητό κόσµο, που δεν είναι προσιτός στις αισθήσεις, αλλά 
συλλαµβάνεται µόνο µε τον νου, τη σκέψη: ~ πραγµατικότητα | ον | 
αξία. 



υπεραισιόδοξος 1833 υπερβαλλόντως 
 

υπεραισιόδοξος, -η, -ο [1890] αυτός που είναι υπερβολικά αισιόδο-
ξος: ~ προβλέψεις. — υπεραισιόδοξα επίρρ., υπεραισιοδοξία (η). 

υπεραιωνόβιος, -α, -ο αυτός τού οποίου η ηλικία ξεπερνάει τα εκατό 
χρόνια (έναν αιώνα): ~ πλάτανος | πεύκο. 

υπερακοντίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπερακόντισ-α, -τηκα | -θηκα} (λόγ.) 
1. (κυριολ.) ρίχνω το ακόντιο µακρύτερα από τον στόχο, ξεπερνώ 
όλους τους άλλους ακοντιστές 2. (µτφ.) επιτυγχάνω καλύτερες επι-
δόσεις (σε κάτι από άλλον | άλλους), συναγωνίζοµαι (άλλους σε κάτι) 
ξεπερνώντας τους: υπερακόντισε όλους τους προηγούµενους οµιλητές 
σε εθνική έπαρση || (µτφ.) «τα λόγια τής αγάπης υπερακοντί-ζουνε 
καµιά φορά το ίδιο το αίσθηµα...» (Ρ. Γαλανάκη) || (µεσοπαθ.) «φέτος 
θα υπερακοντισθούν οι στόχοι τού προϋπολογισµού» (ε<ρηµ.) ANT. 
υπολείποµαι, υστερώ. — υπερακόντιση (η) [1897]. 

υπεραµύνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {υπεραµύνθηκα} (λόγ.) (+γεν.) παρέχω 
την υποστήριξη µου σε (κάποιον/κάτι), αγωνίζοµαι για να (τον/το) 
προστατεύσω: στη συνέντευξη του ο πρώην πρωθυπουργός υπερα-
µύνθηκε τής πολιτικής του || ο αντιπρόσωπος µας υπεραµύνθηκε των 
εθνικών µας συµφερόντων ΣΥΝ. υπερασπίζω, προασπίζω ANT. αντι-
µάχοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

υπερανάληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} η ανάληψη µε-
τρητών από τραπεζικό λογαριασµό που υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο. 
[ΕΤΎΜ. Απόδ. τού αγγλ. overdraft]. 

υπεραναπλήρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΨΥΧΟΛ. µη-
χανισµός άµυνας τού Εγώ, που χαρακτηρίζεται από υπερβολή στη 
διόρθωση ή στην αναπλήρωση αδυναµίας ή ελαττώµατος. [ΕΊΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. supercompensation]. 

υπεραναπτυσσόµενος, -η, -ο [1847] αυτός που αναπτύσσεται µε 
ρυθµούς που ξεπερνούν τον συνήθη ή τον µέσο όρο. 

υπεράνθρωπος (ο) {υπερανθρώπ-ου | -ων, -ους} 1. ο ανώτερος, ο 
ιδανικός άνθρωπος: ο ~ τού Νίτσε (ο υποθετικός τύπος τού ιδανικού 
ανθρώπου, ο οποίος υπερέχει ως προς τη δύναµη τής σκέψης και τής 
θέλησης και προς τον οποίο οφείλει να τείνει η ανθρωπότητα) 2. άν-
θρωπος µε υπερφυσικές ικανότητες. 
[ΕΤΥΜ.  Μετάφρ.  δάνειο   από  γερµ.  Übermensch  (σηµ.   1),  αγγλ. 
superman (σηµ. 2)]. 

υπεράνθρωπος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που ξεπερνά τον άνθρωπο, που 
υπερβαίνει την ανθρώπινη φύση, τα µέτρα και τους περιορισµούς 
της: ~ προσπάθεια | κατόρθωµα | επίτευγµα ΣΥΝ. υπερφυσικός ANT. 
ανθρώπινος 2. υπεράνθρωπος (ο) βλ.λ. — υπεράνθρωπα επίρρ. 

υπεράνω επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) (+γεν.) 1. πάνω από, ψηλότερα από (κά-
τι): ~ τής κοιλάδας των Τεµπών υψώνεται η Όσσα ΑΝΤ. υποκάτω 2. σε 
θέση υψηλότερη, σηµαντικότερη (από κάτι): εγώ θέτω την αξιοπρέ-
πεια µου ~ κάθε συµφέροντος || «υπενθύµισε ότι στη δηµοκρατία δεν 
υπάρχει δύναµη ~ τού Κοινοβουλίου» (εφηµ.)· ΦΡ. είµαι υπεράνω (κά-
ποιου πράγµατος) (i) αδιαφορώ για (κάτι), δεν δίνω (σε αυτό) τη ση-
µασία που του δίνουν οι άλλοι: ο άνθρωπος αυτός είναι υπεράνω 
χρηµάτων || (κ. χωρ. γεν.) δεν δίνει σηµασία στα λεφτά- είναι υπεράνω 
(ii) δεν στρέφεται προς εµένα (κάτι), δεν µε αγγίζει: είναι πρόσωπο 
υπεράνω κριτικής | πάσης υποψίας. 

υπεραξία (η) [1865] {χωρ. πληθ.) 1. η επιπλέον αξία, αυτή που υπολο-
γίζεται πέρα από την αρχική εκτίµηση πράγµατος- ΟΙΚΟΝ. 2. (κατά τη 
µαρξιστική θεωρία) η διαφορά µεταξύ τής αξίας των αγαθών, των 
προϊόντων που παράγονται και τής αµοιβής των βιοµηχανικών εργα-
τών, δηλ. τής εργατικής δύναµης που απαιτείται για την παραγωγή 
τους, διαφορά που καρπώνεται ο κεφαλαιοκράτης: απόλυτη ~ (ως 
αποτέλεσµα τής επιµήκυνσης τού ωραρίου εργασίας τού εργάτη, πέ-
ρα από τον χρόνο που είναι κοινωνικά απαραίτητος για την εξασφά-
λιση τής διαβίωσης και τής αναπαραγωγής του) || σχετική ~ (ως απο-
τέλεσµα τής εντατικοποίησης τής εργασίας ή τής αύξησης τής πα-
ραγωγικότητας τού εργάτη) 3. κάθε αύξηση τής τιµής, δηλ. τής αξίας 
ενός αγαθού, η οποία προκύπτει χωρίς δαπάνη τού ιδιοκτήτη, όπως 
λ.χ. η αύξηση τής αξίας ακινήτου κοντά στο οποίο εκτελέστηκαν έρ-
γα κοινής ωφελείας, αγροτεµαχίου που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλε-
ως, παλαιού αντικειµένου λόγω συλλεκτικών τάσεων κ.λπ. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γερµ. Mehrwert]. 

υπεράξιος, -α, -ο [µτγν.] πάρα πολύ άξιος: είναι ~ για τη θέση τού 
υπουργού | τού γραµµατέως ΣΥΝ. πανάξιος ANT. ανάξιος. 

υπεραπασχόληση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. 1. η απα-
σχόληση (κάποιου) στην παραγωγική διαδικασία πέρα από ό,τι ορί-
ζεται ως κανονικό ή επιτρεπτό 2. η χρησιµοποίηση εργαζοµένων στην 
εκτέλεση έργου πέρα από όσο είναι αναγκαίο, λ.χ. ως µέτρο αντιµε-
τώπισης τής ανεργίας 3. η κατάσταση κατά την οποία εισέρχονται 
στην αγορά εργασίας λιγότερα πρόσωπα από όσα χρειάζονται για 
την κάλυψη των υπαρχουσών ελλείψεων, µε αποτέλεσµα οι ήδη ερ-
γαζόµενοι να απασχολούνται περισσότερο από το κανονικό. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. overemployment]. 

υπεραπλουστεύω ρ. µετβ. {υπεραπλούστευ-σα, -θηκα, -µένος} κάνω 
(κάτι) να µοιάζει ή να φαίνεται υπερβολικά απλό, περισσότερο από 
όσο πράγµατι είναι- απλουστεύω σε πολύ µεγάλο βαθµό: στην 
προσπάθεια του να γίνεται κατανοητός, συχνά υπεραπλουστεύει τα 
θέµατα. — υπεραπλούστευση (η), υπεραπλουστευτικός, -ή, -ό, υπε-
ραπλουστευτικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απλουστεύω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. oversimplify]. υπεράριθµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που 
υπερβαίνει τον συνήθη ή τον προκαθορισµένο αριθµό, που πλεονάζει: 
οι ~ υπάλληλοι θα µετατα-χθούν σε άλλες υπηρεσίες || ο υπουργός 
επιθεώρησε το έργο και διαπίστωσε ότι χιλιάδες εργάτες είναι ~. 
υπεραρκετός, -ή, -ό αυτός που είναι περισσότερο από αρκετός, που 
αρκεί και µε το παραπάνω, που φθάνει και περισσεύει: τα χρήµατα 
που βγάζει είναι ~ για να καλύψουν τις ανάγκες του || η ποσότητα 

αυτή είναι ~ ΣΥΝ. υπεράφθονος ANT. λιγοστός, ανεπαρκής. — υπε-
ραρκετά επίρρ. 

υπερασπίζω ρ. µετβ. {υπεράσπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. εί-
µαι υπέρµαχος (κάποιου), προσφέρω προστασία ή έµπρακτη υποστή-
ριξη (σε κάποιον/κάτι), αγωνίζοµαι για να αποµακρύνω κινδύνους, 
επιβουλές κ.λπ. (από κάποιον/κάτι): υπερασπίσαµε την πατρίδα µας 
κατά των εχθρών της | τα εθνικά µας συµφέροντα || θα υπερασπιστώ 
τις ιδέες µου | την τιµή µου | τις αρχές µου | τους φίλους µου | τα δι-
καιώµατα µου ό,τι κι αν γίνει || υπερασπίζεται µε σθένος τα δικαιώ-
µατα των µεταναστών | των µαύρων | των µειονοτήτων ΣΥΝ. προστα-
τεύω, υποστηρίζω, υπεραµύνοµαι ΑΝΤ. διώκω 2. (ειδικότ.) ΝΟΜ. συνη-
γορώ για (κάποιον) στο δικαστήριο, είµαι συνήγορος ή ενεργώ ως συ-
νήγορος (κάποιου): τον υπερασπίζει ικανότατος δικηγόρος. Επίσης 
υπερασπίζοµαι   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποπτεύοµαι. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υπερασπίζω < υπέρ- + άσπίζω «προστατεύω» < ασπίς, 
-ίδος]. 

υπεράσπιση (η) [µεσν] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να υπερα-
σπίζεται κανείς κάτι, η έµπρακτη προστασία και υποστήριξη: η ~ τής 
πατρίδας | των συνόρων || η ~ των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων || δεν 
έχω να πω τίποτα προς ~ µου || ~ των αξιών | των ιδεών κάποιου ΣΥΝ. 
προάσπιση, προστασία ΑΝΤ. δίωξη 2. ΝΟΜ. η συνηγορία στο δικαστή-
ριο: η ~ του δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση || συνήγορος | µάρ-
τυρας υπεράσπισης 3. (συνεκδ.) ο/η συνήγορος ή η οµάδα των συνη-
γόρων που υπερασπίζονται κατηγορούµενο: τον λόγο έχει τώρα η ~. 

υπερασπιστής (ο) [µτγν.], υπερασπίστρια (η) [µτγν] {υπερασπι-
στριών} πρόσωπο που υπερασπίζεται, που προστατεύει ή/και υπο-
στηρίζει (κάποιον/κάτι): παρουσιάζεται ως ~ των φτωχών και αδυνά-
των || φανήκατε άξιοι ~ τής πατρίδας || ~ των ανθρωπίνων δικαιωµά-
των ΣΥΝ. προστάτης, υποστηρικτής, προασπιστής, υπέρµαχος ΑΝΤ. 
διώκτης. 

υπερασπίστικός, -ή, -ό [1812] 1. αυτός που σχετίζεται µε την υπε-
ράσπιση: ο δικηγόρος του θα κρατήσει αυτή την ~ γραµµή στη δίκη 2. 
αυτός που αποσκοπεί ή συντελεί στην υπεράσπιση: το ύφος του ήταν 
έντονα ~ όταν αναφερόταν σ' εκείνη. — υπερασπιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

υπεραστικός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται, γίνεται ή εκτείνεται πέρα 
από τα όρια τής πόλης, στα περίχωρα ή στις µακρινές περιοχές, κατ' 
αντιδιαστολή προς τον αστικό: ~ συγκοινωνία | σιδηρόδροµος 2. 
(ειδικότ.) υπεραστικό (το) (α) λεωφορείο που εκτελεί δροµολόγια 
εκτός τού αστικού δικτύου, σε άλλες πόλεις (β) τηλεφωνική συνδιά-
λεξη µεταξύ συνδροµητών που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις: 
πήρε δύο ~ από την Πάτρα, στην Αθήνα και στα Χανιά. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. interurbani. 

υπεραστισµος (ο) ΓΛΩΣΣ. η υπερδιόρθωση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Überurbanismus]. 

υπερασφάλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} ΝΟΜ. 1. (στο Ιδιω-
τικό ∆ίκαιο) ασφάλιση κατά την οποία το ασφαλιστικό ποσό είναι 
µικρότερο από την ασφαλιστική αξία 2. (στο Ναυτικό ∆ίκαιο) η 
ασφάλιση πλοίου ή εµπορεύµατος για ποσό µεγαλύτερο από την 
πραγµατική αξία. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. overinsurance]. 

υπερατλαντικός, -ή, -ό [1893] 1. αυτός που βρίσκεται πέραν τού 
Ατλαντικού Ωκεανού, στην αµερικανική ακτή τού Ατλαντικού Ωκεα-
νού: ~ χώρα || οι ~ µας σύµµαχοι 2. αυτός που σχετίζεται µε τον διά-
πλου και γενικά τη διάσχιση ή τη σύνδεση τού Ατλαντικού Ωκεα-
νού: ~ ταξίδι | πτήση | δροµολόγιο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
transatlantique (νόθο συνθ.)]. 

υπερατοµικος, -ή, -ό αυτός που βρίσκεται έξω ή πέρα από το άτοµο, 
που δεν εξαρτάται από τη βούληση τού ατόµου, κατ' αντιδιαστολή 
προς τον ατοµικό, τον προσωπικό: ~ προσπάθεια | αξία. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. superindividual]. 

υπεραυξάνω ρ. µετβ. [µτγν] {υπεραύξη-σα, -θηκα, -µένος} αυξάνω 
(κάτι) υπέρµετρα, κάνω (κάτι) να λάβει υπερβολικές διαστάσεις: η 
πολιτική αυτή υπεραυξάνει τα ελλείµµατα || (µεσοπαθ.) τα αποθέµατα 
νερού υπεραυξήθηκαν φέτος ΑΝΤ. ελαχιστοποιώ. — υπεραύξηση (η) 
[µτγν.]. 

υπεραυτόµατος, -η, -ο (για µηχάνηµα, συσκευή κ.λπ.) αυτός που 
λειτουργεί µε µεγάλο βαθµό αυτοµατισµού: ~ πλυντήριο. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. superautomatic]. 

υπεραφθονία (η) {χωρ. πληθ.} πολύ µεγάλη αφθονία, ποσότητα 
πράγµατος που φθάνει και περισσεύει: ~ φρούτων | λαχανικών | κρέ-
ατος στην αγορά || η εποχή µας χαρακτηρίζεται από ~ αγαθών ΣΥΝ. 
υπερεπάρκεια. — υπεράφθονος, -η, -ο [1766], υπεραφθονώ ρ. [1865] 
{-είς...}. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. surabondance]. 

υπερβαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπερέβην, -ης, -η..., µτχ. υπερβάς, -άσα, -
άν} (λόγ.) 1. περνώ πάνω από (κάτι), ξεπερνώ (φυσικό εµπόδκ>(: ~ τον 
λόφο | το όρος 2. ξεπερνώ (κάτι), φθάνω πέρα από (τοπικό, χρονικό, 
ποσοτικό ή άλλο όριο): ο παππούς έχει υπερβεί τα ενενήντα || πήρα 
κλήση, διότι υπερέβην το όριο ταχύτητας || ευτυχώς, το πρόστιµο δεν 
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες δραχµές || παρακαλούνται οι οµιλητές να 
µην υπερβαίνουν τον καθορισµένο χρόνο ΑΝΤ. υπολείποµαι 3. είµαι ή 
γίνοµαι ανώτερος από (κάποιον/κάτι), φθάνω σε υψηλότατο σηµείο: η 
επιτυχία τού βιβλίου υπερέβη κάθε προσδοκία || αισθάνοµαι ότι το 
έργο αυτό υπερβαίνει τις δυνάµεις µου ΣΥΝ. ξεπερνώ ΑΝΤ. µειονεκτώ, 
υστερώ, υπολείποµαι 4. (ειδικότ.) ξεπερνώ (τα επιτρεπόµενα όρια), 
φθάνω σε (απαράδεκτα σηµεία): η συµπεριφορά του υπερέβη τα 
εσκαµµένα || η αναίδεια της υπερβαίνει κάθε όριο. 

υπερβαλλόντως επίρρ. (λόγ.) σε πολύ µεγάλο βαθµό, καθ' υπερβο-
λήν: εκφράστηκε ~ κολακευτικά για την πολιτική τής κυβέρνησης 



υπερβάλλω 1834 υπεργενικεύω 
 

ΣΥΝ. υπέρµετρα, υπερβολικά ANT. ελάχιστα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ύπερβαλλόντως < υπερβάλλων, -οντος (µτχ. ενεστ. τού 
ρ. υπερβάλλω) + επιρρ. κατάλ. -ως]. 

υπερβάλλω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {υπερέβαλα} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) εί-
µαι ή γί\Όµαι ανώτερος από (κάποιον), πλεονεκτώ έναντι (κάποιου) ως 
προς κάτι: υπερέβαλε όλους τους συναδέλφους του σε παραγωγικότη-
τα ΣΥΝ. ξεπερνώ, υπερβαίνω, υπερτερώ ΑΝΤ. υστερώ, µειονεκτώ, υπο-
λείποµαι- ΦΡ. υπερβάλλω τον εαυτό µου | (λογιότ.) ε)µ)αυτόν ξεπερνώ 
τον εαυτό µου (ενεργώντας κατά τρόπο καλύτερο ή χειρότερο από ό,τι 
θα περίµενε κανείς): στο τέλος τής προσπάθειας αυτής όλοι υπε-
ρέβαλαν εαυτούς εργαζόµενοι εξαντλητικά ♦ 2. (αµετβ.) είµαι υπερ-
βολικός, εµφανίζω τα πράγµατα πιο σηµαντικά, σοβαρά ή κρίσιµα από 
ό,τι είναι στην πραγµατικότητα, δίνω µεγαλύτερες διαστάσεις στα 
πράγµατα: µην τον ακούς αυτόν, πάντοτε υπερβάλλει || Αλήθεια συνέ-
βησαν αυτά; Μήπως υπερβάλλεις; ΣΥΝ. (καθηµ.) τα παραλέω 3. (ειδι-
κότ. η µτχ. υπερβάλλων, -ούσα, -ον) αυτός που χαρακτηρίζεται από υ-
περβολή, υπέρµετρος: υπερβάλλων ενθουσιασµός | ζήλος || υπερβάλ-
λον τέλος (τέλος µεγαλύτερο από το κανονικό ή το νόµιµο). 

υπέρβαρος, -η, -ο αυτός που έχει βάρος µεγαλύτερο από το κανονικό 
(συνήθ. ευφηµ. για πρόσ. αντί των παχύσαρκος, χοντρός): βρέθηκε ~ 
στο ζύγισµα || όσοι έχουν ~ αποσκευές στο αεροδρόµιο πληρώνουν ένα 
επιπλέον ποσό. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. overweight]. 

υπέρβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. το να ξεπερνά κα-
νείς (κάτι), να κινείται πέρα από αυτό, να αποµακρύνεται από κάτι: 
~ των αντιθέσεων | των παλαιών πολιτικών σχηµάτων | των ξεπερα-
σµένων θεσµών || η ~ τού µηδενισµού | τού καπιταλισµού | τής κρίσης 
στις σχέσεις των δύο χωρών ΣΥΝ. ξεπέρασµα 2. η παραβίαση (καθο-
ρισµένου ορίου): η ~ τού ορίου ταχύτητας || σηµειώθηκε ~ των εξόδων 
µε βάση τον προϋπολογισµό 3. κάθε πράξη που ξεπερνά τα καθορι-
σµένα: ~ δικαιωµάτων | αρµοδιοτήτων | δικαιοδοσίας || η Ε.Ε. επι-
βάλλει πρόστιµα σε περίπτωση υπέρβασης των ποσοστώσεων ΦΡ. (α) 
υπέρβαση καθηκόντων βλ. λ. καθήκον (β) (λόγ.) καθ' υπέρβασιν 
υπερβαίνοντας τα συµφωνηµένα ή επιτρεπόµενα όρια: ο υπάλληλος 
σας ενήργησε ~ των αρµοδιοτήτων του 4. η παράβαση των ορίων επι-
τρεπτής ή επιβαλλόµενης από τον νόµο δράσης ή συµπεριφοράς: ~ 
πειθαρχικής εξουσίας (επιβολή ποινών που δεν προβλέπονται από 
τους νόµους και τους στρατιωτικούς κανονισµούς) 5. (κυριολ.-σπάν.) 
το πέρασµα πάνω από (κάτι), η διάβαση φυσικού ή άλλου εµποδίου: 
~ όρους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπέρβασις < υπερβαίνω]. 

υπερβασία (η) [αρχ.] {υπερβασιών} (λόγ.-σπάν.) η καθ' υπέρβασιν 
πράξη, παράβαση ορίου, αρχής ή νόµου, κανόνα κ.λπ. ΣΥΝ. υπέρβαση. 

υπερβατικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την υπέρβαση: ενέρ-
γεια µε υπερβατικό χαρακτήρα, καθώς αίρει παγιωµένες αντιθέσεις 
ενώνοντας τις ζωντανές δυνάµεις τής κοινωνίας µας 2. ΦΙΛΟΣ, αυτός 
που σχετίζεται µε τον υπεραισθητό κόσµο, που βρίσκεται έξω από τα 
όρια τής εµπειρικής γνώσης ή των ερεθισµάτων των αισθήσεων και 
γίνεται αντιληπτός µόνο µε τη νόηση ή τη διαίσθηση: ~ γνώση | συ-
νείδηση | έννοια | κόσµος | εµπειρία 3. υπερβατικό (το) καθετί που 
υπερβαίνει τα όρια τής εµπειρίας, είναι ανεξάρτητο από τη συνείδη-
ση, απρόσιτο στη γνώση και γίνεται κατανοητό µόνο µε τη νόηση 4. 
ΜΑΘ. (α) υπερβατικός αριθµός κάθε πραγµατικός αριθµός για τον 
οποίο δεν υπάρχει πολυώνυµο µε ακέραιους συντελεστές που να εί-
ναι ρίζα του, π.χ. ο π = 3,141592..., e = 2,71828183... (β) υπερβατική 
εξίσωση κάθε µη αλγεβρική εξίσωση (λ.χ. εκθετική, λογαριθµική, τρι-
γωνοµετρική κ.ά.). — υπερβατικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υπερβατικός «αυτός που σχετίζεται µε το υπερβατό 
σχήµα» < αρχ. ύπερβατός (βλ.λ.). Οι σύγχρονες σηµ. αποτελούν απόδ. 
τού γαλλ. transcendantal]. 

υπερβατικότητα (η) [1878] {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κάτι υπερβα-
τικό 2. ΘΕΟΛ. θεολογική θεωρία, σύµφωνα µε την οποία ο Θεός δεν 
βρίσκεται µέσα στα δηµιουργήµατα του ως ζωτική αρχή, αλλά έξω, 
επέκεινα ή υπεράνω αυτών 3. ΦΙΛΟΣ, θεωρία, σύµφωνα µε την οποία 
πίσω από τα αισθητά φαινόµενα κρύβονται διαρκείς και αυθυπό-
στατες ουσίες. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. transendance]. 

υπερβατισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ. 1. γνωσιολογική αντίληψη 
που θεωρεί δυνατή µια a priori γνώση και επιχειρεί να προσδιορίσει 
τις συνθήκες υπό τις οποίες διαµορφώνεται 2. φιλοσοφικό κίνηµα 
που δηµιουργήθηκε στη Νέα Αγγλία τού 19ου αι. και υποστήριξε ότι 
ολόκληρη η δηµιουργία είναι ενιαία, οι άνθρωποι είναι φύσει καλοί 
και η διαίσθηση αποκαλύπτει τη βαθύτερη αλήθεια των πραγµάτων 
περισσότερο από τη λογική και την εµπειρία. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
αγγλ. transcendentalism]. 

υπερβατός, -ή, -ό 1. αυτός τον οποίο µπορεί κανείς να υπερβεί 2. (ει-
δικότ.) ΓΛΩΣΣ. (σχήµα) υπερβατό λόγ. σχήµα λόγου κατά το οποίο µία 
ή περισσότερες λέξεις παρεµβάλλονται ανάµεσα σε δύο όρους, που 
βρίσκονται σε στενή συντακτική και λογική σχέση στην πρόταση, εί-
τε για προβολή των παρεχόµενων πληροφοριών είτε λόγω τής στενής 
τους εξάρτησης από τον πρώτο όρο: ο υπέρ βωµών και εστιών αγώ-
νας || η χωρίς σεβασµό στον πολίτη χάραξη πολιτικής. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ύπερβατός < υπερβαίνω]. 

υπερβέβαιος, -η (λόγ. -αία), -ο [1844] (εµφατ.) αυτός που είναι απο-
λύτως βέβαιος, που δεν έχει την παραµικρή αµφιβολία για κάτι: εί-
µαι ~ ότι θα ευοδωθούν τα σχέδια µας ΣΥΝ. βεβαιότατος. 

υπερβιταµίνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. παθολογική 
κατάσταση που προκαλείται στον οργανισµό από λήψη υπερβολικής 
ποσότητας ορισµένης βιταµίνης για θεραπευτικούς σκοπούς. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. hypervitaminosis (νόθο συνθ.) < hyper 

(< υπέρ-) + vitaminosis < vitamin (βλ. λ. βιταµίνη)]. 
υπερβολή (η) 1. το να είναι κάτι υπερβολικό, να υπερβαίνει δηλ. το 
κανονικό και το συνηθισµένο, να ξεπερνά το ανεκτό όριο: η αυστη-
ρότητα του φθάνει στην - || είναι γενναιόδωρος µέχρις υπερβολής· ΦΡ. 
(α) καθ' υπερβολήν (καθ' ύπερβολήν, Ισοκρ. 5, 11) σε υπερβολικό 
βαθµό, πέρα ή πάνω από το κανονικό ή το συνηθισµένο: τρώει | πίνει 
~ ΣΥΝ. υπερβολικά, καθ' υπέρβασιν, υπέρµετρα (β) χωρίς υπερβολή | 
(λόγ.) άνευ υπερβολής χωρίς να υπερβάλλω- για κάτι που φαίνεται 
υπερβολικό (αλλά δεν είναι): ~, πρόκειται για το µεγαλύτερο ταλέντο 
τής τελευταίας δεκαετίας 2. (συνεκδ.) κάθε ενέργεια ή κατάσταση 
που χαρακτηρίζεται από υπέρβαση των κανονικών, συνηθισµένων ή 
ανεκτών ορίων: η έκθεση καταδικάζει τις ~ και τις καταχρήσεις των 
κυβερνώντων || αποφεύγει τις ~ στο ντύσιµο ΣΥΝ. ακρότητα 3. (ειδι-
κότ.) η µεγαλοποίηση των πραγµάτων στον λόγο, το να παρουσιάζε-
ται (κάτι) µεγαλύτερο, σπουδαιότερο, σοβαρότερο κ.λπ. από ό,τι 
πράγµατι είναι: µην τον πιστεύεις αυτόν, λέει πάντα υπερβολές || άσε 
τις ~ και πες τα πράγµατα όπως έγιναν || η ιστορία που µας διηγήθηκε 
ήταν γεµάτη υπερβολές || δεν είναι υπερβολή να πούµε ότι η εφαρµογή 
των µέτρων πέτυχε στο ακέραιο ΣΥΝ. εξόγκωση, (µτφ.-λαϊκ.) 
(παρα)φούσκωµα 4. ΓΛΩΣΣ. σχήµα λόγου κατά το οποίο το νόηµα εκ-
φράζεται µε µεγαλοποιηµένο τρόπο, ώστε να ξεπερνά κατά πολύ τη 
συνηθισµένη ανθρώπινη εµπειρία, µε στόχο να δηµιουργηθούν οι κα-
τάλληλες εντυπώσεις, να δοθεί έµφαση στο συγκεκριµένο σηµείο 
ή/και να διασαφηθεί περαιτέρω το κείµενο, λ.χ. «στο έµπα χίλιους 
έκοψε, στο έβγα δυο χιλιάδες» (δηµοτ. τραγ.) ΑΝΤ. κυριολεξία, σχήµα 
λιτότητας · 5. ΜΑΘ. η επίπεδη καµπύλη, η οποία είναι ο γεωµετρικός 
τόπος των σηµείων των οποίων η διαφορά (σε απόλυτη τιµή) τής από-
στασης από δύο καθορισµένα σταθερά σηµεία (τις εστίες) είναι στα-
θερή. [ΕΤΥΜ. < αρ^. υπερβολή < υπερβάλλω]. 

υπερβολικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από υπερ-
βολή, που ξεπερνά το συνηθισµένο, το καθορισµένο, το κανονικό ή το 
ανεκτό όριο: ~ απαιτήσεις | αξιώσεις | φιλοδοξίες || δίνεις στις λε-
πτοµέρειες ~ σηµασία || ~ θόρυβος | ενθουσιασµός | αυτοπεποίθηση | 
ευγένεια | αισιοδοξία | κολακεία | εµπιστοσύνη || ~ φαγητό | ποτό | 
ύπνος | βάρος | τιµή ΣΥΝ. (λόγ.) υπέρµετρος, υπερβάλλων ΑΝΤ. µέ-
τριος, ανεκτός 2. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που λέει υπερβολές, που 
µεγαλοποιεί τα πράγµατα, εξογκώνει τα γεγονότα κ.λπ.: µη γίνεσαι ~, 
δες τα πράγµατα στις κανονικές τους διαστάσεις || είναι πάντα ~ στις 
κρίσεις του · 3. ΜΑΘ. αυτός που σχετίζεται µε τη γεωµετρική 
υπερβολή: ~ συνάρτηση | γεωµετρία. — υπερβολικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. 

υπερβολικά - πολύ. Συχνά χρησιµοποιείται το επίρρηµα υπερβο-
λικά σε λανθασµένες χρήσεις αντί τού πολύ ή των εµφατικών του 
τύπων πάρα πολύ, εξαιρετικά. Ωστόσο, το υπερβολικά έχει αρνη-
τική απόχρωση· σηµαίνει «περισσότερο από όσο πρέπει ή χρειά-
ζεται» (ισοδυναµεί µε το αγγλ. too much): Σε τέτοιες περιπτώσεις 
ο έλεγχος είναι πολύ χρήσιµος (θα ήταν λάθος να πούµε «υπερβο-
λικά χρήσιµος»!) - Ο δάσκαλος είναι υπερβολικά επιεικής (σωστό" 
σηµαίνει ότι ο δάσκαλος παραείναι επιεικής, είναι περισσότερο 
επιεικής απ' όσο πρέπει). Το πολύ ή, εµφατικά, τα πάρα πολύ, εξαι-
ρετικά έχουν θετική απόχρωση· σηµαίνουν «σε ποσότητα | ύψος | 
επίπεδο κ.λπ. που είναι γενικότερα αποδεκτό»: Ο Γιάννης είναι πο-
λύ έξυπνος (αν πούµε «είναι υπερβολικά έξυπνος» θα ήταν αρνη-
τικός χαρακτηρισµός). Αν θέλουµε να τονίσουµε τα λεγόµενα µας, 
τότε χρησιµοποιούµε τις εµφατικές δηλώσεις: Είναι πάρα πολύ εν-
διαφέρον βιβλίο - Είναι εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο (όχι «υπερ-
βολικά ενδιαφέρον βιβλίο» ή «υπερβολικά χρήσιµο εργαλείο»'.). 

→ αρκετά 

υπερβόρειος, -α (λόγ. -εία), -ο [αρχ.] 1. αυτός που βρίσκεται ή κα-
τοικεί κοντά στον Βόρειο Πόλο ή στα βορειότερα µέρη τής Ευρώπης, 
τής Αµερικής κ.λπ., αυτός που κατάγεται από τα µέρη αυτά: ξανθή ~ 
καλλονή ΣΥΝ. βορειότατος ΑΝΤ. νοτιότατος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
σχετίζεται µε τον απώτατο βορρά, µε τα βορειότερα µέρη τής Γης 3. 
ΜΥθΟΛ. Υπερβόρειοι (οι) {Υπερβορεί-ων, -ους) λαός που κατοικούσε 
στον έσχατο βορρά, σε χώρα πλούσια και µε χρηστά ήθη, και συνδέ-
θηκε από πολύ νωρίς µε τη λατρεία τού Απόλλωνα στους ∆ελφούς 
και στη ∆ήλο. 

υπερβραχέα (τα) ερτζιανά κύµατα µε πολύ µικρό µήκος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. ultrashort (waves)]. 

υπεργαλακτια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η υπέρµετρη έκκριση γάλακτος 
από τους αδένες των µαστών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hypergalactia]. 

υπέργειος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια 
τής γης, δηλ. πάνω από το επίπεδο τού εδάφους: ~ ρίζα | βλαστός || ~ 
σιδηρόδροµος ΑΝΤ. υπόγειος, επίγειος. — υπέργεια | υπεργείως 
[µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υπέργειος < ύπερ- + -γειος < γη (πβ. κ. 
υπόγειος)]. 

υπεργενικευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. ΨΥΧΟΛ. φαι-
νόµενο που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη τού παιδιού, κατά το οποίο 
το παιδί χρησιµοποιεί λέξεις µε σηµασία πιο διευρυµένη από τις 
αντίστοιχες λέξεις των ενηλίκων 2. (κατ' επέκτ.) η γενίκευση σε υπερ-
βολικό βαθµό: είναι - να λες ότι µόνο οι αµοραλιστές επιβιώνουν σ' 
αυτό τον κόσµο! — υπεργενικευτικός, -ή, -ό, υπεργενικευτικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. overgeneralisation]. 

υπεργενικεύω ρ. αµετβ. {υπεργενίκευ-σα, -θηκα, -µένος} 1. ΨΥΧΟΛ. 
(για παιδί) χρησιµοποιώ λέξεις µε σηµασία ευρύτερη από αυτή που 
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έχουν στον λόγο των ενηλίκων 2. επιτατ. τού γενικεύω. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. overgeneralise]. 

υπεργεννητικότητα (η) {χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ.-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. υπερβολικά 
αυξηµένη τιµή τής γεννητικότητας, που υπερβαίνει κατά πολύ την 
αύξηση τής παραγωγής καταναλωτικών αγαθών κατ' αντιδιαστολή 
προς την υπογεννητικότητα. 

υπέργηρος, -η/-ος, -ο (λόγ.) πάρα πολύ γέρος, αυτός που έχει φθάσει 
σε πολύ προχωρηµένη γεροντική ηλικία: ο πρόεδρος είναι πλέον ~ και 
δεν µπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του. [ΕΤΎΜ. < αρχ. ύπέργηρως 
| -ος < ύπερ- + -γηρως | -ος < γήρας]. 

υπεργλυκαιµία κ. (ορθότ.) υπεργλυχαιµια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η 
αύξηση τού σακχάρου στο αίµα πάνω από το φυσιολογικό ANT. υπο-
γλυκαιµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίµα, γλυκαιµία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. hyperglycaemia]. 

υπεργολαβία (η) [1890] {υπεργολαβιών} 1.η ανάθεση τής εκτέλεσης 
έργου ή τµήµατος του από τον εργολάβο που το ανέλαβε σε άλλον ερ-
γολάβο: αναθέτω | αναλαµβάνω ~ 2. η ανάθεση µέρους τής παραγω-
γής από µεγάλη βιοµηχανική µονάδα σε άλλη µικρότερη ή σε βιοτε-
χνία. — υπεργολαβίας, -ή, -ό. 

υπεργολάβος (ο/η) [1886] εργολάβος που αναλαµβάνει υπεργολαβίες 
(βλ.λ.). 

υπερδεξιός, -ά, -ό αυτός που έχει υπερβολικά συντηρητικές πολιτικές 
και κοινωνικές πεποιθήσεις, ακροδεξιός. 

υπερδιέγερση (η) [1886] {-ης κ. -έρσεως | χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ.-ΙΑΤΡ. 
εντονότατη νευρική ή ψυχική διέγερση, κατάσταση υπερέντασης: εί-
µαι | βρίσκοµαι σε ~ || βρίσκεται πάντα σε ~ πριν από τις εξετάσεις 
ΣΥΝ. έξαψη, διέγερση ΑΝΤ. ηρεµία, γαλήνη. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο 
από γαλλ. surexcitation]. 

υπερδιεγερσιµότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογικά αυξηµένη 
διεγερσιµότητα τού νευρικού και τού µυϊκού συστήµατος, που 
οφείλεται σε ασβεστιοπενία και σε εξωτερικούς ερεθισµούς και απο-
τελεί σύµπτωµα διαφόρων ασθενειών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. overexcitability]. 

υπερδιόρθωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η διόρθωση 
«καθ' υπέρβασιν», δηλ. υπεργενικευµένη διόρθωση µιας λέξης σε 
πλαστό τύπο, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, 
π.χ. για το ξενικό moderne πλάστηκε ως υπερδιόρθωση λόγιος τύπος 
µε -δ- αντί για -d-: µοδέρνος αντί µοντέρνος- το φαινόµενο ονοµά-
στηκε, λιγότερο δόκιµα, και υπεραστισµός, υπό την έννοια ότι απο-
τελεί διόρθωση τύπου που υπερβαίνει αντίστοιχους αστικούς (δόκι-
µους στην κοινή γλώσσα) τύπους (πβ. βόµβα αντί µπόµπα, Βακάλης 
[κύρ. όν.] αντί Μπακάλης, Βουδούρης [κύρ. όν.] αντί Μπουντούρης, 
τυφέκιο(ν) αντί τουφέκι). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. hypercorrection (νόθο συνθ.) < hyper 
(< υπέρ-) + correction «διόρθωση»]. 

υπερδιπλασιάζω ρ. µετβ. [1891] {υπερδιπλασίασ-α, -τηκα (λόγ. -θη-
κα), -µένος} κάνω (κάτι) διπλάσιο και παραπάνω: τα έσοδα τής εται-
ρείας υπερδιπλασιάστηκαν. 

υπερδιπλάσιος, -α, -ο [1897] αυτός που είναι περισσότερος από τον 
διπλάσιο: τα κέρδη µας φέτος ήταν υπερδιπλάσια σε σχέση µε τα 
περσινά. _ 

υπερδισύλλαβος, -η, -ο [µτγν.] (λέξη) που έχει περισσότερες από δύο 
συλλαβές: ~ ρήµα | ουσιαστικό ΣΥΝ. πολυσύλλαβος ΑΝΤ. µονο-
σύλλαβος. 

υπερδοµή (η) ΠΟΛΙΤ. (στον µαρξισµό) το εποικοδόµηµα (βλ.λ.) ΑΝΤ. 
βάση. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από γαλλ. superstructure]. 

υπερδύναµη (η) {-ης κ. -άµεώς | -άµεις, -άµεων} 1. η υπερβολικά µε-
γάλη δύναµη 2. (συνεκδ.) κράτος που διαθέτει εξαιρετικά µεγάλη 
στρατιωτική, πολιτική και οικονοµική ισχύ και ασκεί παγκόσµια 
επιρροή: οι Η.Π.Α. είναι σήµερα η µόνη ~ || αυτή η χώρα µε την κα-
τασκευή πυρηνικών όπλων φιλοδοξεί να µετατραπεί σε ~. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. super power]. 

υπερέβαλα ρ. → υπερβάλλω 
υπερεγώ (το) {άκλ.} ΨΥΧΟΛ. (κατά την ψυχανάλυση τού Φρόυντ) ένα 
από τα τρία βασικά µέρη τής ανθρώπινης προσωπικότητας -τα άλλα 
δύο είναι το «εγώ» και το «εκείνο»-, το οποίο περιλαµβάνει ό,τι κοι-
νώς ονοµάζουµε συνείδηση, δηλ. ένα σύστηµα απαγορεύσεων, επι-
κρίσεων, αναστολών κ.λπ., και ακόµη µια σειρά αξιών, σκοπών, ιδα-
νικών κ.ά., που αποτελούν το ιδεώδες τού συγκεκριµένου προσώπου-

αντιπροσωπεύει την εσωτερίκευση από το άτοµο των αρχών των γο-
νέων του και άλλων προτύπων συµπεριφοράς τού περιβάλλοντος -η 
οποία συντελέστηκε κατά την πρώτη παιδική ηλικία- και δρα κυρ. 
κατασταλτικά στις ενστικτώδεις παρορµήσεις του, κατευθύνοντας 
τες συνήθ. σε ποικίλα -ανώδυνα- υποκατάστατα. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. 
δάνειο από νεολατ. superego]. 

Υπερείδης (ο) {-η κ. -ου) αρχαίος Αθηναίος ρήτορας (390-322 π.Χ.), 
µαθητής τού Ισοκράτη και οπαδός τού ∆ηµοσθένη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
'Υπερείδης, επεκτεταµ. τ. τού *Ύπερ-εύς (< υπέρ) µε βάση το θ. τής γεν. 
πτώσης *Ύπερ-έως > Ύπερε-ίδης]. 

υπέρεισµα (το) {υπερείσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) στήριγµα που 
τοποθετείται κάτω από αντικείµενο, για να το υποβαστάζει: τοποθέ-
τησαν υπερείσµατα στους τοίχους τού κτίσµατος, για να µην καταρ-
ρεύσει ΣΥΝ. (καθηµ.) υποστήριγµα. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπέρεισµα < ΰπερείδω «τοποθετώ κάτι ως υποστήριγ-
µα» < ύπ(ο)- + έρείδω (βλ. λ. έρεισµα)]. υπερεθνικισµός (ο) ο 
υπερβολικός, ακραίος εθνικισµός. — υπερε-θνικιστής (ο), 
υπερεθνικίστρια (η), υπερεθνικιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. ultranationalism]. υπερεθνικός, -ή, -ό αυτός που είναι πάνω 
από έθνη, που αναφέρε- 

ται σε επίπεδο το οποίο ξεπερνά τα εθνικά όρια: ~ συνεργασία | δί-
κτυο | πρόβληµα ΣΥΝ. διεθνής. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
international]. 

υπερεκκρίνω ρ. µετβ. {υπερεξέκρινα} (λόγ.) εκκρίνω (κάτι) υπερβο-
λικά, παρουσιάζω πολύ µεγάλη έκκριση (κάποιου πράγµατος: ~ σίε-
λο | πύον. — υπερέκκριση (η) [µτγν.]. 

υπερεκταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. πολύ µεγάλη 
έκταση, τέντωµα (ενός πράγµατος) περισσότερο από όσο πρέπει 2. 
ΓΥΜΝΑΣΤ. µεγάλη έκταση τού κορµού προς τα πίσω µε ή χωρίς στήριξη 
των χεριών σε όργανο ή συνασκούµενο. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο 
από αγγλ. overextension]. 

υπερεκτείνω ρ. µετβ. [µτγν.] {υπερε-ξέτεινα, -κτάθηκα (κ. λογιότ. -
ξετάθην, -ης, -η...(, -κτεταµένος} (λόγ.) 1. εκτείνω πάρα πολύ, τεντώ-
νω (κάτι) περισσότερο από όσο πρέπει: ~ το σχοινί ΣΥΝ. παρατεντώ-
νω 2. ΓΥΜΝΑΣΤ. εκτελώ υπερεκταση (βλ.λ.). 

υπερεκτιµώ ρ. µετβ. [µεσν.] {υπερεκτιµάς... | υπερεκτίµ-ησα, -ώµαι, -
άσαι..., -ήθηκα, -ηµένος} εκτιµώ (κάτι) λανθασµένα, αποδίδοντας σε 
αυτό µεγαλύτερη αξία, δύναµη κ.λπ. από την πραγµατική: µην υπε-
ρεκτιµάς την αξία του || η προσφορά του στη λογοτεχνία έχει υπερε-
κτιµηθεί ΑΝΤ. υποτιµώ. — υπερεκτίµηση (η). 

υπερεκχειλίζω ρ. αµετβ. [1883] {υπερεξεχείλισα, υπερεκχειλισµέ-
νος) (λόγ. για υγρά) υπερχειλίζω ΣΥΝ. πληµυρίζω. — υπερεκχείλιση 
(η) [1869]. 

υπερένδοξος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.-κυρ. ως προσωνυµία τού Θεού ή τής 
Θεοτόκου) πάρα πολύ ένδοξος, αυτός που έχει πολύ µεγάλη δόξα 
ΣΥΝ. ενδοξότατος. 

υπερένταση (η) [1847] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. η ένταση των 
νεύρων, κατάσταση υπερδιέγερσης: τα βράδια έχω συχνά ~ || σήµερα 
ήταν µια µέρα γεµάτη ~ || παρακολουθούσε το παιχνίδι µε - || πριν από 
τις εξετάσεις βρίσκοµαι πάντα σε κατάσταση υπερέντασης || είµαστε σε 
- από την αναµονή ΑΝΤ. χαλάρωση · 2. ΦΥΣ. (στον ηλεκτρισµό) η 
ένταση τού ρεύµατος που παράγεται κατά τη στιγµή τής διακοπής ή 
τής σύνδεσης τού κυκλώµατος, η οποία είναι µεγαλύτερη από την 
ένταση τού αρχικού ρεύµατος. 

υπερεντατικός, -ή, -ό αυτός που είναι πάρα πολύ εντατικός: παρα-
κολουθεί ένα ~ τµήµα µαθηµάτων (πβ. κ. λ. εντατικός).   — υπερε-
ντατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. super-intensive]. 

υπερεντείνω ρ. µετβ. [1847] {υπερεν-έτεινα, -τάθηκα, -τεταµένος} 
εντείνω (κάτι) υπερβολικά, πέρα από το κανονικό ή το φυσιολογικό 
(όριο αντοχής του): υπερεντείναµε τις προσπάθειες µας. 

υπερεξουσία (η) {υπερεξουσιών} (συνήθ. στον πληθ.) εξουσία που 
είναι ενισχυµένη µε δικαιοδοσίες: το νέο Σύνταγµα περιόρισε τις ~ 
τού προέδρου. 

υπερεπάρκεια (η) {χωρ. πληθ.} (επιτατ.) η πολύ µεγάλη αφθονία: 
έχουµε ~ τροφίµων | φαρµάκων | χώρων ΣΥΝ. υπεραφθονία.  — υπε-
ρεπαρκώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. 
overabundance]. 

υπερεπειγων, -ούσα, -ον αυτός που είναι εξαιρετικά επείγων: ~ ζή-
τηµα | γράµµα. 

υπερεργαοία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} η υπερβολική εργασία. 
υπερευαισθησία (η) [1853] {χωρ. πληθ.} 1. (γενικά) η υπερβολική ευ-
αισθησία που επιδεικνύει κανείς σε λόγους, πράξεις, γενικότ. στα 
ερεθίσµατα τού περιβάλλοντος· η πολύ µεγάλη ευθιξία: πρόσεχε, έχει 
~ στο ζήτηµα αυτό και προσβάλλεται εύκολα ΑΝΤ. αναισθησία, πώ-
ρωση 2. ΙΑΤΡ. η υπερβολική αντίδραση τού ανοσοποιητικού συστήµα-
τος τού οργανισµού σε µια πρωτεΐνη, την οποία αναγνωρίζει ως ξένο 
σώµα ΣΥΝ. υπεραισθησία ΑΝΤ. υπαισθησία, αναισθησία 3. BOT. η αυ-
ξηµένη ευαισθησία και η έντονη αντίδραση φυτού κατά την προ-
σβολή του από ιό ή παθογόνο οργανισµό, η οποία οδηγεί σε άµεση νέ-
κρωση τού προσβληθέντος τµήµατος τού φυτού, ώστε να µην επε-
κταθεί περισσότερο η µόλυνση. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από γαλλ. 
hypersensibilité (νόθο συνθ.)]. 

υπερευαίσθητος, -η, -ο [1887] 1. αυτός που είναι υπερβολικά ευαί-
σθητος σε ερεθίσµατα: ~ δέρµα | ραντάρ 2. (για πρόσ.) αυτός που εί-
ναι συναισθηµατικά υπερβολικά ευαίσθητος: ~ κορίτσι | νέος 3. (ει-
δικότ.) αυτός που είναι υπερβολικά εύθικτος, που προσβάλλεται πολύ 
εύκολα: πρόσεχε τι θα του πεις, είναι ~ στα θέµατα τής δουλειάς του 
4. αυτός που είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό ευαισθητοποιηµένος για 
κάτι: ο πρόεδρος είναι ~ σε ζητήµατα κοινωνικής πρόνοιας. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφρ. δάνειο από γαλλ. hypersensible (νόθο συνθ.)]. 

υπερευχαριστώ ρ. µετβ. [µτγν.] {υπερευχαριστείς... | υπερευχαρίστ-
ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. ευχαριστώ (κάποιον) πάρα πολύ, εκ-
φράζω βαθύτατες ευχαριστίες (σε κάποιον): σας ~ για την εξυπηρέ-
τηση | για το καλό που µου κάνατε 2. (κατ' επέκτ.) προσφέρω πολύ 
µεγάλη ευχαρίστηση σε (κάποιον): µε αυτό που έκανες υπερευχαρί-
στησες τους γονείς και τους δασκάλους σου ANT. καταλυπώ 3. (ειδι-
κότ. η µτχ. υπερευχαριστηµένος, -η, -ο) ευχαριστηµένος στον υπέρ-
τατο βαθµό: είµαι ~ από τις επιδόσεις σου ANT. καταλυπηµένος. 

υπερέχω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {υπερείχα (παρατ. που χρησιµοποι-
είται κ. ως αόρ.)} ♦ 1. (µετβ.) (+γεν.) είµαι καλύτερος (από κάποι-
ον/κάτι): υπερέχει όλων των άλλων στην εξυπνάδα και την εργατικό-
τητα ΣΥΝ. υπερτερώ, πλεονεκτώ ΑΝΤ. υστερώ, µειονεκτώ, υπολείπο-
µαι ♦ 2. (αµετβ.) είµαι ανώτερος (ως προς κάτι): το αυτοκίνητο αυτό 
υπερέχει και ως προς τον σχεδιασµό και τις επιδόσεις || το ξέρει ότι 
υπερέχει εµφανισιακά και αυτό του δίνει αυτοπεποίθηση ΣΥΝ. πλεο-
νεκτώ ΑΝΤ. µειονεκτώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, απέχω, παρέχω. 

υπερήλικος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι προχωρηµένης ηλικίας, που 
έχει γεράσει: οι ~ άνθρωποι χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας || (ως 
ουσ.) τα δικαιώµατα των υπερηλίκων || οι ανάγκες ενός υπερηλίκου 
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ΣΥΝ. ηλικιωµένος. Επίσης (καθηµ. ως ουσ.) υπερήλικας (ο/η).   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανήλικος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύπερήλιξ < ύπερ- + ηλιξ, -ικος «συνοµήλικος» (βλ. λ. 
ηλικία), πβ. κ. µεσ-ήλιξ, έν-ήλιξ]. 

υπερηµερία (η) [αρχ.] {υπερηµεριών} ΝΟΜ. 1. η εκπρόθεσµη εκπλή-
ρωση υποχρεώσεως, η παρέλευση τής καθορισµένης προθεσµίας για 
την εκπλήρωση οικονοµικής ως επί το πλείστον υποχρεώσεως: ο κα-
τηγορούµενος οφείλει τόκους υπερηµερίας ΣΥΝ. υπέρθεση 2. (κατ' 
επέκτ.) η κατάσχεση και πώληση τής περιουσίας προσώπου ως συνέ-
πεια τής παρέλευσης τής προθεσµίας για πληρωµή των οφειλών του 
3. η υπαίτια µη εκπλήρωση εµπροθέσµως τής παροχής από οφειλέτη 
και υπό την προϋπόθεση ότι η εκπλήρωση της εξακολουθεί να είναι 
δυνατή: ~ οφειλέτη (όταν η υπαιτιότητα τής καθυστέρησης βαρύνει 
τον οφειλέτη) || ~ δανειστή (όταν ο δανειστής αυθαίρετα αρνείται την 
προσήκουσα παροχή). 

υπερήµερος, -η, -ο 1. αυτός που καθυστερεί περισσότερο από όσο 
επιτρέπεται την εκπλήρωση ή την αποδοχή υποχρεώσεως: ~ οφειλέ-
της (που δεν εκπληρώνει εγκαίρως την οφειλή του) || - δανειστής 
(που αποκρούει αδικαιολόγητα εµπρόθεσµη προσφορά τού οφειλέτη 
για εκπλήρωση υποχρεώσεως) 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που υπερβαίνει 
την προθεσµία εκπληρώσεως υπάρχουσας υποχρεώσεως: το γραµµά-
τιο είναι - και θα διαµαρτυρηθεί ΣΥΝ. εκπρόθεσµος ΑΝΤ. εµπρόθε-
σµος. ΙΕΓΥΜ. < αρχ. υπερήµερος < ύπερ- + -ήµερος < ηµέρα]. 

υπερηφάνεια κ. (καθηµ.) περηφάνια [µεσν.] (η) {χωρ. πληθ.} 1. το 
αίσθηµα έντονης ικανοποίησης και αυτοεκτίµησης που έχει κάποιος 
για κάτι σπουδαίο που έκανε ή που σχετίζεται µε τον ίδιο: αισθάνε-
ται ~ για τις επιτυχίες του | για την πρόοδο των παιδιών του | για την 
ιστορία τής χώρας του 2. το αίσθηµα αξιοπρέπειας, που δεν επιτρέπει 
σε κάποιον να τον υποτιµούν ή που τον κάνει να µην καταδέχεται 
κάτι: έχει µεγάλη ~ και δεν θα δεχθεί βοήθεια || πληγώθηκε η -του' δεν 
ήταν συνηθισµένος να τον απορρίπτουν || «ένας αϊτός περήφανος, 
ένας αϊτός λεβέντης | από την ~ του κι από τη λεβεντιά του | δεν πάει 
στα κατώµερα να καλοξεχειµάσει | µόν' µένει απάνω στα βουνά...» 
(δηµοτ. τραγ.) 3. (καταχρ.-κακόσ.) η καύχηση (που µπορεί να φθάσει 
σε αλαζονεία): δεν χρειάζεται τόση ~ για µια επιτυχία ΑΝΤ. 
µετριοφροσύνη, ταπεινότητα, σεµνότητα. [ΕΤΥΜ. < υπερηφανεύοµαι 
(βλ.λ.), πβ. αρχ. υπερηφανία]. 

υπερηφάνεια | περηφάνια - υψηλοφροσύνη - έπαρση - οίηση -
υπεροψία - αλαζονεία - κοµπασµός - κοµπορρηµοσύνη - ξυπα- 
σιά. Μπορεί κανείς να (υ)περηφανεύεται για κάτι υπαρκτό, για 
αρετές και αξίες, ή και να υπερηφανεύεται για κάτι ανύπαρκτο ή 
κάτι που δεν θεωρείται ευρύτερα άξιο υπερηφάνειας. Τη «θετική» 
έννοια τής υπερηφάνειας τη δηλώνει σήµερα η ίδια η λ. (υ)περη-
φάν)ε)ια. µολονότι η λ. ξεκίνησε δηλώνοντας (στην αρχαία γλώσ-
σα) «αρνητική» έννοια: Πρέπει να αισθάνεστε µεγάλη υπερηφά-
νεια για τον πατέρα σας, που θυσιάστηκε για την πατρίδα - Με 
περηφάνια και αξιοπρέπεια αντιµετώπισαν τις δυσκολίες τής ζωής, 
που τους βρήκαν µετά τον πόλεµο. Την ίδια έννοια δηλώνει και η 
λ. υψηλοφροσύνη, η οποία όµως χρησιµοποιείται σπανιότερα και 
σε λογιότερο ύφος. Η αρνητική έννοια τής υπερηφάνειας, το να 
καυχάται κανείς και να θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από τους 
άλλους για αρετές, προσόντα κ.λπ. τα οποία δεν διαθέτει ή δεν 
είναι τέτοια που να δικαιολογούν τη δήθεν «ανωτερότητα» του, 
δηλώνεται στην Ελληνική µε πολλές λέξεις: ψωρο-περηφάνια και 
ψευτο-περηφάνια, έπαρση (επαίροµαι, αρχ. σηµ. «σηκώνοµαι πιο 
ψηλά από τους άλλους»), οίηση (αρχ. οϊοµαι, αρχ. σηµ. «νοµίζω 
ότι τάχα...»), υπεροψία («κοιτάζω αφ' υψηλού»), αλαζονεία (< 
Αλαζόνες, αρχαία θρακική φυλή), κοµπασµός | κοµπορρηµοσύνη 
(αρχ. κόµπος «θόρυβος - θόρυβος γύρω από το όνοµα»), ξυπα-ΟΙΟ 
(ξυπάζοµαι < εκ-συσπάζοµαι «κινούµαι σαν νευρόσπαστο, επι-
δεικνύοµαι µε τις κινήσεις µου»). 
Η λ. υπερηφάνεια γράφτηκε στη λόγια γλώσσα µε -ει-, από τη 
σύνδεση τής λ. µε το υπερηφανεύοµαι, δηλ. µε ρ. σε -εύω. Η αρ-
χαία λ. είναι υπερηφαν-ία από το υπερήφανος (πβ. αµήχανος -
αµηχανία, τύραννος - τυραννία, φιλόξενος - φιλοξενία κ.τ.ό.), ο δε 
παροξύτονος τύπος που χρησιµοποιούµε σήµερα είναι απευθείας 
σχηµατισµός από το (υ)περήφανος (περήφανος - περηφάνια, φτη-
νός - φτήνια, ορφανός - ορφάνια, ζωντανός - ζωντάνια κ.λπ: βλ. 
ΣΧΟΛΙΟ -ιά). Εξάλλου, η λ. υπερήφανος δεν συνδέεται ετυµολογικά 
µε το περί, αλλά έχει το -η- (περ-ή-φανος), πιθ. αναλογικά προς το 
αρχαίο συνώνυµο ύπερήνωρ. 

υπερηφανεύοµαι! [µτγν.] κ. (καθηµ.) περηφανεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. 
{υπερηφανεύτηκα} 1. νιώθω και εκφράζω υπερηφάνεια (για κάτι): - 
για την επιτυχία µου | για την ικανότητα µου στη ζωγραφική | για τη 
δύναµη µου | για τις κόρες µου || το ίδρυµα υπερηφανεύεται για το 
ερευνητικό του έργο | ότι έχει βοηθήσει πολλούς απόρους ΣΥΝ. 
καµαρώνω, (λόγ.) σεµνύνοµαι ΑΝΤ. ντρέποµαι, (λόγ.) αισχύνοµαι 2. 
(κακόσ.) δείχνω αλαζονική συµπεριφορά, γιατί πιστεύω ότι υπερέχω 
σε σχέση µε τους άλλους: υπερηφανεύεται συνέχεια ότι έχει το 
καλύτερο αυτοκίνητο | για τις κατακτήσεις του | για τις επιδόσεις του 
στο σχολείο ΣΥΝ. κοµπάζω, επαίροµαι, καυχιέµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

υπερήφανος, -η, -ο κ. περήφανος 1. αυτός που νιώθει υπερηφάνεια 
(για κάτι): είναι | νιώθει ~ για την τελευταία δουλειά του | που 
γεννήθηκε σε αυτή τη χώρα | που πέτυχε επαγγελµατικά τόσο γρήγορα 
| για τα παιδιά του || η νίκη του στην άρση βαρών µάς έκανε εθνικά 
υπερήφανους 2. αυτός που είναι πολύ αξιοπρεπής (ώστε δεν ε- 

πιτρέπει να τον υποτιµούν ή δεν καταδέχεται πρόσωπα και καταστά-
σεις που τον µειώνουν): είναι πολύ ~, για να δεχθεί ελεηµοσύνη || οι 
πάντες εντυπωσιάστηκαν από την ~ συµπεριφορά του || είµαστε ~ λαός 
και δεν ανεχόµαστε να µας προσβάλλουν οι ξένοι ΑΝΤ. αναξιοπρεπής, 
µικροπρεπής 3. (κακόσ.) αυτός που επιδεικνύει αλαζονική συ-
µπεριφορά, πιστεύοντας ότι υπερέχει των άλλων: δείχνει τόσο ~, που 
γίνεται αντιπαθής ΣΥΝ. (καθηµ.) καυχησιάρης, (λόγ.) αλαζόνας, (λο-
γιότ.) κοµπορρήµων ΑΝΤ. µετριόφρων, ταπεινόφρων · ΦΡ. περήφανος 
στ' αφτιά για πρόσωπο που έχει πρόβληµα ακοής ή που προσποιείται 
ότι δεν ακούει: µίλα δυνατά, γιατί ο παππούς είναι ~. — υπερήφανα | 
υπερηφάνως [αρχ.] κ. περήφανα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπερηφάνεια. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υπερήφανος, αβεβ. ετύµου. Είναι βέβαιο ότι η λ. περιέ-
χει ως ά συνθ. την πρόθ. υπέρ, καθώς και το συνδετικό φωνήεν -η-, 
πιθ. κατ' αναλογίαν προς το συνώνυµο ύπερήνωρ (< υπέρ- + -ήνωρ 
< άνήρ). Ως προς το β' συνθ. -φανός, η πρώτη εκδοχή θα ήταν η ανα-
γωγή στο ρ. φαίνω | -οµαι (µε τη σηµ. «αυτός που φαίνεται, που προ-
βάλλεται υπέρµετρα»), αλλά το ρ. δίνει β' συνθ. µόνο -φανής (λ.χ. δια-
φανής) και -φαντος (λ.χ. ä-φαν-τος). Έχει προταθεί ακόµη η αναγω-
γή σε αµάρτυρο *ύπερηφών, αν υποτεθεί ότι σχετίζεται µε την 
«άπαξ» λ. κατηφόνες (βλ. λ. κατηφής). Αρκετά περίπλοκη, τέλος, είναι 
η ανάλυση: *ύπερηφενής«πολύ πλούσιος» (< ύπερ- + αφενός «πλού-
τος») > *ύπερηφενέοντας (µε επαύξηση) > ύπερηφανέοντες (µε επίδρ. 
τού ρ. φαίνοµαι) > υπερήφανος (υποχωρητ.)]. 

υπερηχητικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους υπερήχους και 
τις εφαρµογές τους: ~ κύµα- ΦΡ. υπερηχητική ταχύτητα ταχύτητα 
µεγαλύτερη από την ταχύτητα µεταδόσεως | κινήσεως τού ήχου 
στον αέρα 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που σχετίζεται µε ταχύτητες που 
υπερβαίνουν την αντίστοιχη τού ήχου στον αέρα: ~ πτήση 3. (ειδικότ. 
για οχήµατα) αυτός που αναπτύσσει ταχύτητες µεγαλύτερες από την 
αντίστοιχη τού ήχου στον αέρα: ~ αεροπλάνο | πύραυλος. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. supersonic]. 

υπερηχογράφηµα (το) {υπερηχογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. 
διάγραµµα που λαµβάνεται από την εξέταση µε υπερήχους και χρη-
σιµοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. ultrasonogram (νόθο συνθ.)]. 

υπερηχογραφία (η) {υπερηχογραφιών} ΙΑΤΡ. διαγνωστική µέθοδος 
που συνίσταται στη χρησιµοποίηση υπερήχων και έχει ευρύτατη 
εφαρµογή στη σύγχρονη ιατρική. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
ultrasonography (νόθο συνθ.)]. 

υπερηχογράφος (ο) ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή που διενεργεί υπερηχογρα-
φήµατα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ultrasonograph 
(νόθο συνθ.)]. 

υπερηχοθεραπεία (η) {υπερηχοθεραπειών} ΙΑΤΡ. η χρησιµοποίηση 
υπερήχων για θεραπευτικούς σκοπούς, µε απευθείας εφαρµογή τους 
(µε ειδική συσκευή) στην πάσχουσα περιοχή· εφαρµόζεται κυρ. σε 
περιπτώσεις παθήσεων των οστών και των αρθρώσεων. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ultrasonothérapie (νόθο συνθ.)]. 

υπέρηχος (ο) {υπερήχ-ου | -ων, -ους) ΦΥΣ. (κυρ. στον πληθ.) κύµατα 
που µοιάζουν µε τα ηχητικά, αλλά διαθέτουν πολύ υψηλότερη συ-
χνότητα από αυτήν που µπορεί να γίνει αντιληπτή από το ανθρώπινο 
αφτί, δηλ. ξεπερνούν τα 20.000 χερτς, µε αποτέλεσµα ο άνθρωπος να 
µη µπορεί να τα ακούσει, αλλά µέσω ειδικών συσκευών να τα 
χρησιµοποιεί ευρύτατα σε πολλούς τοµείς τής επιστήµης και τής τε-
χνολογίας (λ.χ. στη µελέτη των µοριακών ιδιοτήτων των υλικών, σε 
βιοµηχανικά και οδοντιατρικά εργαλεία, ραντάρ, για διαγνωστικούς 
και θεραπευτικούς σκοπούς στην ιατρική κ.α.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. ultrasound]. 

υπερθέαµα (το) {υπερθεάµ-ατος | -ατα, -άτων} πλούσιο και εντυπω-
σιακό θέαµα, ιδίως καλλιτεχνική παράσταση µε στοιχεία σόου, που 
γίνεται για την ψυχαγωγία τού κοινού: µετά το δελτίο ειδήσεων θα 
παρακολουθήσετε από το κανάλι µας ένα µουσικοχορευτικό ~. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. superspectacle]. 

υπερθεµατίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {υπερθεµάτισα} 1. δίνω περισσότε-
ρα, προσφέρω την πιο υψηλή τιµή σε πλειστηριασµό: υπερθεµάτισε 
στη δηµοπρασία και πήρε τον πίνακα ΣΥΝ. πλειοδοτώ ΑΝΤ. µειοδοτώ 
2. (κατ' επέκτ.) τονίζω (κάτι) ακόµη περισσότερο, υπερβάλλω τους άλ-
λους σε θετικές ή αρνητικές κρίσεις: ~ σε διαβεβαιώσεις | επαίνους | 
κατηγορίες | κριτική ΣΥΝ. υπερτονίζω, ξεπερνώ, (µτφ.) πλειοδοτώ. — 
υπερθεµάτιση (η). 
υπερθεµατισµός (ο) [µεσν.] 1. η προσφορά υψηλότερης τιµής σε 
πλειστηριασµό ΣΥΝ. υπερθεµάτιση, πλειοδοσία ΑΝΤ. µειοδοσία 2. 
(κατ' επέκτ.-µτφ.) η υπερβολή σε θετικές ή αρνητικές κρίσεις ΣΥΝ. 
(µτφ.) πλειοδοσία. — υπερθεµατιστής (ο) [µεσν.], υπερθεµατίστρια 
#(η). 
ύπερθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από πάνω, πιο ψηλά από κάτι ΣΥΝ. άνω-
θεν ΑΝΤ. κάτωθεν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ; < αρχ. ύπερθεν < 
ύπερ- + επιρρ. επίθηµα -θεν (βλ.λ.)]. 

υπερθερµαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέρθερµα-να, -νθηκα, -σµένος} 
(λόγ.) θερµαίνω (κάτι) υπερβολικά: ~ το νερό | το δωµάτιο ΣΥΝ. πα-
ραζεσταίνω ΑΝΤ. καταψύχω. 

υπερθέρµανση (η) [1889] {-ης κ. -άνσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. θέρ-
µανση που υπερβαίνει το κανονικό ή το επιτρεπτό όριο ΣΥΝ. παραζέ-
σταµα 2. (ειδικότ.) η υπερβολική θέρµανση µετάλλου ή κράµατος, χω-
ρίς αυτό να υποστεί µερική ή ολική τήξη, πράγµα που ορισµένες φο-
ρές (όπως λ.χ. στην περίπτωση τού χάλυβα) συνεπάγεται αλλοίωση 
των ιδιοτήτων του ΣΥΝ. πύρωση, ερυθροπύρωση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. surchauffe]. υπερθερµία (η) [1896] {υπερθερµιών} 
ΙΑΤΡ. 1. η άνοδος τής θερµοκρασίας τού σώµατος πάνω από το 
φυσιολογικό όριο, η οποία οφείλεται είτε σε αυξηµένη παραγωγή (ή 
παροχή) είτε σε µειωµένη απο- 
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βολή θερµότητας, όπως λ.χ. σε περιπτώσεις θερµοπληξίας, ηλίασης 
ΑΝΤ. υποθερµία 2. θεραπευτική µέθοδος που συνδυάζει την τυπική 
αύξηση τής θερµοκρασίας -που αυξάνει την αιµάτωση τής περιοχής- 
µε την περιοχική χορήγηση ορισµένων φαρµάκων λ.χ. αντικαρ-
κινικών. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Hyperthermie]. 

υπέρθερµος, -η, -ο [µτγν] (λόγ.) 1. υπέρµετρα θερµός, αυτός που έχει 
πάρα πολύ υψηλή θερµοκρασία: ~ κλίβανος | πηγή (τής οποίας το 
νερό έχει θερµοκρασία υψηλότερη από 45° Κελσίου) ΣΥΝ. θερµό-
τατος, διάπυρος ΑΝΤ. υπόθερµος, κατάψυχρος, ψυχρότατος, παγωµέ-
νος 2. ΦΥΣ. (α) υπέρθερµο ύδωρ νερό µε θερµοκρασία ανώτερη τού 
σηµείου βρασµού του (δηλ. των 100° Κελσίου) υπό ατµοσφαιρική πίε-
ση (β) υπέρθερµος ατµός ατµός σε πολύ υψηλή θερµοκρασία, που 
σχηµατίζεται σε ορισµένες θερµοδυναµικές µεταβολές χωρίς προ-
σφορά ποσοτήτων θερµότητας. 

υπέρθεση (η) [-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} (λόγ.) (σπάν.) η τοποθέ-
τηση πράγµατος πάνω από άλλο. [ΕΤΎΜ. < µτγν. ύπέρθεσις < αρχ. 
ύπερτίθηµι (βλ. κ. θέση)]. 

υπερθετικό (το) ΓΛΩΣΣ. 1. τύπος επιθέτου ή επιρρήµατος που βρί-
σκεται σε υπερθετικό βαθµό, π.χ. εργατικότατος, ευφυέστατος, ευνοϊ-
κότατα 2. (α) απόλυτο υπερθετικό (επιθέτου) δηλώνει ότι το ουσια-
στικό έχει ιδιότητα ή ποιότητα σε απόλυτο βαθµό, χωρίς να συγκρί-
νεται µε άλλα· σχηµατίζεται είτε µονολεκτικά µε την κατάληξη -
(ό)τατος, -η, -ο και -(ό)τατα ή συνήθ. µε το άρθρο και το επίθετο στον 
συγκριτικό βαθµό, π.χ. η πληροφορία που σας έδωσε είναι ακριβέ-
στατη, ο καλύτερος στον κόσµο (β) σχετικό υπερθετικό (επιθέτου) 
δηλώνει ότι το ουσιαστικό έχει ιδιότητα ή ποιότητα στον πιο µεγάλο 
βαθµό σε σύγκριση µε άλλα οµοειδή του, π.χ. πέτυχε την υψηλότερη 
επίδοση στο άλµα εις ύψος. [ΕΤΎΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. 
υπερθετικός]. 

υπερθετικός, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. 1. υπερθετικός βαθµός ο ανώτε-
ρος από τους τρεις βαθµούς των παραθετικών των επιθέτων και επιρ-
ρηµάτων, δηλ. ο βαθµός συγκρίσεως που δηλώνει ότι το ουσιαστικό 
έχει την εκφραζόµενη από το επίθετο (ή το επίρρηµα) ιδιότητα ή ποι-
ότητα στον ύψιστο, στον ανώτατο βαθµό: το «µαχητικότατος» είναι ο 
~ τού επιθέτου «µαχητικός» 2. υπερθετικό (το) βλ.λ. — υπερθετικ-ά | 
-ώς [µτγν.] επίρρ. 

υπερθυµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αύξηση τού νευροψυχικού τόνου, 
που συνοδεύεται από αίσθηµα σωµατικής και ψυχικής ευεξίας και 
προκαλεί αυξηµένη κινητική δραστηριότητα, παρουσιάζεται δε συ-
νήθ. σε περιπτώσεις µανιοκατάθλιψης. [ΕΤΎΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. hyperthymia]. 

υπερθυρεοειδισµός (ο) ΙΑΤΡ. η παθολογική αύξηση τής εκκρίσεως 
τού θυρεοειδούς αδένα, που συνοδεύεται συνήθ. από υπερπλασία 
τού οργάνου αυτού, από αύξηση τού βασικού µεταβολισµού και από 
αυξηµένη δραστηριότητα τού αυτόνοµου νευρικού συστήµατος ΑΝΤ. 
υποθυρεοειδισµός. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hyperthyroidism]. 

υπέρθυρο (το) [αρχ.] {υπερθύρ-ου | -ων) (λόγ.) το ανώφλι (βλ.λ.): το 
παλαιό αρχοντικό είχε σκαλιστά | ανάγλυφα | µαρµάρινα ~. 

υπερίδρωση (η) [1891] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. παθολογική 
υπερέκκριση ιδρώτα, γενικευµένη ή τοπική (λ.χ. στις µασχάλες), που 
εµφανίζεται σε ποικίλες καταστάσεις (λ.χ. κατά την υποχώρηση 
εµπύρετων νοσηµάτων, κατά την εµµηνόπαυση κ.ά.) ή οφείλεται σε 
δυσλειτουργία των ιδρωτοποιών αδένων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. Hyperhidrose]. 

υπερικό (το) BOT. καθένα από τα αγγειόσπερµα, δικότυλα φυτά που 
είναι αυτοφυή στην Ελλάδα και περιλαµβάνονται στο γένος φυτών, 
στο οποίο ανήκει και το βάλσαµο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύπερικόν, άλλη γρ. τού ουσ. ύπέρεικος (ό) < υπ(ο)- + 
έρείκη (βλ. λ. ρείκι)]. 

υπερίπταµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {υπερίπτα-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -
νται, παρατ. υπεριπτ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο} (λόγ.) 
(+γεν.) ίπταµαι υπεράνω περιοχής, πετώ πάνω (από κάπου): ο κόσµος 
παρακολουθούσε µε το βλέµµα τα πολύχρωµα αερόστατα που υπερί-
πταντο τής πόλεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

υπερισχύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {υπερίσχυσα} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) 
(+γεν.) είµαι ή αναδεικνύοµαι ισχυρότερος από (κάποιον/κάτι): ευ-
τυχώς στην περίπτωση αυτή η λογική υπερίσχυσε τού πάθους || µε 
πολύ αγώνα και προσπάθεια θα κατορθώσουµε να υπερισχύσουµε τής 
αντίπαλης οµάδας ΣΥΝ. υπερνικώ, υπερτερώ, κατανικώ, κατισχύω, 
επικρατώ, επιβάλλοµαι ♦ 2. (αµετβ.) αποδεικνύοµαι ισχυρότερος, 
νικώ: τελικά υπερίσχυσε µέσα του η παλιά φιλία ΣΥΝ. υπερνικώ ΑΝΤ. 
ηττώµαι. 

υπερίσχυση (η) [1782] {-ης κ. -ύσεως | χωρ. πληθ.} το να υπερισχύει 
κανείς κάποιου: η ~ των µετριοπαθών στην εσωκοµµατική διαµάχη 
ΣΥΝ. επικράτηση, κατίσχυση. υπερίτης (ο) {υπεριτών} ΧΗΜ. 
δηλητηριώδες χηµικό αέριο, που προκαλεί ασφυξία στο αναπνευστικό 
σύστηµα και εγκαύµατα στην επιδερµίδα τού ανθρώπου και 
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Γερµανούς ως όπλο κατά 
τον Ä Παγκόσµιο Πόλεµο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. ypérite, από 
το όν. τής βελγικής πόλης Ypres (ολλ. leper), όπου το 1817 
πρωτοχρησιµοποιήθηκαν ασφυξιογό-να αέρια]. υπεριώδης, -ης, -ες 
{υπεριώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. ΦΥΣ. αυτός που βρίσκεται πέρα 
από το ιώδες χρώµα τού ηλιακού φάσµατος: ~ ακτίνες | ακτινοβολία 
(ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε µήκος κύµατος µικρότερο των 
ορατών φωτεινών ακτίνων, αλλά µεγαλύτερο των ακτίνων Χ· είναι 
αόρατη από το ανθρώπινο µάτι, αλλά µπορεί να προκαλέσει σειρά 
παθολογικών καταστάσεων στο ανθρώπινο σώµα 

[λ.χ. εγκαύµατα], σε περίπτωση παρατεταµένης έκθεσης σε αυτήν) 2. 
ΑΣΤΡΟΝ. υπεριώδης αστρονοµία ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά 
τα ουράνια αντικείµενα, τα οποία εκπέµπουν στην περιοχή τού φά-
σµατος πέρα από το ιώδες χρώµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ultraviolet]. 

υπερκαινοφανής (ο) {υπερκαινοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΑΣΤΡΟΝ. 
αστέρας ο οποίος εκρήγνυται και η λάµψη του αυξάνει κατά ΙΟ10 για 
λίγες εβδοµάδες ή και µήνες και ο οποίος εκτοξεύει µακριά το µεγα-
λύτερο µέρος τής µάζας του (πβ. λ. καινοφανής). [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. supernova]. 

υπερκαλύπτω ρ. µετβ. [1887] {υπερκάλυ-ψα, -φθηκα, -µµένος} καλύ-
πτω εντελώς (κάτι) έτσι, ώστε να περισσεύω: τα έσοδα µας υπερκα-
λύπτουν τα έξοδα || (µεσοπαθ.) το οµολογιακό δάνειο υπερκαλύφθηκε 
από παλαιά αποθεµατικά || η παραγωγή υπερκάλυψε τη ζήτηση τού 
προϊόντος. — υπερκάλυψη (η). 

υπερκατανάλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η κατανάλωση 
αγαθών πέρα από το αναγκαίο επίπεδο 2. ΟΙΚΟΝ.-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η δαπά-
νη δυσανάλογα µεγάλου µέρους τού ατοµικού και, κατά συνέπεια, 
τού εθνικού εισοδήµατος σε καταναλωτικά αγαθά (πράγµα που συ-
νιστά χαρακτηριστικό γνώρισµα τής κοινωνίας τής αφθονίας). Επί-
σης υπερκαταναλωτισµός (ο). — υπερκαταναλω-πκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. overconsumption]. 

υπερκατασκευή (η) κάθε κατασκευή που γίνεται πάνω σε υπάρχουσα, 
π.χ. η προσθήκη επίπλου πάνω σε άλλο έπιπλο στην επιπλοποιία, η 
κατασκευή δώµατος στην οροφή τελειωµένης κατοικίας κ.λπ. (βλ. κ. 
λ. πανωσήκωµα, δώµα). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
superstructure]. 

Υπερκαυκασία (η) γεωγραφική περιοχή στον Καύκασο, που περι-
λαµβάνει το Αζερµπαϊτζάν, την Αρµενία και τη Γεωργία.  — Υπερ-
καυκάσιος (ο) [1849], Υπερκαυκασία (η), υπερκαυκασιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. Transcaucasie]. 

υπέρκειµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {υπέρκει-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -
νται} (λόγ.) (+γεν.) βρίσκοµαι πάνω από (κάτι), κατέχω υψηλότερη 
θέση, δεσπόζω: το φρούριο υπέρκειται τής πόλεως ΑΝΤ. υπόκειµαι. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

υπερκείµενος, -η (λόγ. -ένη), -ο 1. αυτός που βρίσκεται πάνω από 
(κάτι), σε υψηλότερη θέση: οι ~ λόφοι χρησιµοποιήθηκαν ως οχυρά || 
(µτφ.) οι ~ έννοιες (ευρύτερες, γενικότερες) ΑΝΤ. υποκείµενος 2. 
ΠΛΗΡΟΦ. υπερκείµενο (το) {υπερκειµέν-ου | -ων) κείµενο, αποθηκευ-
µένο σε αρχείο Η/Υ, τµήµατα τού οποίου παραπέµπουν αυτόµατα σε 
άλλα σχετιζόµενα κείµενα µε τη βοήθεια τού ποντικιού, διαµορφώ-
νοντας έτσι ένα ιεραρχικό δίκτυο οργάνωσης τής πληροφορίας. 
[ΙΓΥΜ Μτχ. ενεστ. τού αρχ. υπέρκειµαι. Η σηµ. 2 είναι µετάφρ. δά-
νειο από αγγλ. hypertext]. 

υπερκέραση (η) → υπερκερώ 
υπερκέρδος (το) {υπερκέρδ-ους | -η, -ών} 1. κέρδος που υπερβαίνει 
το µέσο ή είναι πέραν τού αναµενόµενου: τα ~ των πολυεθνικών κο-
λοσσών 2. (ειδικότ.) το κέρδος τού κεφαλαιούχου, που προέρχεται 
από την υπεραξία (βλ.λ.) τού παραγόµενου προϊόντος. [ΕΤΎΜ, 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. superprofit]. 

υπερκερδοφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο αυτός που αποφέρει υπερκέρδη. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. superprofitable]. 

υπερκερώ ρ. µετβ. {υπερκεράς... | υπερκέρασ-α, -θηκα, -µένος) (λόγ.) 
1. (στη στρατηγική) επεκτείνω το µέτωπο τής παράταξης µου, για να 
κυκλώσω το ένα ή και τα δύο άκρα τής εχθρικής παράταξης, περι-
κυκλώνω τον εχθρό ΣΥΝ. υπερφαλαγγίζω 2. (µτφ.) ξεπερνώ (κάτι) πο-
σοτικά ή ποιοτικά: ο πρόεδρος τού συλλόγου ευελπιστεί ότι θα υπερ-
κερασθούν οι εσωτερικές αντιδράσεις ΣΥΝ. υπερβαίνω 3. κινούµαι 
πέρα από κάτι που ισχύει ή ξεπερνώ αποτελεσµατικά: επιχειρούν να 
υπερκεράσουν το πρόβληµα ΣΥΝ. υπερπηδώ, παρακάµπτω. — υπερ-
κέραση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. υπερκερώ (-άω) < ύπερ- + -κερώ < κέρας «τµήµα στρα-
τιωτικής παράταξης, πτέρυγα»]. 

υπερκινησία (η) [1876] {χωρ. πληθ.) η ιδιότητα τού υπερκινητικού. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hyperkinésié]. 

υπερκινητικός, -ή, -ό 1. αυτός που κινείται υπερβολικά, παραπάνω 
από το φυσιολογικό: οι ~ µαθητές προκαλούν εκνευρισµό στους συµ-
µαθητές και τους δασκάλους τους 2. υπερκινητικός (ο), υπερκινητι-
κή (η) πρόσωπο µε πρόβληµα κινητικότητας, που κάνει περισσότερες 
κινήσεις από το φυσιολογικό. — υπερκινητικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. hyperkinétique]. 

υπερκοµµατικός, -ή, -ό αυτός που δεν ανήκει σε κόµµατα ή πολιτικές 
παρατάξεις, που δεν υποστηρίζεται, δεν επηρεάζεται ή δεν ελέγχεται 
από αυτά· πολιτικώς ανεξάρτητος: ~ υποψήφιος | συγκέντρωση | 
διαδήλωση | εκδήλωση | σχηµατισµός ΑΝΤ. κοµµατικός. — 
υπερκοµµατικά επίρρ. 

υπερκόπωση (η) [1886] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η υπερβολική 
κόπωση, η πολύ µεγάλη και συνεχής κούραση: σωµατική | πνευµατι-
κή -1| ~ των χεριών | των µατιών 2. (ειδικότ.) ΙΑΤΡ. το σύνολο των δια-
ταραχών τού οργανισµού, που οφείλονται στην υπερβολική και επα-
ναλαµβανόµενη κόπωση ολόκληρου τού σώµατος ή τµηµάτων του: 
έπαθα ~ || υποφέρω | αρρωσταίνω από ~. 

υπερκορεσµος (ο) [1893] {χωρ. πληθ.) (λόγ.) 1. (επιτατ.) ο υπερβολι-
κός κορεσµός: ~ τής αγοράς από είδη διατροφής ΣΥΝ. υπερπλήρωση, 
υπερεπάρκεια ΑΝΤ. ανεπάρκεια, (λόγ.) ένδεια, έλλειψη 2. (ειδικότ.) ο υ-
περβολικός χορτασµός, το αποτέλεσµα τής υπέρµετρης λήψεως τρο-
φής 3. ΟΙΚΟΝ.-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η κατάσταση κατά την οποία η προσφορά 
προϊόντος ή υπηρεσίας υπερβαίνει κατά πολύ τη ζήτηση 4. ΧΗΜ. η κα-
τάσταση διαλύµατος στο οποίο η συγκέντρωση τής διαλυµένης ου-
σίας, σε ορισµένη θερµοκρασία, είναι ακόµη µεγαλύτερη και από την 
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ποσότητα τής ουσίας που αντιστοιχεί στην κατάσταση τού κορεσµού 
τού διαλύµατος αυτού στις ίδιες συνθήκες.  — υπερκορέννυµαι ρ. 
[µτγν.] 
[ΕΤΥΜ.  <   υπέρ-  +   κορεσµός (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο  από  γαλλ. 
sursaturation]. 

υπερκόσµιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που βρίσκεται πέρα ή πάνω από 
τον αισθητό κόσµο, που υπερβαίνει την αντικειµενική πραγµα-
τικότητα ΣΥΝ. υπερφυσικός ΑΝΤ. εγκόσµιος, πραγµατικός 2. ΦΙΛΟΣ, 
αυτός που υπερβαίνει τα όρια τής εµπειρικής γνώσης, που βρίσκεται 
πέρα από κάθε αισθητηριακή εµπειρία: ~ αποκάλυψη | -γνώση ΑΝΤ. 
εµπειρικός. 

υπερκοστολογώ ρ. µετβ. {υπερκοστολόγ-ησα, -ούµαι, -είται..., -ήθη-
κα, -ηµένος} κοστολογώ κάτι παραπάνω από το πραγµατικό του κό-
στος. — υπερκοστολόγηση (η). 

υπέρλαµπρος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) πάρα πολύ λαµπρός, αυτός που 
διαθέτει εξαιρετική λάµψη: το ~ άστρο τής Βηθλεέµ || ~ νίκη ΣΥΝ. λα-
µπρότατος, ολόλαµπρος. 

υπερλειτουργία (η) {υπερλειτουργιών} ΦΥΣΙΟΛ. (για όργανο τού ορ-
γανισµού) η λειτουργία που ξεπερνά τα φυσιολογικά όρια (προκα-
λώντας προβλήµατα): ~ ενός αδένα. — υπερλειτουργώ ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. hyperfunction (νόθο συνθ.)]. 

υπερλεωφόρος (η) ΠΛΗΡΟΦ. υπερλεωφόρος των πληροφοριών | τής 
πληροφορικής η συνεχής και ευρεία διακίνηση πληροφοριών µέσω 
τού ∆ιαδικτύου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. superhighway (of 
informa-tion)]. 

υπερλίπωση (η) [1876] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η υπερβολι-
κή αύξηση, τοπική ή γενική, τού λιπώδους ιστού τού σώµατος. 

υπέρλογος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται πέρα ή πάνω από τη 
λογική, που υπερβαίνει τα όρια τής λογικής ΑΝΤ. λογικός (πβ. λ. πα-
ράλογος). [ΕΤΥΜ. < υπέρ- + λόγος, πβ. το µτγν. επίρρ. ύπερλόγως]. 

υπερµαγκανικός, -ή, -ό [1880] ΧΗΜ. αυτός που περιέχει την υπερ-
µαγκανική ρίζα (Μηθ~): ~ κάλιο. 

υπέρµαχος, -η (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] 1. αυτός που µάχεται υπέρ (κά-
ποιου), που υπερασπίζεται πρόσωπο, τόπο, θεσµό, αξία κ.λπ.: ~ στρα-
τηγός (η Θεοτόκος) 2. υπέρµαχος (ο/η) {υπερµάχ-ου | -ων, -ους} πρό-
σωπο που αγωνίζεται υπέρ θεσµού, αξίας κ.ά.: ~ τής πίστης | των δι-
καιωµάτων των µειονοτήτων | τού πυρηνικού αφοπλισµού || ~ µιας 
πρότασης | ενός σχεδίου | µιας θεωρίας ΑΝΤ. πολέµιος, αντίµαχος. — 
υπερµαχώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

υπερµεγέθης, -ης, υπερµέγεθες [αρχ.] {υπερµεγέθ-ους | -εις (ουδ. -η), 
-ών} (λόγ.) πάρα πολύ µεγάλος, αυτός που έχει τεράστιο µέγεθος: ~ 
ποταµός | βουνό ΣΥΝ. τεράστιος ΑΝΤ. µικροσκοπικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 

υπέρµετρος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που υπερβαίνει το µέτρο, που είναι 
µεγαλύτερος από τον κανονικό ή τον συνηθισµένο: έδειξε ~ ζήλο 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του || ~ προσπάθεια | ανάπτυξη | 
δανεισµός ΣΥΝ. υπερβολικός, άµετρος ΑΝΤ. µέτριος, λιγοστός · 2. 
ΜΕΤΡ. αυτός που παραβαίνει τους µετρικούς κανόνες ή που γίνεται 
χωρίς µετρικούς κανόνες: ~ στίχος. — υπέρµετρα | υπερµέτρως 
[αρχ.] επίρρ. 

υπερµετρωπία (η) [1867] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. διαθλαστική ανωµαλία 
τού οφθαλµού, κατά την οποία οι φωτεινές ακτίνες, αντί να συγκλί-
νουν πάνω στον αµφιβληστροειδή χιτώνα, εστιάζονται πίσω από αυ-
τόν, είτε γιατί ο βολβός τού µατιού είναι µικρότερος σε όγκο από τον 
φυσιολογικό είτε γιατί υπάρχει αποπλάτυνση τού κερατοειδούς, µε 
αποτέλεσµα ο πάσχων να βλέπει τα αντικείµενα θολά. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hypermétropie (βλ. λ. υπερµέ-τρωψ)]. 

υπερµέτρωψ (ο/η) [1890] {υπερµέτρ-ωπος, -ωπα | -ωπες, -ώπων) (λόγ. 
για πρόσ.) πρόσωπο που πάσχει από υπερµετρωπία. [ΕΤΥΜ. < 
υπέρµετρος + -ωψ (βλ. λ. -ωπός, όψη), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hypermétrope]. 

υπερµνησία (η) (χωρ. πληθ.} η παθολογικά αυξηµένη µνηµονική ικα-
νότητα, που χαρακτηρίζεται από συγκράτηση και αυτόµατη ανά-
κληση πολυάριθµων και ασήµαντων αναµνήσεων, οι οποίες κανονικά 
θα έπρεπε να έχουν λησµονηθεί, και παρατηρείται σε περιπτώσεις 
εγκεφαλικής ανωµαλίας, παραληρήµατος, καθώς και σε άτοµα µε 
µειωµένη διανοητική λειτουργία (δηλ. ολιγοφρενείς) ΑΝΤ. αµνησία. 
[ΕΤΥΜ. < υπέρ- + -µνησία, από το θ. µνη- τού αρχ. ρ. µι-µνή-σκω (βλ. 
λ. µνήµη), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypermnesia]. 

υπερνικώ ρ. µετβ. [αρχ.] {υπερνικάς... | υπερνίκ-ησα, -ώµαι, -άσαι..., -
ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 1. καταβάλλω (αντίπαλο), είµαι ή αναδει-
κνύοµαι ισχυρότερος από (κάποιον/κάτι): υπερνίκησε ένα συναίσθη-
µα αποστροφής και µπήκε στο σπίτι || ~ τον θυµό | την οργή | τον πει-
ρασµό || ~ τους ανταγωνιστές µου ΣΥΝ. κατανικώ, κατισχύω, υπερι-
σχύω, επιβάλλοµαι ΑΝΤ. νικώµαι, καταβάλλοµαι, ηττώµαι 2. (µτφ.) 
εξουδετερώνω (οτιδήποτε µε εµποδίζει), υπερπηδώ: χρειάστηκε να 
υπερνικήσω πολλά εµπόδια, για να φθάσω εδώ || ~ δυσχέρειες | δυ-
σκολίες ΣΥΝ. υπερβαίνω, ξεπερνώ. — υπερνίκηση (η) [1879]. 

υπερνοµάρχης (ο/η) {(θηλ. υπερνοµάρχου) κλητ. υπερνοµάρχα | 
υπερνοµαρχών} ο πρόεδρος ε\Ίαίων νοµαρχνακών αυτοδιοικήσεων 
που περιλαµβάνουν περισσότερους τού ενός νοµούς: ο ~ Αθηνών-Πει-
ραιώς. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. super-préfet]. 

υπερνοµαρχία (η) {υπερνοµαρχιών} η ενιαία νοµαρχιακή αυτοδι-
οίκηση που περιλαµβάνει περισσότερους τού ενός νοµούς: διεκδικεί 
την ~ Αθηνών-Πειραιώς. — υπερνοµαρχιακός, -ή, -ό. 

υπέρογκος, -η, -ο 1. υπερβολικά ογκώδης, αυτός που καταλαµβάνει 
τεράστιο όγκο: ~ δέµα | κιβώτιο ΣΥΝ. ογκωδέστατος, υπερµεγέθης, τε- 

ράστιος ΑΝΤ. µικροσκοπικός 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που υπερβαίνει 
το µέτρο, µεγαλύτερος από τον κανονικό ή τον συνηθισµένο: δαπα-
νήθηκαν ~ ποσά για την εκτέλεση τού έργου || - δαπάνη | λογαριασµός 
| τιµή ΣΥΝ. υπερβολικός, υπέρµετρος, τεράστιος ΑΝΤ. ελάχιστος. 
— υπέρογκα | υπερόγκως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπέρογκος < υπέρ- + όγκος]. 

υπεροξίδιο (το) [1886] {υπεροξιδί-ου | -ων} ΧΗΜ. 1. οργανική ή ανόρ-
γανη ένωση στο µόριο τής οποίας εντοπίζονται δύο άτοµα οξυγόνου 
που ενώνονται µεταξύ τους και αυτά µε τη σειρά τους ενώνονται 
ανά ένα µε δύο άλλα στοιχεία 2. υπεροξίδιο τού υδρογόνου ανόρ-
γανη χηµική ένωση, τής οποίας τα υδατικά διαλύµατα, τα οποία εί-
ναι γνωστά ως «οξυγονούχο νερό» (οξυζενέ), χρησιµοποιούνται ευ-
ρύτατα ως αντισηπτικά, ως αποχρωστικά και λευκαντικά µέσα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. peroxyde (νόθο συνθ.) < per- (< λατ. per 
«υπερβολικά, πολύ») + oxyde (βλ. λ. οξίδιο)]. 

ιιπεροξυγόνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΦΥΣΙΟΛ. η 
υπερβολική οξυγόνωση (βλ.λ.) τού αίµατος µε την παροχή οξυγόνου 
στον οργανισµό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. peroxidation]. 

υπεροπλία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η υπεροχή στα όπλα, καλύτερος 
εξοπλισµός σε σύγκριση µε τον εχθρό: έχουµε ~ στην ξηρά | στη θά-
λασσα | στον αέρα. 

υπερόπτης (ο) {υπεροπτών}, υπερόπτρια (η) {υπεροπτριών} (λόγ.) 
πρόσωπο υπερβολικά υπερήφανο, που συµπεριφέρεται µε αλαζονεία: 
η µεγάλη φήµη που απέκτησε τον έκανε υπερόπτη ΣΥΝ. αλαζόνας, 
(λόγ.) επηρµένος ΑΝΤ. σεµνός, ταπεινός, µετριόφρων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υπερόπτης < ΰπερ- + -όπτης < θ. οπ- τού παρακ. δπ-ωπ-α (βλ. λ. όψη)]. 

υπεροπτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που είναι χαρακτηριστικός τού 
υπερόπτη: ~ λόγια | στάση | συµπεριφορά | ύφος ΣΥΝ. αλαζονικός, 
(λόγ.) υπερφίαλος, επηρµένος, (καθηµ.) ξυπασµένος ΑΝΤ. σεµνός, τα-
πεινός, µετριόφρων 2. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που έχει την τάση ή 
τη συνήθεια να περιφρονεί τους άλλους, που συµπεριφέρεται µε 
αλαζονεία: είναι πολύ ~ προς τους υφισταµένους του ΣΥΝ. αλαζονι-
κός, ξυπασµένος, (λόγ.) επηρµένος ΑΝΤ. σεµνός, ταπεινός, µετριόφρων. 
— υπεροπτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

υπερορία (η) {υπεροριών} (αρχαιοπρ.) η αναγκαστική αποµάκρυνση 
προσώπου, το οποίο κρίνεται ως ανεπιθύµητο, έξω από τα όρια (σύ-
νορα) κράτους ή επικράτειας ΣΥΝ. εξορία, απέλαση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υπερορία (γη), θηλ. τού επιθ. ύπερόριος < ΰπερ- + -όριος< όρος]. 

ύπερος (ο) {υπέρ-ου | -ων, -ους} BOT. το θηλυκό όργανο τού άνθους, 
που αποτελείται από ένα ή περισσότερα καρπόφυλλα, τα οποία είτε 
συµφύονται µεταξύ τους είτε όχι, κατ' αντιδιαστολή προς τον στήµο-
να. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπερος < υπέρ, κατά τα αρσ.]. 

υπερουράνιος1, -α, -ο [αρχ.] (ως προσωνυµία τού Θεού) αυτός που 
βρίσκεται πιο πάνω από τον ουρανό. 

υπερουράνιος2, -α, -ο ΧΗΜ. (στοιχείο) τού οποίου ο ατοµικός αριθµός 
είναι µεγαλύτερος από τον ατοµικό αριθµό τού ουρανίου. 

υπερούσιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται πέρα και πάνω από την 
ουσία (δηλ. την ύλη), που είναι απρόσιτος στην ανθρώπινη γνώση: ~ 
0εός (προσωνυµία τού Θεού) || «ή Παρθένος σήµερον τον ύπε-ρούσιον 
τίκτει» (κοντάκιο των Χριστουγέννων) ΣΥΝ. άυλος, υπερκό-σµιος, 
ασύλληπτος ΑΝΤ. υλικός, σωµατικός, επιστητός. — υπερου-σιότητα 
(η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. υπερούσιος < ΰπερ- + -ούσιος < ουσία], 

υπεροχή (η) (χωρ. πληθ.} 1. το να υπερτερεί (κάποιος/κάτι) σε σχέση 
µε (άλλον/άλλο), το να είναι ανώτερος ως προς την ποιότητα, την ηρ-
σότητα, το µέγεθος, την αξία κ.λπ.: διαθέτουµε ~ έναντι τού εχθρού 
και θα νικήσουµε || η ~ τής οµάδας µας ήταν αδιαφιλονίκητη σε όλη 
τη διάρκεια τού αγώνα || έχω | κερδίζω - έναντι κάποιου ΣΥΝ. ανωτε-
ρότητα, υπερτέρηση ΑΝΤ. κατωτερότητα, µειονεκτικότητα 2. (ειδικότ.) 
ΜΑΘ. άλλη ονοµασία για το υπόλοιπο, τη διαφορά στην αφαίρεση 3. 
ΝΟΜ. το επιπλέον ποσό, αυτό που απέµεινε από την πώληση ενεχύρου 
µετά την ικανοποίηση τής απαιτήσεως τού ενεχυροδανειστή 4. ΒΙΟΛ. 
η ιδιότητα ορισµένων αλληλοµόρφων κάθε γονιδίου να καθορίζουν 
τον φαινότυπο ενός οργανισµού, όταν υπάρχουν στον γονότυπο του 
ΣΥΝ. επικράτηση, κυριαρχία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υπεροχή < υπερέχω]. 

υπέροχος, -η, -ο 1. αυτός που υπερέχει, που ξεχωρίζει από τους 
οµοίους του, που διαθέτει µια θετική ιδιότητα στον ύψιστο βαθµό: ~ 
άνθρωπος | καθηγητής | φωνή | συµπεριφορά | τοπίο | τέχνη || είσαι ~ 
(δηλ. πολύ όµορφη) µε αυτό το φόρεµα ΣΥΝ. έξοχος, εξαιρετικός, εξαί-
ρετος, ξεχωριστός, εξαίσιος ΑΝΤ. απαίσιος, φρικτός, άθλιος 2. (ειδι-
κότ.) ΦΙΛΟΣ, υπέροχο (το) βασική έννοια (κατηγορία) τής αισθητικής 
τού 1. Καντ, που µοιάζει µε το «ωραίο», αλλά διαφέρει από αυτό ως 
προς την έκταση ή την ποσότητα των αντικειµένων στα οποία ανα-
φέρεται. — υπέροχα | υπερόχως επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υπέροχος < 
υπερέχω]. 

υπεροψία (η) {χωρ. πληθ.} υπερβολική υπερηφάνεια, που συνδυάζε-
ται µε περιφρόνηση προς τους άλλους: συµπεριφέρεται µε ~ προς τις 
φτωχές συµµαθήτριες της, επειδή προέρχεται από την υψηλή κοινωνία 
ΣΥΝ. (λόγ.) έπαρση, αλαζονεία, οίηση, (λαϊκ.) ξυπασιά ΑΝΤ. σε-
µνότητα, ταπεινότητα, µετριοφροσύνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπερηφάνεια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπεροψία < υπερόπτης]. 

υπερπαραγωγή (η) [1891] 1. ΟΙΚΟΝ. η παραγωγή γεωργικών ή βιο-
µηχανικών προϊόντων σε ποσότητες µεγαλύτερες από τις αναγκαίες 
ή τις προβλεπόµενες: φέτος είχαµε ~ πορτοκαλιών και προβλέπεται 
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ότι εκατοντάδες τόνοι θα σαπίσουν στις χωµατερές · 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 
θεατρικό, κινηµατογραφικό ή τηλεοπτικό έργο που διαθέτει πλούσια 
και επιβλητικά σκηνικά, πολλούς ηθοποιούς, σκηνές πλήθους κ.λπ., 
απαιτεί υψηλότατο χρηµατικό ποσό για την ολοκλήρωση του και 
έχει τα ανάλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. overproduction (σηµ. 1), super-
production (σηµ. 2)]. 

υπερπατριώτης (ο) {υπερπατριωτών}, υπερπατριώτισσα (η) 
{υπερπατριωτισσών} (ειρων.-κακόσ.) πρόσωπο που προβάλλει υπερ-
βολικά και ενίοτε υποκριτικά την προσήλωση του στο ιδανικό τής 
πατρίδας, παρασυρόµενος σε εθνικιστικές ακρότητες και καταδικά-
ζοντας όσους και ό,τι δεν υπηρετεί, κατά τη γνώµη του, τα εθνικά 
ιδεώδη: θερµοκέφαλοι ~ υποστήριξαν τη λύση τής άµεσης στρατιω-
τικής επέµβασης || κάποιοι -, αυτόκλητοι εθνικοί σωτήρες, χαρακτη-
ρίζουν προδότες όσους δεν συµφωνούν µε τις απόψεις τους. — υπερ-
πατριωτισµός (ο), υπερπατριωτικός, -ή, -ό. 

υπερπέραν (το) {άκλ.} (λόγ.) 1. ο πέρα από τον θάνατο κόσµος, η µε-
ταθανάτια, η άλλη ζωή ΣΥΝ. ο άλλος κόσµος 2. (καθηµ.) οτιδήποτε 
βρίσκεται ή υποθέτουµε ότι βρίσκεται πέρα από τον γνωστό κόσµο: 
φωνές από το ~. [ΕΤΥΜ. < υπέρ- + πέραν, απόδ. τού γαλλ. l'au-delà]. 

υπερπήδηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) 1. πή-
δηµα πάνω από (κάτι): ~ χαντακιού | εµποδίου 2. (ειδικότ. στη γυ-
µναστική) πήδηµα πάνω από γυµναστικό όργανο µε στήριξη µόνο 
των χεριών σε αυτό ή χωρίς καµία στήριξη 3. (µτφ.) η υπέρβαση οποι-
ουδήποτε εµποδίου, η µε οποιονδήποτε τρόπο κατίσχυση επί προσώ-
που, πράγµατος κ.λπ.: η ~ των δυσκολιών | των οικονοµικών δυσχε-
ρειών | των αντιδράσεων || η ~ των αντιπάλων | των ανταγωνιστών 
ΣΥΝ. (καθηµ.) ξεπέρασµα, (λόγ.) εξουδετέρωση, υπερνίκηση, υπερί-
σχυση. 

υπερπηδώ ρ. µετβ. [αρχ.] {υπερπηδάς... | υπερπήδ-ησα, -ώµαι, -άται..., 
-ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 1. (κυριολ.-σπάν.) πηδώ πάνω από (κάτι), 
ξεπερνώ µε πήδηµα: το άλογο υπερπήδησε την τάφρο µε δυσκολία 2. 
(µτφ.-συχνότ.) εξουδετερώνω οτιδήποτε µε εµποδίζει ή µε δυ-
σκολεύει, αναδεικνύοµαι ισχυρότερος αυτού: χρειάστηκε να υπερ-
πηδήσουµε πολλές δυσχέρειες, για να φτάσουµε εδώ || ~ εµπόδια | 
δυσκολίες | προβλήµατα ΣΥΝ. (λόγ.) υπερνικώ, (καθηµ.) ξεπερνώ. 

υπερπλασία (η) [1879] {υπερπλασιών} η υπέρµετρη ανάπτυξη τού 
όγκου οργάνου ή ιστού, η οποία οφείλεται σε πολλαπλασιασµό των 
συστατικών κυττάρων του, δηλ. σε αύξηση τού αριθµού τους, κατ' 
αντιδιαστολή προς την υπερτροφία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < υπέρ- + -πλασία < πλάσσω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hyperplasia]. 

υπερπληθυσµός (ο) [1821] {χωρ. πληθ.} 1. πληθυσµός υπερβολικά 
και δυσανάλογα αυξηµένος σε σχέση µε τις οικονοµικές συνθήκες 
χώρας ή περιοχής και µε τα διαθέσιµα µέσα διαβίωσης του: ένα από 
τα βασικότερα προβλήµατα των χωρών τού Τρίτου Κόσµου είναι ο -2. 
ΖΩΟΛ. αριθµός των ατόµων ζωικού είδους σε δεδοµένη περιοχή, ο 
οποίος εµφανίζεται δυσανάλογα µεγάλος σε σχέση µε τις διαθέσιµες 
πηγές σε οξυγόνο, χώρο, τροφή, νερό κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. overpopulation]. 

υπερπληθωρα (η) {χωρ. πληθ.} υπερβολικά µεγάλος αριθµός (από 
κάτι): ~ τροφίµων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. των αγγλ. overabundance, surfeit]. 

υπερπληθωρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. ταχύτατη αύξηση τού 
ρυθµού τού πληθωρισµού, η οποία συνοδεύεται από συνεχή πτώση 
τής αξίας τού εθνικού νοµίσµατος, διαρροή κεφαλαίων στο εξωτερι-
κό, συρρίκνωση τής αγοραστικής δύναµης τού καταναλωτικού κοι-
νού και συναλλαγές σε είδος, αποθάρρυνση των επενδύσεων και δη-
µιουργία ανεργίας, µε σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική 
συνοχή (βλ. κ. λ. πληθωρισµός) ΣΥΝ. καλπάζων πληθωρισµός. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. hyperinflation (νόθο συνθ.)]. 

υπερπλήρης, -ης, -ες [µτγν.] {υπερπλήρ-ους | -εις (ουδ. -η)} (λόγ.-εµ-
φατ.) εντελώς πλήρης, αυτός που δεν χωράει απολύτως τίποτε ή που 
έχει γεµίσει περισσότερο από όσο προβλέπεται ή επιτρέπεται: το θέ-
ατρο είναι ~, δεν χωράει άλλους || ~ ξενοδοχείο | βαγόνι | δοχείο. — 
υπερπληρότητα (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

υπερπλήροφόρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η παροχή υπερ-
βολικής πληροφόρησης ΑΝΤ. υποπληροφόρηση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. overinforming]. 

υπερπληρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {υπερπληροίς... | υπερπλήρ-ωσα, -ούµαι, -
ώθηκα, -ωµένος} (λόγ.) γεµίζω (κάτι) µέχρι επάνω ή περισσότερο από 
όσο πρέπει: ~ δοχείο | δεξαµενή || ~ αίθουσα | θέατρο µε κόσµο ΣΥΝ. 
(καθηµ.) παραγεµίζω. — υπερπλήρωση (η) [µτγν.]. 

υπέρπολυς, -πολλή, -πολύ [αρχ.] (υπέρπολλ-οι (ουδ. -α)} (εκφραστ.-
λόγ.) αυτός που είναι υπερβολικά πολύς: οι τράπεζες επιβαρύνουν 
τους δανειολήπτες µε υπέρπολυ τόκο. — υπέρπολυ επίρρ. 

υπερπολυτελής, -ής, -ές {υπερπολυτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
εξαιρετικά πολυτελής, αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη πολυ-
τέλεια, που φανερώνει χλιδή: ~ ξενοδοχείο | έπαυλη | θαλαµηγός || -
διαβίωση ΑΝΤ. λιτός, πενιχρός. — υπερπολυτελώς επίρρ., υπερπο-
λυτέλεια ι^η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

υπερπολυτιµος, -η, -ο αυτός που έχει υπερβολικά µεγάλη αξία ή εί-
ναι πάρα πολύ χρήσιµος: ~ αντίκα || ~ συνεργάτης | παίκτης. 

υπερπόντιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που βρίσκεται ή γίνεται πέρα 
από τη θάλασσα, πέρα από τον ωκεανό, δηλ. πολύ µακριά: ~ χώρα | 
κτήση | αποικία | ταξίδι | εµπόριο- ΦΡ. υπερπόντιος αλιεία η αλιεία 
που διεξάγεται µε µεγάλα σκάφη εκτός Μεσογείου Θαλάσσης, π.χ. 
στις ακτές τής Β∆. Αφρικής στον Ατλαντικό Ωκεανό ή στις ακτές τής 
Α. Αφρικής. 

υπερπροϊόν (το) {υπερπροϊόντ-ος | -α, -ων} ΟΙΚΟΝ. το πλεόνασµα πάνω 
από το αναγκαίο προϊόν (που παράγεται, όταν ο παραγωγός έχει 
καλύψει τις ανάγκες του). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. surplus-
product]. 

υπερπροπόνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εντατικότερη 
από το κανονικό προπόνηση κατά την περίοδο προετοιµασίας ενός 
αθλητή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. overtraining]. 

υπερπροσπάθεια (η) {υπερπροσπαθειών} η πολύ µεγάλη προσπάθεια, 
η προσπάθεια που υπερβαίνει τις συνήθεις δυνάµεις ή δυνατότητες: 
χρειάστηκε -, για να πείσουµε τους εταίρους µας για την ορθότητα των 
απόψεων µας. 

υπερπροστασία (η) {χωρ. πληθ.) 1. ΨΥΧΟΛ. η εκδήλωση υπερβολικής 
προστασίας και φροντίδας εκ µέρους των γονέων προς τα παιδιά 
τους, η οποία συντελεί στον περιορισµό τής πρωτοβουλίας και αυτε-
νέργειας τους, µε αποτέλεσµα την εξάρτηση των παιδιών από τους 
γονείς: η ~ συνήθως κάνει τα παιδιά δειλά και ευθυνόφοβα ΣΥΝ. 
υπερπροστατευτικότητα, υπερπροστατευτισµός 2. η παροχή υψηλής 
προστασίας και ασφάλειας: αντιηλιακό για ~ από τον ήλιο. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. overprotection]. 

υπερπροστατευτικός, -ή, -ό αυτός που εκδηλώνει υπερπροστασία: ~ 
συµπεριφορά | γονιός.  — υπερπροστατευτικά επίρρ., υπερ-
προστατευτικότητα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
overprotective]. 

υπερπροστατευτισµός (ο) 1. ΟΙΚΟΝ. πολιτική αυστηρού προστα-
τευτισµού 2. ΨΥΧΟΛ. η υπερπροστασία. 

υπερπροσφορά (η) 1. η προσφορά (πράγµατος) σε πολύ µεγαλύτερο 
βαθµό από το αναγκαίο ή το αναµενόµενο: ~ αγαθών | ενδιαφέροντος 
2. (σε εµπορικά καταστήµατα) η προσφορά προϊόντος σε πολύ 
χαµηλή τιµή πωλήσεως, συνήθ. λόγω εκπτώσεων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Überangebot]. 

υπέρπυρο κ. (λαϊκ.) πέρπυρο κ. πέρπερο (το) {υπερπύρ-ου | -ων} 
χρυσό βυζαντινό νόµισµα που τέθηκε σε κυκλοφορία επί Μ. Κων-
σταντίνου το 309 µ.Χ. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. ύπέρπυρος (λόγω τού χρώ-
µατος τού νοµίσµατος) < ύπερ- + -πυρός < πυρ, πυρός}. 

υπερρεαλισµός (ο) {χωρ. πληθ.} σηµαντικό καλλιτεχνικό και λογο-
τεχνικό κίνηµα που αναπτύχθηκε κυρ. στις αρχές τού 20ού αι. (αφό-
του ο Αντρέ Μπρετόν το 1924 και το 1929 εξέδωσε το πρώτο και το 
δεύτερο αντίστοιχα υπερρεαλιστικό µανιφέστο) δίνοντας έµφαση 
στην υποσυνείδητη ή άλογη σηµασία των παραστάσεων που ενεργο-
ποιούνται αυτόµατα µε τον ελεύθερο συνειρµό, καθώς και στην αξιο-
ποίηση τυχαίων εντυπώσεων, ασυνήθιστων αντιθέσεων κ.λπ. ΣΥΝ. 
σουρεαλισµός. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. surréalisme, βλ. κ. 
σουρεαλισµός}. 

υπερρεαλιστής (ο), υπερρεαλίστρια (η) {υπερρεαλιστριών} οπαδός 
τού κινήµατος τού υπερρεαλισµού ΣΥΝ. σουρεαλιστής. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. surréaliste, βλ. κ. σουρεαλιστής]. 

υπερρεαλιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το κίνηµα τού υ-
περρεαλισµού: ~ τάση στη ζωγραφική || ~ απόδοση ενός θέµατος || ~ 
ποίηση ΣΥΝ. σουρεαλιστικός. — υπερρεαλιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

υπερσιβηρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διάσχιση τής 
Σιβηρίας: ~ γραµµή 2. υπερσιβηρικός (σιδηρόδροµος) σιδηροδροµι-
κή γραµµή που διασχίζει τη Σιβηρία, συνδέοντας τη Ρωσία µε τις 
ακτές τού Ειρηνικού Ωκεανού: ταξιδεύω µε τον ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. Trans-Siberian]. 

υπερσιτίζω ρ. µετβ. {υπερσίτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} δίνω σε 
(κάποιον) υπερβολική τροφή ΑΝΤ. υποσιτίζω. ÌETYM. < µτγν. 
υπερσιτίζω < ύπερ- + σιτίζω < σίτος]. 

υπερσιτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ο σιτισµός κατά υπερβολικές πο-
σότητες, δηλ. κατά ποσότητες που υπερκαλύπτουν τις διατροφικές 
ανάγκες τού ατόµου (παλαιότ. και για θεραπευτικούς σκοπούς): οι 
φυµατικοί υποβάλλονταν παλιά σε ~ ΑΝΤ. υποσιτισµός 2. (ειδικότ.) η 
παροχή σε ζώο περισσότερης τροφής από όση απαιτείται για να κα-
λυφθούν οι ανάγκες του, µε στόχο την πάχυνση του για την παραγω-
γή κρέατος, την υποκίνηση ορισµένων λειτουργιών στον οργανισµό 
του (π.χ. αύξηση τής γονιµότητας) κ.ά. Επίσης υπερσίτιση (η). — 
υπερσιτιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
suralimentation]. 

υπέρσοφος, -η, -ο [αρχ.] (σπάν.) εξαιρετικά σοφός, αυτός που δια-
θέτει πολύ µεγάλη σοφία ΣΥΝ. πάνσοφος. 

υπερσύγχρονος, -η, -ο πάρα πολύ σύγχρονος, αυτός που κατα-
σκευάζεται, λειτουργεί κ.λπ. αξιοποιώντας και τα πιο πρόσφατα τε-
χνολογικά επιτεύγµατα: ~ συσκευή | µηχάνηµα | όπλο | αεροσκάφος | 
κατασκευή | τεχνολογικός εξοπλισµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. ultra-moderne]. 

υπερσυντέλικος (ο) {υπερσυντελίκ-ου | -ων, -ους} ΓΛΩΣΣ. χρόνος τού 
ρήµατος που σχηµατίζεται στα Νέα Ελληνικά περιφραστικά (µε το 
βοηθητικό ρήµα «είχα») και δηλώνει τον σχετικό χρόνο στο πα-
ρελθόν, δηλ. πράξη που έχει ολοκληρωθεί στο παρελθόν πριν από άλ-
λη, επίσης ολοκληρωµένη στο παρελθόν, λ.χ. είχα ήδη φύγει, όταν ει-
δοποίησες τους άλλους. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύπερσυντέλικος (ενν. χρόνος) < ύπερ- + -συντέλικος < 
συντελώ (-έω)}. 

υπερσυντηρητικός, -ή, -ό αυτός που είναι υπερβολικά συντηρητικός: 
~ πολιτικός | απόψεις. — υπερσυντηρητικά επίρρ., υπερσυντη-
ρητισµός (ο). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ultraconservative]. 

υπέρταση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. η µη φυσιολογική 
αύξηση τής πιέσεως που ασκείται από το αίµα στα τοιχώµατα των 



υπερτασικός 1840 υπέρφορτος 
 

αγγείων, η οποία συνεπάγεται κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκε-
φαλικού επεισοδίου: αρτηριακή (αυξηµένη πίεση τού αίµατος στις 
αρτηρίες) | ενδοκρανιακή | πνευµονική | πυλαία | φλεβική ~ ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) πίεση ΑΝΤ. υπόταση 2. ΗΛΕΚΤΡ. το φαινόµενο κατά το οποίο το 
πλάτος ή η ενεργός τιµή τής εναλλασσόµενης τάσης στα άκρα ενός 
πυκνωτή ή ιδανικού πηνίου κυκλώµατος µπορεί, µε ορισµένες προϋ-
ποθέσεις, να πάρει τιµή µεγαλύτερη από το πλάτος ή την ενεργό τι-
µή τής εναλλασσόµενης τάσης που τροφοδοτεί το κύκλωµα. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. ύπέρτασις < ΰπερ + τάσις (< τείνω), o ιατρ. όρ. είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. hypertension]. 

υπερτασικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την υπέρταση: ~ σύ-
µπτωµα || (ως ουσ.) είναι ~ και τρώει τα φαγητά ανάλατα. 

υπέρτατος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται πάνω από όλους ή από όλα σε 
µέγεθος, αξία, σηµασία, σπουδαιότητα κ.λπ.: έφθασε στον ~ βαθµό 
ευδαιµονίας || η ελευθερία θεωρείται το ~ αγαθό τού ανθρώπου || ~ 
τιµή | θυσία | αρχή || ~ κριτής (ο Θεός) || άνθρωπος υπέρτατης σοφίας 
| αρετής ΣΥΝ. ανώτατος, ύψιστος, ύπατος, κορυφαίος ΑΝΤ. κα-
τώτατος, έσχατος· ΦΡ. υπέρτατο Ον ο Θεός. — υπέρτατα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υπέρτατος < υπέρ + παραγ. επίθηµα -τατος (τού υπερθ. 
βαθµού)]., 

υπερταχύς, -εία, -ύ {υπερταχ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών)} 
1. αυτός που αναπτύσσει πάρα πολύ µεγάλη ταχύτητα: ~ τρένα | σι-
δηροδροµική γραµµή 2. υπερταχεία (η) ταχεία (τρένο) που αναπτύσ-
σει πάρα πολύ µεγάλη ταχύτητα. [ΕΤΥΜ. Στη σηµ 2 η λ. είναι απόδ. 
τού γαλλ. train à grande vitesse]. 

υπερτέλειος, -α, -ο [µτγν.] 1. (συνήθ. ως χαρακτηρισµός τού Θεού) 
απόλυτα τέλειος ΣΥΝ. τελειότατος ΑΝΤ. ατελέστατος 2. (εµφατ.) αυτός 
που ενσαρκώνει το ιδανικό πράγµατος, ιδέας, καταστάσεως κ.λπ.: ~ 
συσκευή | µέθοδος | σύστηµα ΣΥΝ. ιδανικός, ιδεώδης. 

υπερτεµαχιακός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. υπερτεµαχιακά φαινόµενα φαινόµενα 
που σχετίζονται µε το εκφώνηµα (σειρά λέξεων: φράση | ολόκληρη 
πρόταση) και όχι µε τα απλά τεµάχια τού λόγου- τέτοιο φαινόµενο 
είναι ο επιτονισµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
suprasegmental], 

υπερτέρηση (η) [1876] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η υπεροχή, 
ανωτερότητα (έναντι άλλου). 

υπέρτερος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που υπερτερεί, που υπερέχω ποσοτικά 
ή ποιοτικά: παρότι αντιµετώπισαν ~ δυνάµεις, νίκησαν ΣΥΝ. µεγαλύ-
τερος, ανώτερος ΑΝΤ. κατώτερος, υποδεέστερος. [ΕΤΥΜ < αρχ- 
υπέρτερος < υπέρ- + παραγ. επίθηµα -τερος (τού συγκρ. βαθµού)]. 

υπερτερώ ρ. µετβ. {υπερτερείς... | υπερτέρησα} (λόγ.) (+γεν.) είµαι ή 
γίνοµαι ανώτερος (από άλλον), βρίσκοµαι σε καλύτερη µοίρα, υπερι-
σχύω: υπερτερεί σαφώς των υπολοίπων σε εξυπνάδα και επιµέλεια || 
στο σχέδιο αυτό τα πλεονεκτήµατα υπερτερούν των µειονεκτηµάτων 
ΣΥΝ. υπερέχω, πλεονεκτώ, επικρατώ ΑΝΤ. µειονεκτώ, υπολείποµαι. 
[ΕΤΥΜ, < µτγν. υπερτερώ (-έω) < αρχ. υπέρτερος (βλ.λ.)]. 

υπερτίµηµα (το) {υπερτιµήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΟΙΚΟΝ. 1. η αύξηση 
τής αξίας ή τής προσόδου περιουσιακού στοιχείου ή άλλου οικονο-
µικού αγαθού: αυτόµατο ~ (που προκύπτει ανεξάρτητα από την προ-
σωπική συµβολή τού κατόχου τού οικονοµικού αγαθού) ΑΝΤ. υποτί-
µηµα 2. (συνεκδ.) το χρηµατικό όφελος που αποκοµίζει ο ιδιοκτήτης 
από την υπερτίµηση τής περιουσίας του 3. (συνεκδ.) το χρηµατικό 
ποσό κατά το οποίο αυξάνεται η αγοραία τιµή αγαθού ή εµπορεύµα-
τος σε σύγκριση µε την προηγούµενη ή µε τη συνήθη τιµή του 4. η 
διαφορά ανάµεσα στην ονοµαστική αξία τίτλου ή την πραγµατική 
αξία νοµίσµατος και στην τρέχουσα τιµή του, όταν η τελευταία είναι 
ανώτερη. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. increment]. 

υπερτιµηµένος, -η, -ο 1. αυτός που του αποδίδουν µεγαλύτερη αξία 
από την πραγµατική: το ταλέντο του είναι ~· δεν είναι παρά ένας µέ-
τριος ηθοποιός ΑΝΤ. υποτιµηµένος 2. ΟΙΚΟΝ. (νόµισµα) που η ισοτιµία 
του έχει καθοριστεί σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που διαµορφώ-
νεται στην ελεύθερη αγορά. 

υπερτίµηση (η) [1863] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η απόδοση 
υπερβολικής αξίας (σε κάτι): ~ των δυνατοτήτων | των ικανοτήτων 
κάποιου ΣΥΝ. υπερεκτίµηση ΑΝΤ. υποτίµηση 2. ΟΙΚΟΝ. η αύξηση τής 
τιµής αγαθού ή εµπορεύµατος: ~ των ειδών διατροφής ΑΝΤ. υποτίµη-
ση 3. (συνεκδ.) το ποσό κατά το οποίο αυξάνεται η αξία ή η πρόσο-
δος περιουσιακού στοιχείου ή άλλου οικονοµικού αγαθού ΣΥΝ. υπερ-
τίµηµα. 

υπερτιµολονώ ρ. µετβ. {υπερτιµολογείς... | υπερτιµολόγ-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος) τιµολογώ (κάτι) µε ποσό µεγαλύτερο από την πραγ-
µατική του αξία: ~ εµπόρευµα | προϊόν. — υπερτιµολόγηση (η). 

υπέρτιµος (ο) {υπερτίµ-ου | -ων, -ους} αυτός που του αξίζει ιδιαίτερη 
τιµή· συνήθ. ως τιµητικός τίτλος αρχιερέων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. επίθ. 
ύπέρτιµος < υπέρ + -τιµος < τιµή]. 

υπερτιµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {υπερτιµάς... | υπερτίµ-ησα, -ώµαι, -άται..., -
ήθηκα, -ηµένος} 1. αποδίδω σε (κάποιον/κάτι) αξία µεγαλύτερη από 
την πραγµατική του: ~ τις δυνάµεις | τις ικανότητες µου ΣΥΝ. υπερε-
κτιµώ ΑΝΤ. υποτιµώ 2. αυξάνω την τιµή εµπορεύµατος ή άλλου οικο-
νοµικού αγαθού: υπερτιµήθηκαν τα είδη διατροφής ΣΥΝ. ανατιµώ, α-
κριβαίνω,ΑΝΤ. υποτιµώ, φτηναίνω. 

υπερτονίζω ρ. µετβ. {υπερτόνισ-α, -τηκα, -µένος} τονίζω (κάτι) υπερ-
βολικά, δίνω µεγαλύτερη σηµασία σε (κάτι) από αυτή που έχει πραγ-
µατικά: υπερτόνισαν την αξία των πληροφοριών, αλλά αυτές αποδεί-
χθηκαν ασήµαντες ΣΥΝ. (µτφ.) υπογραµµίζω. — υπερτονισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. overstress]. 

υπερτραφής, -ής, -ές {υπερτραφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) υπερβολι-
κά ευτραφής: ~ άνθρωπος | υποζύγιο ΣΥΝ. ευτραφέστατος ΑΝΤ. (λόγ.) 

λιπόσαρκος, κάτισχνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύπερτραφής < ύπερ- + -τραφής, από το θ. τού παθ. αορ. 
β' έ-τράφ-ην, ρ. τρέφω]. 

υπερτριχωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η υπερβολική 
ανάπτυξη τού αριθµού και τού όγκου των τριχών τού σώµατος και 
τής κεφαλής ή η εµφάνιση τριχώµατος σε άτριχα µέρη (λ.χ. επάνω σε 
ελιές). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypertrichosis]. 

υπερτροφία (η) [1856] {χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. η υπερβολική αύξηση τού 
όγκου και τού βάρους ιστού ή οργάνου οργανισµού (ανθρώπου, ζώ-
ου, φυτού), η οποία οφείλεται σε αύξηση τού όγκου των κυττάρων 
και των συστατικών του στοιχείων, χωρίς αντίστοιχη αύξηση τού 
αριθµού τους (κατ' αντιδιαστολή προς την υπερπλασία, βλ.λ.): ~ µυός 
| τής καρδιάς 2. (σπανιότ.) η υπέρµετρη λήψη τροφής και κατά συνέ-
πεια η υπερβολική θρέψη ΣΥΝ. υπερσιτισµός ΑΝΤ. υποσιτισµός 3. 
(µτφ.) η υπερβολική ανάπτυξη: «στη συνειδητή ατροφία τού κοινωνι-
κού κράτους αντιστοιχεί η ~ τού ποινικού κράτους» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hypertrophie]. 

υπερτροφικός, -ή, -ό [1891] αυτός που χαρακτηρίζεται από υπερ-
τροφία, που είναι υπερβολικά ανεπτυγµένος: ~ όργανο | µυς | καρδιά 
|| (µτφ.) ~ εγώ ΑΝΤ. ατροφικός. — υπερτροφικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hypertrophique]. 

υπερτυχερός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι εξαιρετικά τυχερός, που 
κερδίζει πολλά, επειδή τον ευνοεί η τύχη 2. υπερτυχερός (ο) ο νικη-
τής διαγωνισµού λαχείων ή γενικότ. (νόµιµων) τυχερών παιχνιδιών 
µε πολύ µεγάλα κέρδη: ο ~ τού ΛΟΤΤΟ | τού ΠΡΟ-ΠΟ | τού πρωτο-
χρονιάτικου Εθνικού Λαχείου. 

υπέρυθρος, -η, -ο (λόγ.) 1. (σπάν.) αυτός τού οποίου το χρώµα κλίνει 
προς το ερυθρό, κοκκινωπός 2. ΦΥΣ. υπέρυθρη ακτινοβολία | υπέ-
ρυθρες ακτίνες ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, που βρίσκεται στην 
περιοχή τού φωτεινού φάσµατος πριν από το ερυθρό και τής οποίας 
τα µήκη κύµατος είναι µεγαλύτερα των ορατών ακτινοβολιών και µι-
κρότερα των µικροκυµάτων 3. αυτός που λειτουργεί µε υπέρυθρες 
ακτίνες: ~ αισθητήρας || σύστηµα ~ έρευνας και ιχνηλάτησης. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. υπέρυθρος < ύπ(ο)- + ερυθρός. Ο φυσ. όρ. είναι απόδ. τού 
αγγλ. ultra-red]. 

υπερυπολογιστής (ο) ηλεκτρονικός υπολογιστής µε εξαιρετικά 
υψηλές επιδόσεις: «µυστικές υπηρεσίες χρησιµοποιούν υπερυπολο-
γιστές για την επεξεργασία επικοινωνιών και αποκρυπτογράφηση» 
(εφηµ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. super computer]. 

υπερυψώνω ρ. µετβ. {υπερύψω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) υψώνω (κά-
τι) πάνω από το συνηθισµένο ή πάνω από κάτι άλλο, δίνω σε (κάτι) 
µεγαλύτερο ύψος: ~ το καµπαναριό || (η µτχ. υπερυψωµένος, -η, -ο) ~ 
διάβαση | σιδηροδροµική γραµµή ! επίπεδο | δάπεδο | ισόγειο ΣΥΝ. α-
νυψώνω ΑΝΤ. χαµηλώνω, κατεβάζω. — υπερύψωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύπερυψώ (·όω) < υπέρ- + ύψώ < ϋψος]. 

υπερφαλαγγίζω ρ. µετβ. {υπερφαλάγγισ-α, -τηκα, -µένος) (λόγ.) 1. 
ΣΤΡΑΤ. επεκτείνω το µέτωπο τής φάλαγγας µου, για να κυκλώσω το 
ένα ή και τα δύο άκρα τής εχθρικής παράταξης ΣΥΝ. υπερκερώ 2. 
(µτφ.) υπερβαίνω (ό,τι µε εµποδίζει ή µε δυσκολεύει), περνώ πέρα ή 
πάνω από (κάποιον/κάτι) µε οποιονδήποτε τρόπο: τα τελευταία χρό-
νια οι ιδεολογικοί µας αντίπαλοι µας υπερφαλάγγισαν, αλλά δεν µας 
διέλυσαν ΣΥΝ. ξεπερνώ. — υπερφαλάννιση (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ύπερφαλαγγώ (-έω) < ύπερ- + -φαλαγγώ < φάλαγξ, -αγ-γος]. 

υπερφίαλος, -η, -ο (λόγ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που υπερηφανεύεται 
υπερβολικά και παράλογα, που συµπεριφέρεται µε αλαζονεία και 
θράσος: ~ άνθρωπος | ηγεµόνας ΣΥΝ. αλαζόνας, (λογιότ.) επηρµένος, 
υπεροπτικός ΑΝΤ. ταπεινός, µετριόφρων 2. αυτός που χαρακτηρίζεται 
από αλαζονεία: ~ αξίωση | φιλοδοξία | συµπεριφορά ΣΥΝ. υπεροπτι-
κός ΑΝΤ. ταπεινός. — υπερφίαλα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υπερφίαλος, αβεβ. ετύµου, λ. µε α' συνθ. την πρόθ. υπέρ. 
Ως προς το β' συνθ., έχουν διατυπωθεί δύο υποθέσεις: (α) Σύµφωνα µε 
την παραδοσιακή άποψη, προέρχεται από τη λ. φιάλη µε τη σηµ. «αυ-
τός που ξεχειλίζει, που είναι υπερβολικά γεµάτος», από όπου επε-
κτάθηκε στη γενική σηµ. «υπερόπτης, υπερβολικός» (β) Νεότεροι 
ερευνητές ανάγουν το επίθ. στο αρχ. ΰπερφυής «υπερµεγέθης, υπερ-
βολικός» (< ύπερ- + -φυής < φύω | -οµαί) µέσω τ. *ύπερφύαλος (και 
µε ανοµοίωση υπερφίαλος) < ύπερ- + φυ- (< φύω) + παραγ. επίθηµα -
αλός (πβ. κ. ατάσθ-αλος)]. 

υπερφιλελεύθερος, -η, -ο [1889] αυτός που είναι υπερβολικά φι-
λελεύθερος: ~ ανάλυση για τις αδυναµίες τού κράτους. 

υπερφιλόδοξος, -η, -ο αυτός που είναι υπερβολικά φιλόδοξος. — 
υπερφιλοδοξία (η). 

υπερφορολόγηοη (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η υπερβολική 
φορολόγηση. — υπερφορολογώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. overtaxation]. 

υπερφορτίζω ρ. µετβ. [υπερφόρτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
ΗΛΕΚΤΡ. φορτίζω (κάτι) υπερβολικά µε ηλεκτρικό φορτίο µεγαλύτερο 
από το κανονικό: η συσκευή υπερφορτίστηκε 2. (γενικότ.) φορτίζω 
(κάτι) υπερβολικά ΣΥΝ. (καθηµ.) υπερφορτώνω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. surcharger]. 

υπερφόρτιση (η) [1879] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. ΦΥΣ. η φόρ-
τιση ηλεκτρικής συσκευής µε ηλεκτρικό φορτίο µεγαλύτερο τού κα-
νονικού 2. (συνεκδ.) το πρόσθετο φορτίο, το οποίο δέχεται υπό συ-
γκεκριµένες συνθήκες µια µηχανή ή κατασκευή. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. surcharge]. 

υπέρφορτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι υπερφορτωµένος ΣΥΝ. 
κατάφορτος. 



υπερφορτώνω 1841 υπηκοότητα 
 

υπερφορτώνω ρ. µετβ. {υπερφόρτω-σα, -θηκα, -µένος} φορτώνω υπερβολικά 
(κάτι), τοποθετώ φορτίο | βάρος µεγαλύτερο τού κανονικού ή τού 
επιτρεποµένου σε (κάτι): ~ βαγόνι | πλοίο | αυτοκίνητο ΣΥΝ. παραφορτώνω. 
— υπερφόρτωση (η) [1844]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύπερφορτώ (-όω) < ύπερ- + φορτώ (-όω) < φόρτος (βλ.λ.)]. 

υπερφυής, -ής, -ές {υπερφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που υπερβαίνει τη 
φύση, υπερφυσικός: ~ κόσµος | πραγµατικότητα ANT. φυσικός, γήινος, 
πραγµατικός 2. (συνεκδ.) υπέροχος, εξαίσιος: ~ σύλληψη | αποκάλυψη. — 
υπερφυώς επίρρ. [αρχ.], ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ΰπερφυής 
< υπέρ + -φυής (< φύω, φύοµαι), πβ. προσ-φυής]. 

υπερφυσικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που υπερβαίνει τη φύση και τους νόµους 
της, που η ύπαρξη ή η εκδήλωση του δεν εξηγείται µε βάση τους φυσικούς 
νόµους και δεν ερµηνεύεται λογικά: ~ φαινόµενο | όραµα | εµπειρία | δυνάµεις 
|| ~ ον (η θεότητα) ΣΥΝ. υπερκόσµιος ΑΝΤ. φυσικός, φυσιολογικός 2. (µτφ.) 
εξαιρετικά µεγάλος- µεγαλύτερος από το φυσικό ή το κανονικό: ~ δύναµη || ~ 
µπεµπές (πολύ παχύ και µεγαλόσωµο µωρό ή µεγαλόσωµος άνδρας µε µυαλό 
ή συµπεριφορά µωρού) || «τέλεια στην όψη φρούτα µε ~ ιδιότητες λόγω τής µε-
τάλλαξης των γονιδίων τους» (εφηµ.) ΣΥΝ. υπερµεγέθης. — υπερφυ-σικ-ά | -
ώς [1889] επίρρ. 

υπερχειλίζω ρ. αµετβ. [1887] {υπερχείλισ-α, -µένος) (λόγ.) (για υγρά) 
υπερβαίνω τα χείλη δοχείου, την κοίτη ποταµού, τη στεφάνη διαφράγµατος 
κ.λπ. και χύνοµαι έξω: το ποτάµι υπερχείλισε ΣΥΝ. εκχει-λίζω, ξεχειλίζω. — 
υπερχείλιση (η) [1872]. 

υπέρχλωρικός, -ή, -ό [1889] ΧΗΜ. (κυρ. για άλατα) αυτός που περιέχει την 
υπερχλωρική ρίζα (C104). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. perchlorique (νόθο συνθ.) < per- (< λατ. per 
«υπερβολικά, πολύ») + chlorique (βλ. λ. χλώριο)]. 

υπερχλωρυδρία (η) [1895] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η παθολογική κατάσταση που 
συνίσταται στην αυξηµένη περιεκτικότητα των γαστρικών υγρών τού 
στοµάχου σε υδροχλωρικό οξύ και εκδηλώνεται µε αίσθηµα καύσου και 
ξινίλες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hyperchlorhydrie]. 

υπερχρεώνοµαι ρ. αµετβ. {υπερχρεώ-θηκα, -µένος) αποκτώ περισσότερα χρέη 
από αυτά που µπορώ να αποπληρώσω: υπερχρεωµένη εταιρεία | οργανισµός. 

υπερχρέωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η υπερβολική χρέωση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. overcharge]. 

υπερχρονικος, -ή, -ό αυτός που ξεπερνάει τον χρόνο, που ισχύει σε διαφορετικές 
εποχές. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. super-temporal]. 

υπερχρονισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΝΟΜ. ακύρωση (δηλ. παύση τής ισχύος) 
νοµικής συµβάσεως, συµβολαίου κ.λπ. λόγω µη ανανεώσεως του εντός 
καθορισµένης προθεσµίας 2. (γενικότ.) παραγραφή που επέρχεται λόγω 
παρελεύσεως προθεσµίας. 

υπερχρωµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 1. η παρουσία αυξηµένης ποσότητας 
χρωστικής στο δέρµα και γενικότ. σε ιστό ή όργανο 2. η παρουσία αυξηµένης 
ποσότητας αιµοσφαιρίνης στα ερυθρά αιµοσφαίρια. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. hyperchromia], 

υπερψηφίζω ρ. µετβ. [1883] {υπερψήφισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
εγκρίνω (κάτι) µε την ψήφο µου, δίνω θετική ψήφο σε (κάτι): η Βουλή 
υπερψήφισε το νοµοσχέδιο || - πρόταση | νόµο | σχέδιο ΑΝΤ. καταψηφίζω. 

υπερψήφιση (η) [1889] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.) η έγκριση µε ψήφιση από 
την πλειονότητα: η ~ τού νοµοσχεδίου από τα 2/3 τής Βουλής. ρ 

υπερώα (η) {δύσχρ. υπερώων} ΑΝΑΤ. το άνω τοίχωµα τής στοµατικής 
κοιλότητας σε σχήµα θόλου, το οποίο χωρίζει το στόµα από τη ρινική 
κοιλότητα: σκληρή ~ (το πρόσθιο τµήµα της) || µαλακή - (το οπίσθιο τµήµα 
της) ΣΥΝ. ουρανίσκος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπερφακ επίρρ. *ύπέρω, που αποσπάστηκε από το αρχ. 
ύπερώτατος (< υπέρ, κατά τα άνώ-τατος, κατώ-τατος)]. 

υπερωικός, -ή, -ό [1782] ΓΛΩΣΣ. (φθόγγος) που αρθρώνεται µε επαφή τής 
ράχης τής γλώσσας στην υπερώα, π.χ. το κ στη λέξη καλός, το γ στη λέξη 
γόνος, το χ στη λέξη χαρά, το γκ στη λέξη γκαµήλα είναι ~ σύµφωνα ΣΥΝ. 
ουρανικός. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. vélaire]. 

υπερώιος, -α, -ο (λόγ.) ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε την υπερώα: ~ αδένας | 
νεύρο | αρτηρία | οστό | απόφυση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ύπερφος | -ώιος < επίρρ. 
*ύπέρω (βλ. λ. υπερώα)]. 

υπερωκεάνιο (το) {υπερωκεανί-ου | -ων} µεγάλο (επιβατηγό) πλοίο, το οποίο 
εκτελεί υπερωκεάνια ταξίδια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλοίο. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. 
τού µτγν. επιθ. υπερωκεάνιος ως απόδ. τού γαλλ. transatlantique]. 

υπερωκεάνιος, -α, -ο (παλαιότ. υπερωκεάνειος) [µτγν.] 1. αυτός που γίνεται διά 
µέσου τού ωκεανού: ~ πλους | ταξίδι ΣΥΝ. υπερπόντιος 2. (σπάν.) αυτός που 
βρίσκεται πέρα από τον ωκεανό, πολύ µακριά: ~ χώρες | κτήσεις | λιµένες 
ΣΥΝ. υπερπόντιος 3. υπερωκεάνιο (το) βλ.λ. 

υπερωνυµία (η) ΓΛΩΣΣ. η σχέση µεταξύ λέξεων κατά την οποία µία από αυτές, 
που ονοµάζεται υπερώνυµο (βλ.λ.) έχει ευρύτερη σηµασία από τις άλλες, που 
ονοµάζονται υπώνυµα (βλ.λ.). 

υπερώνυµο (το) {υπερωνύµ-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. λέξη τής οποίας η σηµασία είναι 
ευρύτερη τής σηµασίας άλλων λέξεων (υπωνύµων): η λέξη «άνθος» είναι 
υπερώνυµο των λέξεων «τριαντάφυλλο» και «γαρύφαλλο» (βλ. κ. λ. υπώνυµο, 
συνώνυµο). 

[ΕΤΥΜ. < υπέρ- + -ώνυµο (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < 
αρχ. ονυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα. Απόδ. τού αγγλ. superor-dinate]. 

υπερώο (το) (λόγ.) 1. µικρό διαµέρισµα που βρίσκεται αµέσως κάτω από τη 
στέγη και πάνω από όλους τους ορόφους ΣΥΝ. σοφίτα 2. (σπα-νιότ.) το 
ανώτερο τµήµα οικίας, το τελευταίο πάτωµα 3. (ειδικότ.) (σε θέατρο ή 
κινηµατογράφο) ο εξώστης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. ΰπερωον, παράλλ. τ. τού 
υπερώα (βλ.λ.)]. 

υπερωρία (η) {υπερωριών} 1. το χρονικό διάστηµα εργασίας πέρα από το 
κανονικό ωράριο: αναγκάζοµαι να κάνω υπερωρίες (να εργαστώ παραπάνω 
ώρες από το κανονικό), για να βγάλω τη δουλειά || την εποχή αυτή οι 
περισσότεροι υπάλληλοι δουλεύουν υπερωρίες 2. (συνεκδ.) η αµοιβή που 
πληρώνεται κάποιος για το επιπλέον χρονικό διάστηµα εργασίας: πληρώνοµαι 
τις ~ µου. — υπερωριακός, -ή, -ό, υπε-ρωριακ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. overtime]. 

υπερωρίµαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} η ωρίµαση που ξεπερνά το 
φυσιολογικό στάδιο- (για φρούτο) το να έχει παραγίνει και να αρχίζει να 
αλλοιώνεται. — υπερωριµάζω ρ. [ΕΤΥΜ· Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
surmaturation]. 

υπερώριµος, -η, -ο [1892] πολύ ώριµος, αυτός που έχει ωριµάσει υπερβολικά, 
που έχει ξεπεράσει το στάδιο τής ωρίµασης: ~ φρούτο | καρπός ΣΥΝ. 
(καθηµ.) παραγινωµένος, παραµεστωµένος ΑΝΤ. ανώριµος, άγουρος, 
αγίνωτος. 

υπεστάλην ρ. → υποστέλλω 
υπεστην ρ. → υφίσταµαι 
υπέστειλα ρ. → υποστέλλω 
υπεσχηµένος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός για τον οποίο έχει δοθεί υπόσχεση 2. 

υπεσχηµένα (τα) οι υποσχέσεις: σηµειώθηκαν αντιδράσεις, γιατί η κυβέρνηση 
δεν τήρησε τα ~. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παρακ. τού αρχ. ύπισχνοϋµαι (-έο-) (βλ. λ. υπόσχοµαι), το οποίο 
σχηµατίζει αρκετούς χρόνους µε βάση τον παράλληλο τύπο ύπέχοµαι]. 

ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (το) Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. 

υπεύθυνος, -η, -ο 1. αυτός που έχει την ευθύνη (για κάτι), που τα καθήκοντα και 
οι αρµοδιότητες του επιβάλλουν την οργάνωση και τον έλεγχο µιας 
δραστηριότητας, υπηρεσίας κ.λπ.: ο πιλότος είναι ~ για την ασφάλεια των 
επιβατών || η Αστυνοµία είναι ~ για την τήρηση τής τάξης || ποιος είναι ~ σε 
αυτό το κατάστηµα; || (ως ουσ.) ο ~ τού τµήµατος πωλήσεων | τροφοδοσίας | 
λογιστηρίου | δηµοσίων σχέσεων || ο ~ σπουδών τής σχολής | υποκαταστήµατος 
| τού Οργανωτικού τού κόµµατος || ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά παντός 
υπευθύνου ANT. ανεύθυνος 2. (ειδικότ.) (α) (για πρόσ.) αυτός από τον οποίο 
µπορεί ή πρέπει να ζητηθούν ευθύνες (για κάτι): συνελήφθη ο ~ εκδότης τού 
επίµαχου βιβλίου ΣΥΝ. υπόλογος ΑΝΤ. ανεύθυνος (β) αυτός που έχει, λόγω 
θέσεως, αυξηµένες ευθύνες: έχει ~ θέση στην εταιρεία: είναι διευθυντής 
πωλήσεων 3. ΝΟΜ. αστικώς υπεύθυνος (αστικώς υπευθύνου} το πρόσωπο το 
οποίο ανεξάρτητα από το αν υπέχει και ποινική ευθύνη, είναι υποχρεωµένο 
κατά τον νόµο να καταβάλει την αποζηµίωση ή τη χρηµατική ικανοποίηση 
που επιδικάζει το δικαστήριο στον πολιτικώς ενάγοντα 4. αυτός που φταίει 
(για κάτι), που ευθύνεται (για κάτι): ποιος είναι ~ για το ατύχηµα; || σε θεωρώ 
~ για ό,τι συνέβη || κάποια µέρα θα πληρώσουν οι - ΣΥΝ. υπαίτιος, ένοχος ΑΝΤ. 
αναίτιος, αθώος 5. αυτός που συναισθάνεται τις ευθύνες του, που εργάζεται 
και συµπεριφέρεται µε αίσθηµα ευθύνης και σοβαρότητας: είναι πολύ ~ 
άνθρωπος || η δουλειά αυτή πρέπει να δοθεί σε -πρόσωπο ΑΝΤ. ανεύθυνος 6. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που παρέχεται ή γίνεται µε την ευθύνη κάποιου: ~ δήλωση 
| απάντηση | διαβεβαίωση. — υπεύθυνα | υπευθύνως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ανεύθυνος, ευθύνη. 
[ΕΤΥΜ < «Ρ*· υπεύθυνος < ύπ(ο)- + εϋθυνος < ευθύνη, πβ. κ. άν-εύ-θυνος]. 

υπευθυνότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. το να έχει κανείς την ευθύνη µιας 
δραστηριότητας, ενός τοµέα: έχει την ~ τής διοργάνωσης 2. η συναίσθηση τής 
ευθύνης που έχει κανείς, το να ενεργεί µε υπεύθυνο τρόπο: τον διακρίνει 
µεγάλη ~ παρά το νεαρόν τής ηλικίας του ΑΝΤ. ανευθυνότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ευθύνη. 

υπέχω ρ. µετβ. (υπείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως αόρ.)} κρατώ κάτω 
από (κάτι), υπόκειµαν (λόγ.) κυρ. στη ΦΡ. υπέχω ευθύνη έχω ευθύνη, είµαι 
υπεύθυνος (υπαίτιος) για κάτι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, απέχω, παρέχω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· υπέχω < ΰπ(ο)- + εχω. Η λ. χρησιµοποιείται συχνά στην αρχ. 
δικανική ορολογία, δηλώνοντας την ανάληψη ευθύνης ή υποχρέωσης σε 
περιφράσεις όπως υπέχω ζηµίαν/ δίκην/ αίτίαν «κατηγορία» κ.ά.]. 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (το) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων. 

υπήγαγα ρ. → υπάγω 
υπηγµενος, -η, -ο → υπάγω 
υπήκοος (ο/η) {υπηκό-ου | -ων, -ους} 1. αυτός που υπόκειται στην εξουσία 

κράτους ή (παλαιότ.) ηγεµόνα: οι Σέρβοι ήταν κάποτε ~ τής Αυστροουγγρικής 
Αυτοκρατορίας || αδιαφορεί για την τύχη των υπηκόων του 2. ΝΟΜ. πολίτης 
κράτους, αυτός που έχει ή στον οποίο έχει αναγνωριστεί η υπηκοότητα 
κράτους: Ελληνας | Άγγλος | Γάλλος ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπήκοος < ύπ(ο)- + -ήκοος (µε έκταση τού αρχικού φω-
νήεντος εν συνθέσει) < ακοή]. 

υπηκοότητα (η) [1831] {χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. ο νοµικός δεσµός που συνδέει 
ορισµένο πρόσωπο µε ορισµένο κράτος, ώστε το πρόσωπο να θε- 



υπήνεµος 1842 υπνοβατώ 
 

ωρείται πολίτης τής οικείας πολιτείας και στοιχείο τού συνόλου που 
ονοµάζεται «λαός»: αποκτώ | παίρνω | χάνω την ~ || αγγλική | γαλλική 
| αµερικανική ~ (πβ. λ. ιθαγένεια). 

υπήνεµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά 
από αυτή που φυσά ο άνεµος: ~ λιµένας ΣΥΝ. απάνεµος ΑΝΤ. προσή-
νεµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υπήνεµος < ύπ(ο)- + -ήνεµος (µε έκταση τού αρκτικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < άνεµος]. 

υπηρεσία (η) {υπηρεσιών} 1. το έργο, η εργασία, που ανατίθεται σε 
υπάλληλο ανάλογα µε τη θέση που κατέχει και µε βάση τον καταµε-
ρισµό εργασίας που ισχύει στον χώρο όπου απασχολείται: ~ γραφεί-
ου | λόχου || ορκίστηκε και ανέλαβε ~ || από την υγειονοµική επιτροπή 
κρίθηκε ικανός προς ~ || στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι εκτελούσε 
διατεταγµένη -ΣΥΝ. εργασία, δουλειά· ΦΡ. (α) εν/σε υπηρεσία κατά 
την εκτέλεση τού έργου που µου έχει ανατεθεί στο πλαίσιο των κα-
θηκόντων µου: στους αστυνοµικούς απαγορεύεται η κατανάλωση αλ-
κοόλ, όταν είναι - (β) είµαι υπηρεσία (προφορ.) έχω οριστεί να εκτε-
λέσω ορισµένη εργασία ή αποστολή: ποιος είναι απόψε υπηρεσία; (γ) 
άρνηση υπηρεσίας η άρνηση δηµοσίου υπαλλήλου ή στρατιωτικού 
να εκτελέσει τα καθήκοντα που επιβάλλονται από τον νόµο και τους 
κανονισµούς (θεωρείται ποινικό αδίκηµα) (δ) τίθεµαι εκτός υπηρε-
σίας απαλλάσσοµαι από τα καθήκοντα µου, απολύοµαι (ε) αντιποίη-
ση (δηµόσιας) υπηρεσίας βλ. λ. αντιποίηση (στ) θέτω σε υπηρεσία α-
ναθέτω την εκτέλεση έργου: «το Πολεµικό Ναυτικό έθεσε σε υπηρε-
σία µία ακόµη φρεγάτα» (εφηµ.) (ζ) ενεργός υπηρεσία το να εργάζε-
ται κάποιος (κατ' αντιδιαστολή προς τη σύνταξη, την έξοδο από την 
υπηρεσία): δύο χρόνια µετά την αποστράτευση του, επανήλθε στην ~ 
2. (α) (η γεν. υπηρεσίας ως προσδιορισµός) για υπάλληλο ή στρατιω-
τικό που αναλαµβάνει την εκτέλεση καθορισµένων εργασιών στο 
πλαίσιο τού προγράµµατος εργασίας και για συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα: ποιος είναι ο αξιωµατικός ~ απόψε στο αστυνοµικό τµήµα; 
(β) (ειδικότ.) η εκτέλεση τής εργασίας, των καθηκόντων που ανατίθε-
νται σε υπάλληλο ή στρατιωτικό: για να µετατεθεί κανείς στην Αθή-
να, χρειάζεται να έχει συµπληρώσει ορισµένα χρόνια - σε παραµε-
θόρια περιοχή 3. (συνεκδ.) ο χρόνος που διήρκεσε ή διαρκεί µια υπη-
ρεσία: είµαι στην ενεργό -, δεν έχω ακόµη συνταξιοδοτηθεί || έχει συ-
ντάξιµη -1| Πόση - έχεις στο ∆ηµόσιο; Είκοσι χρόνια ή περισσότερο; 
4. (συνεκδ.) κλάδος οργανώσεως, στρατού, δηµοσίου ή ιδιωτικού ορ-
γανισµού κ.λπ., ιεραρχικά οργανωµένος, καθώς και το σύνολο των 
λειτουργιών που περιλαµβάνει: δηµόσια/ ιδιωτική ~|| η νοµική ~µιας 
εταιρείας || διπλωµατική | ταχυδροµική | τηλεφωνική | µυστική | τε-
λωνειακή | αρχαιολογική ~ || Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (κρατι-
κός οργανισµός που ενεργεί κατασκοπία υπέρ των κρατικών συµφε-
ρόντων) || η ~ µας λειτουργεί άψογα || ~ ασφαλείας | υγείας | πυρα-
σφάλειας 5. κάθε παροχή που προσφέρει δηµόσια ή ιδιωτική εται-
ρεία: η εταιρεία αυτή προσφέρει διαδικτυακές - σε συνδροµητές 6. η 
εξυπηρέτηση (σκοπού, προσώπου κ.ά.)· κυρ. σε ΦΡ. όπως τίθεµαι στην 
υπηρεσία (κάποιου), θέτω τον εαυτό µου στην υπηρεσία ενός αγώνα 
κ.ά. 7. (γενικότ.) η προσφορά προς (κάποιον/κάτι), κυρ. αυτή που 
παρέχεται ανιδιοτελώς, χωρίς αµοιβή ή αντάλλαγµα ή ως βοήθεια, ε-
νίσχυση κ.λπ.: προσέφερε πολύτιµες ~ στην πατρίδα || µε αυτά που 
του λες, του προσφέρεις πολύ καλή ~ για τα σχέδια του || χρειάζοµαι 
επειγόντως τις ~ γιατρού | δικηγόρου ΣΥΝ. εξυπηρέτηση· ΦΡ. (α) προ-
σφέρω τις καλές µου υπηρεσίες µεσολαβώ για να λυθεί διαφορά, να 
υπογραφεί συµφωνία κ.λπ. (β) σηµαντικές | εξαίρετες υπηρεσίες 
προσφορά σηµαντικής προσωπικότητας -καλλιτέχνη, λογοτέχνη 
κ.λπ.-, η οποία βάσει ορισµένων νόµιµων προϋποθέσεων θεµελιώνει 
δικαίωµα συντάξεως ή απονοµής στο πρόσωπο αυτό παρασήµου ή 
άλλων τιµητικών διακρίσεων (γ) ΠΟΛΙΤ. καλές υπηρεσίες διπλωµατική 
µέθοδος για την ειρηνική επίλυση διαφορών µεταξύ κρατών, που 
συνίσταται στη διακριτική παρέµβαση ενός τρίτου (προσωπικότητας 
διεθνούς κύρους ή αντιπροσώπου κράτους) µεταξύ των συγκρουόµε-
νων µερών 8. (συνεκδ.) το σύνολο των προσώπων που υπηρετούν (κά-
ποιον), το υπηρετικό προσωπικό (κυρ. ιδιωτικής οικίας)· κάθε υπηρέ-
της | υπηρέτρια ξεχωριστά: ζητώ ~ να µε βοηθάει στις δουλειές || εί-
µαστε δύο µήνες χωρίς ~ || η - έχει σήµερα άδεια εξόδου || σκάλα | εί-
σοδος | δωµάτιο | στολή υπηρεσίας (που προορίζεται δηλ. για το υπη-
ρετικό προσωπικό) 9. ΟΙΚΟΝ. (α) υπηρεσίες (οι) τα άυλα αγαθά που 
προσφέρονται από το κράτος ή/και από ιδιωτικούς φορείς, στα οποία 
περιλαµβάνονται οι µεταφορές, η ψυχαγωγία, η εκπαίδευση, η υγεία, 
το εµπόριο, η άµυνα, η ασφάλεια τής χώρας κ.λπ. και τα οποία συ-
γκροτούν τον τριτογενή τοµέα τής οικονοµίας (β) δελτίο παροχής υ-
πηρεσιών έγγραφο επικυρωµένο από την εφορία, στα δελτία τού ο-
ποίου αναγράφονται τα ποσά αµοιβής ελεύθερου επαγγελµατία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υπηρεσία < υπηρέτης (βλ.λ.). Η λ. είχε αρχικώς τη σηµ. 
«οµάδα κωπηλατών», αλλά ήδη αρχ. είναι η χρήση τής λ. για τη δου-
λεία, την έµµισθη εργασία και την άσκηση λειτουργήµατος], 

υπηρεσιακός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που σχετίζεται µε συγκεκριµένη 
υπηρεσία: ~ καθήκον | έγγραφο | αλληλογραφία | ανάγκες | εξέλιξη | 
γλώσσα | φρασεολογία | αυτοκίνητο || απολύθηκε για - λόγους || ο 
αστυνοµικός χρησιµοποίησε το - του όπλο 2. (α) υπηρεσιακό συµ-
βούλιο συλλογικό όργανο, αρµόδιο να γνωµοδοτεί και να αποφασίζει 
για κάθε σχεδόν µεταβολή τής καταστάσεως των δηµοσίων υπαλλή-
λων (β) υπηρεσιακή έκθεση που κατά τον νόµο συντάσσεται περιο-
δικώς από τον προϊστάµενο δηµόσιας υπηρεσίας και περιλαµβάνει 
αξιολόγηση των υπαλλήλων του (γ) ΠΟΛΓΓ. υπηρεσιακή κυβέρνηση 
κυβέρνηση που συγκροτείται από µη κοµµατικά πρόσωπα ή από προ-
σωπικότητες τού δηµοσίου βίου µε µόνο στόχο τη διενέργεια βου-
λευτικών εκλογών µετά τη διάλυση τής Βουλής και την προκήρυξη 
εκλογών 3. αυτός που σχετίζεται µε υπηρεσιακή κυβέρνηση: ~ πρω- 

θυπουργός | υπουργός. — υπηρεσιακ-ά | -ώς [1888] επίρρ. 
υπηρέτης (ο) {υπηρετών} 1. άνδρας που εργάζεται σε βοηθητικές ερ-
γασίες στην οικία κάποιου έναντι µισθού, ενίοτε και άλλων παροχών 
(τροφής, στέγης κ.λπ.): προσλαµβάνω | απολύω έναν ~ || είχε δέκα ~ 
να τον υπηρετούν || κάνω τον ~ σε κάποιον || «~ δύο αφεντάδων» (κω-
µωδία τού Γκολντόνι) ΣΥΝ. υπηρεσία ΑΝΤ. κύριος, αφέντης, αφεντικό, 
νοικοκύρης- ΦΡ. (παλαιότ.) δηµόσιοι υπηρέτες κατώτεροι δηµόσιοι 
υπάλληλοι (θυρωροί, κλητήρες κ.λπ.) 2. (µτφ.) πρόσωπο που εργάζε-
ται µε προσήλωση και αυταπάρνηση για την επίτευξη ενός σκοπού: 
~ τού δηµοσίου συµφέροντος | τού Κυρίου (για ιερωµένο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δούλος, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υπηρέτης, αρχική σηµ. «κωπηλάτης που τελούσε υπό 
τις διαταγές τού κελευστή», < ύπ(ο)- + -ηρέτης (µε έκταση τού αρχι-
κού φωνήεντος εν συνθέσει) < έρέτης «κωπηλάτης» (βλ.λ.). Η σηµε-
ρινή γενικευµένη σηµ. είναι ήδη αρχ.]. 

υπηρέτηση (η) ~» υπηρετώ 
υπηρετικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους υπηρέτες: ~ 

στολή | προσωπικό (το σύνολο των υπηρετών οικίας) 2. (µτφ.-κα-
κόσ.) αυτός που ταιριάζει σε υπηρέτη, σε δούλο: ~ στάση | συµπερι-
φορά ΣΥΝ. δουλικός, δουλοπρεπής ANT. υπερήφανος. — υπηρετικ-ά | -
ώς επίρρ. 

υπηρέτρια (η) [µτγν.] {υπηρετριών} γυναίκα που εργάζεται χειρω-
νακτικά κυρ. σε σπίτι έναντι µισθού: δεν είµαι ~ σου, για να σου κά-
νω όλες τις δουλειές ΣΥΝ. οικιακή βοηθός, υπηρεσία, (παλαιότ.) δου-
λικό. — (υποκ.) υπηρετριούλα (η). 

υπηρετώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {υπηρετείς... | υπηρέτ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα} ♦ (µετβ.) 1. εργάζοµαι ως υπηρέτης στην οικία κάποιου: έχει 
δύο ανθρώπους να τον υπηρετούν || µας υπηρετεί πενήντα χρόνια τώ-
ρα ΣΥΝ. δουλεύω 2. (µτφ.) προσφέρω τις υπηρεσίες µου σε (κάποιον), 
δρω για ορισµένο σκοπό, εργάζοµαι για (κάποιον): είµαι έτοιµος να 
κάνω το παν, για να υπηρετήσω τη χώρα µου || - έναν σκοπό | µια 
ιδέα | ξένα συµφέροντα || οι κυβερνήσεις οφείλουν να υπηρετούν αρ-
χές και τα συµφέροντα τού συνόλου των πολιτών || οι πολιτικοί πρέπει 
να υπηρετούν το κοινό συµφέρον || ~ στον στρατό ΣΥΝ. εξυπηρετώ- 
ΦΡ. υπηρετώ τη µητέρα πατρίδα υπηρετώ τη στρατιωτική µου 
θητεία ♦ (αµετβ.) 3. προσφέρω τις υπηρεσίες µου στην πατρίδα ως 
στρατιώτης, εκπληρώνω τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις: έχεις 
υπηρετήσει στον στρατό; || υπηρέτησα στην Αεροπορία || όταν κηρύ-
χθηκε ο πόλεµος, υπηρετούσε στα σύνορα 4. (γενικότ.) εκτελώ δηµό-
σια, στρατιωτική ή άλλη υπηρεσία, εργάζοµαι ως δηµόσιος υπάλλη-
λος ή στρατιωτικός: υπηρετώ σε γυµνάσιο ακριτικής περιοχής || τριά-
ντα πέντε χρόνια υπηρέτησα στο Ναυτικό || ~ σε µια θέση. — υπη-
ρέτηση (η) [αρχ.]. 

υπήχθην ρ. -> υπάγω 
υπίατρος (ο) [1896] (υπιάτρ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. αξιωµατικός τού 
Υγειονοµικού τού Στρατού Ξηράς µε βαθµό υπολοχαγού. [ΕΤΥΜ < 
υπ(ο)- + ιατρός]. 

υπίλαρχος (ο) [1896] {υπιλάρχ-ου | -ων, -ους) ΣΤΡΑΤ. αξιωµατικός τού 
Ιππικού (παλαιότ.) και σήµερα των Τεθωρακισµένων (βλ. κ. λ. βαθ-
µός, ΠΙΝ.). 

υπναγωγός, -ός, -ό αυτός που διευκολύνει την έλευση τού ύπνου. 
[ΕΪΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hypnagogique], 

υπνάκος (ο) {χωρ. πληθ.) ύπνος µικρής διάρκειας: παίρνω έναν ~µετά 
το φαγητό || ένας ~ το µεσηµέρι σε ανανεώνει. 

υπναλέος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που νυστάζει συχνά, που τον πιάνει 
εύκολα ο ύπνος: ~ παιδί | υπάλληλος | µαθητής ΣΥΝ. νυσταλέος ΑΝΤ. 
δραστήριος, ενεργητικός. — υπναλέα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ΰπναλέος < ύπνος + παραγ. επίθηµα -αλέος, πβ. κ. νυ-
στ-αλέος, γηρ-αλέος], 

υπναράς, -ού, -άδικοΛούδικο {υπναράδες (θηλ. -ούδες)} (καθηµ.) αυ-
τός που κοιµάται πολύ, που του αρέσει υπερβολικά ο ύπνος: πολύ -
είναι ο γυιος σου! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ύπνος. [ΕΤΥΜ < ύπνος + µεγεθ. 
επίθηµα -αράς, πβ. κ. κοιλ-αράς]. 

υπνηλία (η) {χωρ. πληθ.} 1. (καθηµ.) η έντονη νύστα: µετά το φαγητό 
µε έπιασε -1| σήµερα βρίσκεται σε κατάσταση υπνηλίας ΣΥΝ. (λ%ϊκ.) 
γλάρωµα 2. ΙΑΤΡ. η ακατανίκητη τάση για ύπνο, που παρατηρείται 
εκτός των συνηθισµένων ωρών και οδηγεί σε ύπνο µικρού βάθους 
και σύντοµης διάρκειας, είναι δε συχνό φαινόµενο σε γέροντες, πα-
χύσαρκους και πρόσωπα που αναρρώνουν από ασθένεια 3. η κατά-
σταση µεταξύ ύπνου και εγρήγορσης: δεν έχει ξυπνήσει καλά-καλά, 
βρίσκεται ακόµη σε κατάσταση υπνηλίας. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υπνηλία < ύπνηλός < ύπνος + παραγ. επίθηµα -ηλός, 
πβ. σφριγ-ηλός, άπατ-ηλός]. 

υπνοβασία (η) [1818] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η συµπεριφορά τού υπνοβά-
τη, η οποία µοιάζει άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο µε τη 
δραστηριότητα τού ατόµου όταν είναι ξύπνιο, αλλά συνοδεύεται από 
τέλεια αµνησία των γεγονότων κατά την αφύπνιση και µετά από αυ-
τήν: η ~ στους ενηλίκους είναι ένδειξη ψυχοπάθειας, επιληψίας κ.ά. 
ΣΥΝ. νυχτοβασία. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
somnambulisme]. 

υπνοβάτης (ο) [1840] {υπνοβατών}, υπνοβάτισσα (η) {υπνοβατισ-
σών} πρόσωπο που υπνοβατεί, δηλ. που βαδίζει, οµιλεί, εκτελεί πρά-
ξεις κ.λπ. κατά τη διάρκεια τού ύπνου ΣΥΝ. νυχτοβάτης. — υπνοβα-
Τικός, -ή, -ό [1856]. 
[ΕΤΥΜ < ύπνος + -βάτης < βαίνω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. somnam-
bule]. 

υπνοβατώ ρ. αµετβ. [1871] {υπνοβατείς...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
συµπεριφέροµαι ως υπνοβάτης, σηκώνοµαι από το κρεβάτι µου και 
βαδίζω, µιλώ, εκτελώ ορισµένες πράξεις κ.λπ., ενώ είµαι ακόµη σε 
κατάσταση ύπνου. 



υττνοβότανο 1843 υπό 
 

υπνοβότανο (το) [µεσν.] (λαϊκ.) βοτάνι, το αφέψηµα τού οποίου πι-
στεύεται ότι προκαλεί χαλάρωση και ύπνο και χρησιµοποιείται ως 
υπνωτικό. 

υπνοδωµάτιο (το) [1883] {υπνοδωµατί-ου | -ων) δωµάτιο που προο-
ρίζεται για ύπνο, ο χώρος στον οποίο κοιµάται κανείς: διαµέρισµα µε 
δύο ~ || µεγάλο | ηλιόλουστο | ευάερο | ευήλιο ~ || παιδικό | εφηβικό ~ 
ΣΥΝ. κρεβατοκάµαρα, (λόγ.) κοιτώνας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Schlafzimmer]. 

υπνοθεραπεία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. µέθοδος θεραπείας σε ορισµένες 
οξείες ψυχιατρικές καταστάσεις (λ.χ. όταν υπάρχει κίνδυνος αυ-
τοκτονίας) που συνίσταται στην πρόκληση τεχνητού ύπνου, κυρ. µε 
τη βοήθεια ψυχοτρόπων φαρµάκων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. hypnotherapy]. 

υπνολαλία (η) [1892] (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. αυτόµατη οµιλία, παραµιλη-
τό, κατά τη διάρκεια τού ύπνου µε εκφορά περισσότερο ή λιγότερο 
καλά αρθρωµένων φθόγγων. Επίσης υπνολαλιά. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. somniloquie]. 

υπνοπαιδεία (η) {χωρ. πληθ.} εκπαιδευτική µέθοδος µετάδοσης γνώ-
σεων κατά τη διάρκεια τού ύπνου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. hypnopaedia]. 

ύπνος (ο) 1. φυσιολογική περιοδική κατάσταση νάρκης τού οργανι-
σµού και τού νευρικού συστήµατος, που χαρακτηρίζεται από ελάτ-
τωση τής συνειδήσεως και τής (εκούσιας) κινητικής δραστηριότη-
τας, κατάργηση τής εγρήγορσης, η οποία είναι αµέσως αντιστρεπτή, 
καθώς και από µείωση τής ικανότητας αντιδράσεως στα ερεθίσµατα: 
ελαφρύς | βαρύς | ήσυχος | βραδινός | µεσηµεριανός | σύντοµος | πα-
ρατεταµένος ~ || χρειάζοµαι οκτώ ώρες ύπνο την ηµέρα, για να ξε-
κουραστώ || δεν αξίζει να στενοχωριέσαι και να χάνεις τον ~ σου || τι 
ώρα πας για ~; || µη µε ξυπνάς, άσε µε να χορτάσω τον ~ µου || δω-
µάτιο | ώρα | ρούχα ύπνου ANT. εγρήγορση- ΦΡ. (α) βλέπω (κάτι | κά-
ποιον) στον ύπνο µου (i) ονειρεύοµαι (κάτι/κάποιον), βλέπω (κάτι/κά-
ποιον) σε όνειρο: τι είδες στον ~ σου; (ίί) φαντάζοµαι (κάτι), πιστεύω 
ή παρουσιάζω ως αληθινό (κάτι που είναι αποκύηµα τής φαντασίας 
µου): αυτά που µας διηγήθηκε τα είδε στον ~ του (β) κοιµάµαι τον 
ύπνο τού δικαίου βλ. λ. κοιµάµαι (γ) µε πιάνει (κάποιος) στον ύπνο 
µε βρίσκει (κάποιος) απροετοίµαστο, παθαίνω κάτι (από κάποιον) 
ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβω ή να το περιµένω: τους επιτέθηκαν 
ξαφνικά και τους έπιασαν στον ύπνο (δ) ούτε στον ύπνο µου δεν το 
περίµενα ούτε στα όνειρα µου δεν το φανταζόµουν, είχα ανέλπιστα 
καλή τύχη, µου συνέβη κάτι καλό, χωρίς να το σχεδιάσω ή να το πε-
ριµένω (ε) είµαι από τον ύπνο µόλις έχω ξυπνήσει και δεν έχω συ-
νέλθει ακόµη: τώρα δεν σε καταλαβαίνω τι µου λες, γιατί ~ (στ) (πα-
ροιµ.) γλυκός ο ύπνος το πρωί, γυµνός ο κώλος | παλιά (τα) ρούχα 
τη Λαµπρή ο υπναράς και ο τεµπέλης δεν έχουν προκοπή, µένουν πά-
ντοτε φτωχοί (ζ) (παροιµ.) ο ύπνος τρέφει το παιδί κι ο ήλιος το µο-
σχάρι για την ευεργετική επίδραση τού ύπνου στην ανάπτυξη τού 
παιδιού (η) αιώνιος ύπνος (ευφηµ.) ο θάνατος: κοιµήθηκε τον - (θ) 
(λόγ.) καθ' ύπνους κατά τον ύπνο, στη διάρκεια τού ονείρου (ι) (εκ-
φραστ.)χόνω τον ύπνο µου (για κάποιον | κάτι) βλ. λ.χάνω)ια) ύπνο 
ελαφρύ (ενν. να έχεις) ως ευχή προς κάποιον που πρόκειται να κοι-
µηθεί (ιβ) δεν µε πιάνει | δεν µου κολλάει ύπνος δεν µπορώ να κοι-
µηθώ: τον τελευταίο καιρό δεν µε πιάνει | δεν µου κολλάει ύπνος τα 
βράδια || πώς να µε πιάσει ύπνος µε τόσες έγνοιες που έχω στο κεφάλι 
µου; (ιγ) ύπνε που παίρνεις τα παιδιά (έλα πάρε και τούτο) (i) 
αρχικός στίχος νανουρίσµατος (ii) (ειρων.) προς κάποιον που είναι 
έτοιµος να αποκοιµηθεί, π.χ. στη δουλειά του, ενώ βρίσκεται σε πα-
ρέα κ.λπ. 2. (µτφ.) κατάσταση διανοητικής ή ψυχικής αδράνειας: αν 
θέλεις να βρεις δουλειά, πρέπει να βγεις από τον ~, να δραστηριο-
ποιηθείς ΣΥΝ. νωθρότητα, ραστώνη ΑΝΤ. δραστηριοποίηση 3. (µειωτ. 
ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο που κινείται πολύ αργά και νωθρά, τε-
µπέλικα, που µοιάζει να κοιµάται: ας αναθέσουµε τη δουλειά σε κά-
ποιον δραστήριο κι όχι σ'αυτό τον ~! || (κ. κλητ.) -Ε, ύπνε, κουνήσου! 
4. ΙΑΤΡ. (α) χειµέριος ύπνος η χειµερία νάρκη (βλ. λ. νάρκη) (β) νόσος 
τού ύπνου θανατηφόρος αφρικανική λοιµώδης νόσος, κύριο σύ-
µπτωµα τής οποίας είναι ο βραδέως εξελισσόµενος λήθαργος (γ) σύν-
δροµο άπνοιας τού ύπνου διαταραχή από κακό αερισµό-οξυγόνωση 
κατά τη διάρκεια τού ύπνου- συνδυάζεται µε ροχαλητό και δηµιουρ-
γεί δυνητικούς κινδύνους · 5. ΜΥΘΟΛ. (µε κεφ.) γυιος τής Νύκτας και 
τού Ερέβους, δίδυµος αδελφός τού Θανάτου. — (υποκ.) υπνάκος (ο) 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπνος < *sup-nos, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *swep-« 
κοιµούµαι», πβ. σανσκρ. svâpna- «ύπνος, όνειρο», λατ. somnus (> 
*somniculus > γαλλ. sommeil, ισπ. suefio), αρµ. k'un, αλβ. gjumë, 
αρχ. ιρλ. süan κ.ά.]. 

ύπνος - υπναράς, κοιµάµαι - κοίµησης. Ό,τι έχει σχέση µε τη βα-
σική βιολογική διαδικασία τού ύπνου είναι φυσικό να έχει ξεχω-
ριστή θέση στην επικοινωνία. Έτσι το ύπνος έδωσε τη λ. υπναράς, 
που δηλώνει «αυτόν που του αρέσει υπερβολικά ο ύπνος, που κοι-
µάται πάρα πολύ». Η λέξη αυτή έχει περιγραφική σηµασία µε επι-
τατική χροιά και χρησιµοποιείται σε καθηµερινό φιλικό ύφος. 
Αρνητική («κακή») σηµασία έχει, αντιθέτως, το ουσιαστικό που 
παράγεται από το ρ. κοιµάµαι, η λ. κοίµησης. Αυτή χρησιµοποιεί-
ται µόνο µε µεταφορική σηµασία, για να δηλώσει «αυτόν που εί-
ναι νωθρός, οκνός, που δεν αναπτύσσει δραστηριότητα, ούτε παίρ-
νει πρωτοβουλίες». Με την ίδια σηµασία (ως αρνητικός χαρακτη-
ρισµός) χρησιµοποιείται µεταφορικά και η µετοχή κοιµισµένος 

υπνόσακος (ο) µεγάλος φορητός υφασµάτινος σάκος σαν πάπλωµα, 
που χρησιµοποιείται για να κοιµάται κανείς µέσα του, κυρ. σε κατα- 

σκηνώσεις ΣΥΝ. σλίπινγκ-µπαγκ. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. sleeping-bag]. 

υπνοφοβία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογικός φόβος για τον ύπνο. 
[ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypnophobia]. 

υπνοφόρος, -ος, -ο αυτός που προκαλεί ύπνο: ~ φάρµακο || το φυτό 
µήκων η - (η παπαρούνα) ΣΥΝ. υπνωτικός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ύπνοφόρος < ύπνος + -φόρος < φέρω]. 

υπνώνω ρ. µετβ. (ύπνω-σα, -θηκα, -µένος} προκαλώ ύπνο σε (κά-
ποιον), κάνω (κάποιον) να κοιµηθεί (κυρ. κατά τη διαδικασία τής 
ύπνωσης, βλ.λ.) ΣΥΝ. αποκοιµίζω ΑΝΤ. ξυπνώ. [ΕΤΥΜ < αρχ. ύπνώ 
(-όω) <ϋπνος]. 

ύπνωση (η) [1851] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η πρόκληση τεχνη-
τού ύπνου 2. (συνεκδ.) ΙΑΤΡ. Ο τεχνητός ύπνος, δηλ. η κατάσταση 
ύπνου που προκαλείται συνειδητά από τον υπνωτιστή (βλ.λ.) και χα-
ρακτηρίζεται από µερική αναστολή τής συνείδησης και τού βουλητι-
κού ελέγχου, καθώς και από αυξηµένη δεκτικότητα στην επιρροή τού 
υπνωτιστή σε σχέση προς άλλες επιδράσεις (βλ. κ. λ. υπνωτισµός). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hypnose]. 

υπνωτήριο (το) {υπνωτηρί-ου | -ων} θάλαµος ύπνου για άτοµα σε 
ίδρυµα, πλοίο κ.λπ.: ~ ορφανοτροφείου | στρατώνα ΣΥΝ. κοιτώνας. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ύπνωτήριον < υπνώ + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. κ. 
κοιµη-τήριον, στεγνω-τήριον]. 

υπνωτίζω ρ. µετβ. [1882] {υπνώτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
αποκοιµίζω (κάποιον) µε τεχνητά µέσα, υποβάλλω (κάποιον) σε 
ύπνωση (βλ.λ.): ο ψυχίατρος υπνώτισε την ασθενή του ΣΥΝ. κοιµίζω, 
υπνώνω ANT. αφυπνίζω, ξυπνώ 2. (µτφ.) κάνω (κάποιον) να µη βλέπει 
την αλήθεια, ώστε να µην έχει σαφή και ακριβή αντίληψη τής πραγ-
µατικότητας, να µην καταλαβαίνει τι συµβαίνει: την έχει υπνωτίσει 
τελείως και δεν βλέπει πού την οδηγεί αυτή η κατάσταση ΣΥΝ. (µτφ.) 
αποκοιµίζω ΑΝΤ. (µτφ.) αφυπνίζω 3. (µεσοπαθ. υπνωτίζοµαι) υποβάλ-
λοµαι εύκολα σε ύπνωση: άλλα άτοµα υπνωτίζονται και άλλα όχι 4. 
(µτφ. η µτχ. υπνωτισµένος, -η, -ο) αυτός που κινείται χωρίς ζωντάνια, 
µε νωχελικό και νωθρό τρόπο ή που είναι πολύ απορροφηµένος από 
κάτι, σαν να έχει χάσει την επαφή µε την πραγµατικότητα: τον άκουγε 
υπνωτισµένη ν' αφηγείται ιστορίες και περιπέτειες από τα παλιά || 
κοίταζε υπνωτισµένη τα κοσµήµατα στις βιτρίνες. — υπνώτιση (η). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypnotise]. 

υπνωτικό (το) φάρµακο και γενικότ. ουσία που προκαλεί ύπνο: παίρ-
νει υπνωτικά, για να κοιµηθεί. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. somnifère], 

υπνωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προκαλεί, που επιφέρει ύπνο: ~ 
φάρµακο | αφέψηµα ΣΥΝ. (λόγ.) υπνοφόρος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός 
που σχετίζεται µε την ύπνωση (βλ.λ.), που είναι χαρακτηριστικός τής 
υπνώσεως: ~ κατάσταση 3. ΨΥΧΟΛ. (α) υπνωτική έκσταση κατάσταση 
υψηλής ευαισθησίας στην υποβολή, που προκαλείται από τον υπνω-
τιστή και µοιάζει µε ονειρική κατάσταση (β) υπνωτική παλινδρόµη-
ση η διαδικασία τής αναβίωσης ξεχασµένων ή απωθηµένων εµπει-
ριών υπό την επίδραση υπνώσεως 4. (ειδικότ.) υπνωτικό (το) βλ.λ. 

υπνώτιση (η) → υπνωτίζω 
υπνωτισµός (ο) [1847] {χωρ. πληθ.} 1. IATP.-ΨΥΧΟΛ. το σύνολο των µε-
θόδων και των τεχνικών που καθιστούν δυνατή την πρόκληση τεχνη-
τού ύπνου (δηλ. υπνώσεως) σε άτοµο, µε αποτέλεσµα αυτό να δίνει 
την εντύπωση ότι δεν έχει συνείδηση τού περιβάλλοντος του, να κοι-
τάζει µε απλανές βλέµµα ή να έχει κλειστά τα µάτια και να υπακούει 
στα παραγγέλµατα τού υπνωτιστή του: παρακολούθησε τα µαθήµατα 
ενός ψυχαναλυτή που εφάρµοζε τον ~ 2. (συνεκδ.) η κατάσταση 
αυτού που έχει υπνωτιστεί, η ύπνωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. hypnotisme]. 

υπνωτιστής (ο) [1889], υπνωτίστρια (η) {υπνωτιστριών} πρόσωπο 
που µπορεί να υπνωτίζει, που κατέχει τις κατάλληλες τεχνικές και 
µεθόδους για την πρόκληση τεχνητού ύπνου: διάσηµος | γνωστός | ι-
κανός ~. 

υπνωτιστικός, -ή, -ό [1887] αυτός που σχετίζεται µε τον υπνωτισµό ή 
µε τον υπνωτιστή: ~ πείραµα | τεχνική. 

υπνώττω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) 1. κοιµάµαι 
ελαφρά, βρίσκοµαι µεταξύ ύπνου και ξύπνιου ΣΥΝ. (καθηµ.-εκφρα-
στ.) λαγοκοιµάµαι ΑΝΤ. αγρυπνώ 2. (συνήθ. µτφ.) µένω αδρανής, δεν 
κάνω αυτά που πρέπει: οι αρµόδιοι υπνώττουν ΣΥΝ. αδρανώ, απρα-
κτώ ΑΝΤ. ενεργοποιούµαι, δραστηριοποιούµαι, γρηγορώ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ΰπνώσσω | -ττω < ύπνος + παραγ. επίθηµα -ώσσω | -ώττω, πβ. 
κ. λιµ-ώττω]. 

υπό κ. υπ' (πριν από φωνήεν) κ. υφ' (πριν από λέξη που παλαιότερα 
δασυνόταν) πρόθ. (λόγ.) δηλώνει: 1. τόπο: (α) το σηµείο ή τη θέση 
όπου βρίσκεται κάποιος/κάτι (και µτφ. για ιεραρχίες και σχέσεις µε-
ταξύ προσώπων: εξάρτηση, υποταγή, υποτέλεια) (+αιτ.): ~ το έδαφος 
| τον ήλιο | σκιάν || η θερµοκρασία έφτασε τους 10 βαθµούς ~ το µη-
δέν || το ανήλικο τέκνο βρίσκεται ~ την κηδεµονία τής γιαγιάς του || 
πέρασε όλη τη ζωή του - τη σκιά των διάσηµων γονέων του || οι στρα-
τιώτες βρίσκονται - τις διαταγές µου || διέπραξε κλοπές - την επήρεια 
ναρκωτικών ουσιών || ~ την αρχηγία τού γνωστού κακοποιού, η 
σπείρα διέπραξε σειρά ληστειών || (κ. +γεν.) ~ µάλης (βλ.λ.)· ΦΡ. υπό 
τα όπλα σε ενεργό στρατιωτική υπηρεσία: το Υπουργείο πήρε την ευ-
θύνη να καλέσει - δύο κλάσεις στρατευσίµων (β) ενώπιον, µπροστά 
σε (+αιτ.): γινόταν λαθρεµπόριο ~ τα όµµατα (µπροστά στα µάτια) 
τής Αστυνοµίας || ~ το άγρυπνο βλέµµα των φρουρών, κάθε προσπά-
θεια διαφυγής ήταν αδύνατη 2. τρόπο ή συνθήκες κάτω από τις οποίες 
βρίσκεται κάποιος/κάτι ή γίνεται κάτι και συχνά εξαναγκασµό, 
επιβολή, περιορισµό (+αιτ.): βρίσκοµαι εδώ ~ την ιδιότητα τού στρα-
τιωτικού || δέχτηκε - την πίεση των περιστάσεων || οι κάτοικοι εγκα-
τέλειψαν τα σπίτια τους - το κράτος τού φόβου (κυριευµένοι από φό- 
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βο) II εδώ και δύο µήνες βρίσκεται ~ κράτηση (φυλακισµένος) || τέθη-
κε ~ περιορισµό || το έχω - σκέψη || ~ παρατήρηση || σχέδιο ~ δοκιµή | 
συζήτηση || µηχάνηµα ~ επισκευή || δικαστική υπόθεση ~ εκδίκαση || 
προϊόν ~ απαγόρευση || θα δεχτώ να συµπράξω µαζί σου ~ όρους || 
θα σε βοηθήσω ~ τον όρο ότι θα µε βοηθήσεις κι εσύ στο µέλλον || το 
έργο ολοκληρώθηκε - την επίβλεψη άξιων µηχανικών || η εκδήλωση 
πραγµατοποιήθηκε ~ την αιγίδα (µε την προστασία και την κάλυψη) 
τού Υπουργείου Πολιτισµού || - την προστασία των αστυνοµικών αρ-
χών προσήλθε να καταθέσει στο δικαστήριο || πάρε υπ' ευθύνη σου το 
αυτοκίνητο και γύρισε το µου όποτε µπορέσεις || έχουν σταµατήσει 
κάθε είδους δραστηριότητα, γιατί η εταιρεία βρίσκεται ~ διάλυση || ΤΟ 
δάνειο που ζητήσατε από την τράπεζα µας είναι ~ έγκρισιν || οι 
εκλογές έγιναν ~ καθεστώς βίας και νοθείας || η σχολή αυτές τις µέρες 
δεν λειτουργεί, διότι τελεί ~ κατάληψη (την έχουν καταλάβει φοιτητές 
και δεν αφήνουν να λειτουργήσει) || οίκηµα ~ κατάρρευσιν | 
κατασκευήν || δέχτηκαν ~ την απειλή των όπλων || ~ το βάρος των 
εξελίξεων, αναγκάστηκε να παραιτηθεί· ΦΡ. (α) είµαι υπ' ατµόν βρί-
σκοµαι σε αναµονή (για να φύγω, να αναχωρήσω) ή σε ετοιµότητα 
για κάτι (β) υφ' όρο ν απόλυση η χορήγηση αναστολής σε κατάδικο, 
µε τον όρο τής απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, τής εµφανίσεως 
του στο αστυνοµικό τµήµα για κάποιο διάστηµα κ.λπ. (γ) υπό µορ-
φήν/τύπον (+γεν.) σαν να επρόκειτο για, όµοια µε: είπε αυτό που εί-
χε να πει υπό τύπον αστείου, για να µην την προσβάλει (δ) υπό αί· 
ρεσιν για κάτι που ενδέχεται να αλλάξει: απόφαση ~ (ε) υπό την αί-
ρεση (+να) µε τον όρο, µε την επιφύλαξη: δεν θα σας επιβληθεί ποι-
νή, ~ να µην επαναλάβετε αυτό που κάνατε (στ) υπό την σκέπη(ν) µε 
την προστασία, µε τις φροντίδες (ζ) υπό το πρίσµα από την άποψη ή 
την οπτική γωνία: πολλές λαϊκές δοξασίες εξηγούνται µε επάρκεια ~ 
τής επιστήµης (η) (σπάν.) λαµβάνω (κάτι) υπό σηµείωσιν διατηρώ 
(κάτι) στη µνήµη µου, προσπαθώ να µην ξεχάσω (κάτι) 3. ποιητικό 
αίτιο (+γεν.): εγκληµάτησε κινούµενος - νοσηράς ζήλιας 4. αιτία 
(+γεν.(: καταστροφές προκλήθησαν ~ των χιονοπτώσεων · 5. (ως 
επίρρ.) σε κατώτερη θέση, από κάτω: θέλει να τον έχει µονίµως ~ ΑΝΤ. 
από πάνω. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 

[ΕΤΥΜ < αρχ. ύπό < I.E. *upo «υπό, κάτω από», πβ. σανσκρ. pa, λατ. sub 
(µε δυσεξήγητο αρχικό s-, πβ. κ. υπέρ - super), γαλλ. sous, ισπ. soto (< 
λατ. sub-tus), αρχ. γερµ. uf, γερµ. auf, αγγλ. up (µε αντίθετη σηµ.) κ.ά. 
Οµόρρ. υπέρ (βλ.λ.), ϋπ-ατος, ϋψ-ος κ.ά.]. uno- κ. uno- κ. un- | υφ- α' 
συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κά-τι: 1. βρίσκεται κάτω από κάτι 
ή κινείται προς τα κάτω: υπο-βρύχιος, υπο-δόριος, υπό-γειος, υπ-
έδαφος, υπό-στεγο 2. βρίσκεται υπό την επίδραση, υπό το κράτος ή 
την εξουσία κάποιου, προϋποθέτει υποταγή, εξάρτηση ή (από την 
πλευρά τού ανωτέρου) επιβολή και εξαναγκασµό: υπο-κύπτω, υπό-
δουλος, υπ-ακούω, υπό-δικος, υπο-φέρω, υπο-ψήφιος, υπό-χρεος, υπο-
τάσσω 3. είναι σε ιεραρχικά ή αξιολογικά κατώτερη, υποδεέστερη 
θέση ή τάξη: υπ-άλληλος, υπ-ηρέτης, υπαρχηγός, υπο-πλοίαρχος, υπ-
ίλαρχος, υφ-υπουργός, υπ-όκοσµος 4. γίνεται κρυφά, λαθραία ή/και σε 
µικρό βαθµό ή συνιστά έµµεση ή συγκεκαλυµµένη ενέργεια ή 
διεργασία: υπο-θάλπω, υπο-κινώ, υπο-βό-σκω, υπο-δαυλίζω, υπ-
αινίσσοµαι, υπ-εκφεύγω, υπο-συνείδητο 5. χαρακτηρίζεται από κίνηση 
προς τα πίσω (ή εκτελεί µια τέτοια κίνηση), οπισθοχώρηση ή στάση: 
υπ-αναχωρώ, υπο-χωρώ, υπο-τροπή 6. γίνεται ή υπάρχει σε µικρό 
βαθµό ή για µικρό χρονικό διάστηµα: υπό-ξινος, υφ-άλµυρος, υπο-
κύανος, υπο-απασχολούµαι, υπο-µειδιώ 7. χαρακτηρίζεται από 
ανεπάρκεια, στέρηση ή ελάττωση σε µεγάλο βαθµό ή βρίσκεται κάτω 
από τα επιτρεπόµενα όρια: υπ-ανάπτυξη, υπ-άνθρωπος, υπο-λειτουργώ, 
υπογλυκαιµία, υπο-θερµία, υπό-ταση 8. υπάρχει ή συντελείται µε πιο 
έντονο τρόπο: υπ-ενθυµίζω, υπο-δέχο-µαι, υπο-διαιρώ 9. ΧΗΜ. (ως 
πρόθεµα) (προκειµένου για χηµική ένωση) περιέχει τη µικρότερη 
αναλογία οξυγόνου από σειρά ενώσεων, οι οποίες σχηµατίζονται από 
τα ίδια χηµικά στοιχεία, ή ότι ένα από τα στοιχεία της βρίσκεται στη 
χαµηλότερη οξιδωτική βαθµίδα σε σχέση µε τις άλλες ενώσεις, τις 
οποίες αυτό µπορεί να σχηµατίσει µε τα ίδια στοιχεία: υποχλωριώδες 
οξύ (σε αντιδιαστολή προς το χλωρικό και το υπερχλωρικό οξύ). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. υποκοριστικός. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, 
που προέρχεται από την πρόθ. υπό (βλ.λ.) και απαντά ως ύπο- προ 
συµφώνου (λ.χ. υπο-βάλ-λω), ως υπ- προ φωνήεντος (λ.χ. ΰπ-έχω) και 
ως υφ- προ δασυνοµένου φωνήεντος (λ.χ. ΰφ-αρπάζω). Σε ορισµένους 
σύγχρονους όρους η σύνθεση είναι πιο χαλαρή, µε αποτέλεσµα το 
υπο- να απαντά και προ φωνήεντος (λ.χ; υπο-αλλεργικός, υπο-είδος)]. 
υποαλλερΥΐκός, -ή, -ό αυτός που έχει κατασκευαστεί έτσι, ώστε να 
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης, καθώς εµπε-
ριέχει ουσίες που δεν ερεθίζουν το δέρµα: ~ κρέµες | καλλυντικ-ά. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypoallergenic]. υποαπασχόληση 
(η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. κατάσταση στην αγορά 
εργασίας, κατά την οποία οι εργαζόµενοι είτε απασχολούνται 
λιγότερο από τον διαθέσιµο χρόνο (µερική απασχόληση), αν και θα 
επιθυµούσαν πλήρη απασχόληση, είτε δεν απασχολούνται καθόλου 
(ανεργία) είτε επιδίδονται σε δραστηριότητες περιττές (παρασιτισµός) 
είτε χρησιµοποιούνται πλεοναστικά σε εργασία, χωρίς να είναι 
απαραίτητοι (συγκεκαλυµµένη ανεργία): χρόνια | παροδική | εποχική 
~ ANT. υπεραπασχόληση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
underemployment]. υποαπασχολούµαι ρ. αµετβ. αποθ. 
{υποαπασχολείσαι... (µτχ. υποαπασχολούµενος, -η, -ο) | 
υποαπασχολήθηκα} απασχολούµαι λιγότερο από τον διαθέσιµο χρόνο 
(βλ. λ. υποαπασχόληση). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. υποαστικος, -ή, -ό 
(µέσο µεταφοράς) που εκτελεί δροµολόγια εντός των ορίων µιας 
πόλης, ενώνοντας συγκοινωνιακά συνοικίες τής ίδιας 

πόλης. 
υποατοµικός, -ή, -ό ΦΥΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε διαδικασίες οι 
οποίες συντελούνται στο εσωτερικό τού ατόµου 2. αυτός που σχετί-
ζεται µε τα σωµατίδια που περιέχονται στο άτοµο (ηλεκτρόνια, πρω-
τόνια, νετρόνια). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. subatomic (νόθο 
συνθ.)]. 

υποβαθµίζω ρ. µετβ. (υποβάθµισ-α, -τηκα, -µένος} 1. µειώνω την 
αξία (προσώπου, πράγµατος, θεσµού κ.λπ.), τοποθετώ (κάποιον/κάτι) 
σε κατώτερη ιεραρχικά ή βαθµολογικά θέση από εκείνη στην οποία 
πράγµατι ανήκει: θεωρεί ότι οι νέες ρυθµίσεις µπορεί να υποβαθµί-
σουν τις σπουδές και τα πανεπιστηµιακά πτυχία || µε τη διάλυση τής 
Σοβιετικής Ένωσης, ο γεωπολιτικός ρόλος τής Τουρκίας υποβαθµί-
στηκε ΣΥΝ. υποβιβάζω 2. (κατ' επέκτ.) µειώνω τη σηµασία (πράγµα-
τος, κατάστασης κ.λπ.), παρουσιάζω (κάτι) ως περισσότερο ασήµα-
ντο απ' ό,τι πράγµατι είναι: η κυβέρνηση προσπάθησε να υποβαθµίσει 
το επεισόδιο ΣΥΝ. (µτφ.) µειώνω ΑΝΤ. τονίζω 3. (µτφ.) κάνω να εκπέσει 
ποιοτικά: η µόλυνση τού περιβάλλοντος έχει υποβαθµίσει την πόλη 
µας || υποβαθµισµένη συνοικία | περιοχή ΣΥΝ. αλλοιώνω, ευτε-λίζω. 
— υποβάθµιση (η). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. downgrade]. 

υποβαθµιστικός, -ή, -ό αυτός που υποβαθµίζει, που συντελεί στη 
µείωση τής αξίας ή τής σηµασίας πράγµατος, κατάστασης, θεσµού 
κ.λπ.: ~ παράγοντας | κριτική ΣΥΝ. µειωτικός, ευτελιστικός. 

υποβάθµιση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µείωση τής αξίας 
(προσώπου, πράγµατος, θεσµού κ.λπ.(, ώστε λ.χ. να κατέχει κατώτερη 
ιεραρχικά ή βαθµολογικά θέση από αυτή που αρχικώς είχε: η ~ τής 
στρατιωτικής και πολιτικής θέσης µιας χώρας || η ~ των πτυχίων | 
των σπουδών | των πανεπιστηµίων | µιας περιοχής (π.χ. λόγω εγκα-
τάλειψης, µόλυνσης, αύξησης τής εγκληµατικότητας κ.ά.) ΣΥΝ. υπο-
βιβασµός 2. (κατ' επέκτ.) η απόδοση µικρότερης αξίας ή σηµασίας 
(σε κάποιον/κάτι) από αυτήν που πραγµατικά έχει: µε επίσηµη ανα-
κοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών επιχειρεί την ~ τού επεισοδίου 
χαρακτηρίζοντας το ως «µεµονωµένο περιστατικό» ΣΥΝ. υποτίµηση 3. 
(µτφ.) η έκπτωση τής ποιότητας: η ~ τής ζωής των πολιτών || η ~ 
µιας περιοχής λόγω τής µόλυνσης τού περιβάλλοντος. 

υπόβαθρο (το) [αρχ.] {υποβάθρ-ου | -ων} 1. καθετί που τίθεται κάτω 
από κάτι, κάθε φυσικό σώµα ή τεχνητή κατασκευή που χρησιµεύει 
ως βάση στηρίξεως: έκαµε ένα γερό ~, για να στηρίξει το σπίτι || η 
εξέδρα υποχώρησε, αφού πρώτα ράγισε το - της ΣΥΝ. υποστήριγµα, 
θεµέλιο 2. (µτφ.) το σύνολο ορισµένων παραγόντων, λ.χ. τα προτερή-
µατα, τα ελαττώµατα, οι ιδιότητες τού χαρακτήρα, οι ιδιαίτερες πε-
ριβαλλοντικές συνθήκες και καταστάσεις, το σύνολο των γνώσεων 
και των εµπειριών κ.λπ., που διαµορφώνουν την προσωπικότητα και 
το πολιτιστικό επίπεδο τού ατόµου: δικαστικός µε στέρεο επιστηµο-
νικό και ηθικό ~ || ένας άνθρωπος χωρίς ποιοτικό - είναι επόµενο να 
φέρεται αγενώς 3. (µτφ.) το σύνολο των συνθηκών, των καταστάσεων, 
των γεγονότων, δηλ. το πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό γίγνεσθαι, 
που βρίσκεται σε στενή αιτιώδη σχέση µε οποιοδήποτε φαινόµενο ή 
ανάπτυξη: εκείνη την εποχή δηµιουργήθηκε το κατάλληλο ~, για να 
σηµειωθεί η µεγάλη αυτή πολιτισµική άνθηση | λογοτεχνική έκρηξη 
ΣΥΝ. φόντο, πλαίσιο 4. καθετί που λειτουργεί ως βάση για να υπάρ-
ξει ή να αναπτυχθεί κάτι: το θεωρητικό ~ µιας πολιτικής θέσης || το 
επιστηµονικό - µιας µελέτης || το ~ µιας θρησκείας · 5. ΓΕΩΛ. το στε-
ρεό πέτρωµα που βρίσκεται κάτω από άµµο, ιλύ, άργιλο ή άλλα χα-
λαρά ιζήµατα. 

υποβάλλω ρ. µετβ. {υπέβαλα, υπο-βλήθηκα (κ. λόγ. υπεβλήθην, -ης, 
η..., µτχ. υποβληθείς, -είσα, -έν), -βεβληµένος} 1. θέτω (κάτι) υπό την 
κρίση ή την έγκριση κάποιου, κάνω πρόταση ή παρουσιάζω (αίτηµα) 
σε αρµόδια αρχή, σε προϊστάµενο κ.λπ.: ~ αίτηση | σχέδιο | πρόταση 
| υποψηφιότητα || το γραφείο µας θα υποβάλει οπωσδήποτε σχέδια 
στον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό || ~ έκθεση πεπραγµένων | αξιώσεις 
για αποζηµίωση | µήνυση | αίτηση διαζυγίου | ερώτηση | την παραί-
τηση µου || ~ αποδείξεις | συµπληρωµατική δήλωση στην εφορία ΣΤΝ. 
προτείνω, παρουσιάζω, εισηγούµαι· ΦΡ. υποβάλλω τα σέβη µου (ως 
τυπική µορφή χαιρετισµού που απευθύνεται σε σεβαστό πρόσωπο ή 
σε αξιωµατούχο) σας σέβοµαι, εκδηλώνω τον σεβασµό µου 2. υπο-
χρεώνω (κάποιον) σε (κάτι), αναγκάζω (κάποιον) να υποστεί δυσάρε-
στη κατάσταση: µας υποβάλλει σε ταλαιπωρίες και έξοδα µε παρά-
λογες απαιτήσεις || ο καινούργιος δάσκαλος υπέβαλε τα παιδιά σε 
σκληρή πειθαρχία || το καθεστώς υποβάλλει σε βασανιστήρια τους 
πολιτικούς κρατουµένους || ~ σε ανάκριση | σε δοκιµασία | σε κόπους | 
σε σκληρή κριτική || ~ κάποιον σε έλεγχο ΣΥΝ. αναγκάζω, υποχρεώνω 
3. βάζω (µια ιδέα) στο µυαλό (κάποιου), επηρεάζω (κάποιον) έντεχνα- 
υπαγορεύω εντέχνως (σε κάποιον τις απόψεις, τη θέληση µου κ.λπ.): 
οι διαφηµίσεις καθώς και διάφορες τηλεοπτικές εκποµπές µάς 
υποβάλλουν επιθυµίες και διαθέσεις που οδηγούν στην αλόγιστη κα-
τανάλωση || µου υπέβαλε την ιδέα ότι µε υπονοµεύεις || της έχει υπο-
βάλει την επιθυµία για µεγάλη ζωή ΣΥΝ. πείθω, επηρεάζω, υποκινώ 4. 
(σπάν.-κυριολ.) θέτω (κάτι) κάτω από (κάτι άλλο) · 5. (σπανιότ., στο 
θέατρο) υπαγορεύω στους ηθοποιούς το κείµενο τού έργου που πα-
ρουσιάζεται, εκτελώ το έργο τού υποβολέα (βλ.λ.) ΣΥΝ. υπαγορεύω· 
(ειδικότ. το µεσοπαθ. υποβάλλοµαι) 6. πείθω ο ίδιος τον εαυτό µου 
για κάτι συνήθ. περίεργο ή παράλογο, βάζω στο µυαλό µου έµµονες 
ιδέες ή είµαι δεκτικός υποβολής, υπνωτισµού και παρόµοιων κατα-
στάσεων: υποβάλλεται εύκολα και οι άλλοι το εκµεταλλεύονται ΣΥΝ. 
αυθυποβάλλοµαι 7. (+σε) υφίσταµαι (κάτι): ~ σε µεταµόσχευση νε-
φρού | αιµοκάθαρση | χειρουργική επέµβαση | έλεγχο | δοκιµασία | 
θεραπεία | αλκοτέστ | βασανιστήρια. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ύπο- + βάλλω. Εκτός τής κυριολ. σηµ. «τοποθετώ ή ρί-
χνω από κάτω», ήδη αρχ. (οµηρική) είναι η σηµ. «διασπείρω φήµες, 
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σπερµολογώ» και «υπαγορεύω έµµεσα (µιαν άποψη) σε κάποιον». 
Στη σηµ. «προσκοµίζω έγγραφο, αίτηση κ.τ.ό.» η λ. αποτελεί απόδ. 
τού γαλλ. soumettre]. 

υποβαστάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {υποβάστα-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. βα-
στώ (κάτι) από κάτω, στηρίζω (κάτι) από τη βάση του: τέσσερεις πεσ-
σοί υποβαστάζουν τον τρούλο τού ναού ΣΥΝ. υποστηρίζω 2. (κατ' επέ-
κτ. για πρόσ.) στηρίζω (κάποιον) για να µην πέσει, βοηθώ (κάποιον) 
να σταθεί ή να κινηθεί κρατώντας τον: η νοσοκόµα υποβάσταξε τον 
άρρωστο ώς το παράθυρο || ο γέροντας προχωρούσε υποβασταζόµε-
νος από τους γυιους του ΣΥΝ. συγκρατώ, στηρίζω. 

υποβιβάζω ρ. µετβ. {υποβίβασ-α, -τηκα, -µένος} 1. κατατάσσω (κά-
ποιον/κάτι) σε κατώτερη βαθµίδα ή θέση, αξίωµα κ.λπ. σε σχέση µε 
αυτήν που είχε προηγουµένως: τον υποβίβασαν από τµηµατάρχη σε 
εισηγητή || η οµάδα κινδυνεύει να υποβιβαστεί στη β' κατηγορία || 
τέτοιες πράξεις υποβιβάζουν τον άνθρωπο στο επίπεδο τού κτήνους 
ANT. προβιβάζω, προάγω 2. αντιµετωπίζω (κάποιον/κάτι) ως κατώτε-
ρο από αυτό που είναι: τέτοιου είδους εκποµπές υποβιβάζουν τη νοη-
µοσύνη µας ΣΥΝ. υποβαθµίζω, µειώνω, υποτιµώ ΑΝΤ. ανυψώνω 3. 
(µτφ. για πρόσ.) προσβάλλω την υπερηφάνεια Kat την αξιοπρέπεια 
(κάποιου), ταπεινώνω (κάποιον): δεν σας επιτρέπω να µε υποβιβάζετε, 
κύριε συνάδελφε! ΣΥΝ. εξευτελίζω ΑΝΤ. ανυψώνω, τιµώ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ; υποβιβάζω < ύπο- + βιβάζω (βλ. λ. βάζω)]. 

υποβιβασµός (ο) [µτγν.] 1. η κατάταξη (κάποιου) σε ιεραρχική ή 
βαθµολογική θέση κατώτερη αυτής που αρχικά είχε: η οµάδα απει-
λείται µε ~ ΑΝΤ. προβιβασµός, προαγωγή 2. η µείωση τής αξίας (προ-
σώπου ή πράγµατος), ώστε να αποδίδεται σε αυτό µικρότερη αξία 
από την πραγµατική του: τέτοια συµπεριφορά συνιστά ~ τής ανθρώ-
πινης φύσης ΣΥΝ. υποβάθµιση, υποτίµηση ΑΝΤ. ανύψωση, προαγωγή. 
Επίσης υποβίβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων}. 

υποβιταµίνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η νόσος που 
οφείλεται στην έλλειψη µίας ή περισσότερων βιταµινών (ελαφρά 
µορφή αβιταµίνωσης), η οποία προκαλεί µεταβολικές διαταραχές. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. hypoavitaminosis (νόθο συνθ.)]. 

υποβλεπω ρ. µετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) 1. βλέπω 
(κάποιον) µε κακό µάτι, δυσπιστώ απέναντι σε (κάποιον) ή/και φθο-
νώ (κάποιον): τον υποβλέπουν οι συνάδελφοι του ΣΥΝ. λοξοκοιτάζω 
2. (κατ' επέκτ.) επιδιώκω να αποκτήσω (κάτι) µε έµµεσο ή αθέµιτο 
τρόπο: υποβλέπει τη θέση µου | την περιουσία µου ΣΥΝ. εποφθαλµιώ. 

υποβλήθηκα ρ. → υποβάλλω 
υποβλητικός, -ή, -ό [1833] αυτός που ασκεί υποβολή, που εµπνέει 

ιδέες ή σκέψεις ή προκαλεί συναισθήµατα, ιδ. υψηλά: ~ ατµόσφαιρα 
| µουσική | απαγγελία | ποίηση | γλώσσα | φωτογραφία | σκηνικό ΣΥΝ. 
εντυπωσιακός, γοητευτικός. — υποβλητικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ., υπο-
βλητικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. < υπο- + -βλητικός < -βλητός < βάλλω (βλ. κ. βλήµα, υποβολή), 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. suggestif]. 

υποβοήθηση (η) → υποβοηθώ 
υποβοηθητικός, -ή, -ό [1854] αυτός που λειτουργεί βοηθητικά, που 

υποβοηθεί ή µπορεί να υποβοηθήσει: ~ παράγοντας | ενέργεια | πράξη 
ΣΥΝ. βοηθητικός ΑΝΤ. παρακωλυτικός. — υποβοηθητικά επίρρ. 

υποβοηθώ ρ. µετβ. [µτγν.] {υποβοηθείς... | υποβοήθ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} βοηθώ έµµεσα ή δευτερευόντως ή επιπλέον, συµ-
βάλλω (σε κάτι): ο θόρυβος που προκλήθηκε γύρω από το όνοµα του 
υποβοήθησε την επιτυχία τής συναυλίας του ΣΥΝ. ενισχύω, συνεπι-
κουρώ. — υποβοήθηση (η) [1887]. 

υποβολέας (ο/η) {(θηλ. υποβολέως) | υποβολ-είς, -έων) (λόγ.) 1. (στο 
θέατρο) το άτοµο που υπαγορεύει χαµηλόφωνα στους ηθοποιούς το 
κείµενο τού ρόλου τους, για να τους διευκολύνει και να εξασφαλίσει 
την οµαλή εξέλιξη τής παράστασης 2. (µτφ.) άτοµο που υποβάλλει σε 
άλλον να κάνει κάτι, ιδ. κακό, που υπαγορεύει τη θέληση, τις επιθυ-
µίες του κ.λπ. σε κάποιον: αυτά τα πιστεύεις εσύ ή σου λέει ο ~ σου 
να τα πεις; ΣΥΝ. υποκινητής. 
[ETYM. < µτγν. ύποβολεύς < αρχ. υποβάλλω, µε τη σηµ. «ψιθυρίζω, 
υπενθυµίζω»]. 

υποβολειο (το) [1891] (στο θέατρο) κρύπτη στο µέσο τής σκηνής, 
στην οποία εγκαθίσταται ο υποβολέας (βλ.λ.) κατά την ώρα τής πα-
ράστασης και υπαγορεύει από εκεί στους ηθοποιούς τα κείµενα των 
ρόλων τους. 

υποβολή (η) 1. το να θέτει κανείς υπό την κρίση ή την έγκριση κά-
ποιου (κάτι)· η παρουσίαση αιτήµατος σε αρµόδια αρχή: ~ αίτησης | 
σχεδίου | πρότασης | υποψηφιότητας | έκθεσης | αξιώσεων | µήνυσης | 
ερώτησης | παραίτησης ΣΥΝ. πρόταση, παρουσίαση, εισήγηση 2. το να 
υφίσταται κάποιος κάτι ή να αναγκάζεται να υποστεί κάτι: η ~ σε 
χειρουργική επέµβαση || η ~ κάποιου σε δοκιµασίες 3. η ισχυρή ηθική 
επιρροή που ασκείται στο πνεύµα- ο ενεργητικός ή παθητικός επη-
ρεασµός τής σκέψης και τού ψυχισµού προσώπου, καθώς και η έντε-
χνη υπαγόρευση σε αυτό ιδέας, επιθυµίας κ.λπ. που ανήκει σε άλλον: 
είναι αδύνατος χαρακτήρας και υπόκειται σε υποβολές || υπνωτική ~ 
ΣΥΝ. επίδραση, επιρροή· ΦΡ. (λόγ.) καθ' υποβολήν (καθ' ύποβολήν, 
µτγν. φρ.) καθ' υπαγόρευση άλλου, µε ξένη εισήγηση ή υπόδειξη: δεν 
ενεργεί αυτοβούλως, αλλά ~ ANT. αυτοβούλως 4. ΨΥΧΟΛ. η ψυχολογι-
κή τεχνική και διεργασία µε την οποία µπορεί να επηρεαστεί η συ-
ναισθηµατική κατάσταση ή/και ο τρόπος συµπεριφοράς ατόµου, κα-
θώς και τα αποτελέσµατα της 5. ΝΟΜ. η υποκατάσταση ή αντικατά-
σταση πραγµατικού αντικειµένου µε πλασµατικό, η εικονικότητα: ~ 
ονόµατος σε συναλλαγµατική (η µνεία ανύπαρκτου προσώπου αντί 
τού εκδότη, τού πληρωτή ή τού κοµιστή τής συναλλαγµατικής) | ιδιό-
τητας | τέκνου (λαθραία υποκατάσταση ξένου, δηλ. νόθου τέκνου 
στη θέση τού γνησίου) ΣΥΝ. πλαστότητα, νόθευση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
υποβάλλω (πβ. κ. βολή - βάλλω). Η λ. σήµαινε αρχικώς 

(µτφ.) «υπόδειξη, υπενθύµιση - ύπουλη ή έντεχνη επιρροή», αργότερα 
δε περιέγραψε και την πράξη τού υποβολέα στο θέατρο, o ψυχολ. όρ. 
είναι απόδ. τού γαλλ. suggestion]. υποβολιµαίος, -α, -ο (λόγ.) 1. 
αυτός που γίνεται µε υπόδειξη άλλου, που δεν προκύπτει ελεύθερα 
και ανεπηρέαστα, αλλά υποβάλλεται σε κάποιον από άλλον: ~ κρίση | 
γνώµη | αναφορά ΑΝΤ. αυτόβουλος 
2. (ειδικότ.) αυτός που προτείνεται ή εισάγεται µε δόλιο τρόπο, για 
να εξυπηρετήσει συγκεκριµένη σκοπιµότητα: αυτά τα δηµοσιεύµατα 
είναι ~ και αποσκοπούν στο να πλήξουν το κύρος τού νέου προέδρου 
3. (σπανιότ.) αυτός που τίθεται κρυφά στη θέση άλλου, που αντικα-
θιστά τον γνήσιο: ~ σύγγραµµα (αυτό που αποδίδεται σε κάποιον 
συγγραφέα, χωρίς στην πραγµατικότητα να είναι έργο δικό του) ΣΥΝ. 
πλαστός, νόθος ΑΝΤ. γνήσιος. — υποβολιµαί-α | -ως [1897] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υποβολιµαίος < υποβολή + παραγ. επίθηµα -ιµαϊος, πβ. 
κ. έπιστολ-ιµαΐος]. 

υποβολιµαίος ή υποβολιµιαίος; Από επίθ. σε -ψος σχηµατίστηκαν 
στην Αρχαία και στη λόγια Ελληνική µερικά επίθετα σε -ιµ-αίος 
{-ιµος + -αιος): υποβολ-ιµαίος, κλοπ-ιµαίος (και κλεψ-ιµαίος), επι-
στολ-ιµαιος και θνησ-ψαίος. o τύπος σε -ιµ-ιαίος (υποβολιµιαίος) 
προέρχεται από εσφαλµένη σύνδεση τού υποβολιµαίος προς τα 
πολλά επίθετα σε -ιαίος (εβδοµαδ-ιαίος, βαθµ-ιαίος, µην-ιαίος, ωρ-
ιαίος, γων-ιαίος κ.τ.ό.). 

υποβόσκω ρ. αµετβ. [µτγν.] {εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) 
υπάρχω χωρίς να φαίνοµαι, είµαι σε λανθάνουσα κατάσταση, υπο-
κρύπτοµαι: κάτω από την επιφανειακή συµφιλίωση υπέβοσκε άσβε-
στο µίσος µεταξύ των αντιπάλων || υποβόσκει δυσαρέσκεια | κυβερ-
νητική κρίση ΣΥΝ. υφέρπω, εµφωλεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποφώσκω. 

υποβρυχιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το υποβρύχιο: ~ 
στόλος (το σύνολο των υποβρυχίων χώρας) | µοίρα 2. (κατ' επέκτ.) αυ-
τός που διεξάγεται µε ένα ή περισσότερα υποβρύχια: ~ πόλεµος | 
άσκηση | επιχείρηση (πβ. λ. υποβρύχιος). 

υποβρύχιο (το) {υποβρυχί-ου | -ων) 1. κυρ. πλοίο, ειδικά κατασκευ-
ασµένο και εξοπλισµένο, για να πλέει και να µάχεται κάτω από την 
επιφάνεια τής θάλασσας: σύγχρονο | πυρηνοκίνητο (που κινείται µε 
πυρηνική ενέργεια και φέρει πυρηνικά όπλα) ~ || ναύτης υποβρυχίου 
2. βανίλια που προσφέρεται σε κουταλάκι βυθισµένο σε ένα ποτήρι 
µε νερό. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. submarine]. 

υποβρύχιος, -α, -ο 1. (γενικά) αυτός που βρίσκεται ή γίνεται κάτω 
από την επιφάνεια τής θάλασσας, µέσα στο νερό: ~ φυτό | ζωή | κα-
λώδιο (τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που έχει ποντιστεί στη θάλασσα) | 
έρευνα | δραστηριότητα | φωτογράφιση | λήψη | ψάρεµα | κολύµπι | 
άµυνα (το σύνολο των αµυντικών µέσων, λ.χ. πλοία, νάρκες κ.λπ., που 
λειτουργούν κάτω από την επιφάνεια τής θάλασσας και χρησιµοποι-
ούνται για την υπεράσπιση χώρας ή περιοχής) || Οµάδες Υποβρυχίων 
Καταστροφών (συντοµ. Ο.Υ.Κ.) ΣΥΝ. υποθαλάσσιος 2. (ειδικότ.) υπο-
βρύχιο (το) βλ.λ. — υποβρύχια | υποβρυχίως [1889] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. υποβρύχιος < ύπο- + βρύχιος «βαθύς» < *βρύξ, -χός «βάθος». Σε 
ό,τι αφορά την ετυµ. τού *βρύξ, η πιθανότερη σύνδεση είναι µε το ρ. 
βρέχω, αν δεχθούµε ότι η συνεσταλµ. βαθµ. br-gh- αντιπροσωπεύεται 
ως -υρ- (πβ. άγείρω - αγύρτης). Στην περίπτωση αυτή το ρ. βρέχω θα 
είχε τη σηµ. «βυθίζω»]. 

υπόγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το υπόγειο. 
[ΕΤΥΜ. < υπόγ(ειο) + µεγεθ. επίθηµα -α]. 

υπογαλακτία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογική ελάττωση τού γάλα-
κτος γυναίκας που θηλάζει. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hypogalactia]. 

υπογαστρικός, -ή, -ό [1836] αυτός που σχετίζεται µε το υπογάστριο: 
~ χώρα. 

υπογάστριο (το) {υπογαστρί-ου | -ων} 1. ΑΝΑΤ. το κάτω µέρος τού 
πρόσθιου τοιχώµατος τής κοιλίας, αυτό που εκτείνεται από τον αφα-
λό µέχρι την περιοχή τής ήβης: το θύµα έφερε βαθύ τραύµα στο ~· 
ΦΡ. (µτφ.) µαλακό υπογάστριο το ασθενέστερο αµυντικώς τµήµα 
(κράτους, συνασπισµού, κόµµατος, κοινωνίας κ.λπ.) 2. (σπάν.) ΝΑΥΤ. 
καθένα από τα µακριά ξύλα, µε τα οποία υποστηρίζεται η γάστρα 
τού προς καθέλκυση πλοίου, για να µην κλίνει προς µία πλευρά. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ύπογάστριον < ύπο- + -γάστριον < γαστήρ, -στρός]. 

υπογάστριος, -α, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το 
κάτω µέρος τής κοιλίας: ~ αρτηρία | φλέβα 2. (ειδικότ.) υπογάστριο 
(το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαστέρα. 

υπογεγραµµένη (η) (ενν. ιώτα) (λόγ.) ΓΛΩΣΣ. σηµείο (σχήµατος µι-
κρού γιώτα) που αποτελεί το σύµβολο τού υποτακτικού φωνήεντος -
ι των µακροφώνων διφθόγγων (ηι, ωι, αι), το οποίο γράφεται κάτω 
από (υπο-γράφεται) τα µακρά φωνήεντα στην αρχαία, µεσαιωνική 
και λόγια γλώσσα, λ.χ. στη δοτική πτώση, στην υποτακτική, ενώ στη 
Ν. Ελληνική έχει καταργηθεί: αποθνήσκω, στεντορεία τη φωνή, 
τραγωδία, εν τη ώα κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γιώτα. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. υπογράφω, που αποσπάστηκε από 
τη φρ. υπογεγραµµένη (ιώτα), πβ. νεολατ. iota subscriptum]. 

υπόγειο (το) (υπογεί-ου | -ων} διαµέρισµα οικίας ή κτίσµα, τού οποί-
ου το δάπεδο βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια τού εδάφους: στο ~ 
έχουµε βαρέλια µε κρασί ΣΥΝ. (λαϊκ.) κατώ(γ)ι ΑΝΤ. ανώγειο, (λαϊκ.) 
ανώ(γ)ι. — (υποκ.) υπογειάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. ύπόγειον, 
ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. υπόγειος]. 

υπόγειος, -α, -ο 1. αυτός που βρίσκεται ή γίνεται κάτω από το έδα-
φος, κάτω από την επιφάνεια τής γης: ~ κρύπτη | αίθουσα | έκρηξη | 
πυρηνική δοκιµή | διάβαση | ποταµός | πλούτος | βλαστός | καρπός | 
καλώδιο (που έχει κατασκευαστεί µε τέτοιον τρόπο, ώστε να αντέχει 
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στις συνθήκες ταφής και ακαµψίας µέσα στο έδαφος για µεγάλο χρο-
νικό διάστηµα) | όργανα (τα όργανα τού φυτού που αναπτύσσονται 
µέσα στο έδαφος) | ύδατα (το νερό που απαντά κάτω από την επιφά-
νεια τής γης, όπου καταλαµβάνει εν µέρει ή εξ ολοκλήρου τους κε-
νούς χώρους στα εδάφη ή τα γεωλογικά στρώµατα) | ρεύµατα ΑΝΤ. υ-
πέργειος, επίγειος 2. (ειδικότ.) υπόγειος (σιδηρόδροµος) δίκτυο σι-
δηροδροµικών γραµµών κάτω από την επιφάνεια τής γης για την ε-
ξυπηρέτηση των µετακινήσεων στις µεγαλουπόλεις: παίρνω | ταξι-
δεύω µε τον ~ || σταθµός τού ~|| ο ~ τού Λονδίνου | τής Μόσχας | τού 
Παρισιού ΣΥΝ. µετρό 3. (ειδικότ.) υπόγειο (το) βλ.λ. 4. (µτφ.) αυτός που 
δεν είναι εµφανής, που γίνεται κρυφά, συχνά και δόλια: γίνονται ~ 
διεργασίες για την επίτευξη συµφωνίας || «οι πόθοι µας ακολουθούνε 
- διαδροµές» (∆. Σαββόπουλος) || προσπαθούν να τον πλήξουν µε ~ ε-
νέργειες || αυτό το κόµµα ακολουθεί την τακτική των ~ συνεργασιών 
µε άλλα κόµµατα. — υπόγεια | υπογείως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπόγειος < ύπο- + -γειος < γη, πβ. κ. έπί-γειος]. 

υπογείωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} το να γίνεται κάτι 
υπόγειο: η - σιδηροδροµικών γραµµών | µιας οδού. — υπογειώνω ρ. 

υπογένειο (το) {υπογενεί-ου | -ων} (λόγ.) µικρό γένι στο πιγούνι, συ-
χνά µόνο στην άκρη τού πιγουνιού. [ΕΤΥΜ < µτγν. ύπογένειος < ύπο- 
+ -γένειος < γένειον (βλ. κ. γένι)]. 

υπογεννητικότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η πτώση τής γεννη-
τικότητας, δηλ. η µείωση των ετήσιων γεννήσεων σε χώρα ή περιοχή, 
η οποία µακροπρόθεσµα µπορεί να οδηγήσει σε αντίστοιχη µείωση 
τού πληθυσµού τής χώρας ή τής περιοχής· κατ' αντιδιαστολή προς 
την υπεργεννητικότητα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. dénatalité]. 

υπογλυκαιµία (η) (ορθότ. υπογλυχαιµία) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ παθολο-
γική ελάττωση τής περιεκτικότητας τού αίµατος σε σάκχαρο (γλυ-
κόζη) ΑΝΤ. υπεργλυκαιµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίµα, γλυκαιµία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypoglycaemia]. 

υπογλυκαιµικός, -ή, -ό (ορθότ. υπογλυχαιµικός) 1. αυτός που σχε-
τίζεται µε την υπογλυκαιµία: ~ κώµα | σύνδροµο || πέφτω σε - σοκ 2. 
αυτός που προκαλεί υπογλυκαιµία, δηλ. που είναι ικανός να µειώσει 
την ποσότητα τού σακχάρου στο αίµα: ~ φάρµακο 3. (ειδικότ.) uno-
γλυκαιµικός (ο), υπογλυκαιµική (η) πρόσωπο που πάσχει από υπο-
γλυκαιµία, που εµφανίζει συχνά κρίσεις υπογλυκαιµίας. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypoglycaemic], 

uno γλυκός, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι λίγο γλυκός, αυτός που έχει 
ελαφρώς γλυκιά γεύση: ~ καραµέλα | σάλτσα | σιρόπι | φάρµακο ΣΥΝ. 
γλυκούτσικος ΑΝΤ. υπόπικρος, πικρούτσικος. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
ύπόγλυκυς, κατά το απλό γλυκός]. 

υπογλώσσιο (το) {υπογλωσσί-ου | -ων} κάθε φαρµακευτικό σκεύα-
σµα που διαλύεται κάτω από τη γλώσσα τού ασθενούς, για να επι-
τευχθεί ταχύτερη επενέργεια. [ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. 
επιθ. ύπογλώσσιος]. 

υπογλώσσιος, -α, -ο [αρχ.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται κάτω από τη 
γλώσσα: ~ αρτηρία | αδένας (διπλός σιαλογόνος αδένας στην πρόσθια 
περιοχή τού στόµατος) | νεύρο (κρανιακό κινητικό νεύρο, το οποίο 
ελέγχει τους µυς τής γλώσσας και το δάπεδο τού στόµατος) 
2. αυτός που τοποθετείται κάτω από τη γλώσσα: ~ φάρµακο | δισκίο 
3. (ειδικότ.) υπογλώσσιο (το) βλ.λ. 

υπογνάθιος, -α, -ο [1898] ΑΝΑΤ. 1. αυτός που βρίσκεται κάτω από τη 
γνάθο: - γάγγλιο 2. υπογνάθιος αδένας ο σιαλογόνος αδένας που 
βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια τής κάτω γνάθου, µπροστά από 
τη βάση τής γλώσσας. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sous-
maxillaire], 

υπογοναδΐσµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ενδοκρινική διαταραχή, η 
οποία χαρακτηρίζεται από µειωµένη λειτουργική δραστηριότητα των 
σεξουαλικών αδένων και συνοδεύεται από καθυστέρηση τής αύξη-
σης τού σώµατος και τής ανάπτυξης των γεννητικών οργάνων: θηλυ-
κός | αρσενικός ~. 
[ΕΤΥΜ. < υπο- + γονάδα (< γόνος) + παραγ. επίθηµα -ισµός, ελληνο-
γενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypogonadism]. 

υπογονάτιο (το) [µτγν.] {υπογονατί-ου | -ων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. το επιγονά-
τιο 2. µαξιλάρι το οποίο τοποθετείται κάτω από τα γόνατα αυτού που 
γονατίζει. 

υΠογονιµότητα (η) {χωρ. πληθ.} η µειωµένη γονιµότητα. 
uno γραµµή (η) [1898] γραµµή που σύρεται κάτω από λέξη ή φράση, 
για να δηλώσει ότι το σηµείο αυτό πρέπει να προσεχθεί, δηλ. να δια-
βαστεί µε έµφαση ή να τυπωθεί µε διαφορετικά στοιχεία. 

υπογραµµίζω ρ. µετβ. [1860] {υπογράµµισ-α, -τηκα, -µένος} 1. σύρω 
γραµµή κάτω από (γραµµένες ή τυπωµένες λέξεις ή φράσεις), για να 
επισύρω την προσοχή τού αναγνώστη σε αυτές: υπογράµµισε τα ρή-
µατα τού κειµένου και σηµείωσε σε ποια φωνή και διάθεση ανήκουν 
2. (µτφ.) τονίζω ιδιαίτερα (κάτι), αποδίδω µεγάλη έµφαση σε αυτό: ο 
υπουργός υπογράµµισε τη σπουδαιότητα των νέων µέτρων || η πράξη 
του υπογραµµίζει το ενδιαφέρον του για σένα || πρέπει να υπογραµ-
µίσουµε το γεγονός ότι οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για την εφαρ-
µογή τού σχεδίου µας ΣΥΝ. εξαίρω, επισηµαίνω. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. souligner]. 

υπογράµµιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. το χάραγµα ή η 
σηµείωση γραµµής κάτω από λέξεις ή φράσεις, κυρ. για την επισή-
µανση τής σπουδαιότητας τους, τού ενδιαφέροντος τους, για τον 
εντοπισµό τους µέσα στο κείµενο κ.λπ. 2. (συνεκδ.) η γραµµή που χα-
ράσσεται ή σηµειώνεται κάτω από λέξεις ή φράσεις: αραιή | διακε-
κοµµένη ! διπλή | κόκκινη ~ || ~ µε στυλό | µε µολύβι 3. (µτφ.) η έµ-
φαση, ο ιδιαίτερος τονισµός (ενός σηµείου): η - τής συµβολής του 
ήταν και η πλέον επίσηµη επιβράβευση τής όλης του προσπάθειας || η 
~ των τριών αυτών παραγόντων δεν συνιστά υποτίµηση των υπο- 

λοίπων ΣΥΝ. επισήµανση. — (υποκ.) υπογραµµισούλα (η). 
υπογραµµιστής (ο) µαρκαδόρος, συνήθ. µε χοντρή µύτη και φω-
σφόριζε χρώµατος, που χρησιµοποιείται για την επισήµανση χωρίων 
σε κείµενο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. underliner]. 

υπογραµµός (ο) µόνο στη ΦΡ. τύπος και υπογραµµός για άνθρωπο µε 
υποδειγµατική συµπεριφορά, στον οποίο δεν µπορούµε να προσά-
ψουµε τίποτα, αλλά αποτελεί πρότυπο για τους άλλους: είναι συνε-
πέστατος στις υποχρεώσεις του, ~. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύπογραµµός, αρχική σηµ. «πινακίδα αλειµµένη µε κε-
ρί, στην οποία ο µαθητής έπρεπε να αντιγράψει ακριβώς από κάτω 
ό,τι είχε γράψει ο δάσκαλος», < αρχ. υπογράφω]. 

υπογραφή (η) 1. η ιδιόχειρη και συνήθως ιδιόρρυθµη αναγραφή τού 
ονόµατος και τού επωνύµου προσώπου, που ισχύει ως διακριτικό τού 
εν λόγω προσώπου: η - του είναι αναγνωρίσιµη || έχει παράξενη | πε-
ρίπλοκη | καλλιγραφική ~ || αντιγράφω την ~ κάποιου || γνησιότητα | 
πλαστογράφηση υπογραφής 2. η παραπάνω ιδιόχειρη ή τυποποιηµένη 
(σε σφραγίδα) αναγραφή τού ονοµατεπωνύµου κάποιου, που τίθεται 
από τον ίδιο στο τέλος κειµένου, για να δηλώσει ότι το κείµενο 
ανήκει σε αυτόν ή ότι το εγκρίνει και το αποδέχεται: βάζω την ~ µου 
σε έγγραφο || για να επικυρωθεί η αίτηση, χρειάζεται και η ~ τού 
προϊσταµένου || εκχωρώ | µεταβιβάζω κάτι βάζοντας την ~ µου- ΦΡ. 
(α) δίνω | βάζω την υπογραφή µου για (κάποιον | κάτι) (µτφ.) εγγυώ-
µαι για (κάποιον/κάτι) (β) δεν ξέρω ούτε την υπογραφή µου να βά-
λω είµαι εντελώς αγράµµατος (γ) βάζω την υπογραφή µου | υπο-
γράφω και µε τα δυο µου χέρια συµφωνώ απολύτως, είµαι απολύτως 
σίγουρος ή σύµφωνος, το αποδέχοµαι πλήρως (δ) συγκεντρώνω | µα-
ζεύω υπογραφές συγκεντρώνω σε έντυπο τις υπογραφές µελών ενός 
συνόλου ως απόδειξη τής συµφωνίας τους µε συγκεκριµένο αίτηµα 
που θέτει φορέας, οµάδα προσώπων ή µεµονωµένο πρόσωπο: ο εξω-
ραϊστικός σύλλογος τής περιοχής συγκέντρωσε υπογραφές για την 
αποµάκρυνση των οίκων ανοχής || µαζεύουν υπογραφές για την απε-
λευθέρωση ενός πολιτικού κρατουµένου (ε) βάζω την υπογραφή µου 
φαρδιά-πλατιά για κάποιον που υπογράφει µε τρόπο που η υπογρα-
φή του να καταλαµβάνει πολύ χώρο (στ) (λαϊκ.) πέφτουν οι υπογρα-
φές (κάποιοι) υπογράφουν (συµβόλαιο, συµφωνία κ.λπ.): αύριο-µε-
θαύριο ~ και ολοκληρώνεται η µεταγραφή τού παίκτη στην οµάδα 3. 
(κατ' επέκτ.) η έγκριση ή επικύρωση εγγράφου µε αναγραφή σε 
ορισµένο σηµείο τού ονοµατεπωνύµου, λ.χ. τού εγκρίνοντος: έγινε 
τµηµατάρχης στην τράπεζα και έχει δικαίωµα υπογραφής 4. (κατ' 
επέκτ.) η επίσηµη πράξη επικυρώσεως συµφωνίας που έχει συναφθεί 
προηγουµένως: ~ συνθήκης | συµβολαίου | σύµβασης | πρωτοκόλλου 
συνεργασίας ΣΥΝ. συνοµολόγηση 5. (κατ' επέκτ.) η υπόσχεση ή δια-
βεβαίωση που έχει δώσει (κάποιος), η προσωπική δέσµευση (για κά-
τι): είναι αξιόπιστος άνθρωπος που ξέρει να τιµά την ~ του || ό,τι πει 
είναι συµβόλαιο, δεν θ'αρνηθεί ποτέ την ~ του. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική 
σηµ. «γραπτή κατηγορία, απόφαση», < υπογράφω. Η σηµερινή σηµ. 
είναι µτγν. (πβ. Ιωάνν. Χρυσ. Όµιλίαι 40. 2: οϋτω πιστεύω... και δι' 
υπογραφής οµολογώ)]. 

υπογράφω ρ. µετβ. {υπέγραψα, υπο-γράφτηκα κ. -γράφηκα (κ. λόγ. 
υπεγράφην, -ης, -η..., µτχ. υπογραφείς, -είσα, -έν), -γεγραµµένος)} 1. 
βάζω την υπογραφή µου (στο τέλος κειµένου ή σε ευδιάκριτο σηµείο 
καλλιτεχνικού έργου, για να δηλώσω ότι ανήκει σε εµένα ή εγκρίνο-
ντας το περιεχόµενο του): - έγγραφο | αίτηση | δήλωση | επιταγή || -µε 
το πραγµατικό µου όνοµα | µε άλλο όνοµα | µε το αίµα µου || όσοι 
είναι αγράµµατοι ας υπογράψουν µε έναν σταυρό || ο πίνακας ανα-
γνωρίζεται ότι ανήκει στον ζωγράφο, αλλά δεν είναι υπογεγραµµένος· 
ΦΡ. (α) υπογράφω τη θανατική µου καταδίκη προκαλώ µε τις 
πράξεις µου τον θάνατο µου, τη δολοφονία µου (επειδή προκαλώ ή 
βλάπτω τα συµφέροντα κάποιων, συνήθ. παρανόµων): είναι γνωστό 
ότι όποιο µέλος αυτών των συµµοριών συνεργαστεί µε την αστυνοµία, 
υπογράφει αυτόµατα και τη θανατική του καταδίκη (β) uiro-Υράφω | 
βάζω την υπογραφή µου φαρδιά-πλατιά βλ. λ. υπογραφή 2. 
εµφανίζοµαι ως ο δηµιουργός (πνευµατικού έργου): το βιβλίο υπο* 
γράφει γνωστός κοσµικογράφος || την ταινία υπογράφει ένας άγνω-
στος σκηνοθέτης 3. (κατ' επέκτ.) δίνω την έγκριση µου για (κάτι) ή 
δηλώνω επίσηµα την αποδοχή (κάποιου πράγµατος): υπογράφω κι 
εγώ αυτό το σχέδιο | αυτή την προσπάθεια || µάλιστα, φίλε µου, αυτό το 
~! ΣΥΝ. εγκρίνω, αποδέχοµαι, επικυρώνω ANT. αρνούµαι, απορρίπτω· 
ΦΡ. υπογράφω και µε τα δυο µου χέρια βλ. λ. υπογραφή 4. (κατ' 
επέκτ.) επικυρώνω, καθιστώ κάτι έγκυρο µε επίσηµο τρόπο δη-
λώνοντας ότι συµφωνώ µε το περιεχόµενο του: ~ συνθήκη | συµβό-
λαιο | συµφωνία | σύµβαση | προσύµφωνο || οι εµπόλεµες πλευρές 
αποφάσισαν να υπογράψουν συνθήκη ειρήνης πενταετούς διάρκειας 
ΣΥΝ. συνοµολογώ ΑΝΤ. ακυρώνω 5. (ειδικότ.) ΑΘΛ. συµφωνώ επίσηµα 
να ενταχθώ σε ένα σωµατείο | σύλλογο: από ώρα σε ώρα ο διεθνής 
επιθετικός υπογράφει σε οµάδα τού εξωτερικού 6. (σπάν.-µεσοπαθ. 
υπογράφοµαι) βάζω την υπογραφή µου κάτω από κείµενο 7. (κυ-
ριολ.-σπάν.) γράφω (κάτι) κάτω από (κάτι άλλο) (πβ. λ. προσγράφω) 8. 
(ειδικότ. για πρόσ. η µτχ. υπογεγραµµένος, -η) ως στερεότυπη έκ-
φραση εγγράφου που τίθεται πάνω από το όνοµα αυτού που βάζει 
την υπογραφή του: ο (κάτωθι) ~ δηλώνει υπεύθυνα ότι... 9. (ειδικότ.) 
υπογεγραµµένη (η) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «γράφω από κάτω (σε ψήφισµα)», < ύπο- + γράφω. Η σηµερινή 
σηµ. ήδη αρχ.]. 

υπόγυιος, -ος, -ον (αρχαιοπρ.-σπάν.) µόνο στη ΦΡ. εξ υπογυίου (εξ 
ύπογυίου, Ξενοφ. Κύρου Ανάβ. 6.1.43) πρόχειρα, µε τα µέσα που δια-
τίθενται τη στιγµή αυτή, χωρίς ιδιαίτερη προετοιµασία. [ΕΤΥΜ < 
αρχ· ύπόγυιος «αιφνίδιος - πρόσφατος» < ύπο- + -γυιος < *γύη 
«κυρτότητα, καµπύλη» (βλ. λ. έγγύη)]. 



υποδαυλίζω 1847 υποδιαστολή 
 

υποδαυλίζω ρ. µετβ. [1872] {υποδαύλισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) 1. 
ανασκαλεύω (τα ξύλα τής φωτιάς) ή προσθέτω καινούργια, για να τη 
διατηρήσω ή να τη δυναµώσω ΣΥΝ. συνδαυλίζω 2. (µτφ.) υποκινώ έµ-
µεσα, ενισχύω κρυφά (πράξεις καταστροφικές ή συναισθήµατα αρ-
νητικά), ενθαρρύνω: ~ την εχθρότητα | το µίσος | τα πάθη | τις ταραχές 
| µια ανταρσία || τα άρθρα των εφηµερίδων υποδαυλίζουν τις απεργίες 
|| ~ την περιέργεια κάποιου ΣΥΝ. αναµοχλεύω, υποθάλπω, (σπάν.) 
υποκαίω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. attiser]. 

υποδαύλιση (η) [1872] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η αναµόχλευση, 
η έµµεση και συνήθ. κρυφή ενίσχυση ή υποκίνηση καταστροφικών 
πράξεων ή αρνητικών συναισθηµάτων: η - των παθών τού Εµφυλίου 
και τού εθνικού διχασµού είναι εγκληµατική. 

υποδεέστερος, -η, -ο (λόγ.) κατώτερος σε αξία, τάξη, δύναµη, ποι-
ότητα κλπ.: υπάρχει σε πολλούς η αντίληψη ότι τα ελληνικά προϊόντα 
είναι ~ των αντίστοιχων ευρωπαϊκών || ο δεύτερος υποψήφιος είναι 
φανερά ~ τού πρώτου || είµαι σε ~ θέση ANT. ανώτερος, (λόγ.) 
υπέρτερος. — υποδεέστερα [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υποδεέστερος, συγκρ. βαθµός τού επιθ. ύποδεής «ελλι-
πής, ελαττωµατικός» < υπο- + -δεής < δέω | -οµαι]. 

υπόδειγµα (το) [αρχ.] {υποδείγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. τύπος, δείγµα 
που χρησιµεύει για την παραγωγή οµοιόµορφων πραγµάτων, αντι-
κειµένων κ.λπ., σύµφωνα µε ορισµένο σχέδιο ή τάξη: οι καταστάσεις 
πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε το ~ || ~ εκθέσεως | αιτήσεως | δη-
λώσεως || εφαρµόζεται το αναπτυξιακό - τής Βρετανίας || «ο συγ-
γραφέας εφαρµόζει διάφορα υποδείγµατα τής στρατηγικής των παι-
γνίων σε γνωστές διακρατικές διενέξεις» (εφηµ.) ΣΥΝ. κανόνας, σχέ-
διο- ΦΡ. βιοµηχανικό υπόδειγµα αντικείµενο κατασκευασµένο µε τις 
απαιτούµενες προδιαγραφές, που χρησιµεύει ως πρότυπο για τη µα-
ζική παραγωγή τού αντίστοιχου προϊόντος ΣΥΝ. µοντέλο 2. (µτφ.) άν-
θρωπος που αξίζει να τον µιµηθεί κανείς, πρότυπο χρηστής συµπερι-
φοράς: είναι ~ πατέρα και συζύγου | οικογενειάρχη | µαθητή || είναι ~ 
επιµέλειας | τιµιότητας | ήθους || προβάλλω | παίρνω κάποιον ως ~ 
ΣΥΝ. παράδειγµα, πρότυπο. 

υποδειγµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που χρησιµεύει ή µπορεί να 
χρησιµεύσει ως υπόδειγµα, που αξίζει να τον µιµηθεί κανείς: ~ εργα-
σία | συµπεριφορά | διαγωγή | περίπτωση || (για πρόσ.) ~ πατέρας | 
σύζυγος | µαθητής ΣΥΝ. παραδειγµατικός, αξιοµίµητος, τέλειος, ιδα-
νικός ΑΝΤ. αξιοπεριφρόνητος, αξιοκατάκριτος 2. αυτός που γίνεται, 
κατασκευάζεται κ.λπ., για να χρησιµεύσει ως υπόδειγµα: ~ καλλιέρ-
γεια | διδασκαλία | προϊόν ΣΥΝ. πρότυπο, ιδεώδης. — υποδε^µαπκ-ά 
| -ώς [µτγν.] επίρρ. 

υποδεικνύω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέδειξα, υποδείχθηκα (κ. λογιότ. υπε-
δείχθην, -ης, -η..., µτχ. υποδειχθ-είς, -είσα, -έν), υποδεδειγµένος} 1. 
επισηµαίνω σε κάποιον κάτι, του δείχνω κάτι ώστε να το προσέξει, 
να το συνειδητοποιήσει: δεν του αρέσει να του υποδεικνύουν τα λάθη 
του ΣΥΝ. υποδηλώνω 2. δείχνω (κάτι) φανερά, καθορίζω (πρόσωπο, 
πράγµα κ.λπ.): ο γεωλόγος υπέδειξε το σηµείο στο οποίο πρέπει να γί-
νει η γεώτρηση || ο πρόεδρος τον υπέδειξε για διάδοχο του 3. δίνω 
συµβουλές, κάνω προτάσεις: του υπέδειξα να τους µηνύσει || ποιος 
του υπέδειξε να ακολουθήσει αυτή την τακτική; || του υπέδειξα ποια 
πορεία να ακολουθήσει ΣΥΝ. συµβουλεύω, προτείνω. Επίσης (λαϊκ.) 
υποδείχνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

υπόδειξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} 1. το να υπο-
δεικνύει κανείς κάτι, να δίνει την κατάλληλη πληροφορία για πράξη, 
γεγονός, κατάσταση κ.λπ.: κατόπιν υποδείξεως || µε ~ τού µάρτυρα η 
αστυνοµία βρήκε τα κλοπιµαία || σαφής ~ ΣΥΝ. δείξη, πληροφόρηση 2. 
το να συµβουλεύει κανείς κάποιον ή να του προτείνει πράξη, ενέρ-
γεια, δραστηριότητα κ.λπ. (συχνά µε τρόπο διδακτικό ή ενοχλητικό): 
ενεργεί καθ' υπόδειξιν τού προϊσταµένου του || οι ~ τής επιτροπής θα 
ληφθούν υπ'όψιν || εφαρµόζουν κατά γράµµα τις ~ || δεν δέχοµαι υπο-
δείξεις από κανέναν για το τι θα κάνω ΣΥΝ. συµβουλή, προτροπή, ει-
σήγηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβουλή. 

υποδείχνω ρ. → υποδεικνύω 
υποδεκάµετρο (το) [1809] {υποδεκαµέτρ-ου | -ων} 1. µικρός χάρακας 
από ξύλο, µέταλλο ή πλαστικό, µήκους συνήθ. δέκα εκατοστών, ο 
οποίος υποδιαιρείται µε χαραγές και στις δύο πλευρές του σε εκα-
τοστόµετρα και χιλιοστόµετρα και χρησιµεύει για σχεδιάσεις 2. 
(σπάν.) το ένα δέκατο τού µέτρου, δέκα εκατοστόµετρα ΣΥΝ. παλάµη. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. décimètre (νόθο συνθ.)]. 

υποδεκανέας (ο) [1833] {-α κ. -έως | -είς, -έων} ΣΤΡΑΤ. στρατιώτης 
τού Στρατού Ξηράς (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

υποδένω ρ. µετβ. {εύχρ. σε ενέστ. κ. παρατ.} ποδένω (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. ΰποδένω < αρχ. ύποδέω < υπο- + δέω (βλ. λ. δένω)]. 

υπόδερµα (το) {υποδέρµατος | χωρ. πληθ.} 1. ΑΝΑΤ. ο λιπώδης συνδε-
τικός ιστός που υπάρχει κάτω από το δέρµα, ο υποδόριος ιστός 2. 
BOT. Ο φυτικός ιστός που υπάρχει κάτω από την επιφάνεια των βλα-
στών και των φύλλων · 3. ΖΩΟΛ. χονδρή τριχωτή µύγα, η προνύµφη 
τής οποίας ζει κάτω από το δέρµα των βοοειδών. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypoderma]. 

υποδερµικός, -ή, -ό [1836] υποδόριος (βλ.λ.). 
υπόδεσις (η) → υπόδηση 
υποδεσπόζουσα (η) {υποδεσποζουσών} ΜΟΥΣ. 1. µια από τις κύριες 
βαθµίδες τού µουσικού τρόπου ή τής κλίµακας τού τονικού συστή-
µατος, δίπλα στην τονική και τη δεσπόζουσα (βλ.λ.)· στις µείζονες 
και ελάσσοντες κλίµακες τοποθετείται ένα διάστηµα τετάρτης πάνω 
από την τονική 2. η συγχορδία που σχηµατίζεται µε θεµέλιο την υπο-
δεσπόζουσα βαθµίδα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από ιταλ. 
subdominante]. 

υποδετήριο (το) {υποδετηρί-ου | -ων} (λόγ.-σπάν.) 1. το µικρό µε- 

ταλλικό ή κοκκάλινο εργαλείο, µε το οποίο υποβοηθούµε το πόδι να 
µπει µέσα στο παπούτσι ΣΥΝ. (καθηµ.-µτφ.) κόκκαλο 2. λωρίδα από 
δέρµα ή πανί, ραµµένη στο πίσω µέρος τού παπουτσιού, για την υπο-
βοήθηση τής εισαγωγής τού ποδιού σε αυτό. [ΕΤΥΜ. < υποδένω + 
παραγ. επίθηµα -τήριο, πβ. κ. κρατη-τήριο]. 

υποδέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {υποδέχ-τηκα (λόγ. -θηκα)} 1. δέ-
χοµαι, συγκεντρώνω (κάτι που πέφτει ή ρέει από πάνω): η δεξαµενή 
υποδέχεται το νερό τής βροχής | τα λύµατα τού εργοστασίου 2. (κατ' 
επέκτ. για πρόσ.) δέχοµαι (κάποιον που έρχεται), φιλοξενώ (κάποιον) 
σύµφωνα µε τους τύπους ή αποδίδω σε (κάποιον) τιµές: µε υποδέ-
χθηκαν καλά | άσχηµα || ποιος θα σε υποδεχθεί στον σταθµό; || το 
συγκεντρωµένο πλήθος υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό µε ζωηρές 
επευφηµίες || (κ. µτφ.) η πατρική γη θα τον υποδεχθεί σε λίγο (δηλ. θα 
γίνει η ταφή του στην πατρική γη) ΣΥΝ. προϋπαντώ, καλωσορίζω, δε-
ξιώνοµαι, τιµώ, καλοδέχοµαι 3. (κατ' επέκτ.-µτφ.) µαθαίνω, πληροφο-
ρούµαι (κάτι) ευµενώς ή δυσµενώς, µε καλή ή κακή διάθεση: πώς 
υποδέχτηκε τα νέα | την είδηση; ΣΥΝ. εκλαµβάνω, (µτφ.) παίρνω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

υποδηλώνω ρ. µετβ. {υποδήλω-σα, -θηκα, -µένος} δηλώνω (κάτι) µε 
έµµεσο τρόπο, φανερώνω (κάτι) πλαγίως, χρησιµοποιώ υπαινιγµούς: 
η απάντηση του υποδηλώνει ότι δέχεται την πρόταση µας || µε µια 
κίνηση τού κεφαλιού του υποδήλωσε τη διαφωνία του ΣΥΝ. υποση-
µαίνω, υπαινίσσοµαι, υπονοώ, εξυπονοώ ΑΝΤ. δηλώνω, φανερώνω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ΰποδηλώ (-όω) «επισηµαίνω ιδιαιτέρως» < υπο- + 
δηλώ. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

υποδήλωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΓΛΩΣΣ. 1. ό,τι 
λανθάνει και συνάγεται από τη χρήση τής σηµασίας µιας λέξης· η 
υπονοούµενη, µη ρητά δηλούµενη σηµασία ή σηµασιολογική από-
χρωση µιας λέξης 2. η συνδήλωση (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δήλωση. 

υπόδηµα (το) {υποδήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) εξωτερικό προστα-
τευτικό περικάλυµµα των ποδιών, κατασκευασµένο από δέρµα ή 
ύφασµα και ενισχυµένο στο κάτω µέρος µε χοντρό πέλµα και τα-
κούνι: ψηλό | ανοιχτό | κλειστό | καθηµερινό | επίσηµο | δερµάτινο | 
καστόρινο | λουστρινένιο | υφασµάτινο - || κατάστηµα | βιοτεχνία 
υποδηµάτων ΣΥΝ. παπούτσι· ΦΡ. γράφω (κάτι | κάποιον) στα παλαιά 
µου τα υποδήµατα | στα παλαιότερα των υποδηµάτων µου γράφω 
κάποιον στα παλιά µου τα παπούτσια (βλ. λ. παπούτσι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ενδυµασία. [ΕΤΥΜ < αρχ. υπόδηµα < ύποδέω (βλ. λ. υποδένω)]. 

υποδηµατοδιορθωτής (ο) [1896] (λόγ.) τεχνίτης ειδικευµένος στην 
επιδιόρθωση υποδηµάτων ΣΥΝ. (καθηµ.) τσαγκάρης. 

υποδηµατοκαθαριστής (ο) [1889] (λόγ.-σπάν.) πρόσωπο που κα-
θαρίζει και στιλβώνει υποδήµατα ΣΥΝ. (λόγ.) στιλβωτής, (καθηµ.) 
λούστρος. 

υποδηµατοποιείο (το) [1871] (λόγ.) το εργαστήριο στο οποίο κατα-
σκευάζονται ή επισκευάζονται υποδήµατα ΣΥΝ. (καθηµ.) τσαγκάρι-
κο, (λαϊκ.) παπουτσάδικο. 

υποδηµατοποιία (η) [1871] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η τέχνη και το 
επάγγελµα τής κατασκευής υποδηµάτων 2. η βιοτεχνία ή η βιοµηχα-
νία κατασκευής υποδηµάτων. 

υποδηµατοποιός (ο/η) [1839] κατασκευαστής υποδηµάτων ΣΥΝ. 
(καθηµ.) τσαγκάρης, (λαϊκ.) παπουτσής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 

υποδηµατοπωλειο (το) [1896] (λόγ.) το κατάστηµα στο οποίο πω-
λούνται (έτοιµα) υποδήµατα ΣΥΝ. (λαϊκ.) παπουτσάδικο. — υποδη-
µατοπώλης (ο) [αρχ.], υποδηµατοπώλισσα (η). 

υπόδηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το να φοράει κανείς 
τα υποδήµατα του ΣΥΝ. (λαϊκ.) ποδεσιά, παπούτσωµα ΑΝΤ. (λόγ.) ανυ-
ποδησία, (λαϊκ.) ξυπολυσιά 2. (συνεκδ.-περιληπτ.) τα ίδια τα υποδή-
µατα και οτιδήποτε σχετίζεται µε αυτά (λ.χ. κάλτσες, κορδόνια κ.ά.(: 
κατάστηµα µε είδη ενδύσεως και υποδήσεως · 3. ΝΑΥΤ. ενίσχυση 
λέµβων ή πλοιαρίων µε σχοινιά ή καλώδια που περιβάλλουν το σκά-
φος και δένονται πάνω από το κατάστρωµα, προκειµένου να απο-
φευχθεί η διάνοιξη των πλευρών του σε περίπτωση υπερφόρτωσης. 
Επίσης (λογιότ.-σπανιότ.) υπόδεσις [αρχ.] {υποδέσεως}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ενδυµασία. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ύπόδησις < αρχ. ύποδέω (βλ. λ. υποδένω)]. 

υποδιαίρεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) 1. η διαίρεση 
τµήµατος ή τµηµάτων σε ακόµη µικρότερα µέρη: η ~ τού νοµού σε 
επαρχίες | τού υπουργείου σε διευθύνσεις 2. (ειδικότ.) η περαιτέρω 
διαίρεση συνόλου, που έχει ήδη προκύψει από διαίρεση ευρύτερου 
συνόλου σε είδη, η συγκρότηση ταξινοµικής µονάδας µε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά: τα θηλαστικά αποτελούν ~ τής ευρύτερης κατηγο-
ρίας των σπονδυλοζώων 3. (γενικότ.) οποιαδήποτε διαίρεση 4. (συ-
νεκδ.) καθετί που προέρχεται από την παραπάνω διαδικασία, το 
προϊόν τής περαιτέρω διαίρεσης συνόλου: η επαρχία είναι - τού νο-
µού || η διεύθυνση είναι - τού υπουργείου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

υποδιαιρώ ρ. µετβ. [µτγν.] {υποδιαιρείς... | υποδιαίρ-εσα, -ούµαι, -
έθηκα, -εµένος} 1. χωρίζω (τµήµα ή τµήµατα συνόλου) σε µικρότερα 
µέρη: ~ ποσόν ΣΥΝ. διαιρώ 2. (κατ' επέκτ.) χωρίζω (κάτι) σε τµήµατα, 
διαιρώ ΣΥΝ. διαχωρίζω 3. (µεσοπαθ. υποδιαιρούµαι) χωρίζοµαι σε µι-
κρότερα µέρη ή απαρτίζοµαι από µικρότερα µέρη: στην ταξινόµηση 
των φυτών, το γένος υποδιαιρείται σε είδη || το υπουργείο υποδιαι-
ρείται σε διευθύνσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

υποδιάκονος (ο) [µτγν.] {υποδιακόν-ου | -ων) αξίωµα τού κατώτερου 
κλήρου τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, το οποίο λαµβάνεται µε χει-
ροθεσία (όχι µε χειροτονία)· ο υποδιάκονος βοηθεί τον διάκονο και 
τον ιερέα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 

υποδιαστολή (η) 1. ΜΑΘ. διακριτικό σηµείο (κόµµα) το οποίο χρησι-
µοποιείται στη δήλωση (γραφή) των δεκαδικών αριθµών, για να χω-
ρίσει τις ακέραιες µονάδες από τα δεκαδικά ψηφία, λ.χ. 25,50. 2. 



υποδιεύθυνση 1848 υποθερµαίνω 
 

ΓΛΩΣΣ. διακριτικό σηµείο µε µορφή κόµµατος, το οποίο τίθεται στο 
αναφορικό ό,τι, για να διακρίνεται από το ειδικό ότι. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
υποδιαστολή «σύντοµη παύση - χώρισµα µεταξύ λέξεων (για να 
αποφευχθεί εσφαλµένη ανάγνωση)» < ύπο- + διαστολή]. 

υποδιεύθυνση (η) [1833] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. το 
αξίωµα και το έργο τού υποδιευθυντή (βλ.λ.): µόλις πριν από έναν µή-
να ανέλαβε την υποδιεύθυνση 2. υπηρεσία, συνήθ. αυτοτελής, που 
αποτελεί υποδιαίρεση τής διευθύνσεως, αλλά θεωρείται ευρύτερη τού 
τµήµατος: ~ διοικητικών υπαλλήλων/ τεχνικών. 

υποδιευθυντής (ο) [1833] {κλητ. υποδιευθυντά), υποδιευθύντρια (η) 
[1863] {υποδιευθυντριών} 1. ο αµέσως κατώτερος τού διευθυντή 
στην υπαλληλική ιεραρχία υπηρεσίας, οργανισµού κλπ., και ο αντί-
στοιχος βαθµός: όταν απουσιάζει ο διευθυντής, τον αναπληρώνει στα 
καθήκοντα του ο ~ 2. ο προϊστάµενος υποδιεύθυνσης. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sous-directeur]. 

υποδικία (η) [1886] {χωρ. πληθ.) ΝΟΜ. 1. η κατάσταση τού υποδίκου, 
το να είναι κανείς υπόδικος (βλ.λ.) 2. (κατ' επέκτ.) το χρονικό διά-
στηµα κατά το οποίο είναι κανείς υπόδικος. 

υπόδικος, -η, -ο [αρχ.] 1. ΝΟΜ. πρόσωπο εναντίον τού οποίου εκκρε-
µεί κατηγορία 2. (µτφ.) αυτός που βαρύνεται µε κατηγορίες, που θε-
ωρείται υπεύθυνος για κάτι: οι αποστάτες είναι - στη συνείδηση τού 
λαού ΣΥΝ. υπόλογος, υπεύθυνος. 

υποδιοίκηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το αξίωµα 
και το έργο τού υποδιοικητή 2. η υποδιαίρεση διοικήσεως, που δια-
θέτει µερική τουλάχιστον αυτοτέλεια. 

υποδιοικητής (ο) [µτγν.] {κλητ. υποδιοικητά} 1. το πρόσωπο που 
βρίσκεται στην ιεραρχία αµέσως µετά τον διοικητή, τον οποίο και 
αναπληρώνει σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται 2. ο προϊ-
στάµενος υποδιοίκησης 3. ΣΤΡΑΤ. αξιωµατικός στρατιωτικής µονάδας 
ή υπηρεσίας, αµέσως κατώτερος ιεραρχικά από τον διοικητή: ο ταγ-
µατάρχης εκτελεί χρέη υποδιοικητή στη µονάδα µας. 

υποδιπλασιάζω ρ. αµετβ. {υποδιπλασίασα, -τηκα, -µένος} µειώνω 
(κάτι) στο µισό (συχνότ. µεσοπαθ.): τα έσοδα τους φέτος υποδιπλα-
σιάστηκαν. — υποδιπλασιασµός (ο). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύποδιπλάσιος «µειωµένος κατά το ήµισυ» < ύπο- + δι-
πλάσιος^ 

υποδοµή (η) 1. το σύνολο των οικονοµικών, τεχνικών, πολιτισµικών 
κ.λπ. προϋποθέσεων και προδιαγραφών ή προπαρασκευών που απαι-
τούνται για την εκτέλεση έργου, την ανάπτυξη τοµέα κ.λπ.: δεν µπο-
ρεί να σηµειωθεί ανάπτυξη τού τουρισµού χωρίς την κατάλληλη ~, 
δηλ. συγκοινωνίες, ξενοδοχεία, τηλεπικοινωνίες κ.λπ. || στόχος τού 
υπουργείου είναι να θέσει τις βάσεις, να δηµιουργήσει την κατάλληλη 
~ για την προσέλκυση ξένων επενδυτών || η κυβέρνηση προωθεί την 
υλοποίηση έργων υποδοµής ΣΥΝ. βάση, υπόβαθρο 2. (α) το τµήµα 
δοµικού έργου που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια τού εδάφους 
ΑΝΤ. ανωδοµή (β) δοµική κατασκευή που χρησιµεύει ως βάση µεγα-
λύτερου τεχνικού έργου 3. (συνεκδ.) το κεφάλαιο τού τεχνικού τοµέα 
που ασχολείται µε την κατασκευή σιδηροδρόµων, εξετάζοντας ειδι-
κότερα τα σχετικά µε τη χάραξη ή την επιχωµάτωση των σιδηροδρο-
µικών οδών 4. (στον µαρξισµό) η βάση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υποδοµή «αντέρεισµα, τοίχος» < ύπο- + δοµή. Η σηµε-
ρινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. substructure]. 

υποδόριος, -α, -ο [1869] (λόγ.) αυτός που βρίσκεται ή γίνεται κάτω 
από την επιδερµίδα, δηλ. την επιφάνεια τού δέρµατος: ~ ιστός | αι-
µάτωµα | εµφύσηµα | έγχυση | ένεση ΣΥΝ. υποδερµικός ANT. επιδερ-
µικός. — υποδόρια | υποδορίως [1888] επίρρ. [ΕΤΥΜ < υπο- + -
δόριος < αρχ. δορά (βλ.λ.)]. 

υπόδουλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση δου-
λείας, που υπόκειται σε ξένη κυριαρχία: ~ έθνος || οι Έλληνες ήταν 
400 χρόνια υπόδουλοι στους Τούρκους ΣΥΝ. υποτελής, σκλαβωµένος 
ΑΝΤ. ελεύθερος, ανεξάρτητος, αδούλωτος. 

υποδουλώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {υποδούλω-σα, -θηκα, -µένος} καθιστώ 
(κάποιον) υπόδουλο (βλ.λ.): ~ λαό | έθνος | πληθυσµό ΣΥΝ. σκλαβώνω 
ΑΝΤ. απελευθερώνω, λυτρώνω. 

υποδούλωση (η) [1856] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η αποστέ-
ρηση τής ελευθερίας και τής ανεξαρτησίας (κάποιου), ώστε να καθί-
σταται δούλος ή να εξαρτάται πλήρως από (κάτι): η ~ των Ελλήνων 
στους Τούρκους || η ~ τού σύγχρονου ανθρώπου στον καταναλωτισµό 
ΣΥΝ. σκλάβωµα, υποταγή, καθυπόταξη ΑΝΤ. απελευθέρωση, λύτρωση. 
υποδοχέας (ο) {-α κ. -έως | -είς, -έων} 1. (γενικά) αυτός που υποδέ-
χεται (κάποιον/κάτι): «η γη θεωρείται συµβολικά ως ~ των νεκρών 
σωµάτων» (εφηµ.) 2. (α) ΤΕΧΝΟΛ. χώρος ή δοχείο στο οποίο αποστά-
ζονται και συγκεντρώνονται υγρά ή κονιορτοποιηµένα υλικά (β) τµή-
µα µηχανήµατος, συσκευής, κατασκευής κ.λπ., ειδικά κατασκευα-
σµένο για να δέχεται άλλο όργανο ή τµήµα ΣΥΝ. υποδοχή 3. ΒΙΟΛ. ει-
δικό τµήµα τής µεµβράνης τού κυττάρου, µε το οποίο συνδέεται µια 
ουσία, που επιδρά στη λειτουργία τού κυττάρου: ορµονικοί ~. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. ύποδοχεύς < αρχ. υποδέχοµαι. Ο βιολ. όρ. αποδίδει το αγγλ. 
receptor]. υποδοχή (η) 1. (για πρόσ.) το να υποδέχεται κανείς 
(κάποιον που έρχεται), η φιλοξενία ή/και η απόδοση τιµών σε 
προσκεκληµένο ή επισκέπτη σύµφωνα µε τους τύπους και τα έθιµα: 
αίθουσα | χώρος υποδοχής || ετοιµάζουµε ~ στον καινούργιο µας 
προϊστάµενο || πήγαν όλοι στον σταθµό για την ~ τού ξενιτεµένου || 
ετοιµάζω τα δωµάτια για την ~ των ξένων || οι κάτοικοι τής πόλης 
επεφύλαξαν θερµή ~ στον υπουργό ΣΥΝ. προϋπάντηση, καλωσόρισµα, 
δεξίωση, φιλοξενία ΑΝΤ. αποχαιρετισµός 2. (συνεκδ.) ο χώρος ή το 
τµήµα κτηρίου, στο οποίο δέχεται κανείς ξένους: περάστε, σας 
παρακαλώ, στην ~ ΣΥΝ ρεσεψιόν 3. ο τρόπος ή η διάθεση µε την 
οποία αντιµετωπίζει κανείς 

κάτι καινούργιο: το βιβλίο του έτυχε ενθουσιώδους ~ από κριτικούς 
και κοινό || ψυχρή | χλιαρή ~ τού νέου κόµµατος από τα Μ.Μ.Ε. || κο-
ρυφώνονται οι εκδηλώσεις για την ~ τού καινούργιου χρόνου 4. 
ΤΕΧΝΟΛ. τµήµα ή κοίλωµα µηχανήµατος, συσκευής, κατασκευής 
κ.λπ., προορισµένο να δέχεται άλλο όργανο ή τµήµα τού µηχανήµα-
τος ή τής συσκευής: στο πίσω µέρος τής συσκευής υπάρχει µια ~ για 
την τοποθέτηση τού εξαρτήµατος ΣΥΝ. υποδοχέας 5. ΑΘΛ. (στο βόλεϊ) 
ο τρόπος µε τον οποίο δέχεται και χειρίζεται τη µπάλα ένας παίκτης: - 
τής µπάλας ύστερα από σερβίς. [ΕΤΥΜ < αρχ. υποδοχή < 
υποδέχοµαι]. 

υποδύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {υποδύθηκα} (λόγ.) υποκρίνοµαι ορισµένο 
χαρακτήρα, παριστάνω (άλλο πρόσωπο): ο ηθοποιός που υποδύεται 
τον Άµλετ επαινέθηκε από τους κριτικούς ΣΥΝ. παίζω.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός, µπαίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύποδύω | -οµαι < ύπο- + δύω 
(βλ.λ.)]. 

υποείδος (το) [1886] {υποείδ-ους | -η, -ών} 1. ΒΙΟΛ. υποκατηγορία τού 
είδους, στην οποία ανήκουν µέλη µε ορισµένα γνωρίσµατα, που τα 
διακρίνουν από άλλα αντίστοιχα τού είδους και συγκροτούν µια 
αναπαραγωγική οµάδα 2. (γενικότ.) υποδιαίρεση ενός είδους: κινη-
µατογραφικά ~ είναι οι διάφορες υποδιαιρέσεις, π.χ. τού θρίλερ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sous-espèce]. 

υποεκπαιδεύω ρ. µετβ. {υποεκπαίδευ-σα, -θηκα, -µένος} παρέχω ελ-
λιπή εκπαίδευση: όποιος δεν έχει ολοκληρώσει τις γυµνασιακές του 
σπουδές θεωρείται υποεκπαιδευµένος. — υποεκπαίδευση (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. undereducate]. 

υποεκπροσώπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η περιορισµένη 
(αριθµητικά ή/και ποιοτικά) εκπροσώπηση: η ~ τού συλλόγου µας στο 
δευτεροβάθµιο όργανο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. under-
representation]. 

υποεκτιµώ ρ. µετβ. {υποεκτιµάς... | υποεκτίµ-ησα, -ώµαι, -άται..., -
ήθηκα, -ηµένος} αποδίδω σε (κάτι) αξία µικρότερη από αυτή που 
πράγµατι έχει: ~ µέγεθος | ποσότητα | ποιότητα ΣΥΝ. υποτιµώ ΑΝΤ. 
υπερεκτιµώ, υπερτιµώ. — υποεκτίµηση (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. underestimate]. 

υποενότητα (η) {υποενοτήτων} η ενότητα που περιλαµβάνεται σε µία 
ευρύτερη ενότητα (βιβλίου, άρθρου κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. subsection]. 

υποεπιτροπή (η) επιµέρους οµάδα ευρύτερης επιτροπής που ασχο-
λείται µε κάποιο ειδικό θέµα: η ~ εξωτερικών υποθέσεων τής αµερι-
κανικής γερουσίας || εντός των ηµερών θα συσταθεί µια ~ που θ' 
ασχοληθεί µε το θέµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
subcommittee]. 

υποζύγιο (το) {υποζυγί-ου | -ων} (λόγ.) ζώο που χρησιµοποιείται για 
τη µεταφορά φορτίων, την έλξη τροχοφόρων και άλλες βαριές εργα-
σίες: τροφή | κατάλυµα υποζυγίων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύποζύγιον< ύπο- + 
-ζύγιον< ζυγός]. 

υποηχητικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους υποήχους και τις 
εφαρµογές τους: σύγχρονα ~ αεροσκάφη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
infrasonore]. 

υπόηχος (ο) {υποήχ-ου | -ων, -ους} (συνήθ. στον πληθ.) κύµατα που 
έχουν συχνότητα χαµηλότερη από το όριο τής ανθρώπινης ακουστι-
κής αντίληψης, δηλ. κάτω από 20 χερτς περίπου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. infrason]. 

υποθάλαµος (ο) [1889] {υποθαλάµου | χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. περιοχή τού 
διάµεσου εγκεφάλου, που βρίσκεται κάτω από τον θάλαµο (βλ.λ.) και 
πάνω από την υπόφυση (βλ.λ.). — υποθαλάµιος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. hypothalamus]. 

υποθαλάσσιος, -α, -ο [1867] αυτός που βρίσκεται ή γίνεται κάτω από 
την επιφάνεια τής θάλασσας: ~ λιβάδι | όρος | χάσµα | κοιλάδα | 
έρευνα | γεώτρηση ΣΥΝ. υποβρύχιος, ενάλιος. — υποθαλάσσια 
επίρρ; 

υποθάλπω ρ. µετβ. {υπέθαλψα} (λόγ.) 1. τρέφω και προστατεύω (κά* 
ποιον) κρυφά και συνήθ. παρά τις επιταγές των νόµων: ~ ληστή Γ 
εγκληµατία | αντάρτη || κατηγορείται ότι υπέθαλψε τον δραπέτη ΣΥΝ. 
συντηρώ, κρύβω ΑΝΤ. προδίδω, καταδίδω 2. συµβάλλω έµµεσα στη 
διατήρηση ή την έξαψη (πάθους, αρνητικού συναισθήµατος κ.λπ.), 
ενισχύω κρυφά (καταστροφική πράξη ή δραστηριότητα): ~ ταραχές | 
απειθαρχία | έχθρα | µίσος | τη φιλοδοξία | τη µαταιοδοξία κάποιου || 
η αντιπολίτευση υποθάλπει τις απεργίες των δηµοσίων υπαλλήλων και 
των καθηγητών || µε τα άρθρα του υποθάλπει το ενδιαφέρον τού 
κοινού για σκάνδαλα ΣΥΝ. υποκινώ, υποδαυλίζω, αναµοχλεύω ΑΝΤ. 
κατασιγάζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υποθάλπω «θερµαίνω εσωτερικά» < ύπο- + θάλπω 
(βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

υπόθαλψη (η) [1841] 1. η κρυφή παροχή τροφής και προστασίας (σε 
κάποιον) κυρ. κατά παράβαση των επιταγών των νόµων: ~ εγκληµα-
τία | τροµοκράτη 2. η έµµεση διατήρηση ή έξαψη πάθους, αρνητικού 
συναισθήµατος, η κρυφή ενίσχυση (αρνητικού συναισθήµατος ή κα-
ταστροφικής δραστηριότητας): η ~ των ταραχών | τής έχθρας | τής 
απειθαρχίας ΣΥΝ. υποκίνηση, υποδαύλιση, αναµόχλευση. 

υπόθεµα (το) [µτγν.] {υποθέµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. καθετί που 
τοποθετείται κάτω από (κάτι άλλο) και χρησιµεύει ως βάση ή υπο-
στήριγµα ΣΥΝ. θεµέλιο, υπόστρωµα, υπόβαθρο 2. ΙΑΤΡ. στερεό φαρµα-
κευτικό παρασκεύασµα που εισάγεται µε το χέρι ή µε τη βοήθεια ει-
δικού εργαλείου στον πρωκτό ή στον κολεό ΣΥΝ. υπόθετο 3. BOT. το 
κατώτερο τµήµα τού κορµού ενός δέντρου, το οποίο φέρει τις ρίζες 
και στο οποίο προσκολλάται το εµβόλιο κατά τον εµβολιασµό, δίνο-
ντας νέο φυτό. 

υποθερµαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {υποθέρµα-να, -νθηκα, -σµένος} 1. θερ-
µαίνω (κάτι) ελαφρώς, ζεσταίνω λίγο: ~ νερό ΑΝΤ. υπερθερµαίνω 2. 
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(µτφ.) συντηρώ ή ενισχύω κρυφά (συναίσθηµα, πάθος, δραστηριότη-
τα κ.λπ.) ΣΥΝ. υποκινώ, υποθάλπω, υποδαυλίζω, αναµοχλεύω ΑΝΤ. κα-
τασιγάζω. 

υποθερµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ 1. πτώση τής θερµοκρασίας τού σώ-
µατος κάτω από το φυσιολογικό όριο, δηλ. κάτω από 36,5° Κελσίου, 
που παρατηρείται σε περίπτωση παρατεταµένης έκθεσης στο ψύχος 
ή εµφανίζεται ως σύµπτωµα ορισµένων δηλητηριάσεων (λ.χ. από 
βαρβιτουρικά) ή λοιµωδών νοσηµάτων, όπως λ.χ. η χολέρα, η σηψαι-
µία κ.ά.: έχω | εµφανίζω ~ ΑΝΤ. υπερθερµία, πυρετός 2. τεχνητή υπο-
θερµία τεχνητή ελάττωση τής θερµοκρασίας τού σώµατος για τη 
µείωση τής αιµορραγίας και τη διευκόλυνση χειρουργικών επεµβά-
σεων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypothermia]. 

υποθερµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την υποθερµία: ~ 
σύµπτωµα ΑΝΤ. υπερθερµικός 2. (για πρόσ.) αυτός που εµφανίζει 
υποθερµία: ~ ασθενής ΑΝΤ. υπερθερµικός 3. ΓΕΩΛ. (α) (για πετρογενε-
τικές και µεταλλογενετικές διεργασίες) αυτός που συντελείται σε 
συνθήκες σχετικά υψηλών θερµοκρασιών (300°-500° Κελσίου) και 
πιέσεων (β) υποθερµικό µετάλλευµα συγκέντρωση µεταλλικών ορυ-
κτών, η οποία σχηµατίζεται σε σχετικά υψηλές θερµοκρασίες και 
πιέσεις από τη δράση υδατικών διαλυµάτων που περιέχουν µετάλ-
λευµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypothermic]. 

υπόθερµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που είναι λίγο θερµός, κάπως 
ζεστός ΣΥΝ. (καθηµ.) ζεστούτσικος, χλιαρός ΑΝΤ. υπέρθερµος, 
θερµότατος, διάπυρος, καυτός 2. ΓΕΩΛ. αυτός που έχει θερµοκρασία 
µικρότερη από 30° Κελσίου: ~ νερό | (ιαµατική) πηγή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θερµότητα. 

υπόθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. αυτό που υποθέτει κα-
νείς, καθετί το οποίο εκλαµβάνει κανείς ως δεδοµένο ή πραγµατικό, 
για να καταλήξει σε συµπέρασµα· καθετί που χρησιµεύει ως βάση 
σκέψης, συζήτησης, ενέργειας κ.λπ.: δεν είµαι σίγουρος γι ' αυτό, µια 
~ κάνω || σωστή | εσφαλµένη ~|| οι ~ µας επιβεβαιώθηκαν πλήρως || 
οι υποψίες σου βασίζονται µόνο σε υποθέσεις, δεν έχουν πραγµατική 
βάση ΣΥΝ. εικασία- ΦΡ. (α) (λόγ.) επί τη υποθέσει (επί τη υποθέσει) 
αν υποτεθεί ότι..., αν δεχθούµε ως ενδεχόµενο ότι... (β) υπόθεση 
εργασίας υποθετική κατάσταση που για λόγους επαγγελµατικούς ή 
επιστηµονικούς αντιµετωπίζεται ως πραγµατική, ώστε να εξετα-
στούν οι πιθανοί τρόποι αντιµετώπισης της 2. (ειδικότ. στην επιστή-
µη) η ευρετική µέθοδος που συνίσταται στη διατύπωση αληθοφανούς 
εικασίας για την εξήγηση φυσικών, κοινωνικών, πολιτισµικών κ.λπ. 
φαινοµένων, η οποία πρέπει να επαληθευτεί µε την παρατήρηση και 
το πείραµα και µπορεί να µετεξελιχθεί σε θεωρία, αν διαθέτει εύρος 
και ερµηνευτική επάρκεια: διατυπώνω ~ 3. το αντικείµενο συζήτη-
σης, ασχολίας, έρευνας, φροντίδας κ.λπ., κάθε ζήτηµα που απασχολεί 
τον άνθρωπο: αυτό που µου ζητάς δεν είναι εύκολη ~ || δύσκολη | µε-
γάλη | ζόρικη - || αυτό είναι δική σου ~, όχι δική µου (δηλ. αφορά 
εσένα) || αυτό είναι προσωπική µου ~ και δεν σε αφορά || αυτή είναι 
όλη κι όλη η ~! || το πρόστιµο είναι ασήµαντο, είναι - πέντε χιλιάδων 
δραχµών || οι συνοµιλίες πήγαιναν καλά, αλλά όταν φθάσαµε στην ~ 
τού δανείου, διαφωνήσαµε || αυτό το σχέδιο είναι χαµένη -' δεν πρό-
κειται να πετύχει ΣΥΝ. θέµα, ζήτηµα, πρόβληµα 4. (ειδικότ.) σοβαρό 
ζήτηµα που απασχολεί την κοινή γνώµη, τις σχέσεις µεταξύ των κρα-
τών κ.λπ.: η ~ των τηλεφωνικών υποκλοπών είναι στην επικαιρότητα 
|| οι εξωτερικές ~ τής χώρας µας δεν πηγαίνουν καλά τον τελευταίο 
καιρό || τιµούµε όσους θυσιάστηκαν για την - τής ειρήνης και τής 
ελευθερίας || η ~ τής Κύπρου | τής Βοσνίας ΣΥΝ. θέµα, πρόβληµα 5. 
(ειδικότ.) το έργο που εκτελεί κάποιος, η επιχειρηµατική ή άλλη δρα-
στηριότητα (κάποιου): πώς πάνε οι ~ σου; || έχω πολλές - (είµαι πο-
λυάσχολος) ΣΥΝ. ασχολία, εργασία, δοσοληψία 6. ΝΟΜ. το αντικείµενο 
δίκης ή/και η ίδια η δίκη: η ~ σου θα εκδικαστεί την επόµενη εβδοµάδα 
|| κερδίζω | χάνω µια ~ || ~ απάτης | φόνου | διαζυγίου 7. το θέµα 
λογοτεχνικού, θεατρικού, κινηµατογραφικού έργου, ο µύθος περί τον 
οποίο πλέκεται το έργο: το φιλµ αυτό έχει πρωτότυπη ~ || διηγή-σου 
µου, σε παρακαλώ, την ~ τής ταινίας || αισθηµατική | αστυνοµική | 
πολιτική ~||~ διηγήµατος | µυθιστορήµατος ΣΥΝ. ιστορία, περιεχόµενο, 
σενάριο 8. ΓΛΩΣΣ. δευτερεύουσα υποθετική πρόταση που αποτελεί 
το πρώτο µέρος υποθετικού λόγου (σε αντιδιαστολή προς την 
απόδοση, βλ.λ.), λ.χ. στον υποθετικό λόγο «αν µπορούσα να διαλέξω, 
θα προτιµούσα να µη δουλεύω», η πρόταση «αν µπορούσα να 
διαλέξω» είναι η υπόθεση 9. ΦΙΛΟΛ. καθεµία από τις σύντοµες συγ-
γραφές των Αλεξανδρινών φιλολόγων, µε τις οποίες εξέθεταν µε συ-
ντοµία και ανέλυαν σε γενικές γραµµές το περιεχόµενο αρχαίας τρα-
γωδίας ή κωµωδίας, δίνοντας ταυτόχρονα και ορισµένα στοιχεία τής 
ταυτότητας τού έργου (λ.χ. πότε διδάχθηκε, ποιος ήταν ο χορηγός του 
κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπόθεσις < ύποτίθηµι 
(πβ. κ. θέσις - τίθεµαι)]. 

υποθετικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που υπάρχει ή διατυπώνεται µόνον 
ως υπόθεση, που δεν επιβεβαιώνεται από τα πράγµατα: ~ κίνδυνος | 
κέρδος | περίπτωση ΣΥΝ. υποτιθέµενος, θεωρητικός ΑΝΤ. βέβαιος, 
υπαρκτός, πραγµατικός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που αποτελεί απο-
κύηµα τής φαντασίας, που δεν έχει καµία σχέση µε την πραγµατικό-
τητα: ~ φίλος | εχθρός | γονιός ΣΥΝ. φανταστικός, ψεύτικος ΑΝΤ. πραγ-
µατικός, αληθινός 3. ΓΛΩΣΣ. αυτός που δηλώνει υπόθεση ή µε τον 
οποίο εκφράζεται υπόθεση: ~ σύνδεσµοι (οι σύνδεσµοι εάν, αν, σαν, 
άµα τής Ν. Ελληνικής, µε τους οποίους εισάγονται οι υποθετικές 
προτάσεις) || ~ πρόταση (δευτερεύουσα πρόταση που εισάγεται µε 
υποθετικό σύνδεσµο και αποτελεί το πρώτο µέρος υποθετικού λόγου, 
αλλιώς «υπόθεση») || ~ λόγος (λογική ενότητα που αποτελείται από 
δύο προτάσεις, µία δευτερεύουσα υποθετική και µία κύρια, οι οποί- 

ες συνδέονται µεταξύ τους µε σχέση αιτίου - αιτιατού, προϋποθέσε-
ως - αποτελέσµατος, λ.χ. «αν είχα χρήµατα, θα έκανα πολλά ταξί-
δια») 4. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) (α) υποθετική κρίση κάθε κρίση τής 
οποίας το κύρος εξαρτάται από το κύρος άλλης κρίσης (β) υποθετι-
κός συλλογισµός συλλογισµός στον οποίο το συµπέρασµα εξάγεται 
από προτάσεις, εκ των οποίων η µία τουλάχιστον είναι υποθετική. 
— υποθετικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

υπόθετο (το) ΙΑΤΡ. φαρµακευτικό παρασκεύασµα σε στερεά µορφή 
και µε σχήµα κυλίνδρου, κώνου ή σφαιριδίου, το οποίο εισάγεται 
στον οργανισµό από τον δακτύλιο τού πρωκτού ή τον κολεό των γυ-
ναικών για θεραπευτικούς σκοπούς και εκεί λειώνει σιγά-σιγά από 
τη θερµοκρασία και απορροφάται ΣΥΝ. υπόθεµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υπόθετο ν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. ύπόθετος «ο τοποθετηµένος από 
κάτω» < αρχ. ύποτίθηµι (βλ. κ. θετός)]. 

υποθέτω ρ. µετβ. {υπέθεσα, υπο-τίθεµαι (µτχ. υποτιθέµενος, -η, -ο), -
τέθηκα, -τεθειµένος} 1. θέτω νοερά (κάτι) ως δεδοµένο, θεωρώ (κάτι) 
πραγµατικό, µολονότι δεν έχει αποδειχθεί, προκειµένου ξεκινώντας 
από αυτό ως βάση να καταλήξω σε συµπέρασµα, να εξηγήσω απορία 
κ.λπ.: αν υποθέσουµε ότι είναι ένοχος, τι στάση θα κρατήσουµε τότε; || 
αν υποθέσουµε ότι αυτό αληθεύει, τότε βρισκόµαστε σε πολύ δύσκολη 
θέση 2. (γενικότ.) κάνω εικασία, θεωρώ ή εκλαµβάνω (κάτι) ως 
πιθανό, εκφράζω εκτίµηση, γνώµη, πεποίθηση κ.λπ., που δεν απο-
δεικνύεται από τα πράγµατα: ~ ότι θα χιονίσει απόψε || ο γιατρός 
υπέθεσε ότι ο πυρετός οφείλεται σε γρίπη || σε αυτή την περίπτωση δεν 
ξέρει κανείς τι να υποθέσει || ξέρεις γιατί είµαι εδώ, υποθέτω || 
πρόκειται για τον υποτιθέµενο δράστη τής ληστείας ΣΥΝ. εικάζω, νο-
µίζω, πιστεύω, µαντεύω, φαντάζοµαι 3. (ειδικότ. το τριτοπρόσ. υποτί-
θεται) τίθεται ως προϋπόθεση, θεωρείται δεδοµένο ή πραγµατικό, αν 
και δεν έχει αποδειχθεί: ~ ότι πρέπει να τον στηρίξουµε στην προ-
σπάθεια του || ~ ότι σε αυτή την ηλικία είναι αρκετά ώριµος, για να 
ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοµίζω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ύποτίθηµι < ύπο- + τίθηµι (βλ. κ. θέτω)]. 

υποθήκευση (η) [1840] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. ΝΟΜ. η 
εγγραφή υποθήκης σε ακίνητο τού οφειλέτη ή τρίτου: προκειµένου 
να του δώσουν δάνειο, προχώρησε στην ~ τής περιουσίας τους 2. 
(µτφ.) η υπονόµευση (κάποιου πράγµατος), η εξάρτηση του από συν-
θήκες που δεν είναι ελέγξιµες, κατά τρόπον ώστε να κινδυνεύει: εί-
ναι ανεπίτρεπτη η ~ τού µέλλοντος των παιδιών µας λόγω τής λαν-
θασµένης διαχείρισης των οικονοµικών τού κράτους. 

υποθηκεύσιµος, -η, -ο [1897] ΝΟΜ. (για ακίνητα) αυτός που είναι 
δυνατόν να υποθηκευθεί: ~ σπίτι | οικόπεδο. 

υποθηκεύω ρ. µετβ. [1840] {υποθήκευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µέ-
νος} 1. ΝΟΜ. εγγράφω υποθήκη (βλ.λ.) σε ακίνητο: αναγκάστηκε να 
υποθηκεύσει τα χωράφια του, για να πάρει το δάνειο που ήθελε || ~ 
σπίτι | οικόπεδο | διαµέρισµα 2. (µτφ.) η επιβάρυνση µε δεσµεύσεις 
(συχνά δυσβάστακτες), που οδηγούν στην υπονόµευση: κανείς δεν 
δικαιούται να υποθηκεύει το µέλλον τής χώρας µε παροχές χωρίς 
φειδώ στο παρόν. 

υποθήκη (η) {υποθηκών} (λόγ.) 1. ΝΟΜ. το περιορισµένο εµπράγµατο 
δικαίωµα το οποίο παρέχει στον δικαιούχο-δανειστή εξουσία προνο-
µιακής ικαανοποιήσεως τής απαιτήσεως του για την εξασφάλιση τής 
οποίας συστάθηκε η υποθήκη από το πλειστηρίασµα που θα προ-
κύψει από την αναγκαστική εκποίηση (πλειστηριασµό) τού βαρυνο-
µένου µε υποθήκη ακινήτου τού οφειλέτη ή τρίτου: δάνειο µε ~ || βά-
ζω | δίνω ~ το σπίτι µου | το οικόπεδο µου || διαγράφω | εξαλείφω | αίρω 
~· ΦΡ. βιβλίο υποθηκών το βιβλίο στο οποίο καταγράφονται επι-
σήµως οι υποθήκες 2. (σπανιότ.) η συµβουλή που δίνεται µια για πά-
ντα, ηθική επιταγή: οι προγονοί µας µας άφησαν πολύτιµες - για το 
µέλλον ΣΥΝ. παραίνεση, προσταγή. [ΕΤΥΜ < αρχ. υποθήκη < 
ύποτίθηµι (βλ. κ. θήκη)]. 

υποθηκοφύλακας (ο) [1833] (υποθηκοφυλάκων) ΝΟΜ. δηµόσιος 
λειτουργός, επιφορτισµένος µε την καταχώριση των υποθηκών και 
των µεταγραφών στα ειδικά βιβλία τού υποθηκοφυλακείου και τη 
φύλαξη των βιβλίων αυτών. 

υποθηκοφυλακείο (το) [1871] (εσφαλµ. υποθηκοφυλάκιο) η δηµόσια 
υπηρεσία και το γραφείο στο οποίο φυλάσσονται τα βιβλία όπου 
εγγράφονται οι υποθήκες, οι µεταγραφές κ.ά. 

υποθυρεοειδισµός (ο) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. υπολειτουργία τού θυρεο-
ειδούς αδένα, µε αποτέλεσµα την ανεπαρκή έκκριση θυρεοειδούς ορ-
µόνης και τη µείωση τής περιεκτικότητας τού αίµατος σε αυτήν, κατ' 
αντιδιαστολή προς τον υπερθυρεοειδισµό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. hypothyroidism]. 

υποκαθιστώ ρ. µετβ. {υποκαθιστάς... | υποκατέστησα, υποκα-θίστα-
µαι κ. -ώµαι, -αται..., υποκαταστάθηκα, υποκατεστηµένος) (λόγ.) 1. ε-
γκαθιστώ (κάποιον) ή τοποθετώ (κάτι) στη θέση άλλου: για λόγους υ-
γείας υποκαταστήσαµε στη διατροφή µας το ζωικό λίπος µε φυτικό 
ΣΥΝ. αντικαθιστώ 2. εγκαθιστώ τον εαυτό µου, τοποθετούµαι ο ίδιος 
στη θέση άλλου: προς το παρόν ~ εγώ τον διευθυντή ΣΥΝ. αντικαθι-
στώ, αναπληρώνω. [ΕΤΥΜ < µτγν. ύποκαθίστηµι < ύπο- + καθίστηµι 
(βλ. λ. καθιστώ)]. 

υποκαίω ρ. µετβ. [αρχ.] {εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.-µτφ.) 
διεγείρω έντεχνα, ενισχύω κρυφά πάθος, πόθο, αρνητικό συναίσθηµα 
κ.λπ.: ~ µίσος ΣΥΝ. υποδαυλίζω, υποκινώ, υποθάλπω, αναµοχλεύω 
ΑΝΤ. κατασιγάζω. 

υποκάµισο (το) → πουκάµισο 
υποκατανάλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. περιορισµέ-
νη κατανάλωση προϊόντων, εµπορευµάτων κ.λπ. σε σύγκριση µε την 
παραγωγή ή την προσφορά τους και σε σχέση µε την αναµενόµενη ή 
προγραµµατιζόµενη κατανάλωση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
underconsumption]. 



υποκατάσταση 1850 υποκλέπτω 
 

υποκατάσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) 1. η εγκατάσταση 
προσώπου ή η τοποθέτηση πράγµατος στη θέση άλλου: ~ ρόλων | 
καθηκόντων ΣΥΝ. αντικατάσταση, αναπλήρωση 2. ΝΟΜ. η τοποθέτηση 
προσώπου ή πράγµατος στη θέση άλλου προσώπου ή πράγµατος σύµ-
φωνα µε τον νόµο ή µε σύµβαση των µερών: - κληρονόµου | αντιπρο-
σώπου 3. ΓΛΩΣΣ. η διαδικασία ή το αποτέλεσµα τής αντικατάστασης 
γλωσσικού στοιχείου (σε φωνολογικό, µορφολογικό ή σηµασιοσυντα-
κτικό επίπεδο) από ένα άλλο, λ.χ. στον διάλογο «-Θα µου δείξεις το 
παλτό που αγόρασες; -Ναι, θα σου το δείξω» έχουµε υποκατάσταση 
τής ονοµατικής φράσης «το παλτό» από ένα κλιτικό («το») 4. ΒΙΟΛ. η 
σταδιακή αντικατάσταση ενός είδους από µεταλλαγµένη µορφή του, 
φαινόµενο που παρατηρείται λ.χ. σε ορισµένα είδη εντόµων 5. ΧΗΜ. 
χηµική αντίδραση, κατά την οποία άτοµο ή οµάδα ατόµων χηµικής ε-
νώσεως αντικαθίσταται από άλλο άτοµο ή οµάδα ατόµων 6. ΨΥΧΟΛ. Ο 
µηχανισµός άµυνας τού «εγώ», µε τον οποίο το άτοµο αντικαθιστά µη 
εφικτή ή µη αποδεκτή επιθυµία, ενόρµηση, συναίσθηµα, σκοπό κ.λπ. 
µε κάτι άλλο πραγµατοποιήσιµο ή περισσότερο αποδεκτό 7. ΟΙΚΟΝ. η 
µερική αντικατάσταση παραγωγικού συντελεστή από κάποιον άλλον 
στην παραγωγική διαδικασία, χωρίς να επέλθει εξαιτίας αυτού µετα-
βολή τού παραγόµενου προϊόντος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύποκατάστασις < ύποκαθίστηµι (βλ. κ. κατάσταση). 
Οι επιστηµ. όροι αποδίδουν το γαλλ. substitution]. 

υποκαταστασιµότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η δυνατότητα υπο-
καταστάσεως ενός γλωσσικού στοιχείου από ένα άλλο σε παραδειγ-
µατικό επίπεδο (βλ. λ. παραδειγµατικός). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. substitutionality]. 

υποκατάστατης (ο) {υποκατάστατων} 1. αυτός που υποκαθιστά κά-
ποιον 2. ΒΙΟΛ. άτοµο, οµάδα ή µόριο που αντικαθιστά ένα άλλο στη 
συµπλοκή χηµική ένωση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υποκατάστατης < ύποκαθίσταµαι. o βιολ. όρ. αποδίδει 
το αγγλ. substitute]. 

υποκατάστατο (το) {-ου κ. -άτου | -ων κ. -άτων} καθετί που µπορεί 
να αντικαταστήσει κάτι άλλο ή παρέχεται στη θέση άλλου: η µαρ-
γαρίνη είναι - τού βουτύρου || στα προγράµµατα καταπολέµησης των 
ναρκωτικών η µεθαδόνη χρησιµοποιείται ως - τής ηρωίνης || αναζητεί 
σε κάθε γυναίκα που γνωρίζει ένα ~ τής µητέρας του. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. υποκατάστατος (βλ.λ.)]. 

υποκατάστατος, -η, -ο 1. (α) αυτός που υποκαθιστά ή έχει υποκα-
ταστήσει κάποιον, που έχει πάρει τη θέση του ΣΥΝ. αντικαταστάτης, 
αναπληρωτής (β) αυτός που έχει υποκατασταθεί από άλλον 2. ΟΙΚΟΝ. 
υποκατάστατα αγαθά τα αγαθά στα οποία υπάρχει η δυνατότητα 
τής µερικής υποκατάστασης τού ενός από το άλλο, όπως είναι λ.χ. το 
βούτυρο και η µαργαρίνη 3. (ειδικότ.) υποκατάστατο (το) βλ.λ. 4. 
υποκατάστατος (ο) ΝΟΜ. ο δεύτερος κληρονόµος, αυτός που ορίζεται 
σε περίπτωση που ο πρώτος δεν αποδέχεται την κληρονοµιά ή που 
δεν υπάρχει κατά την επαγωγή τής κληρονοµιάς. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
υποκατάστατος < ύποκαθίστηµι < ύπο- + καθίστηµι (βλ. κ. 
καθιστώ)}. 

υποκατάστηµα (το) [1833] {υποκαταστήµ-ατος | -ατα, -άτων} δευτε-
ρεύον κατάστηµα επιχείρησης, το οποίο εξαρτάται από το κεντρικό 
και εδρεύει συνήθ. σε άλλη γεωγραφική περιοχή: ~ τράπεζας | εται-
ρείας || δίκτυο υποκαταστηµάτων ΣΥΝ. παράρτηµα. 

υποκατεστηµένος, -η, -ο → υποκαθιστώ 
υποκατέστησα ρ. → υποκαθιστώ 
υποκατηγορία (η) [1896] {υποκατηγοριών} υποδιαίρεση µιας κατη-
γορίας. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. subcategory]. 

υποκατηγοριοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. η 
σύνταξη ενός ρήµατος, όσον αφορά στα επιτρεπτά και µη συµπλη-
ρώµατα του (βλ. λ. ρήµα). 

υποκάτω επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) κάτω από κάτι: ~ τής κλίνης ΑΝΤ. 
υπεράνω. 

υπόκειµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {υπό-κειµαι, -κεισαι, -κείται, -κεί-
µεθα, -κεισθε, -κείνται, µτχ. υποκείµενος, -η, -ο, παρατ. υπέκειτο, υπέ-
κειντο) (λόγ.) 1. (αρχαιοπρ.) κείµαι υπό, βρίσκοµαι κάτω από (κάτι): 
τα υποκείµενα στρώµατα τού εδάφους υποχώρησαν και έγινε καθί-
ζηση ΑΝΤ. υπέρκειµαν ΦΡ. ΝΟΜ. τα υπερκείµενα τοις υποκειµένοις 
(τά υπερκείµενα τοις ύποκειµένοις) αξίωµα σύµφωνα µε το οποίο ο 
ιδιοκτήτης εδάφους κατέχει και κάθε κτίσµα που βρίσκεται πάνω σε 
αυτό· (µτφ.) 2. καθορίζοµαι υποχρεωτικά (από κάτι που προβλέπεται) 
ή εξαρτώµαι από την εξουσία ή τη δικαιοδοσία (κάποιου): αυτή η 
περίπτωση δεν υπόκειται στους συνηθισµένους κανόνες || υπόκειται 
στη διακριτική σας ευχέρεια να ικανοποιήσετε ή όχι το αίτηµα µου || ~ 
σε έλεγχο | σε ρυθµίσεις 3. είµαι επιδεκτικός σε κάτι, µπορώ να 
υποστώ (κάτι): τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε αλλοιώσεις | σε φθο-
ρά || στη γλώσσα είναι λίγοι οι κανόνες που δεν υπόκεινται σε εξαι-
ρέσεις ΣΥΝ. επιδέχοµαι, υφίσταµαι 4. (ειδικότ.) χρησιµεύω ως υπόθε-
ση, τίθεµαι ως βάση συλλογισµού, επιχειρήµατος κ.λπ. 5. υποκείµενο 
(το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

υποκειµενικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που σχετίζεται µε το υποκεί-
µενο (βλ.λ.), που προβάλλεται ως προσωπική αντίληψη ή απορρέει 
από την ατοµική κρίση κάποιου, χωρίς απαραίτητα να συµφωνεί µε 
την πραγµατικότητα: ~ γνώµη | άποψη | θέση | εντύπωση ΣΥΝ. ατοµι-
κός, προσωπικός ΑΝΤ. αντικειµενικός 2. ΦΙΛΟΣ, (α) αυτός που ανήκει 
στο υποκείµενο, δηλ. στο σκεπτόµενο ον, στην ατοµική συνείδηση, 
που πηγάζει ή εκφράζεται από το υποκείµενο και δεν αποτελεί τµή-
µα τού φυσικού κόσµου ή τής αντικειµενικής πραγµατικότητας ΑΝΤ. 
αντικειµενικός (β) αυστηρά ατοµικός, αυτός που ανήκει σε ένα µόνο 
υποκείµενο και επιδέχεται µεταβολή ανάλογα µε την προσωπικότη-
τα, δηλ. τις προτιµήσεις, τις επιλογές και τους προσανατολισµούς αυ- 

τού τού υποκειµένου 3. ΨΥΧΟΛ. αυτός που αφορά σε ένα µόνο συ-
γκεκριµένο άτοµο, δηλ. υποκείµενο, ή που είναι αναγνωρίσιµος σε 
ένα µόνο συγκεκριµένο άτοµο 4. ΙΑΤΡ. υποκειµενικό σύµπτωµα σύ-
µπτωµα που αισθάνεται ο ασθενής, αλλά δεν γίνεται αντιληπτό εξω-
τερικά. — υποκειµενικ-ά /-ώς [1871] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. subjectif]. 

υποκειµενικότητα (η) [1874] {χωρ. πληθ.} 1. (γενικά) το να είναι κάτι 
υποκειµενικό (βλ.λ.): -µιας γνώµης | µιας άποψης ΑΝΤ. αντικειµενι-
κότητα 2. (ειδικότ.) ο ιδιάζων τρόπος µε τον οποίο σκέπτεται, αισθά-
νεται και ενεργεί κάθε άτοµο, η εσωτερική υπόσταση τού ατόµου: το 
έργο του αποτελεί έκφραση τής ~ του ΣΥΝ. ατοµικότητα, ιδιοσυγκρα-
σία 3. ΦΙΛΟΣ, η κατάσταση τού ανθρώπινου πνεύµατος, όταν αυτό ε-
ξετάζει τα πράγµατα µόνο από υποκειµενική άποψη και σε ατοµικό ε-
πίπεδο, δηλ. αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα µέσω τής συνείδη-
σης του και µόνο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. subjectivité]. 

υποκειµενισµός (ο) [1878] [χωρ. πληθ.} 1. ΦΙΛΟΣ, η άρνηση τής 
ύπαρξης αντικειµενικής πραγµατικότητας και, κατά συνέπεια, αντι-
κειµενικής αλήθειας· η αντίληψη ή η θεωρία σύµφωνα µε την οποία 
η αλήθεια έχει µόνο υποκειµενική και όχι αντικειµενική αξία, δηλ. 
εξαρτάται απόλυτα από το υποκείµενο -το κάθε άτοµο ξεχωριστά 
και τη συνείδηση του-, το οποίο αποτελεί και τη µοναδική πραγµα-
τικότητα 2. (κατ' επέκτ.) το να κρίνει κανείς µε βάση µόνο την προ-
σωπική του άποψη, χωρίς να λαµβάνει υπ' όψιν του τις γνώµες των 
άλλων: το κείµενο του το χαρακτηρίζει ο ~· παρουσιάζει τον αρχηγό 
του µόνο µε θετικές ιδιότητες, αγνοώντας επιδεικτικά όσα αρνητικά 
έχουν γραφεί γι ' αυτόν ΑΝΤ. αντικειµενικότητα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. subjectivisme]. 

υποκείµενο (το) {υποκειµέν-ου | -ων} 1. αυτό µε το οποίο ασχολείται 
κανείς, το θέµα τού λόγου, τής συζήτησης, τής ασχολίας, τής φρο-
ντίδας κ.λπ.: τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι το ~ τής µεγάλης αυ-
τής έρευνας ΣΥΝ. θέµα, ζήτηµα 2. (µειωτ.) πρόσωπο, άτοµο: σπουδαίο 
~ είσαι και τού λόγου σου! || τι άθλιο ~! 3. ΓΛΩΣΣ. Ο κύριος όρος τής 
πρότασης, που δηλώνει αυτό για το οποίο γίνεται λόγος (πρόσωπο, 
ζώο ή πράγµα), αυτό που ενεργεί (στα ενεργητικά ρήµατα) ή παθαί-
νει (στα παθητικά ρήµατα) ή βρίσκεται σε µια κατάσταση (στα ου-
δέτερα ρήµατα), λ.χ. ο ήλιος είναι λαµπρός (υποκείµενο «ο ήλιος») || 
πηγαίνω στο σχολείο | κοιµάµαι (υποκείµενο «εγώ») κ.λπ. (πβ. λ. αντι-
κείµενο, κατηγορούµενο) 4. ΦΙΛΟΣ, (α) ατοµικό και πραγµατικό ον, το 
«εγώ» κάθε ανθρώπου, που έχει την ιδιότητα τού σκέπτεσθαι, τού γι-
γνώσκειν και τού βούλεσθαι, αναλογεί προς τη συνείδηση και απέ-
ναντι σε αυτό ο εξωτερικός κόσµος αποτελεί αντικείµενο (β) (στη Λο-
γική) η έννοια τής κατηγορικής κρίσης, για την οποία αποφαίνεται 
κανείς· αυτό στο οποίο αποδίδεται το κατηγορούµενο ή το κατηγό-
ρηµα 5. ΨΥΧΟΛ. (α) το άτοµο ως αίτιο τού εαυτού του και ως φορέας 
των ψυχικών φαινοµένων (β) το ον που υπόκειται σε παρατήρηση, 
δοκιµασία ή πείραµα 6. ΝΟΜ. το πρόσωπο ως φορέας δικαιωµάτων 
και υποχρεώσεων · 7. BOT. υπόθεµα (βλ.λ., σηµ. 3). [ΕΤΥΜ < αρχ. 
ΰποκείµενον, ουσιαστικοπ. ουδ. τής µτχ. ενεστ. τού ρ. υπόκειµαι. Η 
γλωσσ. σηµ. είναι ήδη αρχ. o φιλοσ. και ψυχολ. όρ. είναι απόδ. τού 
γερµ. Subjectum]. 

υποκείµενος, -η, -ο → υπόκειµαι 
υποκελευστης (ο) [1858] ΝΑΥΤ. (παλαιότ.) υπαξιωµατικός τού Πο-
λεµικού Ναυτικού, που αντιστοιχεί στον λοχία τού Στρατού Ξηράς 
και ο αντίστοιχος βαθµός. 

υποκεφάλαιο (το) {υποκεφαλαί-ου | -ων} το κεφάλαιο που περι-
λαµβάνεται σε ένα άλλο ευρύτερο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. subchapter]. 

υποκίνηση (η) [1870] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η προτροπή και 
ενίσχυση (κάποιου), ώστε να προβεί σε αρνητική πράξη ή ενέργεια: 
για το πραξικόπηµα υπήρξε ~ από το εξωτερικό || ο όχλος µε την κα-
τάλληλη ~ ξεσηκώθηκε και άρχισε να καταστρέφει σπίτια και κατα-
στήµατα (πβ. λ. παρακίνηση, παρότρυνση, ώθηση). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµ-
βουλή. 

υποκινησία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ελάττωση τής κινητικής δραστη-
ριότητας, που µπορεί να οφείλεται είτε σε φυσιολογικά αίτια (όπως 
λ.χ. ο ύπνος) είτε σε παθολογικά αίτια (όπως λ.χ. η µυϊκή αδράνεια ή 
οι νόσοι τού νευρικού συστήµατος) είτε σε λήψη φαρµάκων (λ.χ. ηρε-
µιστικών). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hypokinésie]. 

υποκινητής (ο) [1835], υποκινήτρια (η) [1897] {υποκινητριών} (σηµ. 
1) 1. πρόσωπο που υποκινεί σε κάτι, που υποδαυλίζει ή τροφοδοτεί 
έµµεσα πάθος, ενέργεια, κατάσταση κ.λπ.: θα τιµωρηθούν οι ~ των 
ταραχών || οι - τής εξέγερσης | τής απεργίας | τής ανταρσίας 2. ΒΙΟΛ. 
κάθε εξωτερικό ερέθισµα (χηµικό, µηχανικό, ηχητικό, οπτικό), που 
προκαλεί στα ζώα ως απόκριση ειδική συµπεριφορά. [ΕΤΥΜ 9 βι0Λ· 
°Ρ· αποδίδει το γερµ. Auslöser]. 

υποκινώ ρ. µετβ. [αρχ.] {υποκινείς... | υποκίν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. προτρέπω (κάποιον) σε πράξη ή ενέργεια, ενεργώ έτσι, 
ώστε να γίνει κάτι: ~ ανταρσία | επανάσταση ΣΥΝ. παρακινώ, παρο-
τρύνω, ωθώ ΑΝΤ. αποτρέπω, αποθαρρύνω 2. διεγείρω έντεχνα, ενι-
σχύω κρυφά: θα συλληφθούν όσοι υποκινούν τις ταραχές || οι συνδι-
καλιστές που υποκινούν τις απεργίες έχουν τεθεί στο στόχαστρο τής 
κυβέρνησης ΣΥΝ. υποδαυλίζω, υποθάλπω ΑΝΤ. κατασιγάζω. 

υποκίτρινος, -η, -ο [1807] αυτός που έχει ελαφρά κίτρινο χρώµα. 
υποκλείδιος, -α, -ο [1836] (λόγ.) ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται κάτω α-

πό το οστό τής κλείδας (βλ.λ.): ~ αρτηρία | φλέβα | νεύρο | µυς. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sous-clavière]. 

υποκλέπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέκλεψα, υπο-κλάπηκα (λογιότ. υπε-
κλάπην, -ης, -η..., µτχ. υποκλαπείς, -είσα, -έν)} (λόγ.) 1. κλέβω επιδέ- 
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ξια, ιδιοποιούµαι (κάτι) παρανόµως και µε έντεχνο τρόπο: η εταιρεία 
κατηγορείται ότι υπέκλεψε τεχνογνωσία και µεθόδους παραγωγής από 
τους ανταγωνιστές της ΣΥΝ. οικειοποιούµαι, υπεξαιρώ 2. (κατ' 
επέκτ.) αποσπώ (κάτι) παραπειστικά ή πετυχαίνω (κάτι) µε αθέµιτο 
τρόπο: υπέκλεψε την υπογραφή τού συνεταίρου του και τη χρησιµο-
ποίησε για παράνοµες συναλλαγές 3. (ειδικότ.) παρακολουθώ και 
ηχογραφώ παράνοµα (τηλεφωνική συνδιάλεξη) µε την τοποθέτηση 
ειδικού µηχανισµού στην τηλεφωνική συσκευή: ~ συνοµιλία | µήνυ-
µα || η τότε κυβέρνηση υπέκλεπτε τα τηλέφωνα όχι µόνο τής αντιπο-
λίτευσης, αλλά και των εσωκοµµατικών της αντιπάλων 4. (σπανιότ.) 
εξοικονοµώ (κάτι), για να το διαθέσω αλλού. 

υποκλινικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. (για νόσηµα ή παθολογική κατάσταση) αυτός 
που δεν έχει εκδηλώσει συµπτώµατα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. subclinical (νόθο συνθ.)]. 

υποκλίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {υποκλίθηκα} 1. κλίνω το κεφάλι 
ή/και τον κορµό προς τα εµπρός (και σπανιότ. λυγίζω και το γόνατο), 
για να χαιρετίσω πρόσωπο και να του εκφράσω τον σεβασµό µου: ~ 
µπροστά στη βασίλισσα || υποκλίθηκε µπροστά στην οικοδέσποινα και 
αποχώρησε διακριτικά 2. (µτφ.) δηλώνω υποταγή, περιέρχοµαι στην ε-
ξουσία (κάποιου): ~ µπροστά στη µοίρα ΣΥΝ. υποτάσσοµαι, υποκύπτω 
ΑΝΤ. αντιστέκοµαι 3. (µτφ.) αναγνωρίζω την αξία (κάποιου), παραδέ-
χοµαι την ανωτερότητα του (σε κάτι): ~ µπροστά στο ταλέντο σας | 
στις γνώσεις σας ΣΥΝ. θαυµάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, κλίνω. 

υπόκλιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η προς τα εµπρός 
κλίση τού κεφαλιού και τού κορµού, ενίοτε σε συνδυασµό και µε 
κάµψη τού γόνατος, που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια χαιρετι-
σµού και εκφράζει βαθύ σεβασµό προς το χαιρετιζόµενο πρόσωπο: 
κάνω ~ µπροστά σε εστεµµένο | αξιωµατούχο || η νεαρή δεσποινίς 
έκανε υποκλίσεις µε πολλή χάρη || όσο έµεινε στη δεξίωση, ήταν όλο 
κοµπλιµέντα και υποκλίσεις προς τις κυρίες- ΦΡ. βαθιά υπόκλιση βλ. 
λ. βαθύς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 

υποκλοπή (η) [1840] 1. η παράνοµη ιδιοποίηση, µε τρόπο που να µη 
µπορεί να γίνει αντιληπτή: ~ βιοµηχανικών µυστικών | τεχνογνωσίας 
| απόρρητων πληροφοριών ΣΥΝ. υπεξαίρεση 2. η παράνοµη παρακο-
λούθηση και ηχογράφηση τηλεφωνικής συνδιάλεξης (τηλεφωνική 
υποκλοπή) µε ειδικό µηχανισµό που τοποθετείται στην τηλεφωνική 
συσκευή («κοριό»): οι κασέτες που δόθηκαν στη δηµοσιότητα ήταν 
προϊόν υποκλοπής. 

υποκλυσµός (ο) [µτγν.] (λόγ.) ΙΑΤΡ. η έγχυση υγρού στο παχύ έντερο 
διά µέσου τού πρωκτού, που γίνεται για αποµάκρυνση τού περιεχο-
µένου των εντέρων ή για άλλους σκοπούς· το κλύσµα. 

υποκόµης (ο) [1809] {-η κ. -ητα | -ητες, -ήτων}, υποκόµισσα (η) 
[1860] {δύσχρ. υποκοµισσών) (λόγ.) ευγενής σε διάφορες χώρες, ο 
οποίος κατατάσσεται ιεραρχικά αµέσως κάτω από τον κόµη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. viscount]. 

υποκόπανος (ο) [1889] το πίσω µέρος τού κοντακίου των φορητών 
πυροβόλων όπλων: στηρίζω το ντουφέκι στον τοίχο µε τον ~ || κτυπώ 
µε τον ~ ΣΥΝ. κόπανος. 

υποκορισµός (ο) ΓΛΩΣΣ. µορφολογική και λεξιλογική λειτουργία τής 
γλώσσας, µέσω τής οποίας εκφράζεται πραγµατική ή συναισθηµατική 
σµίκρυνση τής σηµασίας τής πρωτότυπης λέξης- σµίκρυνση πα-
ρατηρείται σε σχηµατισµούς όπως: βουνό - βουναλάκι, συµπλοκή -
µικροσυµπλοκή, υποκορισµός (µε την έννοια τής οικειότητας, τής 
συµπάθειας, τής αγάπης κ.λπ. ή και, αντίθετα, τής µείωσης, τής πε-
ριφρόνησης, τής απέχθειας κ.λπ.) σε σχηµατισµούς όπως: σκυλί -
σκυλάκι, γέρος - γεροντάκι, σπίτι - χαµόσπιτο, σκάφος - σκαφάκι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. υποκοριστικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υποκορισµός < ύποκορίζοµαι «χρησιµοποιώ υποκορι-
στικές ή χαϊδευτικές λέξεις» < ύπο- + κοµίζοµαι «θωπεύω, χαϊδεύω» 
< κόρη]. 

υποκοριστικό (το) ΓΛΩΣΣ. 1. µόρφηµα ή γενικότ. λεξιλογικό στοιχείο 
που επιτελεί τη λειτουργία τού υποκορισµού, λ.χ. παιδ-άκι, αυλ-ίτσα, 
νοστιµ-ούλης, ηγεµον-ίσκος, χαµό-σπιτο, uno-κίτρινος, λιγ-ουλ-άκι, 
µικρή κουζίνα 2. (συνεκδ.) η ίδια η λέξη που έχει σχηµατιστεί µε τη 
διαδικασία τού υποκορισµού: παιδούλα, τραγουδάκι, κουκλίτσα. 

υποκοριστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον υποκορι-
σµό ΣΥΝ. σµικρυντικός, χαϊδευτικός. 

υποκοριστικά - σµικρυντικά. Στις περισσότερες γλώσσες, και κα-
τεξοχήν στην Ελληνική και σε ορισµένες άλλες γλώσσες τής Με-
σογείου, χρησιµοποιείται σε ευρεία έκταση ο υποκορισµός, παρά-
γωγες δηλ. και σύνθετες λέξεις που δηλώνουν πραγµατική ή συ-
ναισθηµατική σµίκρυνση. Έτσι λ.χ. ένα τραπέζι µπορεί να είναι µε-
γάλο ή να είναι µικρό. Στη β' περίπτωση µπορούµε να µιλήσουµε 
για «ένα µικρό τραπέζι», να λεξικοποιήσουµε δηλ. τη δήλωση τής 
σµίκρυνσης, ή να µιλήσουµε για «ένα τραπεζάκι», γραµµατικοποι-
ώντας µε το παραγωγικό επίθηµα -άκι τη δήλωση τής σµίκρυνσης. 
Σε µερικές περιπτώσεις µπορούµε \α δηλώσουµε τη σµίκρυνση και 
µε άλλον τρόπο, µε τη χρήση σύνθετης λέξης µε α' συνθετικό το µι-
κρο-: µαγαζί - µικροµάγαζο, ιδιοκτήτης - µικροϊδιοκτήτης, κατα-
θέτης - µικροκαταθέτης κ.τ.ό. Τα παράγωγα ή τα σύνθετα που δη-
λώνουν πραγµατική σµίκρυνση, ονοµάζονται σµικρυντικά 
(deminutiva) ή και υποκοριστικά Ωστόσο, ο β' όρος, ο όρος υποκο-
ριστικά (hypocoristica, από το αρχ. ελλην. υποκορισµός, που προήλθε 
από το αρχ. ρ. ύποκορίζοµαι «µιλώ µε αγάπη, µιλώ χαϊδευτικά») 
είναι καλύτερο να χρησιµοποιείται για παράγωγα ή σύνθετα που 
δηλώνουν ένα άλλο είδος σµίκρυνσης, τη συναισθηµατική σµί-
κρυνση. Λέγοντας σπιτάκι, αυτοκινητάκι, µαννούλα, παιδάκι, µυ-
τίτσα κ.τ.ό., δεν πρόκειται πραγµατικά για µικρών διαστάσεων σπίτι 
ή για µικρό αυτοκίνητο κ.λπ., αλλά για γλωσσικό µηχανισµό µε 

τον οποίο εκφράζουµε τρυφερότητα, αγάπη, στενότερη συναισθη-
µατική σχέση µε ό,τι δηλώνει η υποκοριζόµενη λέξη. Πλήθος επι-
θηµάτων και πολλά ά συνθετικά χρησιµοποιήθηκαν στην Ελληνι-
κή, για να δηλώσουν πραγµατική και συναισθηµατική σµίκρυνση. 
Παραδείγµατα: υποκοριστικά επιθήµατα: -άκι, -ίτσα, -ούλα, -ού-
λης, -άκος, -έλλι, -ούτσικος, -ούλικος, -ίσκος, -ίδιο κ.λπ.· υποκορι-
στικά α' συνθετικά (προθήµατα): µικρό-, χαµό-, ψευτο-, uno- κ.ά. 

υπόκοσµος (ο) {υποκόσµου | χωρ. πληθ.} το σύνολο των ανθρώπων 
που χαρακτηρίζονται από ανηθικότητα, παρασιτισµό ή εγκληµατική 
δράση και ζουν στο περιθώριο τής κοινωνίας: άνθρωπος τού ~ ΣΥΝ. 
αποβράσµατα τής κοινωνίας, κατακάθια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. underworld]. 

υποκουλτούρα (η) {χωρ. πληθ.} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. 1. το σύνολο των ιδιαί-
τερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών ενός τµήµατος πληθυσµού ή 
µιας κοινωνικής οµάδας, που διακρίνεται από τον γενικότερο πολιτι-
σµό στον οποίο ανήκει ως προς τη γλώσσα, την ενδυµασία, τις αξίες, 
τους κοινωνικούς κανόνες κ.λπ.: η ~ των νέων || η ~ των Ινδιάνων | 
των µαύρων τής Αµερικής ΣΥΝ. υποπολιτισµός 2. κάθε αποκλίνουσα 
κουλτούρα (σε σχέση µε την κυρίαρχη), που αναπτύσσεται από οµά-
δες κοινωνικές, κυρ. νεανικές, µε κύρια χαρακτηριστικά την απόκλι-
ση στο ντύσιµο, στις µουσικές προτιµήσεις, στους τρόπους ψυχαγω-
γίας, στο ύφος και στον κώδικα οµιλίας κ.ά. (χούλιγκαν, µηχανόβιοι, 
πανκ κ.λπ.) 3. (κακόσ.) η χαµηλής αισθητικής ποιότητας πολιτιστική 
παραγωγή: η ~ των Μ.Μ.Ε. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
subculture. Βλ. κ. υποπολιτισµός]. 

υποκρίνοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {υποκρίθηκα} 1. συµπεριφέροµαι 
µε τρόπο προσποιητό, προσπαθώ να φανώ διαφορετικός από αυτό 
που πραγµατικά είµαι ή να υποκρύψω τις σκέψεις και τα αισθήµατα 
µου: ~ τον καλό | τον άγιο | τον αδιάφορο ΣΥΝ. προσποιούµαι, παίζω 
θέατρο 2. (κυριολ.) υποδύοµαι ρόλο σε θεατρικό έργο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

υπόκριση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. η υπόδυση ενός θε-
ατρικού ρόλου ΣΥΝ. ηθοποιία 2. (µτφ.) η προσποίηση, η υποκρισία. 

υποκρισία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η συµπεριφορά που χαρακτηρίζε-
ται από την προσπάθεια κάποιου να µην εµφανίσει τον πραγµατικό 
εαυτό του και να παρουσιάσει µια ψεύτικη εικόνα για τις ιδέες, τα 
συναισθήµατα και τις προθέσεις του: η κοινωνική ~ (η συµβατική κοι-
νωνική συµπεριφορά, η φαινοµενική αποδοχή κανόνων και αξιών, που 
δεν εφαρµόζονται στην πράξη) ΣΥΝ. προσποίηση, ανειλικρίνεια, φαρι-
σαϊσµός ΑΝΤ. ειλικρίνεια. 

υποκριτής (ο) [αρχ.], υποκρίτρια (η) [1835] {υποκριτριών} 1. πρό-
σωπο που φέρεται µε υποκρισία ANT. ειλικρινής 2. (στο θέατρο) ο 
ηθοποιός. 

υποκριτική (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η τέχνη τού ηθοποιού, τα µέσα 
(εκφράσεις προσώπου, κίνηση, λόγος κ.λπ.) και ο τρόπος µε τον οποίο 
τα χρησιµοποιεί, για να ενσαρκώσει έναν ρόλο (στο θέατρο, στον κι-
νηµατογράφο, στην τηλεόραση): ταλέντο υποκριτικής. 

υποκριτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που φανερώνει υποκρισία: ~ συ-
µπεριφορά | ενθουσιασµός | ευσέβεια | χαµόγελο ΣΥΝ. πλαστός, προ-
σποιητός, επιτηδευµένος ΑΝΤ. απροσποίητος, ανυπόκριτος, ανεπιτή-
δευτος 2. (στο θέατρο) αυτός που σχετίζεται µε την υποκριτική: ~ τα-
λέντο | ικανότητα | τέχνη. — υποκριτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., υπο-
κριτικότητα (η). 

υπόκρουση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ούσεως | -ούσεις, -ούσεων) η συνοδία 
µε µουσική (προβολής, κινηµατογραφικού έργου, θεατρικής παρά-
στασης, απαγγελίας κ.ά.): εργάζονται µε µουσική ~ || προβλήθηκαν 
έργα τού βωβού κινηµατογράφου µε µουσική ~. 

υποκρούω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέκρουσα} συνοδεύω µε µουσική. 
υποκρύπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέκρυψα} αποκρύπτω, δεν φανερώνω 
(κάτι) σκόπιµα: η πράξη αυτή υποκρύπτει δόλο ΣΥΝ. κρύβω, καλύπτω 
ΑΝΤ. αποκαλύπτω, εµφανίζω. — υπόκρυψη (η) [µτγν.]. 

υποκύανος, -ος, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που είναι ελαφρά κυανός ΣΥΝ. 
γαλαζωπός. 

υποκύπτω ρ. αµετβ. {υπέκυψα} 1. υποχωρώ σε (κάποιον/κάτι), κάνω 
τελικά (κάτι που αρχικά δεν δεχόµουν ή δεν ήθελα): ~ στις πιέσεις | 
στις επιθυµίες | στις αξιώσεις | στις προκλήσεις κάποιου | στον πει-
ρασµό | στη βία ΣΥΝ. ενδίδω ΑΝΤ. αντιστέκοµαι· ΦΡ. (µτφ.) υποκύπτω 
στα τραύµατα µου | στο µοιραίο πεθαίνω 2. (ειδικότ.) υποτάσσοµαι, 
ηττώµαι: υπέκυψε εύκολα στην ανωτερότητα τού αντιπάλου του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. υποκύπτω, αρχική σηµ. «σκύβω από κάτω - υποτάσ-
σοµαι», < ύπο- + κύπτω (βλ. λ. σκύβω)]. 

υποκυτταρικός, -ή, -ό ΒΙΟΛ. υποκυτταρικά οργανίδια το σύνολο των 
µορφολογικά και λειτουργικά διαφοροποιηµένων σχηµατισµών τού 
κυττάρου, π.χ. µιτοχόνδρια (βλ.λ.). 

υπόκωφος, -η, -ο [αρχ.] (για ήχο) αυτός που µόλις ακούγεται, σαν να 
προέρχεται από βάθος: ~ θόρυβος ΣΥΝ. βαθύς. 

υπολαµβάνω ρ. µετβ. {υπέλαβα, µτχ. υπολαβών, -ούσα, -όν} 1. (αρ-
χαιοπρ.-σπάν.) νοµίζω, θεωρώ 2. απαντώ διακόπτοντας κάποιον που 
µιλάει. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υπολαµβάνω < ύπο- + λαµβάνω. Όταν αναφερόταν σε 
συζητήσεις, το ρ. είχε εξαρχής τη σηµ. «ερµηνεύω τα λεγόµενα µε συ-
γκεκριµένο τρόπο, διατυπώνω µια υπόθεση, ένα συµπέρασµα»]. 

υπολανθάνω ρ. αµετβ. [µτγν.] [εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.· µτχ. υπο-
λανθάνων, -ούσα, -ον} (λόγ.) υπάρχω χωρίς να φαίνοµαι, βρίσκοµαι 
σε λανθάνουσα κατάσταση: στα λεγόµενα του υπολανθάνει κάποια 
πικρία για τη συµπεριφορά των άλλων ΣΥΝ. υποκρύπτοµαι, υποβόσκω 
ΑΝΤ. είµαι φανερός. 

υπόλειµµα (το) {υπολείµµ-ατος | -ατα, -άτων} καθετί που µένει ως 
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υπόλοιπο: ~ φαγητού | καφέ || ~ αρχαίων πολιτισµών ΣΥΝ. αποµεινάρι, 
κατάλοιπο. — υπολειµµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υπόλειµµα < ύπολείπω). 

υπόλειµµα: συνώνυµα, o γενικός όρος, ο οποίος χρησιµοποιείται ευρύτερα 
για κάτι που αποµένει ως υπόλοιπο, είναι η (αρχ. ήδη) λ. υπόλειµµα (από 
το ρ. υπολείπ-ω | -οµαι), σύνηθες και στον πληθ. υπολείµµατα. Στην 
αρχαιότητα χρησιµοποιήθηκε πολύ (από τον Ευριπίδη και εξής) και η λ. 
λείψανον (από το λείπω), σηµαίνοντας τόσο το αποµεινάρι γενικά, όσο και 
ό,τι αποµένει από τον άνθρωπο όταν φύγει από τη ζωή, τον νεκρό 
ειδικότερα. Στους µετέπειτα χρόνους περιορίστηκε βαθµηδόν µόνο στη β' 
αυτή σηµασία: λείψανα «τα οστά θανόντος, ιδίως αγίου» - λείψανο «ο 
νεκρός» (ή µτφ. «σαν νεκρός»). Τη θέση τής λ. λείψανο, στην πιο γενική 
και βιωµατική σηµασία της, πήρε τους µεσαιωνικούς χρόνους η λ. 
αποµεινάρι)ον) (< απόµεινα < αποµένω), ενώ η νεότ. λ. απολειφάδι (< από 
+ *λειφάδιον < λείπω) δήλωσε ειδικότερα «τα απόνερα µε σµήγµα 
σαπουνιού, τις σαπουνάδες» και µτφ. «τον ισχνό, λιπόσαρκο άνθρωπο», τα 
«οιονεί υπολείµµατα ανθρώπου»! Κατά τα πολλά ουσιαστικά σε -άδι 
(πετράδι, σκοτάδι, ρηµάδι, ψεγάδι κ.λπ.), το αποµεινάρι µεταπλάστηκε και 
σε αποµεινάδι. Με τη σηµασία τού «υπολοίπου, αυτού που έχει αποµείνει» 
χρησιµοποιείται και η λέξη κατάλοιπο, η οποία στον πληθυντικό 
εξειδικεύεται και στη σηµασία των «υπολοίπων από µια χηµική διεργασία» 
(ραδιενεργά κατάλοιπα) ή «τού µέρους ή όλου τού αρχείου συγγραφέα ο 
οποίος πέθανε» (τα κατάλοιπα τού Πέτρου Βλαστού). 

υπολείποµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {υπολείφθηκα} 1. µένω ως υπόλοιπο: 
υπολείπεται ακόµη πολλή προσπάθεια, για να τους φτάσουµε στην τεχνολογία || 
υπολείπονται δέκα µέρες µέχρι τις εξετάσεις 2. (συνεκδ. κ. µτφ.) βρίσκοµαι σε 
µειονεκτική θέση, υστερώ: η χώρα µας υπολείπεται σε πολλούς τοµείς έναντι 
των ανεπτυγµένων κρατών || δεν υπολείπεται των άλλων σε ποιότητα | σε 
θάρρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

υπολειτουργικότητα (η) {χωρ. πληθ.} η ελλιπής λειτουργικότητα, η ανεπαρκής 
ανταπόκριση κάποιου στον ρόλο που έχει: η ~ των διανοουµένων ευνοεί την 
επιβολή τής κουλτούρας τού «τίποτα». 

υπολειτουργώ ρ. αµετβ. {υπολειτουργείς... | υπολειτούργησα} λειτουργώ 
ελλιπώς, µε µειωµένη απόδοση ή παραγωγικότητα, δεν ανταποκρίνοµαι 
επαρκώς στον ρόλο µου: οι υπηρεσίες τής νοµαρχίας υπολειτουργούν || το 
υγειονοµικό κέντρο υπολειτουργεί λόγω ελλείψεων σε προσωπικό και εξοπλισµό 
|| (µτφ.) οι διανοούµενοι υπολειτουργούν στις µέρες µας || (ΙΑΤΡ.) όταν κάποιος 
αδένας υπολειτουργεί, προκαλούνται οργανικές ανωµαλίες. — υπολειτουργία 
(η). 

υπόλευκος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι σχεδόν λευκός ΣΥΝ. ασπρειδερός. 
υπολήµµα (το) {υπολήµµ-ατος | -ατα, -άτων} το υποτεταγµένο λήµµα σε 

λεξικό, το οποίο αποτελεί παράγωγο (συνήθ.) ή οµόρριζο (σπάν.) τού βασικού 
λήµµατος και καλύπτεται από τον ορισµό του. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. sub-entry]. 

υπολήπτοµαι ρ. µετβ. αποθ. [1837] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) τρέφω 
ιδιαίτερη εκτίµηση για κάποιον: τον υπολήπτονται όλοι οι συνάδελφοι του 
ΣΥΝ. σέβοµαι, εκτιµώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < υπόληψη 
(υποχωρητ.)]. 

υπόληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} 1. η εκτίµηση, ο σεβασµός που 
έχουµε (για κάποιον): έχω σε µεγάλη ~ κάποιον || πέφτω στην ~ κάποιου (δεν 
µε εκτιµά πλέον) || (λόγ.) µεθ' υπολήψεως (µε υπόληψη) ΑΝΤ. ανυποληψία 2. 
η καλή φήµη, το καλό όνοµα: καταστρέφω | χάνω την ~ µου || σπιλώνω την ~ 
κάποιου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπόληψις < ύπολαµβάνω, στη σηµ. «θεωρώ 
(κάποιον)» (βλ. κ. λήψη)]. 

υπολογίζω ρ. µετβ. {υπολόγισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (α) λογαριάζω: ~ δαπάνη | 
ζηµία | κόστος | περιουσία | απόσταση || ~ την ταχύτητα | την ορµή | την 
απόσταση (β) εκτιµώ κατά προσέγγιση: ~ ότι ο αριθµός των θεατών δεν πρέπει 
να ξεπερνά τις δέκα χιλιάδες || δεν υπολόγισα σωστά το βάρος || (+ αριθµητ.) οι 
υποψήφιοι υπολογίζονται στους 15.000 · 2. ) + σε) βασίζοµαι, στηρίζοµαι σε 
(κάποιον/κάτι): µπορώ να ~ σε σένα; | στη βοήθεια σου; · 3. συµπεριλαµβάνω, 
κατατάσσω: τον ~ ανάµεσα στους φίλους µου 4. (µτφ.) λαµβάνω σοβαρά υπ' 
όψιν µου: πρέπει να υπολογίσουµε κάθε ενδεχόµενη εξέλιξη 5. εκτιµώ (για 
µελλοντική πράξη ή κατάσταση): ~ να έχω τελειώσει σε µια εβδοµάδα || 
αλλιώς τα είχα υπολογίσει και αλλιώς µου ήρθαν τα πράγµατα || υπολογίζεται 
ότι τα εισιτήρια θα εξαντληθούν · 6. θεωρώ (κάποιον) σηµαντικό πρόσωπο, τον 
σέβοµαι ή/και τον φοβάµαι: είναι ο ισχυρότερος οικονοµικός παράγοντας τής 
χώρας και όλοι οι βουλευτές τον υπολογίζουν ΦΡ. δεν υπολογίζω κανέναν (και 
τίποτε) δεν δίνω σηµασία σε κανέναν (και σε τίποτα), αψηφώ τους πάντες: 
όταν θέλω να πετύχω τον σκοπό µου, ~! || ∆εν ντρέπεσαι να βρίζεις µπροστά 
στον καθηγητή σου; ∆εν υπολογίζεις κανέναν; 7. (µτφ. η µτχ. υπολογισµένος, -
η, -ο) (α) αυτός που έχει µελετηθεί και σχεδιαστεί για συγκεκριµένο σκοπό 
από πριν: ήταν µια καλά ~ ενέργεια, που αποσκοπούσε στην υπονόµευση τού 
κυβερνητικού έργου (β) ακριβής: µε µια ~ µπαλιά βρήκε τον συµπαίκτη του στην 
άλλη άκρη τού γηπέδου. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. υπολογίζοµαι «τοποθετώ χρήµατα στον λογαριασµό κάποιου 
- λαµβάνω υπ' όψιν» < ύπο- + λογίζοµαι (βλ.λ.)]. 

υπολογίσιµος, -η, -ο [1840] 1. αυτός που µπορεί να υπολογιστεί: ~ αποτέλεσµα 
2. (µτφ.) σηµαντικός: ~ δαπάνη | αντίπαλος | οµάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικός. 

υπολογισµός (ο) [µτγν.] 1. η εκτέλεση µαθηµατικών πράξεων: µι- 

κροϋπολογιστής για την ταχύτερη εκτέλεση των ~ || ένα καινούργιο πρόγραµµα 
για τον ~ των εξόδων τής εταιρείας 2. ο προσδιορισµός τού αριθµού 
(προσώπων, πραγµάτων), µιας ποσότητας, τής αξίας κ.λπ. (συνήθ. µε 
εµπειρικό ή πρόχειρο τρόπο): ο ~ τής αξίας ενός πίνακα || µε δικούς µου ~ η 
ζηµιά δεν πρέπει να ξεπερνά τις διακόσιες χιλιάδες || σύµφωνα µε πρόχειρους ~, 
τα χρήµατα που παίχτηκαν στο καζίνο τον τελευταίο µήνα ξεπερνούν τα εκατό 
εκατοµµύρια ΣΥΝ. λογαριασµός· ΦΡ. (µτφ.) πέφτω έξω στους υπολογισµούς 
µου κάνω λάθος στις εκτιµήσεις µου, δεν επαληθεύοµαι από τις εξελίξεις ή τα 
αποτελέσµατα: περιµέναµε να κερδίσουµε πέντε έδρες στην επαρχία, αλλά 
πέσαµε έξω στους υπολογισµούς µας 3. (µτφ.) υπολογισµοί (οι) η σκοπιµότητα, 
η υστεροβουλία: δεν θε'λω υπολογισµούς στις σχέσεις µας- προέχει η 
ειλικρίνεια. 

υπολογιστής (ο) [1840], υπολογίστρια (η) {υπολογιστριών} (σηµ. 1) 1. 
πρόσωπο που ενεργεί µε βάση τα ιδιοτελή του συµφέροντα ΣΥΝ. 
συµφεροντολόγος · 2. ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (συντοµ. Η/Υ) (βλ. λ. 
ηλεκτρονικός)- ΦΡ. (α) προσωπικός υπολογιστής (συντοµ. P.C.) µικρού 
µεγέθους υπολογιστής, που χρησιµοποιείται συνήθ. στο σπίτι (για επεξεργασία 
κειµένων, λογιστικές πράξεις και παιχνίδια), αλλά και για µικροεφαρµογές στο 
γραφείο (πβ. λ. µικροϋπολογιστής, µικροεπεξεργαστής) (β) φορητός 
υπολογιστής µικρού µεγέθους υπολογιστής, που λειτουργεί µε µπαταρία και 
µε ρεύµα, µε δυνατότητες προσωπικού υπολογιστή, το σχήµα τού οποίου 
θυµίζει µικρό βαλιτσάκι, το ένα φύλλο του ανοίγει προς τα πάνω και περιέχει 
την οθόνη, ενώ στο κάτω βρίσκεται το πληκτρολόγιο και ο ενσωµατωµένος 
µικροεπεξεργαστής 3. µηχανή (συνήθ. µικρού µεγέθους) για απλές 
αριθµητικές πράξεις ή πιο σύνθετους µαθηµατικούς υπολογισµούς: ~ τσέπης. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι όροι ηλεκτρονικός | προσωπικός 
υπολογιστής (< αγγλ. [personal] computer), φορητός υπολογιστής (< αγγλ. 
portable computer), υπολογιστής (τσέπης) (< γαλλ. calculateur)]. 

υπολογιστικός, -ή, -ό [1875] 1. αυτός που αναφέρεται στον υπολογισµό: ~ 
άνθρωπος | µηχανή 2. αυτός που σχετίζεται µε τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές: ~ γλωσσολογία. — υπολογιστικ-ά | -ώς [1893] επίρρ. 

υπόλογος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που πρέπει να δώσει λόγο για ενέργειες του: η 
κυβέρνηση είναι ~ ενώπιον τού λαού || είναι ~ για τα εγκλήµατα του. 

υπόλοιπο (το) {υπολοίπ-ου | -ων} 1. (α) ό,τι αποµένει από ένα σύνολο: ~ 
χρηµάτων || πιστωτικό | χρεωστικό ~ || έχω να πληρώσω ένα ~ τής δόσης τού 
δανείου || το ~ τού τραπεζικού µου λογαριασµού (β) λογιστικό υπόλοιπο η 
διαφορά µεταξύ πίστωσης και χρέωσης 2. ΜΑΘ. ο αριθµός που αποµένει στην 
πράξη τής διαίρεσης, όταν ένας αριθµός διαιρεθεί από έναν άλλον, λ.χ. αν 
διαιρέσουµε το 10 µε το 3, µένει υπόλοιπο 1, αλλά και όταν διαιρέσουµε το 12 
µε το 4, το υπόλοιπο είναι 0. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. 
υπόλοιπος]. 

υπόλοιπος, -η, -ο αυτός που αποµένει από ένα σύνολο: η Ιρλανδία συµφώνησε 
µε την πρόταση τής Ελλάδας, οι ~ χώρες όµως διαφώνησαν || (κ. ως ουσ.) οι ~ 
περάστε αύριο να πληρωθείτε. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υπόλοιπος < ύπο- + λοιπός 
(βλ.λ.)]. 

υπολοχαγός (ο/η) [αρχ.] αξιωµατικός τού Στρατού Ξηράς (βλ. λ. βαθµός, 
ΠΙΝ.). 

υποµάζιος, -ος, -ον (λόγ.) αυτός που τοποθετείται ή βρίσκεται κάτω από τον 
µαστό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύποµάζιος < ύπο- + -µάζιος < αρχ. µαζός (< *µαδ-_/ός), άλλος 
τ. τού αρχ. µαστός (βλ.λ.)]. 

υπό µάλης επίρρ. φρ. (λόγ.) κάτω από τη µασχάλη: το άγηµα είχε παραταχθεί µε 
τα όπλα ~ για την κηδεία τού στρατηγού ΣΥΝ. παραµάσχαλα. 
[ΕΤΥΜ < φρ. υπό µάλης < αρχ. µάλη, συγκεκοµµ. τ. (τής καθοµιλουµένης 
γλώσσας) τού ουσ. µασχάλη (βλ.λ.)]. 

υποµειδίαµα (το) [µτγν.] {υποµειδιάµ-ατος | -ατα, -άτων} το ελαφρό, αδιόρατο 
χαµόγελο. 

υποµειδιώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {υποµειδιάς... | υποµειδίασα} χαµογελώ ελαφρά, 
χωρίς να σχηµατίζεται εµφανώς χαµόγελο. 

υποµένω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέµεινα} δέχοµαι µε υποµονή, υποφέρω µε 
καρτερία: ~ αδιαµαρτύρητα | καρτερικά || - βάσανα | συµφορές | δυσκολίες | 
βασανιστήρια ΣΥΝ. ανέχοµαι, εγκαρτερώ ΑΝΤ. ανυποµονώ, απαυδώ, 
δυσανασχετώ. 

υποµηχανικός (ο/η) [1833] πρόσωπο που παλαιότερα είχε πτυχίο τής Σχολής 
Υποµηχανικών (από το λεγόµενο «Μικρό Πολυτεχνείο»), το οποίο του 
παρείχε περιορισµένο δικαίωµα υπογραφής σχεδίων (οικοδοµικών, µηχανικών 
κ.ά.). 

υποµιµνήσκω ρ. µετβ. {υπέµνησ-α, -θην, -ης, -ης...} (λόγ.) υπενθυµίζω: πρέπει 
να υποµνησθεί ότι προσέφερε πολλά στον αγώνα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υποµιµνήσκω 
< ύπο- + µιµνήσκω < θ. µνη- (µε ενεστ. αναδιπλασιασµό), βλ. λ. µνήµη]. 

υποµισθώνω ρ. µετβ. {υποµίσθω-σα, -θηκα, -µένος} ΝΟΜ. µισθώνω πράγµα 
από τρίτον, το οποίο κατέχει εκείνος ήδη ως µισθωτής. 

υποµίσθωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΝΟΜ. η περαιτέρω 
µίσθωση τού πράγµατος που κατέχει κάποιος ως µισθωτής σε τρίτο πρόσωπο 
(βλ. λ. µίσθωση). 

υποµισθωτής (ο) [µτγν.], υποµισθώτρια (η) {υποµισθωτριών} ΝΟΜ. πρόσωπο 
που υποµισθώνει πράγµα. 

υπόµνηµα (το) {υποµνήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. γραπτή αναφορά που 
απευθύνεται σε πρόσωπο ή αρχή, µε σκοπό τη γνωστοποίηση καταστάσεων ή 
γεγονότων: ο πρώην υπουργός έστειλε ~ στον πρωθυπουργό 2. ΝΟΜ. (στο 
∆ιεθνές ∆ίκαιο) έγγραφο που χρησιµοποιείται στις διακρατικές σχέσεις και 
περιέχει απόψεις, επιχειρήµατα, προτάσεις και διεκδικήσεις κράτους ή 
διεθνούς οργανισµού: η Ελλάδα κατέθε- 
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σε σχετικό - στον Ο.Η.Ε. 3. ΦΙΛΟΛ. (α) το σύνολο των ερµηνευτικών σχολίων σε 
κείµενα (αρχαίων συνήθ.) συγγραφέων: υποµνήµατα στον Πλάτωνα | στον 
Αριστοτέλη (β) κριτικό υπόµνηµα (Κατ. apparatus criticus) (κυρ. για αρχαία, 
µεσαιωνικά ή παλαιότερα κείµενα) σύνολο συµβόλων και στοιχείων που δίνουν 
πληροφορίες στον ειδικό (φιλόλογο} και τον αναγνώστη για το κείµενο το οποίο 
συνοδεύουν (για τη χειρόγραφη παράδοση, τους διαφορετικούς τύπους που 
παραδίδονται, τις προτάσεις και διορθώσεις άλλων φιλολόγων κ.ά.). — uno-
µνηµατικός, -ή, -ό [µτγν.], υποµνηµατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υπόµνηµα < 
ύποµιµνήσκω (βλ.λ.). Στη διπλωµατική γλώσσα η λ. αποδίδει το λατ. 
memorandum]. υποµνηµατίζω   ρ. µετβ.  [µτγν.]   {υποµνηµάτισ-α, -τηκα, -
µένος} ΦΙΛΟΛ. καταρτίζω υπόµνηµα (βλ.λ., σηµ. 3): ένας φιλόλογος που υπο-
µνηµάτισε τον Όµηρο.  — υποµνηµατισµός (ο) [µτγν.], υποµνηµατι-στής (ο) 
[µτγν.]. υπόµνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ησεων} (λόγ.) η υπενθύµιση: του 
έγραψα προς ~ (για να του θυµίσω) || αυτό το µνηµείο λειτουργεί ως διαρκής ~ 
του αγώνα για την ελευθερία || υπηρεσία αφύπνισης και υποµνήσεων τού Ο.Τ.Ε. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ύπόµνησις < ύποµιµνήσκω (βλ.λ.)]. υποµνηστικός, -ή, -ό (λόγ.) 
(+γεν.) αυτός που γίνεται για να υπενθυµίσει: η δήλωση του, υποµνηστική τής 
ήττας στις εκλογές, προκάλεσε αντιδράσεις || ~ επιστολή. — υποµνηστικά επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. ύποµνηστικός < αρχ. ύποµιµνήσκω (βλ.λ.)]. υποµοίραρχος (ο) 
[1833] {υποµοιράρχ-ου | -ων, -ους} (παλαιότ.) 
αξιωµατικός τής Χωροφυλακής (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). υποµονάδα (η) τµήµα 
ευρύτερης µονάδας (στρατιωτικής, βιοµηχανικής κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. subunit]. υποµονετικός, -ή, -ό αυτός που 
δείχνει υποµονή: να είσαι ~ στις δυσκολίες τής ζωής ΣΥΝ. καρτερικός ANT. 
ανυπόµονος. — υποµονετικά επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύποµονητικός < υποµονή]. υποµονεύω ρ. αµετβ. {υποµόνεψα} 
(διαλεκτ.) κάνω υποµονή ΣΥΝ. 
εγκαρτερώ, υποµένω ANT. ανυποµονώ, αδηµονώ. υποµονή (η) {χωρ. πληθ.} η 
ψυχική δύναµη µε την οποία ανέχεται ή περιµένει κανείς κάτι, χωρίς να 
δυσανασχετεί ή να βιάζεται υπερβολικά: χάνω την ~ µου || οπλίζοµαι µε~|| η~ 
έχει και τα όρια της || κάνε -■ θα περάσει! || χαρά στην ~ σου, που αντέχεις ακόµη 
ΣΥΝ. εγκαρ-τέρηση ΑΝΤ. ανυποµονησία, αδηµονία, δυσανασχέτηση· ΦΡ. 
ιώβειος υποµονή βλ. λ. ιώβειος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υποµονή < υποµένω]. 
υποµονητικός, -ή, -ό → υποµονετικός 
υποµοχλεύω ρ. µετβ. {υποµόχλευσα} 1. κινώ (κάτι) µε µοχλό 2. (µτφ.) 
αναµοχλεύω (βλ.λ.). — υποµόχλευση (η) [1894]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υποµοχλεύω < 
ύπο- + µοχλεύω < µοχλός]. υποµόχλιο (το) {υποµοχλί-ου | -ων} το σηµείο 
στήριξης µοχλού ΣΥΝ. έρεισµα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ύποµόχλιον < ύπο- + µοχλός + επίθηµα -ιον]. υποµφάλιος, -α, -ο 
ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται κάτω από τον οµφαλό. υποναύαρχος (ο) [1869] 
{υποναυάρχ-ου | -ων, -ους} αξιωµατικός τού Πολεµικού Ναυτικού και τού 
Λιµενικού Σώµατος (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.)% υπονόηµα (το) {υπονοήµ-ατος | -
ατα, -άτων} ό,τι υπονοείται, η υπονοούµενη σηµασία: το σηµασιολογικό ~ που 
προκύπτει από τέτοιες χρήσεις των λέξεων. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. implication]. υπόνοια (η) {υπονοιών} η ιδέα 
ή η εντύπωση ότι κάτι ισχύει ή συµβαίνει, η οποία δεν προκύπτει από κάτι 
αποδεδειγµένο, αλλά βασίζεται σε ορισµένες ενδείξεις: έχω µια ~ ότι µας 
εξαπατά όλους || µου προκαλεί υπόνοιες η συµπεριφορά του || είχα εξαρχής 
υπόνοιες για τον ρόλο της σε αυτή την υπόθεση ΣΥΝ. υποψία, εικασία. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. υπόνοια < υπονοώ (-έω)]. υπονόµευση (η) [1881] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, 
-εύσεων} 1. σειρά κρυφών και δόλιων ενεργειών, που αποσκοπούν στη φθορά 
(κάποιου/ενός πράγµατος): η ~ τού κυβερνητικού έργου από εσωκοµµατικούς 
αντιπάλους 2. η διάνοιξη υπόγειας σήραγγας, υπονόµου ΣΥΝ. υποσκαφή. 
υπονοµεύω ρ. µετβ. {υπονόµευ-σα, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ενεργώ 
κρυφά και δόλια, για να βλάψω κάποιον ή να µαταιώσω (κάτι): µου κάνει τον 
φίλο, αλλά µε υπονοµεύει µε κάθε τρόπο || η Τουρκία υπονοµεύει τις συνοµιλίες 
στον Ο.Η.Ε. για το Κυπριακό || ~ εξουσία | καθεστώς ΣΥΝ. επιβουλεύοµαι, 
υποσκάπτω, σαµποτάρω 2. (κυ-ριολ.) σκάβω το έδαφος, για να ανοίξω υπόνοµο 
ΣΥΝ. υποσκάπτω, (λαϊκ.-σπάν.) µινάρω. — υπονοµευτής (ο) [µτγν.], 
υπονοµεύτρια (η), υπονοµευτικός, -ή, -ό [1894], υπονοµευτικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. υπονοµεύω < αρχ. υπόνοµος (βλ.λ.)]. υπόνοµος (ο) {υπονόµ-ου | -ων, -
ους} 1. υπόγεια δίοδος, συνήθ. µε σωλήνες και αγωγούς, στην οποία 
διοχετεύονται τα όµβρια και τα ακάθαρτα ύδατα από το σύστηµα αποχέτευσης 
των σπιτιών, τα βρόµικα νερά από το πλύσιµο των δρόµων, τα απόνερα από 
κάθε χρήση κ.λπ. ΣΥΝ. βόθρος 2. (µτφ.) βροµερό πράγµα: το στόµα του είναι 
σκέτος ~ ΣΥΝ. οχετός 3. άνοιγµα κάτω από το έδαφος, όπου τοποθετούνται 
εκρηκτικές ύλες για την ανατίναξη τής κατασκευής ή των πετρωµάτων που 
βρίσκονται πάνω από αυτό (βλ. λ. φουρνέλό) ΣΥΝ. λαγούµι. 

[ΕΤΎΜ. < αρχ. υπόνοµος (αρχικώς για τάφρους και λίµνες µε βρόµικα νερά) 
< *ύπονέµω (µτγν. ύπονέµοµαι «υποσκάπτω») < ύπο- + -νέµω | -οµαι]. 

υπονοούµενο (το) {υπονοουµέν-ου | -ων} λόγος που αφήνει να εννοηθεί κάτι, 
συνήθ. εις βάρος κάποιου- υπαινιγµός: µιλάει µε υπονοούµενα || αφήνω 
υπονοούµενα για την ηθική κάποιου· ΦΡ. το πιασα το υπονοούµενο! κατάλαβα 
τι υπονοείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νύξη. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. µτχ. µεσοπαθ. 
ενεστ. τού ρ. υπονοώ]. 

υπονοώ ρ. µετβ. [αρχ.] {υπονοείς... | υπονό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} 1. εκφράζω 
ένα νόηµα έµµεσα, χωρίς να µιλώ καθαρά: κατάλαβες τι υπονοούσε µ ' αυτό; 
ΣΥΝ. υποδηλώνω, υπαινίσσοµαι 2. (τρνιοπρόσ. υπονοείται) εξυπακούεται, 
θεωρείται κάτι αυτονόητο, αν και δεν αναφέρεται ρητώς: αυτό ~ στη σύµβαση. 

υπόξανθος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι κάπως ξανθός ΣΥΝ. ξανθωπός. 
υπόξινος, -η, -ο [1889] αυτός που είναι κάπως ξινός ΣΥΝ. ξινούτσικος. 
υποξυγόνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΦΥΣΙΟΛ. η ελλιπής 

οξυγόνωση (βλ.λ.) τού αίµατος, π.χ. σε µεγάλο υψόµετρο. 
υποοικογενεια (η) {υποοικογενειών} ΒΙΟΛ. η βαθµίδα ανάµεσα στο γένος και 

στην οικογένεια στην κατάταξη ζώων και φυτών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. sub-family]. 

υποοµάδα (η) οµάδα που υπάγεται σε µεγαλύτερη. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. subgroup]. 

υποπερίοδος (η) {υποπεριόδ-ου | -ων, -ους} 1. υποδιαίρεση περιόδου 2. 
(παλαιότ.) υποδιαίρεση γεωλογικής περιόδου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. sub-period (νόθο συνθ.)]. 

υποπερίπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) περίπτωση που υπάγεται σε 
µια γενικότερη περίπτωση. 

υπόπικρος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι κάπως πικρός: ~ γεύση ΣΥΝ. 
πικρούτσικος. 

υποπίπτω ρ. αµετβ. {υπέπεσα} (λόγ.) (+σε) κάνω κάτι (εσφαλµένο), πέφτω σε | 
διαπράττω (κάτι): ~ σε σφάλµα | σε παράπτωµα | σε αµάρτηµα- ΦΡ. (κάτι) 
υποπίπτει στην αντίληψη (κάποιου) βλ. λ. αντίληψη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υποπίπτω 
«πέφτω (από) κάτω» < ύπο- + πίπτω. Ήδη αρχ. οι σηµ. «υποτάσσοµαι σε 
κατακτητή», «υπάγοµαι σε συγκεκριµένη τάξη ή κατηγορία», καθώς και η 
σύγχρονη σηµ. (πβ. τις φρ. υποπίπτει τφ νω | τη αφή | ταϊς δψεσι | τη ακοή 
κ.ά.)]. 

υποπλασία (η) {υποπλασιών} 1. ΙΑΤΡ. η ατελής ανάπτυξη οργάνου ή ιστού: 
νεφρική ~ 2. BOT. η µειωµένη ανάπτυξη φυτικού ιστού. [ΕΤΥΜ. < υπο- + -
πλασία < πλάσσω, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypoplasia]. 

υποπληθυσµός (ο) πληθυσµός µικρότερος από αυτόν που µπορεί να συντηρήσει 
µια χώρα ΑΝΤ. υπερπληθυσµός. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
underpopulation]. 

υποπληροφορηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) η ελλιπής πληροφόρηση 
ΑΝΤ. υπερπληροφόρηση. — υποπληροφορώ ρ. {-εις...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. sous-information]. 

υποπλοίαρχος (ο) [1833] {υποπλοιάρχ-ου | -ων, -ους} αξιωµατικός τού 
Πολεµικού και Εµπορικού Ναυτικού, καθώς και τού Λιµενικού Σώµατος (βλ. 
λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

υποπόδιο (το) [αρχ.] {υποποδί-ου | -ων) (λόγ.) καθετί (συνήθ. ειδικό έπιπλο) 
που τοποθετείται κάτω από τα πόδια κάποιου, για να πατάει πάνω του, όταν 
κάθεται· ΦΡ. έχω (κάποιον) υποπόδιο (των ποδών µου) (Π.∆. Ψαλµ. 110, 1: 
έως άν θώ τους εχθρούς σου ύποπόδιον των ποδών σου) έχω (κάποιον) 
υποχείριο µου, τον κάνω ό,τι θέλω. 

υποπολικός, -ή, -ό (πολικό κλίµα) που χαρακτηρίζεται από µέτριες 
βροχωπτώσεις και επιφανειακές τήξεις των πάγων κατά την άνοιξη και το 
καλοκαίρι, όπως το κλίµα τής τούντρας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. subpolar]. 

υποπολιτισµός (ο) η υποκουλτούρα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. subculture]. 

υποπολλαπλάσιος, -α, -ο [µτγν.] πολλές φορές µικρότερος, κάθε αριθµός σε 
σχέση µε τον πολλαπλάσιο του: το 5 είναι υποπολλαπλά-σιο τού 50 ANT. 
πολλαπλάσιος. 

υποπρακτορείο (το) [1885] παράρτηµα κεντρικού πρακτορείου. — 
υποπράκτορας (ο) [µεσν.]. 

υποπρόγραµµα (το) {υποπρογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} πρόγραµµα το οποίο 
υπάγεται σε ένα άλλο ευρύτερο: «ένα πρόγραµµα-οµπρέλα που περιλαµβάνει 
µεγάλο αριθµό υποπρογραµµάτων» (εφηµ.). [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. subprogramme (νόθο συνθ.)]. 

υποπροϊόν (το) {υποπροϊόντ-ος | -α, -ων) 1. παράγωγο ή κατάλοιπο από την 
επεξεργασία άλλου προϊόντος: το ~ τής καύσεως οργανικών υλών || τα πίτουρα 
είναι ~ τής αλευροβιοµηχανίας (πβ. λ. συµπροϊ-όν) 2. (κακόσ.) χαµηλής 
ποιότητας προϊόν: τα ~ τής κινηµατογραφικής βιοµηχανίας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. sous-produit]. 

υποπρολεταριάτο (το) το λούµπεν προλεταριάτο (βλ. λ. λούµπεν). 
υποπροξενειο (το) [1833] 1. προξενείο κατώτερης τάξεως 2. (συνεκδ.) το 

οίκηµα στο οποίο στεγάζεται το προξενείο αυτό. 
υποπρόξενος  (ο) [1833]  {υποπροξέν-ου | -ων, -ους}  προξενικός υπάλληλος, 

κατώτερος τού προξένου Γ Τάξεως. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. vice-
consul]. 

υποπτέραρχος (ο) {υποπτεράρχ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. ανώτατος αξιωµατικός 
τής Πολεµικής Αεροπορίας (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

υποπτεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {υποπτεύ-τηκα (λόγ. -θηκα)) 1. υποψιάζοµαι: ~ τις 
προθέσεις | τα κίνητρα του || ~ ότι δεν έχει αγαθούς σκοπούς 2. (+για) θεωρώ 
(κάποιον) ύποπτο για (κάτι): τον υποπτεύονται για κλοπή | για φόνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός, υποψιάζοµαι. [ΕΤΥΜ < αρχ. ύποπτεύω (το µεσοπαθ. 
υποπτεύοµαι σηµαίνει «εγείρω υποψίες, είµαι ύποπτος») < ύποπτος (βλ.λ.)]. 

υποπτεύοµαι ή ύποπτεύω; Από παλαιότερους φιλολόγους, οι οποίοι είχαν 
ως κριτήριο όχι τη συγχρονική χρήση των λέξεων στην 



ύποπτος 1854 υποστατός 
 

οµιλούµενη Ν. Ελληνική, αλλά το αν «κείται» ή «ου κείται», αν 
απαντά ή δεν απαντά µια παραδεδοµένη λέξη στα κείµενα τής 
Αρχαίας και επίσης το πώς (µε ποιον τύπο) απαντά, προτιµότερος 
θεωρείται ο τ. υποπτεύω: Υποπτεύω ότι κάτι κακό θα συµβεί - Γον 
υποπτεύουν ως ένοχο κλοπών. Αυτός είναι ο τύπος που χρησιµο-
ποιείται στα κλασικά κείµενα (πβ. έπεί ήσθένει ∆αρείος και υπώ-
πτευε τελευτήντοῦβίου, έβούλετο τώ παίδε άµφοτέρω παρεΐναι 
[Ξενοφών]). Το υποπτεύω δηλ. χρησιµοποιόταν στην ενεργητική 
φωνή, όπως και τα εποπτεύω, κατοπτεύω και (αρχ. µόνον) διο-
πτεύω. ενώ το υποπτεύοµαι είχε καθαρώς παθητική χρήση (θεω-
ρούµαι ύποπτος από κάποιον). Είναι χαρακτηριστικοί οι αφορι-
σµοί τού µεγάλου γραµµατικού και φιλολόγου Κωνσταντίνου Κο-
ντού {Γλωσσικοί Παρατηρήσεις, σ. 19-20) για τη χρήση τού υπο-
πτεύοµαι: «Οι λέγοντες υποπτεύοµαι τίνα ή υποπτεύοµαι τι... 
εξελέγχονται παντελώς άφροντιστοϋντες τής φύσεωςτοῦελληνισµού 
[τής δόκιµης Αρχαίας^ Ελληνικής], καθ' ην υπότοῦρήµατος 
υποπτεύοµαι πάθος µόνον εµφαίνεται» και «Ηµείς βδελυττόµεθα το 
υποπτεύοµαι τι και ύπωπτεύθην τι ώς παντελώς έκφυλα και 
ανελλήνιστα»'. Ωστόσο, µε γλωσσολογικούς όρους, αυτό που συ-
νέβη µε τη χρήση τού υποπτεύοµαι αντί τού υποπτεύω, αλλά λι-
γότερο και µε άλλα ρήµατα που διαθέτουν παράλληλα και ενερ-
γητικό τύπο (υπερασπίζοµαι αντί υπερασπίζω, προασπίζοµαι αντί 
προασπίζω, επιβουλεύοµαι αντί επιβουλεύω κ.ά.), είναι ότι από 
την ευρύτερη χρήση τής µέσης φωνής (των τύπων σε -οµαι) αντί 
τής ενεργητικής (των τύπων σε -ω), οσάκις ο οµιλητής ήθελε να 
τονίσει το προσωπικό του ενδιαφέρον για τα λεγόµενα, ρήµατα 
όπως το υποπτεύοµαι εξελήφθησαν ως µέσα αποθετικά ρήµατα, 
ότι έχουν δηλ. µόνο ή κύριο τον τύπο τής µέσης φωνής (υποπτεύο-
µαι, υπερασπίζοµαι, επιβουλεύοµαι). Έτσι πέρασαν από ενεργητικά 
ρήµατα σε αποθετικά ρήµατα (ρήµατα που έχουν µόνο τύπο σε -
οµαι [πβ. εργάζοµαι, υπερηφανεύοµαι, σκέπτοµαι κ.λπ.]) ή «οιονεί 
αποθετικά» (µε λιγότερο χρησιµοποιούµενο τον ενεργητικό τύπο). 
Ως αποθετικό το υποπτεύοµαι σχηµατίζει παθητική δήλωση µε 
την περίφραση θεωρούµαι ύποπτος από... | γίνοµαι ύποπτος σε... 
Εν κατακλείδι, η χρήση τού υποπτεύοµαι δεν είναι συγχρονικώς 
εσφαλµένη, αλλά θα πρέπει να είµαστε ανεκτικοί σε λογιότερους 
συνήθως οµιλητές, που επιµένουν να χρησιµοποιούν στον λόγο 
τους το υποπτεύω. 

ύποπτος, -η, -ο 1. αυτός που προκαλεί υποψίες για το ποιόν, το πε-
ριεχόµενο ή τη δράση του, που δηµιουργεί την εντύπωση ότι µπορεί 
να µην είναι νόµιµος, ηθικός ή ότι πιθανώς αποσκοπεί σε κάτι κακό: 
- κινήσεις | πρόσωπο | δραστηριότητα | συµπεριφορά || µυρίζοµαι κάτι 
ύποπτο σ' αυτή την υπόθεση || τρόφιµα ύποπτης ποιότητας | 
προελεύσεως 2. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε τον υπόκοσµο και 
γενικότ. µε παράνοµες δραστηριότητες και εµπνέει ανησυχία ή φό-
βο: ~ στέκια | δρόµοι ! µπαρ | παρέες 3. (συνήθ. ως ουσ.) πρόσωπο 
που προκαλεί υποψίες (για παράνοµη δραστηριότητα, για συγκεκρι-
µένη πράξη): η αστυνοµία ανακρίνει πέντε υπόπτους για την τροµο-
κρατική ενέργεια || ~ φόνου | εµπρησµού. — ύποπτα | υπόπτως [αρχ.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. [ΕΤΥΜ < αρχ. ύποπτος < ύπ(ο)- + 
απτός «ορατός» (βλ. λ. οπτικός)]. 

υποπυραγός (ο/η) κατώτερος αξιωµατικός τής Πυροσβεστικής (βλ. λ. 
βαθµός, ΠΙΝ.). 

υπόρραµµα (το) [1849] {υπορράµµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το τµή-
µα τού υφάσµατος, που ράβεται κάτω από το ρούχο ΣΥΝ. (καθηµ.) φό-
δρα. 

υπορραπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέρραψα} (λόγ. για ρούχα) επενδύω 
εσωτερικά µε ύφασµα ΣΥΝ. υπενδύω, (καθηµ.) φοδράρω. 

υπόρρητος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που λέγεται µε έµµεσο τρόπο, µε υπο-
νοούµενα: ~ προειδοποίηση | απειλή | ανησυχία. [ΕΤΥΜ < υπο- + 
ρητός]. 

υποσελίδιος, -α, -ο [1841] 1. αυτός που βρίσκεται στο κατώτερο µέ-
ρος σελίδας κάτω από το κυρίως κείµενο: - σηµειώσεις | σχόλια 2. 
υποσελίδιο (το) {υποσελιδί-ου | -ων} αγγελία, ανακοίνωση ή δηµοσί-
ευση άσχετη προς το κείµενο, η οποία καταχωρίζεται στο κάτω µέρος 
σελίδας βιβλίου, εφηµερίδας ή άλλου εντύπου. Επίσης υποσέλιδος, 
-η, -ο. 

υποσηµαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] (υποσήµα-να, -νθηκα, υποσεσησµένος) 
υποδηλώνω (βλ.λ.), δείχνω, δηλώνω µε έµµεσο ή ήπιο τρόπο (κάτι). 
— υποσήµανση (η). 

υποσηµασία (η) {υποσηµασιών} η επιµέρους σηµασία (λέξης, φρά-
σης κ.λπ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. subsense]. 

υποσηµειώνω ρ. µετβ. {υποσηµείω-σα, -θηκα, -µένος) γράφω υπο-
σηµειώσεις (σεκείµενο κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ΰποσηµειοϋµαι (-όο·) < ύπο- + σηµειοϋµαι (βλ. λ. ση-
µειώνω)]. 

υποσηµείωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η σηµείω-
ση που γράφεται ή τυπώνεται κάτω από το κείµενο χειρογράφου, βι-
βλίου ή άλλου εντύπου. 

υποσιτίζω ρ. µετβ. {υποσίτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. παρέχω λιγότερη 
από την απαιτούµενη τροφή 2. (µεσοπαθ. υποσιτίζοµαι) τρώω λιγότε-
ρο από όσο πρέπει ANT. υπερσιτίζοµαι. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. sous-alimenter]. 

υποσιτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η λήψη ποσοτικά ή/και ποιοτικά ανε-
παρκούς τροφής, η οποία επιφέρει οργανικές ή λειτουργικές διατα-
ραχές τού οργανισµού: ο ~ των παιδιών τού Τρίτου Κόσµου ANT. 
υπερσιτισµός. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sous-alimentation]. 

υποσκάπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέσκαψα} 1. (κυριολ.) σκάβω κάτω από 
κάτι 2. (συνήθ. µτφ.) επιδιώκω να φθείρω, να κλονίσω (κάποιον/κά-
τι): ~ τα θεµέλια τής οικογένειας | τού πολιτεύµατος | τις προσπάθειες 
για ειρήνευση ΣΥΝ. υπονοµεύω. 

υποσκαφη (η) [µτγν.] το σκάψιµο κάτω από το έδαφος, η διάνοιξη 
ορύγµατος: η εκτέλεση υποσκαφών για έργα θεµελίωσης || τα θα-
λάσσια ρεύµατα προκαλούν συχνά υποσκαφές των λιµενικών έργων. 
Επίσης υπόσκαψη [1865] {-ης κ. -άψεως | -άψεις, -άψεων}. 

υπόσκαφος, -η, -ο (για οικοδόµηµα) αυτός που είναι χτισµένος µέσα 
σε κατάλληλα σκαµµένη κοιλότητα τού εδάφους: «η σκοτεινή ~ 
εκκλησία τής Παναγίας» (εφηµ.). [ΕΙΥΜ < υπο- + -σκάφος < 
σκάπτω]. 

υποσκελίζω ρ. µετβ. {υποσκέλισ-α, -τηκα, -µένος) καταφέρνω να 
υπερισχύσω (κάποιου) µε πλάγια µέσα: για να φτάσει στη θέση αυτή, 
υποσκέλισε πολλούς ικανότερους υποψηφίους ΣΥΝ. παραµερίζω, 
παραγκωνίζω. — υποσκέλιση (η) [1889] κ. υποσκελισµός (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υποσκελίζω < ύπο- + -σκελίζω < σκέλος]. 

υποσκιάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {υποσκίασ-α, -τηκα, -µένος} καθιστώ (κά-
τι) ελαφρώς σκοτεινό. — υποσκίαση (η) [αρχ.]. 

υποσκίασµα (το) [1861] {υποσκιάσµατος | χωρ. πληθ.) 1. το αµυδρό 
φως ΣΥΝ. σκιόφως 2. ΑΣΤΡΟΝ. το τµήµα τού δίσκου τής Σελήνης, το 
οποίο δεν αποκρύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τις εκλείψεις της. 

υποσµηναγός (ο) ΣΤΡΑΤ. κατώτερος αξιωµατικός τής Πολεµικής Αε-
ροπορίας (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

uno σµηνία ς (ο) {υποσµηνιών} ΣΤΡΑΤ. υπαξιωµατικός τής Πολεµικής 
Αεροπορίας (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

υποσµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ελάττωση τής οσφρητικής ικανότη-
τας ΣΥΝ. υποσφρησία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ 
hyposmia]. 

υποσπαδίας (ο) {υποσπαδιών} ΙΑΤΡ. ανώµαλη διάπλαση των ουρο-
φόρων οδών, κατά την οποία το έξω στόµιο τής ουρήθρας βρίσκεται 
στον άνδρα στην κάτω επιφάνεια τού πέους και στη γυναίκα, σπα-
νίως, στον κόλπο της. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υποσπαδίας < ύπο- + -σπαδίας < σπώ (-άω), πβ. κ. σπά-
δων «ευνούχος»]. 

υπόσπονδος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που προστατεύεται από συνθήκες. 
[ΕΤΥΜ < οιρχ. ύπόσπονδος < ύπο- + σπονδή]. 

υποστάθµη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των αδιάλυτων συστα-
τικών ενός υγρού, τα οποία κατακαθίζουν στον πυθµένα τού δοχείου, 
στο οποίο αυτό περιέχεται: ~ λαδιού | κρασιού ΣΥΝ. ίζηµα, κατακάθν 
ΦΡ. (εµφατ.) κατωτάτης υποστάθµης κατώτατης ηθικής ποιότητας, 
τού χειρίστου είδους: άνθρωπος ~ ΣΥΝ. φαύλος, αχρείος. 

υποσταθµός (ο) δευτερεύων σταθµός, που αποτελεί παράρτηµα κε-
ντρικού: ~ τής ∆.Ε.Η. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sub-
station]. 

υπόσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η ύπαρξη: οι πυρη-
νικοί εξοπλισµοί απειλούν την ίδια την - τής ανθρωπότητας || οι πρά-
ξεις αυτές δεν ταιριάζουν στην ανθρώπινη ~ ΣΥΝ. οντότητα 2. το σύ-
νολο των στοιχείων που συγκροτούν τη φυσιογνωµία, τον ιδιαίτερο 
αναγνωρίσιµο χαρακτήρα τής ύπαρξης: εταιρεία χωρίς νοµική ~· ΦΡ. 
(α) δίνω υπόσταση σε (κάποιον | κάτι) δίνω µορφή, κάνω να υπάρξει 
πραγµατικά (κάποιος/κάτι): ~ στα οράµατα µου ΣΥΝ. δίνω σάρκα και 
οστά (σε κάτι) (β) αποκτώ | λαµβάνω υπόσταση αποκτώ µορφή, πραγ-
µατική ύπαρξη: µε την υλοποίηση τού έργου απέκτησαν υπόσταση οι 
προσδοκίες των κατοίκων ΣΥΝ. αποκτώ σάρκα και οστά 3. ΘΕΟΛ. η ιδι-
αιτερότητα τής προσωπικής ύπαρξης, που εκφράζει τη φύση και φα-
νερώνει το πρόσωπο: ο Χριστός έχει δύο φύσεις (θεϊκή και ανθρώπι-
νη) και µία - ή πρόσωπο 4. ΦΙΛΟΣ, η ουσία ως οντολογική πραγµατι-
κότητα 5. (µτφ.) η αντιστοιχία προς την πραγµατικότητα: φήµες | λό-
για | πληροφορίες χωρίς καµιά ~ 6. (µτφ.) το κύρος ή η αυτόνοµη πα-
ρουσία, τα στοιχεία τής προσωπικότητας που κάνουν κάποιον να ξε-
χωρίζει: άνθρωπος χωρίς ~ ΣΥΝ. οντότητα · 7, ΙΑΤΡ. η συρροή αίµατος 
στα επικλινή µέρη τού σώµατος, ιδ. στις βάσεις των πνευµόνων. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ουσιαστικός. 
[ΕΤΥΜ < ο,ρχ. ύπόστασις, αρχική σηµ. «υποστήριγµα, θεµέλιο», < υφί-
σταµαι (βλ. κ. στάση). Η σηµ. «ουσία» είναι ήδη αρχ., απαντά δε και 
στην Κ.∆. (Εβρ. 1, 3: χαρακτήρ τής υποστάσεως αυτού)]. 

υποστασιακός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε την υπόσταση: 
~ φιλοσοφία | ποίηση | αγωνία ΣΥΝ. υπαρξιακός. 

υποστασιοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η λήψη υπο-
στάσεως, η ενσάρκωση. 

υποστασιοποιω ρ. µετβ. {υποστασιοποιείς... | υποστασιοποί-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) (λόγ.) 1. κάνω (κάτι) να αποκτήσει υπόστα-
ση, πραγµατική µορφή και ύπαρξη 2. ΦΙΛΟΣ, µετατρέπω µια λογική 
σχέση σε ουσία (από οντολογικής πλευράς) ή αποδίδω απόλυτη ισχύ 
σε κάτι σχετικό. Επίσης υποστασιάζω [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. substantiate]. 

υποστάτης (ο) (υποστατών) 1. καθετί που χρησιµοποιείται ως υπο-
στήριγµα 2. ΝΑΥΤ. (ειδικότ.) καθένα από τα στηρίγµατα, πάνω στα 
οποία τοποθετούνται οι σωσίβιες λέµβοι των πλοίων. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
υποστάτης < αρχ. ύφίστηµι «θέτω από κάτω, υποστηρίζω» < υφ- (< 
ύπο-) + ϊστηµι | ϊσταµαι (βλ.λ.)]. 

υποστατικό (το) το αγρόκτηµα· αυτόνοµη γεωργική µονάδα. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. ύποστατικόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. υποστατικός]. 

υποστατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την υπόσταση 
2. ΘΕΟΛ. υποστατική ένωση η ένωση στη θεία υπόσταση των δύο φύ-
σεων τού Χριστού, τής θείας και τής ανθρώπινης. 

υποστατός, -ή, -ό αυτός που υφίσταται ή µπορεί να υφίσταται ANT. 
ανυπόστατος. 



-υποστατός 1855 υποτακτική 
 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. υποστατός < ύφίστηµι (βλ. κ. υποστάτης)]. 
-υποστατός, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει την ύπαρξη υπόστασης ή 

συγκεκριµένου αριθµού υποστάσεων: αν-υπόστατος, δισ-υπόστα-τος, 
τρισ-υπόστατος. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. άν-υπόστατος, 
µεσν. δισ-υπόστατος), που προέρχεται από το αρχ. ουσ. ύπόστασις 
κατά τα ρηµατ. επίθετα]. 

υποστένασµα (το) [µτγν.] {υποστεγάσµ-ατος | -ατα, -άτων} το υπό-
στεγο (βλ.λ.). 

υπόστεγο (το) [αρχ.] {υποστέγ-ου | -ων} στεγασµένος χώρος, ανοι-
χτός ολόγυρα: µπες κάτω από το -, για να µη βρέχεσαι. 

υποστέλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέστ-ειλα, -άλην, -ης, -η...} 1. κατεβάζω, 
µαζεύω: ~ σηµαία ANT. ανυψώνω, σηκώνω · 2. µειώνω, ελαττώνω: ~ 
την ταχύτητα πλοίου. 

υποστήριγµα (το) [µτγν.] {υποστηρίγµ-ατος | -ατα, -άτων) καθετί που 
στηρίζει, βαστάζει (κάτι) από κάτω ΣΥΝ. υπόβαθρο, αντέρεισµα, 
αντηρίδα, υποστύλωµα. 

υποστηρίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {υποστήρι-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. στηρί-
ζω (κάτι) από κάτω: ~ τον τοίχο | φράγµα | στοά µε δοκάρια ΣΥΝ. υπο-
στυλώνω 2. στηρίζω θεωρητικά (άποψη, θέση κ.λπ.) µε επιχειρήµατα, 
παρουσίαση στοιχείων κ.ά.: ~ πειστικά µια θεωρία || υποστήριξε µε 
πάθος τις απόψεις του || - τους ισχυρισµούς µου 3. (ειδικότ. για δι-
δακτορική διατριβή) παρουσιάζω ενώπιον επιτροπής το θέµα µου 
εξηγώντας τι έχω κάνει και γιατί 4. (µτφ.) βοηθώ, ενισχύω: ~ φίλο | 
κόµµα µε χρηµατική ενίσχυση || ~ κάποιον αποφασιστικά 5. (α) δέχο-
µαι κάτι ως σωστό, παίρνω θέση υπέρ: υποστηρίζει τις µεταρρυθµι-
στικές λύσεις || ~ µια άποψη | µια θεωρία (β) είµαι οπαδός (κάποιου), 
παίρνω το µέρος του: ~ τον Άρη στο ποδόσφαιρο || ~ ένα κόµµα 6. 
ισχυρίζοµαι µε επιχειρήµατα, διατείνοµαι: υποστήριξε ότι επρόκειτο 
για παρεξήγηση || υποστήριξε την ανάγκη θεσµικών αλλαγών. 

υποστηρικτής (ο) [1824], υποστηρίκτρια (η) [1892] {υποστηρι-
κτριών} πρόσωπο που υποστηρίζει (κάποιον/κάτι): ~ µεταρρυθµιστι-
κών λύσεων | ακραίου κόµµατος | µιας νέας τάσης στον χώρο τής οι-
κονοµίας. 

υποστηρίκτικός, -ή, -ό [1812] αυτός που παρέχει στήριξη: ~ κολόνες || 
(µτφ.) ~ επιχειρήµατα. 

υποστήριξη (η) [µεσν.] {-ης κ. -ίξεως | -ίξεις, -ίξεων} 1. η στήριξη 
από κάτω: η ~ τής οροφής µε δοκάρια 2. (µτφ.) η ενίσχυση: η ~ τού 
καθεστώτος από εξωτερικούς παράγοντες || έτυχε σηµαντικής οικο-
νοµικής ~ κατά την προεκλογική περίοδο || εξασφαλίζω ~ από κάποιον 
ΣΥΝ. συνδροµή, βοήθεια· ΦΡ. αεροπορική υποστήριξη βλ. λ. αε-
ροπορικός 3. η παροχή βοήθειας σε δυσκολία: ψυχολογική | ηθική | 
ιατρική ~ || η εταιρεία-µας παρέχει τεχνική ~||~ συστηµάτων πληρο-
φορικής (σε λογισµικό και αναλώσιµα) || ο ασθενής διατηρείται στη 
ζωή µε µηχανική ~ 4. (ειδικότ.) το να παίρνει κανείς θέση υπέρ (προ-
σώπου, θέσης, άποψης): η ~ ριζοσπαστικών λύσεων από µερίδα βου-
λευτών || η ~ ακραίων θέσεων | ενός υποψηφίου 5. η θεωρητική στή-
ριξη (άποψης, θέσης κ.λπ.): ~ µιας θεωρίας σε ένα συνέδριο 6. (για δι-
δακτορική διατριβή) η τεκµηριωµένη παρουσίαση από υποψήφιο δι-
δάκτορα τού θέµατος που έχει αναλάβει ενώπιον επιτροπής. 

υποστιγµή (η) [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. το κόµµα (βλ.λ.). 
υποστολή (η) (λόγ.) 1. το κατέβασµα- ΦΡ. υποστολή τής σηµαίας το 

κατέβασµα τής σηµαίας (συνήθ. µε τελετουργικό τρόπο) από το κο-
ντάρι: κατά την ~ ακουγόταν ο εθνικός ύµνος ANT. έπαρση τής ση-
µαίας 2. περιορισµός, ελάττωση, µείωση: ~ αξιών/ απαιτήσεων. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υποστολή < αρχ. υποστέλλω (βλ.λ.)]. 

υποστρατηγείο (το) ΣΤΡΑΤ. επιτελείο (π.χ. τού NATO) υπό τις εντο-
λές τού στρατηγείου. 

υποστρατηγικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το υποστρατηγείο, 
που εκτελεί εντολές και αποστολές τού υποστρατηγείου. 

υποστράτηγος (ο) [αρχ.] {υποστρατήγ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. ανώτα-
τος αξιωµατικός τού Στρατού Ξηράς, τής ΕΛ.ΑΣ. και τού Πυροσβε-
στικού Σώµατος (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ). 

υποστρέφω ρ. αµετβ. [αρχ.] {υπέστρ-εψα, -άφην, -ης, -η..., -αµµένος} 
1. γυρίζω προς τα πίσω, πισωγυρίζω 2. ΝΑΥΤ. στρέφω ιστιοφόρο πλοίο 
αντίθετα προς την κοίτη τού ανέµου, για να δεχθεί το πλοίο τον άνε-
µο από την άλλη πλευρά του ΣΥΝ. ποδίζω ANT. αναστρέφω, ορτσάρω. 

υποστρόγγυλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι κάπως ή λίγο στρογ-
γυλός: ~ επιφάνεια | σχήµα ΣΥΝ. στρογγυλούτσικος ANT. ολοστρόγ-
γυλος. 

υποστροφή (η) [αρχ.] 1. (λόγ.) το γύρισµα προς τα πίσω 2. ΝΑΥΤ. η 
στροφή ιστιοφόρου πλοίου αντίθετα στην κοίτη τού ανέµου, για να 
δεχθεί τον άνεµο από την άλλη πλευρά του ΣΥΝ. πόδισµα ANT. ορ-
τσάρισµα, αναστροφή. 

υπόστροφος, -ος, -ο (για ασθένειες) αυτός που επανεµφανίζεται: ~ 
πυρετός | έλκος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. υπόστροφος < αρχ. υποστρέφω]. 

υπόστρωµα (το) [αρχ.] {υποστρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (κυριολ.) 
καθετί που στρώνεται κάτω από κάτι 2. (ειδικότ.) οτιδήποτε στρώνει 
κανείς κάτω από το σαµάρι ή τη σέλα στη ράχη τού υποζυγίου 3. γε-
ωλογικό στρώµα τού υπεδάφους 4. οτιδήποτε προϋπάρχει ως διαµορ-
φωµένη κατάσταση σε σχέση µε κάτι που διαµορφώθηκε και επι-
κράτησε κατόπιν στον ίδιο χώρο 5. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. τα στοιχεία που 
απαντούν σε µια γλώσσα και θεωρούνται υπολείµµατα προϋπάρχου-
σας γλωσσικής οµάδας: γλωσσικά στοιχεία από το προελληνικό ~ 6. 
ΝΑΥΤ. το τµήµα τού πλοίου που βρίσκεται κάτω από το ανώτερο κα-
τάστρωµα 7. (µτφ.) η βαθύτερη αιτία µιας κατάστασης: το ~ τής δια-
µάχης | τής σύγκρουσης µεταξύ των δύο πολιτικών ανδρών. 

υποστυλος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που στηρίζεται σε στύλους 2. υπό-
στυλο (το) {υποστύλ-ου | -ων) η περίστυλη στοά. 

υποστύλωµα (το) [µτγν.] {υποστυλώµ-ατος | -ατα, -άτων) κολόνα 
που χρησιµεύει ως υποστήριγµα. 

υποστυλώνω ρ. µετβ. {υποστύλω-σα, -θηκα, -µένος} στηρίζω, στερε-
ώνω µε στύλους: ~ φράχτη | σκεπή. — υποστύλωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υποστυλώ (-όω) < αρχ. ύπόστυλος]. 

υποστώ (να/θα) ρ. → υφίσταµαι 
υποσυνείδητο (το) {υποσυνειδήτου | χωρ. πληθ.) ΨΥΧΟΛ. το σκοτεινό 
και ανεπίγνωστο τµήµα τής ανθρώπινης συνείδησης, στο οποίο 
ανήκουν απωθηµένες για διάφορους λόγους σκέψεις, πράξεις ή επι-
θυµίες και το οποίο επηρεάζει την ψυχική µας ζωή, χωρίς να το συ-
νειδητοποιούµε' το σύνολο των ψυχικών στοιχείων που βρίσκονται 
έξω από τον χώρο τής συνείδησης, ώστε να µη γίνονται εύκολα αντι-
ληπτά (πβ. λ. ασυνείδητο). 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. υποσυνείδητος ως απόδ. τού γερµ. 
Unterbewußtsein]. 

υποσυνείδητος, -η, -ο αυτός που προέρχεται από το υποσυνείδητο, 
αυτός τον οποίο συνειδητοποιούµε µε τρόπο ασαφή, αµυδρό: ~ επι-
θυµία | αντίδραση | επίδραση ANT. συνειδητός.  — υποσυνείδητα | 
υποσυνειδήτως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνείδηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. subconscious]. 

υποσύνολο (το) {υποσυνόλ-ου | -ων} ΜΑΘ. σύνολο τού οποίου όλα τα 
στοιχεία είναι και στοιχεία ενός άλλου συνόλου: το σύνολο των 
θετικών αριθµών αποτελεί ~ τού συνόλου των ακέραιων αριθµών. 
[ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. subset]. 

υποσύστηµα (το) {υποσυστήµ-ατος | -ατα, -άτων) υποδιαίρεση ενός 
ευρύτερου συστήµατος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
subsystem]. 

υπόσφαγµα (το) {υποσφάγµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. (στην οφθαλ-
µολογία) το αιµάτωµα στο µάτι από θραύση των αγγείων. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. (ήδη στον Γαληνό και τον Σέξτο Εµπειρικό µε τη σηµερινή σηµ.), 
αρχική σηµ. «αίµα σφαγίου ανάµικτο µε άλλα συστατικά», < υπο- + 
-σφαγµα < σφάζω]. 

υποσφρησία (η) {χωρ. πληθ.) η υποσµία (βλ.λ.). 
υποσχέθηκα ρ. -+ υπόσχοµαι 
υποσχεµενος, -η, -ο → υπόσχοµαι 
υπόσχεση (η) [αρχ.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η διαβεβαίωση 
για την πραγµατοποίηση έργου: οι πολιτικοί δίνουν προεκλογικά πολ-
λές -, τις οποίες δεν τηρούν αφότου εκλεγούν || κράτησε την ~ που µου 
έδωσε || δεν αθετεί ποτέ τις ~ του || ο φόβος των κυρώσεων τον 
αναγκάζει να τηρήσει την - του || γραπτή | προφορική | προεκλογική | 
κατηγορηµατική ~ || ~ γάµου | πίστης | αφοσίωσης || το µέλλον του 
είναι γεµάτο υποσχέσεις || ο υπουργός έδωσε τις συνήθεις -, για να 
κατευνάσει τα πνεύµατα- ΦΡ. αφήνω | δίνω υποσχέσεις (ενν. για το 
µέλλον) δίνω την εντύπωση ότι θα έχω θετική εξέλιξη: µια αθλήτρια 
που αφήνει υποσχέσεις για σηµαντική σταδιοδροµία. 

υποσχετικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε υπόσχεση 2. 
υποσχετικό (έγγραφο) | υποσχετική (η) έγγραφο µε το οποίο δίνεται 
επισήµως υπόσχεση. 

υπόσχοµαι ρ. µετβ. αποθ. {υποσχ-έθηκα, -εµένος (κ. λόγ. υπεσχηµέ-
νος)} 1. διαβεβαιώνω, δεσµεύοµαι ότι θα πραγµατοποιήσω (κάτι), δί-
νω υπόσχεση (για κάτι): υπόσχεται πολλά, αλλά κάνει λίγα || ένας νέ-
ος επιστήµονας που υπόσχεται πολλά (που αφήνει πολλές υποσχέ-
σεις) || τους υποσχέθηκα να τους φιλοξενήσω το καλοκαίρι στη 
Σπάρτη || - τον ουρανό µε τ' άστρα || δεν σας ~ τίποτα, αλλά θα προ-
σπαθήσω ΣΥΝ. τάζω 2. (η µτχ. υποσχόµενος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έχω, µετοχή, αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. υπόσχοµαι, από την υποτ. αορ. β' (ϊνα) ύπό-σχωµαι 
τού αρχ. ύπισχνοϋµαι | ύπίσχοµαι < ύπ(ο)- + ϊσχω | -οµαι, παράλλ. τ. 
τού έχω. o τ. ύπισχνοϋµαι (-έο) οφείλεται µάλλον σε αναλογία προς 
το ρ. αρνούµαι]. 

υποσχόµενος, -η, -ο αυτός που αφήνει υποσχέσεις για το µέλλον, που 
δείχνει ότι θα έχει θετική εξέλιξη· κυρ. στη ΦΡ. πολλά υποσχόµενος 
αυτός που αφήνει πολλές υποσχέσεις (ελπίδες) ότι θα έχει θετική 
εξέλιξη: ένας - νέος επιστήµονας ΣΥΝ. φέρελπις. 

υποταγή (η) {χωρ. πληθ.} 1. η παράδοση στην εξουσία (κάποιου): η ~ 
τής γυναίκας στον άνδρα || η ~ τής Ελλάδας στους ισχυρούς τής Ευ-
ρώπης || δήλωσαν ~ στους πραξικοπηµατίες 2. (µτφ.) η υπαγωγή: η ~ 
τού ατοµικού συµφέροντος στο γενικό 3. (µτφ.) το να τίθεται κάτι σε 
δεύτερη µοίρα από πλευράς ιεραρχίας, αξιολόγησης: η ~ τής καθη-
µερινής ζωής στο κυνήγι τού πλούτου 4. η συνειδητή αναγνώριση τής 
εξουσίας (κάποιου): η ~ στους νόµους τού κράτους. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
υποταγή < αρχ. υποτάσσω]. 

υποταγµένος, -η, -ο κ. (λόγ.) υποτεταγµένος 1. αυτός που έχει 
υποταχθεί, που έχει υποδουλωθεί 2. ΓΛΩΣΣ. (σε λεξικό για λήµµα) που 
έχει τεθεί στο τέλος τού ερµηνεύµατος οµόρριζου λήµµατος, επειδή η 
σηµασία του προκύπτει εύκολα από αυτό, λ.χ. το επίρρηµα «υποτι-
µητικά» είναι υποτεταγµένο στο λήµµα «υποτιµητικός». [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ύποτεταγµένος, µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. υποτάσσω]. 

υποτακτική (η) [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. 1. έγκλιση τού ρήµατος τής Ελληνικής 
(και άλλων γλωσσών) που εκφράζει γραµµατικοποιηµένα µια από τις 
µορφές τροπικότητας, υποκειµενικής δηλ. στάσης και σχολιασµού 
των λεγοµένων δηλώνει πιθανότητα, απορία, ευχή, επιθυµία, προστα-
γή κ.ά.: να ταξιδεύει άραγε τώρα προς το νησί; || να γυρίσουν πίσω να 
τους ξαναδώ και ας πεθάνω || να φύγεις από 'δώ αµέσως || να πάει 
στον αγύριστο! (κατάρα) 2. συχνό συµπλήρωµα τής έννοιας τού ρή-
µατος, ρηµατικών εκφράσεων και ονοµάτων (πάντοτε µε τον δείκτη 
«να», σε θέση αντικειµένου τού ρήµατος ή -µε άρθρο- και υποκειµέ-
νου τού ρήµατος ισοδυναµεί µε το «τελικό απαρέµφατο» τής Αρχαί-
ας Ελληνικής και παίρνει άρνηση µη): θέλει να έλθει µαζί σας || απο-
φεύγει να καπνίζει µπροστά µας || προσπαθούµε να βοηθήσουµε || ο- 



υποτακτικός 1856 υπουργείο 
 

νεφεύονται να παντρευτούν και να ζήσουν µαζί || το να πετύχεις στις 
εισαγωγικές εξετάσεις δεν είναι καθόλου εύκολο || είναι ανάγκη να 
τηλεφωνήσεις || είµαι έτοιµος να συµφωνήσω µαζί σας || πιθανόν να 
µην είναι εκεί || επιδιώκουν να µην υπάρξει καµία πρόοδος (βλ. κ. λ. 
τροπικότητα). υποτακτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που υποτάσσεται 
στην εξουσία ή στις διαταγές (κάποιου) 2. (συνεκδ.) ευπειθής, 
πειθαρχικός ΑΝΤ. απείθαρχος, ανυπότακτος 3. υποτακτικός (ο) ο 
δούλος, ο υπηρέτης: είχε µαζί και δύο υποτακτικούς του ΑΝΤ. κύριος, 
αφέντης · 4. ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που σχετίζεται µε την υπόταξη (βλ.λ.): ~ 
λόγος (η υπόταξη) | σύνδεση (η σύνδεση προτάσεων µε υπόταξη) | 
σύνδεσµος (που συνδέει δευτερεύουσα πρόταση µε κύρια κατά την 
υπόταξη) (β) υποτακτικό φωνήεν (για διφθόγγους) το φωνήεν που 
ακολουθεί: στη λέξη νεράιδα - τη'ς διφθόγγου αι είναι το | ΑΝΤ. 
προτακτικό φωνήεν 5. υποτακτική (η) βλ.λ. υπόταξη (η) [µτγν.] {-ης 
κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} ΓΛΩΣΣ. η διαδικασία και το αποτέλεσµα 
τής σύνεσης τµηµάτων λόγου (προτάσεων) µε εξάρτηση τού ενός από 
το άλλο έτσι, ώστε το ένα να αποτελεί συστατικό τού άλλου (να 
εξαρτάται από το άλλο), προκειµένου να συµπληρωθεί, να 
ερµηνευθεί, να προσδιοριστεί (χρονικά, αιτιολογικά, ως σκοπός, ως 
αποτέλεσµα κ.λπ.) ακριβέστερα το περιεχόµενο τής κύριας πρότασης 
ή όρου της· λ.χ. στη συντακτική δοµή «τον απέρριψαν, γιατί δεν είχε 
τα τυπικά προσόντα», η πρόταση «δεν είχε τα τυπικά προσόντα» µέσω 
τού «γιατί» (δείκτης υποτάξεως ή υποτακτικός σύνδεσµος) εξαρτάται 
από την πρόταση «τον απέρριψαν», εξηγώντας το περιεχόµενο της 
(την αιτία τής απόρριψης) ΣΥΝ. υποτακτικός λόγος ΑΝΤ. παράταξη. 
υπόταση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 1. η πτώση τής αρτη-
ριακής πίεσης κάτω από το φυσιολογικό όριο ΑΝΤ. υπέρταση 2. ορ-
θοστατική υπόταση η απότοµη πτώση τής αρτηριακής πίεσης λόγω 
ξαφνικής αλλαγής τής κινητικής κατάστασης τού ατόµου (όταν ση-
κώνεται, κάθεται). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ϋπότασις «τέντωµα από κάτω» < ύποτείνω (βλ. κ. τά-
ση). Η σηµερινή σηµ. αποδίδει τον γαλλ. όρο hypotension (νόθο 
συνθ.)]. υποτασικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την υπόταση· 
(κυρ. ως ουσ.) πρόσωπο που έχει υπόταση ΑΝΤ. υπερτασικός. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. hypotensif (νόθο συνθ.)]. υποτάσσω ρ. µετβ. 
[αρχ.] {υπέταξα, υποτά-χθηκα, -γµένος (λόγ. υπο-τεταγµένος)} 1. 
θέτω υπό την εξουσία µου: οι Ρωµαίοι, αφού υπέταξαν τους άλλους 
λαούς, κυριάρχησαν στην ιταλική χερσόνησο ΣΥΝ. υποδουλώνω 2. 
(µτφ.) ελέγχω, κατανικώ: προσπαθεί να υποτάξει τα πάθη και τις 
αδυναµίες του 3. (µτφ.) υπάγω, θέτω (κάτι) σε δεύτερη µοίρα σε σχέση 
µε (κάτι άλλο ανώτερο): ~ το ατοµικό συµφέρον στο γενικό 4. 
(µεσοπαθ. υποτάσσοµαι) τίθεµαι µε τη θέληση µου υπό την εξουσία 
(κάποιου): υποτάχθηκαν στον κατακτητή χωρίς αντίσταση || 
υποτάσσεται η σηµερινή γυναίκα στον άντρα της; || ~ στη µοίρα µου. 
υποτείνουσα (η) {υποτεινουσών} ΜΑΘ. η πλευρά ορθογώνιου τριγώ-
νου, που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
υποτείνουσα (γραµµή | πλευρά), ουσιαστικοπ. θηλ. µτχ. ενεστ. τού 
ύποτείνω]. υποτέλεια (η) [1859] {-ας κ. -είας | χωρ. πληθ.} η 
υποδούλωση, η υποταγή σε κάποιον ισχυρότερο: η ~ στις ξένες 
δυνάµεις || επαίσχυντη πράξη υποτέλειας || πληρώνω φόρο υποτέλειας 
σε κράτος | ηγεµόνα ΑΝΤ. ελευθερία, ανεξαρτησία, αυτοδιάθεση. 
υποτελής, -ής, -ές {υποτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που υποχρε-
ούται να πληρώνει τέλη ή φόρους σε κάποιον ΦΡ. φόρου υποτελής 
(φόρου υποτελής, Θουκ. 1, 10) (για κράτος ή χώρα) αυτός που είναι 
υποχρεωµένος να καταβάλλει στο κυρίαρχο κράτος φόρο υποτέλειας: 
οι κάτοικοι αυτής τής περιοχής υπήρξαν φόρου υποτελείς στον 
σουλτάνο 2. υποδουλωµένος, υποταγµένος στην εξουσία ισχυρού: ~ 
χώρα | κράτος ΑΝΤ. κυρίαρχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ; υποτελής < ύπο- + -τελής < τέλος]. υποτετανµένος, -η, -ο -> 
υποταγµένος 
υποτιθέµενος, -η, -ο αυτός που έχει παρουσιαστεί ως δεδοµένος, αλλά 
αποδεικνύεται ανύπαρκτος ή ανέφικτος: η ~ αµύθητη περιουσία του, 
αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν µια µεγάλη απάτη || ο ~ τροµοκράτης δεν 
ήταν παρά ένας µικροδιαρρήκτης. [ΕΤΥΜ. Μτχ. µεσοπαθ. ενεστ. τού 
αρχ. ύποτίθηµι (βλ. λ. υποθέτω)]. υποτίµηµα (το) [µτγν.] {υποτιµήµ-
ατος | -ατα, -άτων} ΟΙΚΟΝ. το ποσό 
έκπτωσης τής αξίας ενός πράγµατος ΑΝΤ. υπερτίµηµα. υποτίµηση (η) 
{-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µείωση τής τιµής 2. (ειδικότ.) η 
πτώση τής συναλλαγµατικής ισοτιµίας εθνικού νοµίσµατος σε σχέση 
µε άλλα εθνικά νοµίσµατα: ~ τής δραχµής έναντι τού µάρκου και τής 
στερλίνας || νοµισµατική ~ ΑΝΤ. ανατίµηση, νοµισµατική 
σταθεροποίηση 3. (µτφ.) η απόδοση µικρότερης αξίας ή σηµασίας σε 
(κάποιον/κάτι): ~ συναδέλφου | αντιπάλου | των ικανοτήτων κάποιου 
ΣΥΝ. υποβάθµιση, µείωση ΑΝΤ. υπερεκτίµηση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ύποτίµησις «υπολογισµός φοροδοτικής ικανότητας» < αρχ. υποτιµώ. Η 
σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. dévaluation]. υποτιµητικός, -ή, -ό 
[1892] αυτός που εκφράζει διάθεση υποτιµήσεως, θεωρήσεως τού 
άλλου ως κατώτερου: ~ σχόλια || του έκανε υποδείξεις µε ~ τρόπο. — 
υποτιµητικά επίρρ. υποτψώ (κ. -άω) ρ. µετβ. [αρχ.] {υποτιµάς... | 
υποτίµ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµένος} 1. µειώνω την τιµή ή την 
αξία, προβαίνω σε υποτίµηση: ~ νόµισµα | µετοχή ΑΝΤ. ανατιµώ, 
υπερτιµώ 2. (µτφ.) θεωρώ ότι κάποιος ή κάτι διαθέτει µικρότερη από 
την πραγµατική του αξία: ο προπονητής ζήτησε να µην υποτιµήσουν οι 
παίκτες του την αντίπαλη οµάδα ΑΝΤ. υπερεκτιµώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εκπίπτω. υποτιτλίζω ρ. µετβ. {υποτίτλισ-α, -τηκα, -µένος} βάζω 
υποτίτλους σε 

ταινία για να κατανοούνται οι διάλογοι, αν πρόκειται για ξενόγλωσ-
ση ταινία, ή για τη διευκόλυνση θεατών µε προβλήµατα ακοής: αντί-
θετα µε ό,τι συµβαίνει στην Ελλάδα, σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες οι ταινίες δεν υποτιτλίζονται, αλλά µεταγλωττίζονται. — υπο-
τιτλισµός (ο). 

υποτιτλος (ο) [µεσν.] {υποτίτλ-ου | -ων, -ους) 1. ο δευτερεύων τίτλος 
βιβλίου ή δηµοσιογραφικού άρθρου, που αναγράφεται κάτω από τον 
κύριο τίτλο ΑΝΤ. υπέρτιτλος 2. υπότιτλοι (οι) το κείµενο που αποτελεί 
µετάφραση των διαλόγων ξενόγλωσσης κινηµατογραφικής ή τηλεο-
πτικής ταινίας και εµφανίζεται στο κάτω µέρος τής οθόνης µε φω-
τεινά γράµµατα. 

υποτίτλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η τοποθέτηση δευ-
τερεύοντος τίτλου κάτω από τον κύριο τίτλο κειµένου. 

υποτονθορύζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) µουρµουρίζω 
ή τραγουδώ σιγά. — υποτονθορυσµός (ο) [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. υποτονθορύζω < ύπο- + αρχ. τονθορύζω «µουρµουρί-
ζω, ψιθυρίζω» < *τορ-θορ-ύζω (µε αναδιπλασιασµό και ανοµοίωση 
τού πρώτου -ρ- σε -ν-) < θ. θορ- τής λ. θόρυβος (βλ.λ.) και επίθηµα -
ύζω, πβ. γογγ-ύζω, γρ-ύζω κ.ά.]. 

υποτονία (η) {υποτονιών} ΙΑΤΡ. η παθολογική ελάττωση τού µυϊκού 
τόνου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypotonia]. 

υποτονικός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν έχει ένταση, που δεν προκαλεί 
ενδιαφέρον: ~ διδασκαλία | θεατρική παράσταση | αγώνας | αντίδραση 
| διαµαρτυρία | προεκλογικό κλίµα ΑΝΤ. δυναµικός, ενδιαφέρων 2. 
ΙΑΤΡ. (α) αυτός που σχετίζεται µε την υποτονία (β) (ειδικότ. ως ουσ.) 
πρόσωπο που πάσχει από υποτονία 3. ΧΗΜ. (για διάλυµα) αυτό που 
έχει µικρότερη ωσµωτική πίεση σε σχέση µε άλλο. — υποτονικά 
επίρρ., υποτονι>κότητα (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hypotonic]. 

υποτραχήλιο (το) [µτγν.] {υποτραχηλί-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. το τµήµα τού 
κίονα µεταξύ τού κορµού και τού κιονόκρανου. 

υποτρέµω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) σι-
γοτρέµω. 

υποτρίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) σι-
γοτρίζω. — υποτριγµός (ο) [1895]. 

υποτροπή (η) [µτγν.] 1. ΙΑΤΡ. η επανεµφάνιση ασθένειας ύστερα από 
φαινοµενική ανάρρωση ή µετά από περίοδο ύφεσης: ο ασθενής πα-
ρουσίασε ~ || ~ πυρετού | επιδηµίας 2. ΝΟΜ. η διάπραξη νέου κακουρ-
γήµατος ή εκ δόλου πληµµελήµατος από κάποιον πριν περάσει ορι-
σµένος χρόνος (κατά τον νόµο) από την καταδίκη του για άλλο κα-
κούργηµα ή εκ δόλου πληµµέληµα που είχε διαπράξει: εγκληµατίας 
καθ' υποτροπήν. 

υποτροπιάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {υποτροπίασα} 1. επανεµφανίζω ασθέ-
νεια: αν ο άρρωστος υποτροπιάσει, να του δώσετε τα φάρµακα που 
σας έγραψα 2. διαπράττω εκ νέου αξιόποινη πράξη µετά από προη-
γούµενη καταδίκη µου. — υποτροπιασµός (ο) [µτγν.] κ. υποτροπία-
ση (η) [1896]; 

υποτροπικός, -ή, -ό [1854] 1. αυτός που υποτροπιάζει 2. (για χώρες) 
αυτός που βρίσκεται κοντά σε τροπικές περιοχές. 

υπότροπος, -η, -ο 1. ΝΟΜ. αυτός που βρίσκεται σε υποτροπή (βλ.λ., 
σηµ. 2): επειδή ήταν ~ όταν διέπραξε την κλοπή, τιµωρήθηκε µε αυ-
στηρότερη ποινή 2. (γενικότ.) αυτός που έχει τιµωρηθεί ήδη για πα-
ράβαση κανονισµών και υποπίπτει ξανά σε παράπτωµα: ο παίκτης 
που αποβλήθηκε για εξύβριση τού διαιτητή, είναι ~ και θα τιµωρηθεί 
αυστηρότερα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπότροπος, αρχική σηµ. «αυτός που επιστρέφει», < 
ύποτρέποµαι (που όµως µαρτυρείται ως µτγν.)]. 

υποτροφία (η) [1833] {υποτροφιών} η δαπάνη που πληρώνει τρίτος 
(ιδιώτης, ίδρυµα κ.λπ.) για τη συντήρηση και τις σπουδές µαθητή, 
φοιτητή ή πτυχιούχου: παίρνω - για πανεπιστήµιο τού εσωτερικού | 
τού εξωτερικού || ~ για µεταπτυχιακές σπουδές || Ίδρυµα Κρατικών 
Υποτροφιών (συντοµ. I.K.Y.). 

υπότροφος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που παίρνει υποτροφία: (συνήθ. ως 
ουσ.) υπότροφος εσωτερικού | εξωτερικού. 

υποτυπώδης, -ης, -ες [1887] {υποτυπώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
αυτός που είναι ατελώς ανεπτυγµένος: ~ όργανα | µορφές ζωής | ερ-
γασία ΣΥΝ. ανεξέλικτος, εµβρυώδης 2. (µτφ.) στοιχειώδης, χωρίς ιδι-
αίτερη ανάπτυξη: είχαν στήσει ένα ~ σκηνικό για την παράσταση || ~ 
εκπαίδευση | σχεδιασµός. —υποτυπωδώς επίρρ. [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < υποτυπώνω (< αρχ. υποτυπώ, -όω «σχεδιάζω το γενικό περί-
γραµµα») + παραγ. επίθηµα -ώδης, απόδ. τού γαλλ. rudimentaire]. 

υποτύπωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η παρα-
στατική απεικόνιση µε τον λόγο (καταστάσεων, πραγµάτων κ.λπ.) 2. 
ΤΟΠΟΓΡ. η απεικόνιση τού εδάφους µε τα οριζόντια και κατακόρυφα 
χαρακτηριστικά του υπό ορισµένη κλίµακα ΣΥΝ. αποτύπωση. 

υπουλία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) η ύπουλη συµπεριφορά ΣΥΝ. υπου-
λότητα. 

ύπουλος, -η, -ο 1. αυτός που ενεργεί και συµπεριφέρεται µε πονηρία 
και δολιότητα ή που βλάπτει χωρίς να γίνεται αντιληπτός: ~ αντίπα-
λος | εχθρός | σύµµαχος | επίθεση ΣΥΝ. δόλιος, πονηρός, καταχθόνιος 
2. (ασθένεια, ιός κ.λπ.) που µπορεί να πλήξει τον οργανισµό ξαφνικά 
ή χωρίς να εκδηλωθούν αµέσως συµπτώµατα. — ύπουλα επίρρ., 
υπουλότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπουλος < ΰπ(ο)- + -ούλος < ουλή. Το επίθ. είχε αρχικώς 
ιατρ. χρήση και προσδιόριζε ένα τραύµα που είχε επιφανειακώς 
επουλωθεί, ενώ οι εσωτερικές βλάβες συνεχίζονταν. Η σηµερινή σηµ. 
είναι ήδη αρχ.]. 

υπουργείο (το) [1824] 1. ανώτατη διοικητική αρχή µιας χώρας µε κα- 
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θορισµένο πλαίσιο αρµοδιοτήτων, καθώς και το σύνολο των δηµό-
σιων υπηρεσιών που διευθύνει ο υπουργός: Υπουργείο Παιδείας | 
Εξωτερικών | Εθνικής Αµύνης || διοικώ - || πρόϊσταµαι υπουργείου || 
οι υπάλληλοι υπουργείου 2. (συνεκδ.) το οίκηµα στο οποίο στεγάζε-
ται η αρχή αυτή. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. ministère. Τον 19ο αι. η λ. είχε και τη σηµ. 
«κυβέρνηση, το σύνολο των κυβερνητικών αξιωµατούχων» (λ.χ. 
ύπουργεΐον Τρικούπη | ∆ηλιγιάννη | Κουµουνδούρου)]. 

υπουργηµα (το) [αρχ.] {υπουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} ανώτερο δη-
µόσιο αξίωµα, υψηλή δηµόσια θέση. 

υπουργησιµος, -η, -ο [1890] (για υποψηφίους υπουργούς) αυτός που 
είναι δυνατόν να γίνει υπουργός. [ΕΤΥΜ. < υπουργώ + παραγ. 
επίθηµα -σιµός, πβ. διεκδικ-ή-σιµος]. 

υπουργία (η) {χωρ. πληθ.} 1. το αξίωµα τού υπουργού: δηµιουργική ~ 
2. (συνεκδ.) ο χρόνος κατά τον οποίο ασκεί κάποιος το αξίωµα τού 
υπουργού: επί υπουργίας του έγιναν πολλά έργα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υπουργία, αρχική σηµ. «υπουργηµα, προσφερόµενη υπηρεσία», < 
υπουργός (βλ.λ.)]. 

υπουργικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον υπουργό: ~ 
απόφαση | αρµοδιότητες | αξίωµα | έδρανο | γραφείο | σύνοδος | ευ-
θύνη- ΦΡ. υπουργικό συµβούλιο βλ. λ. συµβούλιο. 

υπουργιλίκι (το) (καθηµ.-συνήθ. µειωτ.) το αξίωµα τού υπουργού. 
[ΕΤΥΜ. < υπουργός + παραγ. επίθηµα -(ι)λίκι (βλ.λ.)]. 

unoupyiva (η) [1845] (λαϊκ.) 1. η γυναίκα υπουργός 2. η σύζυγος 
υπουργού. 

υπουργοποίηση (η) [1892] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ανάθε-
ση υπουργικού αξιώµατος (σε κάποιον). — υπουργοποιώ ρ. {-είς...}. 

υπουργός (ο/η) (συντοµ. υπ.) ανώτατος κρατικός λειτουργός που 
ασκεί την εκτελεστική εξουσία, ο οποίος προΐσταται υπουργείου και 
µαζί µε τους άλλους υπουργούς και τον πρωθυπουργό συγκροτούν 
την κυβέρνηση µιας χώρας: εξωκοινοβουλευτικός | αναπληρωτής ~ || 
~ άνευ χαρτοφυλακίου (χωρίς συγκεκριµένη αρµοδιότητα) || ο νόµος 
περί ευθύνης υπουργών. —(υποκ.-µειωτ.) υπουργίσκος (ο) [1845]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός, εξελληνισµός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπουργός, αρχική σηµ. «υπηρέτης, βοηθός», < ύπ(ο)- + 
-ουργός < έργον. Στη σηµερινή σηµ. η λ. αποδίδει το ιταλ. ministro 
(πβ. το πεπαλαιωµένο µινίστρος)]. 

υπουργός - µινίστρος - σαµουράι. Το κοινό στις τρεις αυτές λέξεις 
είναι ότι ξεκινούν και οι τρεις από τη βασική σηµασία τού 
«υπηρέτης». Το υπουργός (συνηρηµένος τύπος τού ύποεργός) εί-
ναι αρχαία λέξη, που δήλωνε «τον βοηθό, τον υπηρέτη», µε ρήµα 
το υπουργώ «παρέχω υπηρεσίες». Στα νεότερα χρόνια (19ο αι.) η 
λέξη επανενεργοποιήθηκε µε νέα σηµασία («µέλος τής κυβέρνη-
σης επιφορτισµένο µε αρµοδιότητες επί συγκεκριµένων θεατών»), 
για να αντικαταστήσω το ξενικό µινίστρος µε µια ροµαντι-κή-
ιδεατή αναγωγή στον υπουργό ως «βοηθό και υπηρέτη τού πο-
λίτη»! Αλλά και η λέξη µινίστρος (ιταλ. ministro, γαλλ. ministre, 
αγγλ. minister) ανάγεται στο λατ. ministro «υπηρέτης» (αρχική 
σηµ. «ο ελάχιστος, ο µικρότερος» < λατ. minis (= minus) + -ter (πβ. 
και το αντίθ. magister < magis [magnus] + -ter). To minister χρησι-
µοποιήθηκε στις νεολατινικές γλώσσες για να δηλώσει είτε τον 
«υπηρέτη τού Θεού | τής Εκκλησίας», δηλ. τον ιερέα (πβ. και ελ-
λην. διάκονος - διακονώ) είτε τον «υπηρέτη τού πολίτη», δηλ. τον 
«υπουργό». Με τη β' σηµασία, µέσω τού ιταλ. ministro, χρησιµο-
ποιήθηκε και στην Ελληνική τής ελευθέρας Ελλάδος, για να δη-
λώσει το µέλος τής κυβέρνησης. Το περίεργο είναι ότι και µια άλ-
λη λέξη από την Άπω Ανατολή, η ιαπωνική λ. σαµουράι (ιαπ. 
samurai(, προτού φθάσει να δηλώσει «τον ευγενή πολεµιστή, τον 
ιππότη», δήλωνε τον «υπηρέτη» (από το p. samurafi «υπηρετώ»). 

υπουργώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {υπουργείς...· µόνο σε ενεστ.} είµαι υπουρ-
γός, ασκώ υπουργικά καθήκοντα. 

υπουρίς (η) {υπουρίδος} (λόγ.) το λουρί που περνά κάτω από την ου-
ρά υποζυγίου και συγκρατεί τη σέλα ή το σαµάρι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ύπουρίς, -ίδος < ϋπ(ο)- + -ουρίς < ουρά]. 

υποφαινόµενος, -η, -ο 1. αυτός που υπογράφει ένα έγγραφο ΣΥΝ. 
υπογεγραµµένος 2. (στον προφορ. λόγο) εγώ ο ίδιος: την ευθύνη για 
την αποστολή έχει αναλάβει ο ~. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ύποφαίνω «φέρνω στο φως, φανερώνω» 
< ύπο- + φαίνω | -οµαι]. 

υπόφα!θς, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι κάπως φαιός ΣΥΝ. γκριζω-
πός. 

υποφάρυγγας (ο) ΑΝΑΤ. το κατώτερο τµήµα τού φάρυγγα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. subpharynx (νόθο συνθ.)]. 

υποφερτός, -ή, -ό [1782] 1. αυτός τον οποίο µπορεί κανείς να υπο-
φέρει: ~ ζέστη | πόνος ΣΥΝ. ανεκτός ANT. ανυπόφορος, αβάσταχτος 
2. (συνεκδ.) µέτριος, καλούτσικος: ~ εµφάνιση. — υποφερτά επίρρ. 

υποφέρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {υπέφερα} ♦ 1. (µετβ.) ανέχοµαι, 
υποµένω: δεν µπορώ να - τόση ζέστη || µου είναι αδύνατον να τον ~ || 
υποφέραµε πολλές κακουχίες στον πόλεµο || ~ τα πάνδεινα || ~ σιω-
πηλά | καρτερικά | αγόγγυστα ♦ (αµετβ.) 2. βρίσκοµαι σε άσχηµη σω-
µατική ή ψυχική κατάσταση, βασανίζοµαι: ~ από κρύο | µιζέρια | έλ-
λειψη χρηµάτων || τόσο καιρό υποφέρει, και κανείς δεν ρώτησε πώς 
είναι 3. πάσχω, πονώ: ~ από πονοκεφάλους | αρθριτικά | κρυοπαγή-
µατα 4. (µεσοπαθ. υποφέροµαι) είµαι ανεκτός: αυτός ο άνθρωπος δεν 
υποφέρεται || τόση ζέστη δεν υποφέρεται. 

uno φορά (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ερώτηση που υποβάλλεται στην αρχή-
2. ΓΛΩΣΣ. σχήµα υποφοράς και ανθυποφοράς σχήµα λόγου, πολύ συ-
χνό στα δηµοτικά τραγούδια, κατά το οποίο πρώτα υποβάλλεται µια 

ερώτηση (υποφορά), µε την οποία ζητείται η αιτία για κάτι, στη συ-
νέχεια προβάλλεται -συχνά µε µορφή ερωτήµατος- κάποια πιθανή 
εξήγηση και, τέλος, αναιρείται η πιθανή αυτή εξήγηση και δηλώνε-
ται τι πραγµατικά συµβαίνει (ανθυποφορά), π.χ. «Γιατ' είναι µαύρα 
τα βουνά και στέκουν λυπηµένα; (υποφορά) | Μην άνεµος τα πολεµά, 
µήνα βροχή τα δέρνει; | Κι ουδ' άνεµος τα πολεµά κι ουδέ βροχή τα 
δέρνει, | µόνο διαβαίνει ο Χάροντας µε τους αποθαµένους (ανθυπο-
φορά)». [ΕΤΥΜ. < αρχ. υποφορά < ύπο- + φορά < φέρω]. 

υποφρούραρχος (ο) [1833] {υποφρουράρχ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. 
αξιωµατικός αµέσως κατώτερος βαθµολογικά από τον φρούραρχο. 

υπόφυση (η) {-ης κ. -ύσεως | χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. ενδοκρινής αδένας, 
µεγέθους φουντουκιού, ο οποίος βρίσκεται στην κρανιακή κοιλότη-
τα- οι ορµόνες του παίζουν σηµαντικό ρόλο σε µεγάλο αριθµό λει-
τουργιών τού οργανισµού, καθώς ρυθµίζουν την έκκριση όλων των 
άλλων ορµονών. — υποφυσιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύπόφυσις < αρχ. ύποφύω «αφήνω να βλαστήσει, 
εκβλαστάνω» < ύπο- + φύω | -οµαι]. 

υποφώσκω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.-κυριολ. κ. µτφ.) 
φέγγω αµυδρά, αχνοφέγγω: υποφώσκει η ηµέρα || υποφώσκει η ελπί-
δα για ένα καλύτερο αύριο (πβ. λ. υποβόσκω). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υποφώσκω, άλλος τ. τού ρ. ύποφαύσκω µε την επίδρ. 
τής λ. φώς. Το αρχ. ύποφαύσκω «αρχίζω να φέγγω» < ύπο- + φαύσκω 
«φωτίζω, φανερώνω» < θ. φαΡ- (τού ουσ. φώς, βλ.λ.) + ενεστ. επίθηµα 
-σχω]. 

υποφώσκω - υποβόσκω. Μερικές φορές χρησιµοποιείται το υπο-
φώσκω µε τη σηµ. τού υποβόσκω, που έχει εντελώς διαφορετική 
σηµασία. Το ήδη αρχ. υποφώσκω (και ύποφαύσκω) σήµαινε και 
σηµαίνει και σήµερα «αρχίζω να φέγγω, αχνοφέγγω, φέγγω αµυ-
δρά»: Η µέρα υποφώσκει - Η αυγή | το χάραµα υποφώσκει - Η 
φλόγα από το κερί υποφώσκει. Αντιθέτως το υποβόσκω (το οποίο 
στην Αρχαία απαντά µόνο σε µεσοπαθ. τύπο: υποβόσκοµαι) ση-
µαίνει κυριολεκτικά «κρυφοτρώω, τρώω κρυφά» και έφτασε να 
χρησιµοποιείται µε τη σηµ. τού «υποκρύπτοµαι, λανθάνω, δεν εί-
µαι ακόµη φανερός» σε σχέση µε κάτι επικίνδυνο, ενοχλητικό ή 
δυσάρεστο: Ο κίνδυνος να µολυνθεί όλη η περιοχή υποβόσκει από 
καιρό - Η κρίση δεν είναι σηµερινή- υποβόσκει τα τελευταία πέντε 
χρόνια. 

υποφωτίζω ρ. µετβ. [1851] {υποφώτισ-α, -τηκα, -µένος} φωτίζω αµυ-
δρά, µε χαµηλό φωτισµό: ένας - παραλιακός δρόµος. 

υποχείρΐΌς, -α, -ο αυτός που βρίσκεται υπό την εξουσία κάποιου και 
εκτελεί τις εντολές του: είναι ~ στην εξουσία των ξένων δυνάµεων || 
το αφεντικό του τον έχει υποχείριο του- (συχνά σε ουδ., αναλογικά 
προς τα συνών. ενεργούµενο, όργανο κ.λπ.): την έκανε υποχείριο του || 
αυτός είναι υποχείριο τους ΣΥΝ. υποτελής, υπεξούσιος ANT. 
ανεξάρτητος, αυτεξούσιος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υποχείριος < ύπο- + -
χείριος < χείρ, -ρός]. 

υποχθόνιος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται κάτω από τη γη 
ΣΥΝ. υπόγειος 2. ύπουλος, καταχθόνιος. — υποχθόνια | υποχθονίως 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύποχθόνιος < ύπο- + -χθόνιος < χθων, χθονός «γη, έδα-
φος» (βλ.λ.)]. 

υποχονδρία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΨΥΧΟΛ. η παθολογική κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από τον υπερβολικό φόβο κάποιου ότι έχει πρόβληµα 
υγείας, χωρίς να συµβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς και η µεγαλοποίηση 
ασήµαντων συµπτωµάτων 2. (µτφ.) η υπερβολική ενασχόληση µε την 
καθαριότητα (έντονος φόβος για τα µικρόβια κ.ά.). [ΕΤΥΜ Αντιδάν., 
< νεολατ. hypochondria < λατ. hypochondria < αρχ. επίθ. υποχόνδριος 
(βλ.λ.), επειδή παλαιότ. πίστευαν πως η δυσθυµία είναι ασθένεια 
που πηγάζει από τους δύο πλευρικούς χόνδρους]. 

υποχονδριάζω ρ. αµετβ. {υποχονδρίασα} γίνοµαι υποχονδριακός. 
υποχονδριακός, -ή, -ό [µτγν.] (κ. ως ουσ.) αυτός που πάσχει από 
υποχονδρία. — υποχονδριακά επίρρ. 

υποχόνδριος, -α, -ο 1. ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται κάτω από τους 
πλευρικούς χόνδρους 2. υποχονδριακός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χοντρός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· υποχόνδριος < ύπο- + -χόνδριος < χόνδρος]. 

υπόχρεος, -η, -ο 1. αυτός που οφείλει να εκπληρώσει συγκεκριµένη 
υποχρέωση, συνήθ. οικονοµική: ~ προς το ∆ηµόσιο | την εφορία | την 
τράπεζα · 2. αυτός που έχει ηθική υποχρέωση σε (κάποιον): σου είµαι 
~ για τη βοήθεια που µου πρόσφερες ΣΥΝ. ευγνώµων. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
υπόχρεος < αρχ. ύπόχρεως < ύπο- + -χρεως < χρέος]. 

υποχρεούµαι ρ. µετβ. αποθ. [1852] {υποχρεούσαι...- µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} έχω την υποχρέωση, το καθήκον: υποχρεούσθε να καταβά-
λετε το ακριβές αντίτιµο || ο δικαστής υποχρεούται να γνωρίζει εξ 
επαγγέλµατος τους νόµους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, πληρώ. 

υποχρεώνω ρ. µετβ. [1852] {υποχρέω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αναγκάζω 
(κάποιον) να κάνει (κάτι), επιβάλλω: ο νόµος µάς υποχρεώνει να 
ακολουθήσουµε ορισµένη διαδικασία || η συνείδηση µου µε υποχρε-
ώνει να αρνηθώ τη δελεαστική σας πρόταση · 2. προκαλώ (σε κά-
ποιον) το συναίσθηµα τής ευγνωµοσύνης: µε υποχρεώνεις µε όλες 
αυτές τις περιποιήσεις- ΦΡ. (τώρα) µας υποχρέωσες! ως έκφραση 
απογοήτευσης προς κάποιον που δεν προσφέρει τη βοήθεια που πε-
ριµέναµε ή που µας φέρνει κακή είδηση, ενώ περιµέναµε κάτι θετικό. 
[ΕΤΥΜ. < υπόχρεος]. 

υποχρέωση (η) [1845] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η δέσµευ-
ση, το καθήκον, το χρέος: οικονοµικές | ηθικές | οικογενειακές | επαγ-
γελµατικές ~ || επιβάλλω υποχρεώσεις σε κάποιον || ανέλαβε την ~ να 
επιβλέψει ο ίδιος το έργο || εκπληρώνω τις στρατιωτικές µου ~ || ό- 



υποχρεωτικός 1858 -ύς 
 

ποιος έχει οικογένεια, βαρύνεται από πολλές ~· ΦΡ. συγγραφή υποχρεώσεων 
βλ. λ. συγγραφή 2. υποχρεώσεις (οι) τα οικογενειακά και επαγγελµατικά βάρη 
ή δεσµεύσεις: είναι νέος και χωρίς ~ 3. η ηθική οφειλή (από εξυπηρέτηση, 
ωφέλεια που έλαβα): έχω ~ απέναντι σου µετά το καλό που µου έκανες || έχω ~ 
απέναντι του και δεν µπορώ να αρνηθώ τους εργασιακούς του όρους· ΦΡ. από 
υποχρέωση χωρίς να το θέλω πραγµατικά, αλλά επειδή αισθάνοµαι ότι έχω 
ηθικό χρέος: δεν τον φροντίζει από πραγµατικό ενδιαφέρον, αλλά ~. 

υποχρεωτικός, -ή, -ό [1816] 1. αυτός που επιβάλλεται δεσµευτικά, που πρέπει 
να γίνει οπωσδήποτε: - φοίτηση | παρακολούθηση | στρατιωτική θητεία | 
στοιχειώδης εκπαίδευση | µαθήµατα ANT. προαιρετικός · 2. περιποιητικός, 
εξυπηρετικός (σε βαθµό που δηµιουργεί αίσθηµα υποχρέωσης): - φίλοι | 
γείτονες. — υποχρεωτικ-ά | -ώς [1807] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. obligatoire]. 

υπόχρυσος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που χρυσίζει 2. αυτός που εµπεριέχει χρυσό. 
υποχρωµία (η) {υποχρωµιών} ΙΑΤΡ. η µείωση τής αιµοσφαιρίνης που περιέχεται 

σε κάθε ερυθρό αιµοσφαίριο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hypochromic]. 

υπόχυµα (το) {υποχύµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η διάχυση υγρού στον 
κερατοειδή χιτώνα τού µατιού, που δυσκολεύει την όραση, ο καταρράκτης 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. (όρ. τού ∆ιοσκουρίδη και τού Γαληνού) < αρχ. ύποχέω «χύνω 
κάτω» (βλ. κ. χύµα)}. 

υποχώρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΣΤΡΑΤ. η 
οπισθοχώρηση από στρατιωτική θέση: σαλπίζω ~|| ο εχθρός υποχρεώθηκε σε 
άτακτη - ΣΥΝ. οπισθοχώρηση ANT. προέλαση- ΦΡ. τακτική υποχώρηση βλ. λ. 
τακτικός 2. η πτώση σε χαµηλότερο επίπεδο από αυτό όπου βρίσκεται κάτι 
(νόµισµα, τιµή κλπ.): ~ τιµών | ζέστης || η ~ τού δολαρίου έναντι τού µάρκου || 
η ~ τού Γενικού ∆είκτη Τιµών τού Χρηµατιστηρίου 3. η µετατόπιση, το να 
φεύγει κάτι από τη θέση του προς τα κάτω: η ~ τού εδάφους 4. η παραίτηση 
από απαίτηση, ο συµβιβασµός: δεν θα κάνουµε καµιά ~ στα κυριαρχικά µας 
δικαιώµατα || η επίλυση τού προβλήµατος απαιτεί αµοιβαίες ~. 

υποχωρητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που εύκολα υποχωρεί σε κάτι: µην είσαι 
τόσο ~, γιατί οι άλλοι θα επωφεληθούν || έδειξε ~ στάση ΣΥΝ. συµβιβαστικός, 
διαλλακτικός ANT. ανυποχώρητος, ασυµβίβαστος 2. αυτός που σχετίζεται µε 
την υποχώρηση: ~ τακτική | ελιγµός 3. ΓΛΩΣΣ. υποχωρητικός σχηµατισµός βλ. 
ΣΧΟΛΙΟ παρακάτω. — uno-χωρητικ-ά | -ώς [1866] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πληροφορική. 

υποχωρητικοί σχηµατισµοί λέξεων. Έτσι ονοµάζονται λέξεις που 
σχηµατίζονται αντίστροφα από το κανονικό, υποχωρητικά, όπως λέγεται. 
Τέτοιοι είναι οι σχηµατισµοί ονοµάτων από ρήµατα, «µε-ταρρηµατικοί» 
(αντί ρηµάτων από ονόµατα). Παραδείγµατα: γνωρίζω > ννώρα, 
αναταράσσω > αντάρα, λατρεύω > λάτρα, αντιλαλώ 
> αντίλαλος, κοµίζω > κοµιδή, αποκουµπώ > αηοκούµπι, αντιµε-τρώ > 
αντίµετρο, αχνίζω > άχνα, αποπατώ > απόπατος, αγρυπνώ > αγρύπνια, 
βοώ > βοή, στενοχωρώ > στενοχώρια, βλαστάνω > βλαστός, βολεύω > 
βολή, βροντώ > βρόντος, διατάζω > διάτα, γυρίζω 
> γύρα, διαιτώµαι > δίαιτα, διπλώνω > δίπλα (η), ζαρώνω > ζάρα, ζουλώ 
> ζούλα, ηττώµαι > ήττα, κολυµπώ > κολύµπι, κυνηγώ > κυνήγι, 
γλεντοκοπώ > γλεντοκόπι, χαροκοπώ > χαροκόπι, κουρσεύω 
> κουρσός. 

υποχωρώ ρ. αµετβ. {υποχωρείς... | υποχώρησα} 1. ΣΤΡΑΤ. αποσύροµαι από 
στρατιωτική θέση την οποία κατείχα (λόγω πιέσεως ή για στρατηγικούς 
λόγους): οι εχθρικές δυνάµεις αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν ΣΥΝ. 
οπισθοχωρώ ANT. προελαύνω · 2. υφίσταµαι καθίζηση: από το µεγάλο 
τράνταγµα τού σεισµού υποχώρησαν οι στέγες πολλών σπιτιών || το έδαφος 
υποχώρησε κάτω από τα πόδια τους ΣΥΝ. πέφτω, καταρρέω · 3. (µτφ.) πέφτω 
σε χαµηλότερα επίπεδα από αυτά που βρίσκοµαι, παρουσιάζω ύφεση: 
αναµένεται να υποχωρήσει ο καύσωνας | η κακοκαιρία | ο πυρετός || 
υποχώρησαν οι τιµές των γαλακτοκοµικών προϊόντων || υποχώρησε το δολάριο 
έναντι τού γιεν 4. (µτφ.) παραιτούµαι από απαίτηση που έχω, γίνοµαι πιο 
διαλλακτικός, συµβιβάζοµαι: δέχτηκε πολλές πιέσεις και αναγκάστηκε να 
υποχωρήσει || δεν φάνηκε διατεθειµένος να υποχωρήσει στις αξιώσεις του ANT. 
εµµένω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω, πληροφορική. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υποχωρώ (-
έω) < ύπο- + χωρώ (< χώρος), πβ. κ. αναχωρώ, προ-χωρώ]. 

υπόψη επίρρ.- υπ' όψιν (βλ. λ. όψη). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όψη. 
υποψήφιος, -α, -ο 1. αυτός που αποσκοπεί στην κατάληψη αξιώµατος ύστερα 

από ψηφοφορία: ~ δήµαρχος | νοµάρχης | βουλευτής 2. (κατ' επέκτ.) (α) 
οποιοσδήποτε επιδιώκει να γίνει ή να κάνει κάτι: ~ γαµπρός | αγοραστής | 
οδηγός (β) αυτός που πρόκειται να γίνει κάτι: είναι -µητέρα (είναι έγκυος) 3. 
(ειδικότ.) αυτός που επιδιώκει να καταλάβει θέση µέσω διαγωνισµού: οι ~ για 
τα Α.Ε.Ι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. υποψήφιος < ύπο- + -ψήφιος < ψήφος]. 

υποψηφιότητα (η) [1854] {υποψηφιοτήτων} η συµµετοχή (κάποιου) ως 
υποψηφίου σε εκλογές, διαγωνισµό κλπ.: θέτω | βάζω | υποβάλλω - για 
πρόεδρος | νοµάρχης || δεν θα θέσει - στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές || 
απέσυρε την ~ του || η ~ τής Αθήνας για την ανάληψη των Ολυµπιακών 
Αγώνων. 

υποψία (η) {υποψιών} 1. η δυσπιστία για (κάτι), η υπόθεση για κάτι κακό, η 
αµφιβολία για (κάποιον/κάτι): µε βάζει σε ~ το φέρσιµο του || µπαίνω σε 
υποψίες || άτοµο υπεράνω πάσης -1| οι κινήσεις του γεννούν υποψίες 2. (µτφ.) 
ελάχιστη ποσότητα από κάτι: η σαλάτα είχε µια ~ λαδιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
υποψιάζοµαι. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. υποψία < ύποπτος (βλ.λ.)]. υποψιάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. 
{υποψιάσ-τηκα, -µένος} 1. θεωρώ κάποιον ή κάτι ύποπτο: η αστυνοµία τον 
υποψιαζόταν για παράνοµες δραστηριότητες 2. έχω υποψίες για (κάποιον/ κάτι): 
~ ότι κάτι δεν πάει καλά στην υπόθεση αυτή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΊΎΜ. 
< µεσν. υποψιάζοµαι < αρχ. υποψία (πβ. κ. έννοια - νοιάζοµαι), πβ. κ. µτγν. 
ύποψιώµαι (-άο-) «φοβούµαι»]. 

υποψιάζοµαι - υπσψιάζω. Από το ουσ. υποψία, που χρησιµοποιείται στην 
αρχαία γλώσσα, πλάστηκε από τους λογίους το ρ. υποψιάζοµαι, όπως από 
το έννοια πλάστηκε το εννοιάζοµαι (> voia-ζοµαιι. Το υποψιάζοµαι 
(κάποιον ή κάτι) λειτουργεί όπως το συνώνυµο υποπτεύοµαι | υποπτεύω, 
είναι δηλ. αποθετικό ρήµα: Τον υποψιάζοµαι πως κρύβεται πίσω από το 
δηµοσίευµα στην εφηµερίδα. Εντούτοις, από την ανάγκη να δηλωθεί η 
µεταβιβαστική λειτουργία τού ρήµατος («κάνω | βάζω κάποιον να 
υποψιαστεί», «εµβάλλω υποψίες σε κάποιον») δηµιουργήθηκε και τύπος 
υποψιάζω (πβ. [εν]νοιάζοµαι - [εν]νοιάζει). o τύπος αυτός χρησιµοποιείται 
λιγότερο: Με υποψιάζει το γεγονός ότι δεν έρχεται στη δουλειά του - Πρέπει 
να τον υποψιάσουµε να καταλάβει πως κάτι δεν πάει καλά. 

υποψιασµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει υποψιαστεί κάτι: ήταν ~ για το τι θα 
συναντούσε από κάποια σχόλια που είχε ακούσει 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει 
επάρκεια σε κάποιο θέµα και µπορεί να αντιλαµβάνεται πράγµατα που δεν 
αντιλαµβάνονται πολλοί: αν είσαι ~ για τον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό 
σύστηµα, καταλαβαίνεις πού αποσκοπούν αυτές οι δηλώσεις || ένας ~ 
αναγνώστης | ακροατής | θεατής έχει αυξηµένες απαιτήσεις και δεν ξεγελιέται µε 
εύκολα τεχνάσµατα. 

υπόψυχρος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι κάπως ψυχρός ΣΥΝ. ψυ-χρούτσικος. 
ΥΠ.ΠΟ. (το) Υπουργείο Πολιτισµού. 
υπτιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {υπτίασα} ♦ 1. (µετβ.) τοποθετώ σε ύπτια 

θέση ♦ 2. (αµετβ.) ξαπλώνω ανάσκελα. — υπτίασις (η) [µτγν.] κ. υπτιασµός 
(ο) [αρχ.]. 

ύπτιος, -α, -ο 1. αυτός που είναι ανάσκελα ANT. (λόγ.) πρηνής 2. αυτός που 
γίνεται µε το σώµα ανάσκελα: ~ κολύµβηση 3. ύπτιο (το) {υπτί-ου | -ων} (α) 
ΓΛΩΣΣ. το σουπίνο (βλ.λ.) (β) ΑΘΛ. η κολύµβηση µε το σώµα ανάσκελα. — 
ύπτια | υπτίως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπτιος, µε επίθηµα -τιος (χωρίς 
συριστικοποίηση), πβ. αΓτιος, άρτιος κ.ά. Η λ. προέρχεται από το θ. υπ- τής 
πρόθ. υπό (< I.E. *up(o)-, πβ. ύπ-ό, ύπ-έρ, ϋπ-ατος) και συνδ. µε λατ. supinus 
«ύπτιος», µέσ. ιρλ. föen «αυτός που κοιµάται ανάσκελα». Σύµφωνα µε άλλη 
άποψη, το επίθ. ύπτιος ανάγεται σε ουσ. *ύπτός, συνδ. µε σανσκρ. suptâ- 
«κοιµισµένος» και εµφανίζει το θ. *sup- τής λ. ϋπνος (βλ.λ.). Η εκδοχή αυτή 
θα δικαιολογούσε τη σηµ. τής φρ. τά ύπτια «κοιλιά», που αναφέρεται στα 
ζώα, επειδή αυτά κοιµούνται πάνω στην κοιλιά, όχι ανάσκελα]. 

υπωνυµίσ (η) {υπωνυµιών} ΓΛΩΣΣ. η σχέση µεταξύ δύο λέξεων, κατά την 
οποία η σηµασία τής µιας αποτελεί µέρος τής σηµασίας µιας άλλης 
(ευρύτερης, υπερώνυµο) (πβ. λ. συνωνυµία, υπερωνυµία). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hyponymy]. 

υπώνυµο (το) {υπωνύµ-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. λέξη τής οποίας η σηµασία αποτελεί 
µέρος τής σηµασίας άλλης λέξης (υπερωνύµου): οι λέξεις «τριαντάφυλλο» και 
«γαρύφαλλο» είναι υπώνυµα τού υπερωνύµου «άνθος», «λουλούδι» (πβ. λ. 
συνώνυµο, υπερώνυµο). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hyponym < 
υπ(ο) + -ώνυµο (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < αρχ. 
δνυµα, αιολ. τ. τής λ. ονοµα], 

υπώρεια (η) {υπωρειών} (για βουνά) η ρίζα, το κάτω µέρος, οι πρόποδες: 
χωριό στις ~ τού Χελµού ΣΥΝ. ριζοβούνι ANT. βουνοκορφή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπώρεια < ύπ(ο)- + -ώρεια (µε έκταση τού αρχικού φω-
νήεντος εν συνθέσει) < όρος]. 

ύραξ (ο) {ύρ-ακος, -ακα | -ακες, -άκων} µικρό χορτοφάγο θηλαστικό τής 
Αφρικής και τής Ν∆. Ασίας, που θυµίζει τρωκτικό, µε κοντόχοντρο σώµα και 
κοντό λαιµό, µικρά αφτιά, κοντά και λεπτά πόδια και κοντή ουρά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύραξ, -ακος < *sur-ak-, που συνδ. µε λατ. sörex «ποντικός» 
και παρουσιάζει επίθηµα -ak-, συνηθισµένο σε ον. ζώων, λ.χ. άσπάλ-αξ, δέλφ-
αξ, σκύλ-αξ. Αν υποτεθεί ότι το ζώο ονοµάστηκε έτσι εξαιτίας τής στριγγής 
κραυγής του, τότε είναι πιθ. η αναγωγή σε ρίζα: *sur-, µηδενισµ. βαθµ. τού 
I.E. *swer- «βουίζω, θορυβώ», πβ. σανσκρ. svârati «αντηχώ», γερµ. surren 
«βουίζω», λατ. usurrus «ψιθύρισµα, σούσουρο» κ.ά.]. 

-ύς, -ιά (λόγ. -εία), -ύ κατάληξη επιθέτων: βαθ-ύς, -ιά | -εία, -ύ, ταχύς, -εία, -υ, 
βαρύς, -ιά | -εία, -ύ, µακρ-ύς, -ιά, -ύ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως, συνίζηση, 
ταχύς, -ύτερος. 
[ΕΤΥΜ. Κατάλ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από I.E. *-Fs]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η κλίση τού αρσενικού των επιθέτων σε -ύς είναι ακόµη ρευστή: 
ο βαθύς, τού βαθύ | βαθιού, τον βαθύ - οι βαθείς | βαθιοί, των βαθιών, τους 
βαθείς | βαθιούς. Όµοια σχηµατίζονται τα επίθετα: αψύς, ελαφρύς, 
µακρύς, τραχύς, πλατύς, φαρδύς. Τα επίθετα παχύς, βαρύς κ.ά. 
εµφανίζουν σε ορισµένες λογιότερες χρήσεις και τύπους γενικής σε -έος | -
έων: βαρέων όπλων, παχέος εντέρου, ακολουθώντας την κλίση λογιότερων 
επιθέτων σε -ύς τού τύπου ταχύς 



Υ.Σ.Ε.∆. 1859 ύστερος 
 

Με -ι- ή µε -ει- είναι η ορθή γραφή των θηλυκών των επιθέτων σε -ύς, -ta, -
ύ (βαθύς, παχύς, φαρδύς, βαρύς, ελαφρύς, γλυκύς | γλυκός, πλατύς, τραχύς 
κ.ά.); Τα θηλ. σε -εία (βαθεία, βαρεία κ.λπ.) στους µεταγενέστερους και ιδ. 
στους βυζαντινούς χρόνους σχηµατίστηκαν αναλογικά σε -έα (η βαθέα, η 
βαρέα κ.λπ.) και εν συνεχεία υπέστησαν συνίζηση: συµπροφέρθηκε το ε 
µαζί µε το α σε µία συλλαβή, παίρνοντας την προφορά ι: η βαθεία > βαθέα 
> βα-θιά (πβ. ουδ. τα βαθέα > τα βαθιά, παλαιός > παλιός, ελαία > ελιά 
κ.τ.ό.). Έτσι η ορθογραφία αυτών των θηλυκών επιθέτων είναι -ιά: η βαθιά, 
η παχιά, η φαρδιά, η βαριά, η ελαφριά, η γλυκιά, η πλατιά, η τραχιά κ.λπ. 
Χονδρικά, µπορεί να πει κανείς ότι τα θηλ. αυτών των επιθέτων 
ακολούθησαν την εξέλιξη των ουδ. πληθ.: όπως τα βαθέα > τα βαθιά, έτσι 
και η βαθεία > η βαθέα > η βαθιά. Γι' αυτό και γράφονται το ίδιο: η βαθιά - 
τα βαθιά. → συνίζηση, ταχύς 

Υ.Σ.Ε.∆. (το) Υγειονοµικό Σώµα Ενόπλων ∆υνάµεων. ύσσωπος (ο) {υσσώπ-ου 
| -ων, -ους} θαµνώδες αρωµατικό φυτό µε µοβ-γαλάζια ή ροζ, κόκκινα και 
άσπρα άνθη, που χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία, τη λαϊκή ιατρική, την 
παρασκευή αφεψηµάτων, στον αρωµατισµό φαγητών κ.α. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ΰς)σ)ωπος < εβρ. 'ëzô, πβ. κ. ασσυρ. zûpu, συρ. zöfä]. 
ύστατος, -η, -ο τελευταίος, έσχατος: υπάρχει ελπίδα ότι την ~ στιγµή οι 

αντιµαχόµενες πλευρές θα καταλήξουν σε συµφωνία || έγινε µια ~ προσπάθεια 
ειρήνευσης στην περιοχή- ΦΡ. (α) ύστατο χαίρε ο τελευταίος (απο)χαιρετισµός 
(σε νεκρό): πλήθος λαού απηύθυνε το ~ στον εκλιπόντα ποιητή (β) TIJV ύστατη 
ώρα την τελευταία στιγµή, όταν δεν υπάρχουν πια άλλα περιθώρια: - ο 
διαµεσολαβητής κατάφερε να πείσει τις εµπλεκόµενες πλευρές να συµβιβαστούν. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύστατος, υπερθ. βαθµ., που συνδ. µε σανσκρ. uttamâ και 
εµφανίζει επίθηµα -τος (αντί τού I.E. *-mo-) κατ' αναλογίαν προς τα επίθ. 
έσχατος, δέκατος. Το επίθ. ύστατος εµφανίζει θ. *ύδ- (οπότε *ϋδ-τατος > ΰσ-
τατος), για το οποίο βλ. λ. ύστερος]. 

υστέρα (η) {υστερών} (αρχαιοπρ.) η µήτρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υστέρα, µε επίθηµα 
-τερος (βλ. λ. ύστερος) και πιθ. αρχική σηµ. «αυτός που βρίσκεται στο βάθος 
τής µήτρας». Η λ. ανάγεται σε τ. *ύδ-τέρα (πβ. κ. ύστατος) και στο I.E. *ud 
«προς τα πάνω» (βλ. λ. ύστερος)]. 

ύστερα επίρρ. {υστερότερα} 1. (χρονικό) µετά, κατόπιν: πρώτα φάγαµε κι -
χορέψαµε || πήγαµε για κολύµπι κι ~ για ψάρεµα2. (+από) µετά από (κάτι που 
προηγήθηκε): ~ από το γεύµα, πέσαµε για ύπνο || ~ από πολλά χρόνια, 
πραγµατοποίησε το όνειρο του 3. (απολύτως) επιπλέον, εξάλλου: πληρώνει 
πολλά για νοίκι και κοινόχρηστα- ~, έχει και τα ατοµικά της έξοδα || έχουµε 
πολλά προβλήµατα να αντιµετωπίσουµε: τον πληθωρισµό, τις απεργίες, το 
αγροτικό...- ~, να µην ξεχνάµε και το Κυπριακό... (πβ. λ. µετά, έπειτα, κατόπιν) 
4. (για να ερµηνεύσουµε ή να δικαιολογήσουµε πράξη, συµπεριφορά, 
κατάσταση, που οφείλεται σε κάτι που προηγήθηκε): έφαγε τού σκασµού- ~, 
πώς να κοιµηθεί; || πέρασαν τόσες δυσκολίες µαζί· ~, πώς να µην είναι τόσο 
δεµένες ψυχικά; || (+από) ~ από τόση κούραση, φυσικό είναι να µη µπορεί να 
σταθεί στα πόδια της || ~ από αυτά που είπες στη συνέντευξη, µην περιµένεις να 
σε προσλάβουν! ΦΡ. (α) κι ύστερα λένε... σε προτάσεις που λέγονται ως 
συµπέρασµα, για να δηλωθεί ότι δεν ισχύει κάτι που έχει ειπωθεί ή που 
υποστηρίζεται γενικώς: οι ταβέρνες και τα ξενυχτάδικα είναι γεµάτα κόσµο- - 
πως ο Έλληνας δεν έχει λεφτά! || ~ πως φταίει ο φονιάς- αφού του είχε κάνει τον 
βίο αβίωτο µε τις παραξενιές της! (β) κι ύστερα; για να δηλωθεί ότι κάτι που 
έχει αναφερθεί ως αξιοπερίεργο, σπουδαίο ή κακό, δεν πρέπει να προκαλεί 
απορία, ενδιαφέρον ή άρνηση: -Εδωσε τόσα λεφτά για ένα πουκάµισο! —; 
Αφού δεν έχει οικονοµικό πρόβληµα! || -∆εν δηλώνει στην εφορία ούτε τα µισά 
απ' όσα βγάζει! -Ε, ~; Ο πρώτος είναι που το κάνει; ΣΥΝ. και τι µ' αυτό;, και τι 
έγινε; [ΕΤΥΜ. Επιρρ. χρήση τού αρχ. ύστερα, πληθ. τού επιθ. ύστερος (βλ.λ.)]. 

υστεραίος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που επακολουθεί ΣΥΝ. ύστερος, 
κατοπινός ANT. πρότερος, προγενέστερος 2. υστεραία (η) η επόµενη µέρα. 

υστεραλνία (η) {υστεραλγιών} ΙΑΤΡ. πόνος τής µήτρας µετά την έξοδο τού 
εµβρύου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύστεραλγία < αρχ. ύστεραλγής < υστέρα + -αλγής < άλγος]. 

υστερεκτοµή (η) [1861] ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση τής µήτρας για 
θεραπευτικούς λόγους (καρκίνος, πολλαπλά ινοµυώµατα, ρήξη κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hystérectomie]. 

υστέρηµα (το) [µτγν.] {υστερήµατος | χωρ. πληθ.} ποσότητα (από κάτι) που δεν 
επαρκεί· εύχρ. στη ΦΡ. από το υστέρηµα µου (Κ.∆. Λουκ. 21, 4: αύτη δε εκ 
τού υστερήµατος αυτής- πάντα τον βίον δν εϊχεν εβαλεν, για το δίλεπτο που 
προσέφερε η φτωχή χήρα) από τα αγαθά που µόλις µου αρκούν για να ζήσω: 
δίνω σε κάποιον -, 

υστέρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η καθυστέρηση: η ~ 
που παρατηρείται στην ολοκλήρωση των µεγάλων έργων 2. η µειονεκτική θέση: 
παρουσιάζει - έναντι των άλλων µαθητών λόγω ελλείψεως βασικών γνώσεων. 

υστερία (η) [1891] {υστεριών} 1. ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση ενός ατόµου, το 
οποίο εκδηλώνει νευρικό άγχος µε σωµατικά συµπτώµατα, τα οποία δεν έχουν 
καµία οργανική βάση: οι µελέτες τού Φρόυντ για την - 2. (µτφ.) η εκδήλωση 
υπερβολικών και εντονότατων αντιδράσεων, που δείχνουν ότι το άτοµο έχει 
χάσει τον έλεγχο τού εαυτού του και έχει καταληφθεί από πανικό ή άλλο 
έντονο συναίσθηµα, χωρίς όµως να δικαιολογείται κάτι τέτοιο από τις 
περιστάσεις: µόλις δει κατσαρίδα, την πιάνει ~· ουρλιάζει, χειρονοµεί έντονα 
και δεν 

ηρεµεί µε τίποτα! || µόλις δουν τον αγαπηµένο τους τραγουδιστή, κα-
ταλαµβάνονται από ~· φωνάζουν, χτυπιούνται, κλαίνε, κάποιες λιποθυµούν || 
µαζική | συλλογική | εθνικιστική | ηθικολογική | ρατσιστική ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. hystérie < hystérique (υποχωρητ.) < αρχ. υστερικός 
(βλ.λ.)]. 

υστερικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την υστερία: ~ κρίση | 
κινήσεις | κραυγές 2. αυτός που πάσχει από υστερία: ~ γυναίκα 3. (γενικότ.) 
αυτός που εκδηλώνεται µε τρόπο υπερβολικό και έντονο, χωρίς να 
δικαιολογείται από τις περιστάσεις: άσε τις ~ κραυγές- δεν χάθηκε ο κόσµος, 
επειδή έσπασε ένα πιάτο! || την έπιασαν ~ γέλια 4. υστερικός (ο), υστερική 
(λαϊκ. υστερικιά) (η) πρόσωπο µε υπερβολικά έντονες, επιθετικές ή 
σπασµωδικές αντιδράσεις: µε παρέπεµψαν σε µια ~ κι αντί να εξυπηρετηθώ, 
τσακώθηκα! — υστερικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υστερικός < υστέρα «µήτρα», επειδή πιστευόταν ότι η υστερία 
είναι αποκλειστικώς γυναικεία πάθηση, οφειλόµενη σε διαταραχές τής 
µήτρας]. 

υστερισµος (ο) [1831] η υστερία (βλ.λ.). 
ύστερο (το) {υστέρ-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ο πλακούντας και οι εµβρυϊκοί υµένες που 

περιβάλλουν κατά την κύηση το έµβρυο και βγαίνουν από τη µήτρα µετά τον 
τοκετό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύστερον, παράλλ. τ. τού ουσ. υστέρα (βλ.λ.) µε αλλαγή 
γένους]. 

ύστερο-1 κ. υστερό- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνει: 1. 
ότι κάτι γίνεται ύστερα από κάτι άλλο: υστερό-τοκος, υστερό-γραφο 2. (στην 
ιστορία) ότι κάτι ανήκει στην τελευταία περίοδο, στο τελευταίο στάδιο µιας 
διαβάθµισης: υστερο-µινωικός. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής 
(λ.χ. αρχ. ύστερο-γενής, µτγν. ύστερο-βουλία), που προέρχεται από το επίθ. 
ύστερος (βλ.λ.) και εµφανίζεται επίσης σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. αγγλ. Late 
Latin « υστερολατινικός »)]. 

ύστερο-2 κ. υστερό- κ. υστερ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν ότι κάτι σχετίζεται µε τη µήτρα τής γυναίκας (υστέρα): υστερ-
εκτοµή, υστερό-πονοι, υστερο-πτωσία. [ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (λ.χ. αρχ. ύστερ-αλγής), που προέρχεται από το ουσ. υστέρα 
«µήτρα» (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. 
hystér-ectomie, hystéro-graphie)]. 

υστεροβουλία (η) {υστεροβουλιών} η ιδιοτελής προσδοκία που κρύβεται πίσω 
από πράξεις ή λόγια: η εγκαρδιότητα και τα καλοπιά-σµατά του έκρυβαν ~. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υστεροβουλία, < ύστερος + -βουλία < βουλή, πβ. κ. πρωτο-
βουλία. Αρχική σηµ. «αλλαγή γνώµης µετά την πράξη, εκ των υστέρων 
σκέψη»]. 

υστερόβουλος, -η, -ο αυτός τού οποίου οι ενέργειες και η συµπεριφορά έχουν 
ιδιοτελή κίνητρα, δεν εκφράζουν τα πραγµατικά του συναισθήµατα, αλλά 
αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση προσωπικού συµφέροντος, το οποίο δεν είναι 
εµφανές· (γενικότ.) αυτός που σκέπτεται, ενεργεί και συµπεριφέρεται µε 
ιδιοτελή κίνητρα ANT. ανυ-στερόβουλος, ανιδιοτελής. — υστερόβουλα | 
υστεροβούλως [1889] επίρρ. 

υστεροβυζαντινός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την τελευταία φάση τής 
βυζαντινής περιόδου (1081-1453). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Late 
Byzantine]. 

υστερογενής, -ής, -ές {υστερογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. ύστερος, µε-
ταγενέστερος: ~ αποτέλεσµα | φαινόµενο 2. (τέκνο) που γεννήθηκε τελευταίο. 
—υοτερογενώς επίρρ. [1891]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ύστερογενής < ύστερος + -γενής < γένος]. 

υστερόγραφο (το) [1840] {υστερογράφ-ου | -ων} σύντοµο σχόλιο, σηµείωση, 
πληροφορία κ.λπ., που τίθεται στο τέλος κειµένου, επιστολής, βιβλίου κ.λπ. ως 
κάτι πρόσθετο ή έκτακτο, µε τη συντοµογραφία «Υ.Γ.». [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από νεολατ. postscriptum]. 

υστεροελλαδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την τρίτη περίοδο τού 
ελλαδικού πολιτισµού και την τελευταία τής Χαλκοκρατίας στην ηπειρωτική 
Ελλάδα (1600-1400 π.Χ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Late Greek]. 

υστεροκυκλαδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την τρίτη φάση τού 
κυκλαδικού  πολιτισµού και την τελευταία περίοδο τής Χαλκοκρατίας στις 
Κυκλάδες (1600-1100 π.Χ. περ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Late 
Cycladic]. 

υστερολατινικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη λατινική γλώσσα όπως 
οµιλείτο από τον 3ο ώς τον 6ο αι. µ.Χ. 2. Υστερολατινι-κή (η) | 
Υστερολατινικά (τα) η λατινική γλώσσα τής περιόδου από τον 3ο ώς τον 6ο 
αι. µ.Χ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Late Latin]. 

υστερολογω ρ. αµετβ. {υστερολογείς... | υστερολόγησα} 1. παίρνω τον λόγο 
τελευταίος 2. προσθέτω κάτι στο τέλος τής οµιλίας µου, για να ενισχύσω όσα 
έχω πει. — υστερολογία (η) [µτγν.]. 

υστεροµινωικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την τρίτη φάση τού µινωικού 
πολιτισµού και την τελευταία περίοδο τής Χαλκοκρατίας στην Κρήτη (περ. 
1500-1100 π.Χ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Late Minoan]. 

υστερόπονοι (οι) {υστεροπόν-ων, -ους} ΙΑΤΡ. οι πόνοι τής µήτρας µετά τον 
τοκετό. 

υστεροπτωσία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η πρόπτωση (βλ.λ.) τής µήτρας. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hysteroptosis]. 

ύστερος, -η, -ο αυτός που είναι µεταγενέστερος, αυτός που ακολουθεί ή έρχεται 
στο τέλος, τελευταίος στη σειρά: ~ περίοδος | καπιτα- 



υστεροτοκία 1860 ύφεση 
 

λισµός ΣΥΝ. κατοπινός, επόµενος· ΦΡ. (α) εκ των υστέρων έπειτα από 
κάτι που έχει προηγηθεί, αφού έχει ήδη διαπραχθώ ~ αναγνωρίζει το 
λάθος του ΣΥΝ. (λατ.) a posteriori ANT. εκ των προτέρων (β) τα ύστερα 
τού κόσµου οι τελευταίες µέρες τού κόσµου, η συντέλεια. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ύστερος < *ΰδ-τερος (µε συγκρ. επίθηµα -τερος) < θ. *ύδ- < I.E. 
*ud «προς τα πάνω», πβ. σανσκρ. ut-, lid-, γοτθ. üt, αρχ. γερµ. üz (> 
γερµ. aus), αρχ. περσ. us- κ.ά. Οµόρρ. ϋσ-τατος, ύσ-τέρα, ύσ-τερώ κ.ά. 
Η λ. αντιστοιχεί επακριβώς στο σανσκρ. littara- «ψηλότερος - 
µεταγενέστερος» και είχε αρχική σηµ. «αυτός που µένει πίσω, που 
αργοπορεί»]. 

υστεροτοκία (η) [1887] {υστεροτοκιών} ΙΑΤΡ. η φυσική ή τεχνητή 
εξαγωγή τού πλακούντα και των εµβρυϊκών υµένων από τα γεννητι-
κά όργανα τής γυναίκας µετά την έξοδο τού εµβρύου. [ΕΤΎΜ. < 
ύστερο- (< υστέρα) + -τοκία < τόκος (βλ.λ.)]. 

υστερότοκος, -η, -ο αυτός που γεννήθηκε τελευταίος, το τελευταίο 
παιδί µιας οικογένειας ΣΥΝ. βενιαµίν, (λαϊκ.) στερνοπαίδι, στερνο-
πούλι ANT. πρωτότοκος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. υστερότοκος < ύστερος + 
τόκος (βλ.λ.)]. 

υστεροτοµία (η) {υστεροτοµιών} ΙΑΤΡ. η απλή διάνοιξη τής µήτρας 
(υστέρας), όπως στην περίπτωση καισαρικής τοµής. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Hysterotomie]. 

υστεροφηµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η καλή φήµη που αποκτά κά-
ποιος µετά τον θάνατο του. 

υστερόχρονος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έπεται χρονικά κάποιου 
άλλου ΣΥΝ. µεταγενέστερος, κατοπινός ANT. προγενέστερος, προ-
τερόχρονος 2. υστερόχρονο (το) το χρονικό διάστηµα που ακολουθεί 
κάποιο άλλο: το επίρρηµα «κατόπιν» δηλώνει το ~, ενώ το «προηγου-
µένως» δηλώνει το προτερόχρονο ANT. προτερόχρονο. 

υστερώ ρ. αµετβ. {υστερείς... | υστέρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
(+γεν. | +έναντι) είµαι κατώτερος από (κάποιον άλλο): ~ τού αδελ-
φού µου σε µόρφωση || ~ έναντι του σε γνώσεις ΣΥΝ. µειονεκτώ ΑΝΤ. 
υπερτερώ 2. παρουσιάζω ελλείψεις σε ορισµένο τοµέα: ~ στη γλωσ-
σική έκφραση | σε κοινωνική αγωγή | σε πείρα · 3. (σπάν.) καθυστε-
ρώ, αργοπορώ 4. (λόγ.-µεσοπαθ. υστερουµαι) στερούµαι, έχω έλλειψη 
από κάτι: δεν υστερήθηκαν των αναγκαίων τα παιδιά του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < αρχ. υστερώ (-έω) < ύστερος (βλ.λ.)]. 

-ύτερος, -η, -ο παραγωγικό επίθηµα συγκριτικού βαθµού επιθέτων σε 
-ύς: παχύς - παχύτερος, οξύς - οξύτερος κ.ά. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα 
τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που απαντά σε επίθ. σε -υς µε το επίθηµα 
-τερος τού συγκρ. βαθµού]. 

-ύτερος: καλ-ύτερος, µεγαλ-ύτερος, πρωτ-ύτερος, κοντ-ύτερος, 
χοντρ-ύτερος, αρχ-ύτερος. Τα επίθετα αυτά, µολονότι δεν ανή-
κουν στην κατηγορία των επιθέτων σε -ύς (πλατύς, παχύς, φαρδύς, 
βραχύς κλπ.), τα οποία σχηµατίζουν κανονικά τα παραθετικά τους 
σε -ύτερος | -ύτατος (πλατύτερος | πλατύτατος, βραχύτερος | 
βραχύτατος κ.λπ.), επηρεασµένα από τα επίθετα σε -ύς σχηµατί-
ζουν τον συγκριτικό βαθµό τους (όχι Kat τον υπερθετικό), όπως αυ-
τά: καλός - καλύτερος, µεγάλος - µεγαλ-ύτερος, κοντός - κοντ-
ύτερος, χοντρός - χοντρ-ύτερος, πρώτος - πρωτ-ύτερος, αρχή -
αρχ-ύτερα (στη φράση «µια ώρα αρχύτερα»). 

υττέρβιο (το) {υττερβίου} ΧΗΜ. µέταλλο γκρι χρώµατος (βλ. κ. λ. πε-
ριοδικός, ΠΓΝ.). 
[ΕΤΥΜ, < νεολατ. Ytterbium < Ytterby, πόλη τής Σουηδίας όπου εντο-
πίστηκε το µέταλλο]. 

υφάδι κ. (λαϊκ.) φάοι (το) {υφαδ-ιού | -ιών} το σύνολο των νηµάτων 
υφάσµατος, που είναι κάθετα προς την ούγια του (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. < 
µτγν. ύφάδιον < αρχ. υφή + υποκ. επίθηµα -άδιον]. 

υφαίνω κ. (λαϊκ.) φαίνω ρ. µετβ. {ύφα-να, -νθηκα, -σµένος} 1. πλέκω 
νήµατα (στον αργαλειό ή σε υφαντικές µηχανές) για την κατασκευή 
υφάσµατος: ~ ένα χαλί || (µτφ.) η αράχνη υφαίνει τον ιστό της 2. 
(µτφ.) σχεδιάζω στο παρασκήνιο, εξυφαίνω: ~ συνωµοσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. δοµή, ύφος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υφαίνω < *ύφ-άν-_/'ω (µε πρόσφυµα -αν- και ρηµατ. επί-
θηµα -ja) < θ. ύφ- < *ubh-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *webh- «πλέκω, 
υφαίνω», πβ. σανσκρ. ubhnâti «συνάπτω, συνδέω», αλβ. venj «πλέκω, 
υφαίνω» (< *webhn-jö), αρχ. γερµ. weban (> γερµ. weben, αγγλ. weave) 
κ.ά. Οµόρρ. ύφ-ή, ύφ-ος]. 

υφαίρεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) 1. ΝΟΜ. η κλοπή ή υπε-
ξαίρεση µεταξύ συγγενών ή προσώπων συνδεδεµένων µε ιδιαίτερο 
δεσµό και η οποία διώκεται µόνο κατόπιν εγκλήσεως τού παθόντος • 
2. ΜΑθ. µαθηµατική διαδικασία η οποία συνίσταται στην εύρεση 
τού υπολειπόµενου τόκου, µε σκοπό την έκπτωση του από το συνολι-
κό ποσό κατά την εξόφληση συναλλαγµατικής πριν από τη λήξη της 
3. ΟΙΚΟΝ. η διαδικασία προσδιορισµού τής σηµερινής αξίας κεφαλαί-
ου, που πρόκειται να εισπραχθεί στο µέλλον 4. ΓΛΩΣΣ. η αποβολή στο 
µέσο λέξεως φωνήεντος πριν ή και µετά από άλλα φωνήεντα, λ.χ. 
(αρχ.) βοηθο-έω > βοηθ-έω | -ω, (αρχ.) Θεόδωρος > Θόδωρος. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. ύφαίρεσις < αρχ. ύφαιρώ (βλ.λ.). Οι γλωσσ. και νοµ. όροι είναι 
µτγν.]. 

υφαιρώ ρ. αµετβ. {υφαιρείς... | υφαίρ-εσα, -ούµαι, -έθηκα) (λόγ.) κά-
νω υφαίρεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. ύφαιρώ (-έω) < ύφ- (< ύπο-) + 
αίρω (βλ. κ. άφ-αιρώ)]. 

ύφαλα (τα) {υφάλων} (λόγ.) το τµήµα τού πλοίου που βρίσκεται κά-
τω από την ίσαλο (βλ.λ.) γραµµή του ΣΥΝ. βρεχάµενα ΑΝΤ. έξαλα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. τά ύφαλα (τής νεώς), ουσιαστικοπ. ουδ. πληθ. τού 
αρχ. ύφαλος (βλ.λ.)]. 

υφάλµυρος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι κάπως αλµυρός (µεταξύ 

θαλάσσιου και γλυκού νερού): µια λιµνοθάλασσα µε ~ νερά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. υφάλµυρος < ύφ- (< ύπο-) + αλµυρός]. 

υφαλοδείκτης (ο) {υφαλοδεικτών} ο σηµαντήρας που επισηµαίνει τη 
θέση υφάλου. 

υφαλοκρηπίδα (η) {χωρ. πληθ.} 1. ο βυθός και το υπέδαφος των πε-
ριοχών που καλύπτει η θάλασσα και που γειτονεύουν µε την ακτή 
νησιού ή παράκτιου κράτους έξω από την αιγιαλίτιδα ζώνη και σε 
βάθος τέτοιο, ώστε να είναι δυνατή η εκµετάλλευση τού φυσικού 
πλούτου (λ.χ. πετρελαίου) των περιοχών αυτών: η διένεξη Ελλάδας-
Τουρκίας για την ~ των νησιών τού Αιγαίου 2. ΓΕΩΛ. η συνέχεια τής 
ξηράς των ακτών κάτω από τη θάλασσα µέχρι ορισµένου βάθους 
(ανάλογα µε τη φύση τής ακτής). 
[ΕΤΥΜ. < ύφαλος +  -κρηπίδα (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
continental shelf]. 

ύφαλος (ο) {υφάλ-ου | -ων, -ους} βραχώδης ανύψωση τού θαλάσσιου 
πυθµένα, που φθάνει λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια τής θάλασσας 
και αποτελεί µεγάλο κίνδυνο για τα πλοία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ύφαλος < ύφ- (< ύπο-) + -αλός < άλς, αλός «θάλασσα», 
πβ. κ. άγχί-αλος]. 

ύφανση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. η διαδικασία 
µε την οποία υφαίνονται νήµατα για την παραγωγή υφασµάτων 2. 
(συνεκδ.) ο τρόπος µε τον οποίο υφαίνονται τα νήµατα: ύφασµα µε 
πυκνή | αραιή - 3. (µτφ.) η σύνθεση: η ~ τής αφήγησης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δοµή, ύφος, ωρίµαση. 

υφάνσιµος, -η, -ο [1887] αυτός που µπορεί να υφανθεί: ~ ύλες | ίνες. 
υφαντήριο (το) [1895] {υφαντηρί-ου | -ων) 1. χώρος ύφανσης 2. ερ-
γαστήριο κατασκευής υφασµάτων. 

υφαντής (ο), υφάντρια (η) [µτγν.] {υφαντριών} πρόσωπο που ασχο-
λείται µε την υφαντική. Επίσης (λαϊκ.) ανυφαντής (ο), ανυφάντρα κ. 
(λαϊκότ.) υφάντρα (η). [ΕΤΥΜ < αρχ. ύφάντης (µε καταβιβασµό τού 
τόνου) < υφαίνω]. 

υφαντική (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ένας από τους τρεις κλάδους τής 
υφαντουργίας (µαζί µε την πλεκτική και τη νηµατουργία), που έχει 
ως αντικείµενο του την κατασκευή υφασµάτων. 

υφαντικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε την ύφανση ή τον 
υφαντή: ~ ιστός | τέχνη. 

υφαντός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (λαϊκ.) φαντός 1. αυτός που έχει κατα-
σκευαστεί στον αργαλειό: ~ κιλίµι | χαλί | κουβέρτα | σεντόνι ΣΥΝ. 
υφασµένος 2. υφαντό κ. (λαϊκ.) φαντό (το) ύφασµα που έχει κατα-
σκευαστεί στον αργαλειό: εµπόριο υφαντών. 

υφαντουργείo (το) [1885] το εργοστάσιο ή η βιοτεχνία κατασκευής 
υφασµάτων. 

υφαντουργία (η) {χωρ. πληθ., υφαντουργιών στη σηµ. 3} 1. η τέχνη 
και οι τεχνικές κατασκευής υφασµάτων 2. ο βιοµηχανικός | βιοτε-
χνικός και οικονοµικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο την κατα-
σκευή υφασµάτων: ελληνική ~ 3. (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στε-
γάζονται οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή υφα-
σµάτων: κάηκε µια ~. — υφαντουργικός, -ή, -ό [1889]. 

υφαντουργός (ο/η) το πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε την 
υφαντουργία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
υφαντουργός < υφαντός + -ουργός < έργον]. 

υφαρπάζω ρ. µετβ. {υφάρπα-ξα (λόγ. υφήρπασα), -χθηκα, -γµένος} 1. 
οικειοποιούµαι (κάτι που δεν µου ανήκει) µε επιτήδειο και πλάγιο 
τρόπο: «υφήρπασε τα δικαιολογητικά τής νοµιµοποίησης τού αυθαι-
ρέτου» (εφηµ.) 2. (µτφ.) επιτυγχάνω να αποσπάσω (κάτι) από (κάποι-
ον) χρησιµοποιώντας πλάγιο τρόπο: ~ την εξουσία | την υπογραφή | 
τη συγκατάθεση | την ψήφο κάποιου ΣΥΝ. παίρνω, (οικ.) βουτάω. — 
υφαρπαγή (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλέβω. [ΕΤΥΜ < αρχ. υφαρπάζω 
< ύφ- (< ύπο-) + αρπάζω]. 

ύφαο\ια (το) {υφάσµ-ατος | -ατα, -άτων} το υλικό που έχει κατα-
σκευαστεί από φυσικές ή τεχνητές ίνες, οι οποίες πλέκονται κάθετα 
µεταξύ τους σε αργαλειό ή άλλα παρόµοια µηχανήµατα και χρησι-
µοποιείται κυρ. για την κατασκευή ενδυµάτων: µάλλινο | µεταξωτό | 
βαµβακερό | αδιάβροχο | γυαλιστερό | κρουστό | λινό | νάιλον | συν-
θετικό ~. — (υποκ.) υφασµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύφασµα < 
υφαίνω]. 

υφασµατεµπορος (ο/η) [1886] {-ου κ. -όρου | -ων κ. -όρων, -ους κ. -
όρους}έµπορος υφασµάτων. 

υφασµάτινος, -η, -ο αυτός που είναι φτειαγµένος από ύφασµα, συ-
νήθ. βαµβακερό: - τραπεζοµάντηλο | κορδέλα. 

υφέν 1. επίρρ. (παλαιότ.) µαζί, οµού, από κοινού: προφέρονται | γρά-
φονται ~2. (το) {άκλ.} ΓΛΩΣΣ. σηµάδι (~) που γραφόταν κάτω από δι-
φθόγγους ή από δύο συνεχόµενα φωνήεντα, για να δηλωθεί ότι οι 
δύο φθόγγοι συνεκφωνούνται (στη συνίζηση): παλαιός (> παλιός) νι-
ος, γιατί, βίος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ύφέν < ύφ' εν < ύπό + εν]. 

υφέρπω ρ. αµετβ. {παρατ. υφείρπα} (κακόσ., κυρ. για φήµες ή αρρώ-
στιες) αναπτύσσοµαι, διαδίδοµαι χωρίς να γίνοµαι άµεσα ή αµέσως 
αντιληπτός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύφέρπω < ύφ- (< ύπο-) + έρπω]. 

ύφεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η µείωση τής έντασης, η 
πορεία προς µια πιο οµαλή κατάσταση: ~ τής κακοκαιρίας | των 
εντάσεων στις σχέσεις των δύο κρατών | τής κατάστασης τού ασθε-
νούς || βαροµετρική | διεθνής ~ ΣΥΝ. µετριασµός, υποχώρηση ΑΝΤ. 
έξαρση, ένταση 2. η πτώση (από υψηλό επίπεδο σε χαµηλότερο), ο πε-
ριορισµός τής ευρύτητας αποδοχής κλπ.: τα πράγµατα είναι δύσκολα 
σε περιόδους οικονοµικής ~ || περνούµε περίοδο ύφεσης || οι δουλειές 
βρίσκονται σε ~ || στην εποχή µας οι ιδέες και οι ιδεολογίες 
βρίσκονται σε ~ ΑΝΤ. άνοδος · 3. ΜΟΥΣ. (α) η βάρυνση ενός φθόγγου 
τής κλίµακας κατά ένα ηµιτόνιο (βλ.λ.)· παράγεται νέος φθόγγος, τού 
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οποίου το όνοµα σχηµατίζεται από το όνοµα τού παλιού, µε την προ-
σθήκη τής λ., λ.χ. µι ~ (β) το µουσικό σηµείο τής βάρυνσης ενός φθόγ-
γου κατά ένα ηµιτόνιο· στη δυτική σηµειογραφία, σχηµατίζεται ως 
ελαφρώς πλαγιασµένο b (από την γαλλ. ονοµασία bémol ή την ιταλ. 
bemolle), το οποίο γράφεται πριν από τον φθόγγο που αλλοιώνεται- η 
ύφεση υπάγεται στην ευρύτερη έννοια των αλλοιώσεων (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
µπεµόλ · 4. ΜΕΤΕΩΡ. περιοχή χαµηλών βαροµετρικών πιέσεων, στην 
οποία η πίεση ελαττώνεται από την περιφέρεια προς το κέντρο, οι 
άνεµοι πνέουν περί το κέντρο της αριστερόστροφα στο βόρειο και 
δεξιόστροφα στο νότιο ηµισφαίριο· προκαλεί κακοκαιρία µε βροχές 
το καλοκαίρι και βροχές και χιόνια τον χειµώνα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ϋφεσις, αρχική σηµ. «χαλάρωση των χορδών µουσικού οργάνου», < 
αρχ. ύφίηµι «κατεβάζω, χαµηλώνω» < ύφ- (< ύπο-) + ί'ηµι, πβ. κ. 
άφεσις - άφίηµι, εφεσις - έφίηµι. o µουσ. όρ. αποδίδει τον γαλλ. 
détente]. 

υφέσιµος, -η, -ο [1856] αυτός που επιδέχεται ύφεση: ~ πυρετός. 
υφή (η) 1.ο τρόπος µε τον οποίο πλέκονται µεταξύ τους οι ίνες από 
τις οποίες δηµιουργείται το ύφασµα: πυκνή | αραιή ~ ΣΥΝ. ύφανση 2. 
ο τρόπος µε τον οποίο διατάσσονται τα µόρια ή/και τα κύτταρα κάθε 
σώµατος ή οργανισµού: η ~ τού ξύλου | του µετάλλου | τού χαρτιού 
ΣΥΝ. σύσταση 3. η αίσθηση που δηµιουργείται από την επαφή µας 
µε υλικό σώµα: βελούδινη | απαλή ~ 4. (α) (µτφ.) ο τρόπος µε τον 
οποίο συνδέονται τα µέρη λογοτεχνικού έργου (β) τα στοιχεία (συνό-
λου, κατάστασης), των οποίων η σύνθεση δηµιουργεί την ιδιαιτερό-
τητα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοµή, ύφος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύφη < υφαίνω 
(υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

υφηγεσία (η) [1871] {υφηγεσιών} (σε ξένα πανεπιστήµια και παλαι-
ότ. στην Ελλάδα) η επιστηµονική έρευνα και διατριβή που υπο-
βάλλεται για να αποκτήσει κανείς τον τίτλο τού υφηγητή· ΦΡ. δια-
τριβή επί υφηγεσία (διατριβή επί υφηγεσία) ανώτερη διατριβή που 
προϋποθέτει και ακολουθεί την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι, πανεπιστηµιακός. 

υφηγητής (ο), υφηγήτρια (η) {υφηγητριών} 1. (σε ξένα πανεπιστήµια) 
ο επιστήµονας που διδάσκει σε πανεπιστηµιακό ή άλλο ισότιµο 
ίδρυµα υπό την εποπτεία τού καθηγητή τής έδρας 2. (παλαιότ.) 
πανεπιστηµιακός διδάσκαλος µε ανώτερο διδακτορικό τίτλο (δια-
τριβή επί υφηγεσία), ο οποίος διδάσκει αµισθί ή µε εντολή διδασκα-
λίας σε θέση ανώτερη τού επιµελητή και αµέσως κατώτερη τού έκτα-
κτου καθηγητή. — υφηγητικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι, 
πανεπιστηµιακός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υφηγητής (µτγν. σηµ. «δάσκαλος») < ύφηγοϋµαι (-
έο-) «προπορεύοµαι, οδηγώ - δείχνω τον δρόµο» < ύφ- (< ύπο-) + 
ηγούµαι]. 

υφήλιος (η) (υφηλίου | χωρ. πληθ.} 1. ολόκληρος ο πλανήτης Γη: οι 
λαοί τής ~ || στα καλλιστεία αναδείχθηκε «Μις ~» ΣΥΝ. κόσµος, πλα-
νήτης 2. (συνεκδ.) το σύνολο των ανθρώπων που κατοικούν στη Γη: η 
~ κινδυνεύει από το έιτζ ΣΥΝ. οικουµένη, πλανήτης, κόσµος. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. επίθ. υφήλιος < ύφ- (< ύπο-) + ήλιος]. 

υφίσταµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. {υφίστ-αµαι, -ασαι, -αται, -άµεθα, -ασθε, 
-ανται, παρατ. υφιστ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο | υπέστην, -
ης, -η... (να/θα υποστώ)} (λόγ.) ♦ 1. (αµετβ.) (µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 
έχω υπόσταση, ύπαρξη: το ζήτηµα δεν υφίσταται πια, τακτοποιήθη-
καν όλα || η υφιστάµενη κατάσταση ΣΥΝ. υπάρχω, βρίσκοµαι ♦ 2. 
(µετβ.) (α) υποχρεώνοµαι να περάσω από (δοκιµασία) ή να υποµείνω 
(δυσάρεστη κατάσταση): δεν θα υποστώ άλλη φορά τέτοια συµπερι-
φορά! ΣΥΝ. υποφέρω, ανέχοµαι (β) παθαίνω, µου συµβαίνει (κάτι, συ-
νήθ. δυσάρεστο): καθηµερινά υφιστάµεθα ταλαιπωρίες || ~ µαρτύρια 
| βασανιστήρια | έλεγχο | πλήγµα | τις συνέπειες των πράξεων µου | 
θυσίες || χιλιάδες στρέµµατα δάσους υπέστησαν ολική καταστροφή || ο 
αθλητής είχε υποστεί βαρύ διάστρεµµα 3. (η µτχ. ενεστ. υφιστάµενος, 
-η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υφίσταµαι (ήδη στον Αριστοτέλη µε τη σηµ. «υπάρχω, 
είµαι» κατά το ύπόστασις) < ύφ- (< ύπο-) + ϊσταµαι]. 

υφιστάµενος, -η (λόγ. -ένη), -ο {-ου κ. -ένου | -ων κ. -ένων, -ους κ. -
ένους} 1. αυτός που υφίσταται, που υπάρχει: η ~ κατάσταση || τα ~ 
προβλήµατα · 2. αυτός που βρίσκεται σε κατώτερη υπαλληλική βαθ-
µίδα από άλλον και εξαρτάται ιεραρχικά από αυτόν: (κυρ. ως ουσ.) 
συµπεριφέρεται φιλικά | ψυχρά | τυπικά στους υφισταµένους του ANT. 
προϊστάµενος. [ETYM. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. υφίσταµαι]. 

υφολογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής γλωσσολογίας και τής θεωρίας 
τής λογοτεχνίας, που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη τού γλωσσικού 
ύφους στον λόγο και ειδικότ. στα λογοτεχνικά κείµενα.   — 
υφολογικός, -ή, -ό, υφολογικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ύφος. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. stylistics]. 

ύφος (το) {ύφους | συνήθ. χωρ. πληθ.· σπάν. ύφη} 1. (α) η έκφραση τού 
προσώπου ή/και ο τρόπος οµιλίας, στα οποία αποτυπώνονται οι ψυ-
χικές διαθέσεις τού ατόµου: κοιτάζω | µιλάω µε αγέρωχο | άγριο | 
απότοµο | απορηµένο | αυστηρό | επιβλητικό | επιθετικό | επιτακτικό | 
ευγενικό | µελαγχολικό | µυστηριώδες | πένθιµο | προκλητικό | χυδαίο 
~ || Τι ~ είν'αυτό; ∆εν είµαστε υπηρέτες σου! || του έκανε παρατήρηση 
σε έντονο - (β) (ειδικότ.) ο επιτηδευµένος τρόπος οµιλίας και γενικότ. 
εµφάνισης, µε τον οποίο πιστεύει κανείς ότι θα φανεί σπουδαίος: 
µιλάω µε | παίρνω ~ ΣΥΝ. επιτήδευση ΑΝΤ. απλότητα 2. ΓΛΩΣΣ. (α) ο 
ιδιαίτερος, εξατοµικευµένος τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιεί 
καθένας τη γλώσσα, αξιοποιώντας µέσα από τις επιλογές του τα ποι-
κίλα µέσα που αυτή του προσφέρει στον προφορικό και τον γραπτό 
λόγο: ανεπιτήδευτο | λιτό | δασκαλίστικο | δηκτικό | δραµατικό | κοµψό 
| µονότονο | ξερό | πεζό | ποιητικό | προσωπικό | σατιρικό | σοβαρό | 
στρωτό | µεγαλοπρεπές | υψηλό | υπερβολικό | ποµπώδες ~ ΣΥΝ. 

έκφραση, στυλ (β) (ειδικότ.) ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο διαφο-
ροποιείται ένα είδος γραφής ή κείµενο από άλλο, ένας συγγραφέας 
από άλλον, µε βάση τις γλωσσικές του επιλογές ή και αποκλίσεις 
(υφολογισµούς): επιστηµονικό | λογοτεχνικό | δηµοσιογραφικό | θεο-
λογικό | αττικό | φιλολογικό ~ || το ~ τού Σεφέρη | τού Παπαδιαµάντη 
3. η τεχνοτροπία που χαρακτηρίζει ένα σύνολο δηµιουργών ή καλλι-
τεχνών ή µια περίοδο: ροµαντικό | µεταµοντέρνο | αναγεννησιακό ~ || 
αρχιτεκτονικό | ζωγραφικό | διακοσµητικό ~ ΣΥΝ. στυλ, ρυθµός. — 
(υποκ.-σκωπτ.) υφάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύφος < υφαίνω (υποχωρητ.), βλ.λ. Η σηµερινή σηµ. είναι 
µτγν. (λ.χ. τό τών λόγων ύφος, Λογγίν. 1.4)]. 

ύφος - υφή. Το υφή (πβ. οµόρρ. υφαίνω, ύφανση) δηλώνει τη σύν-
θεση ενός αντικειµένου, τα στοιχεία που το αποτελούν και του 
προσδίδουν την ιδιαιτερότητα του. Το ύφος, αντιθέτως, ενώ είναι 
και αυτό οµόρριζο και σηµαίνει έµµεσα τη σύσταση, έχει αποκτή-
σει ειδική, διαφορετική σηµασία. Το ύφος δηλώνει κυρίως την ιδι-
αιτερότητα στη γλωσσική έκφραση ενός ανθρώπου τόσο στην οµι-
λία όσο και στα γραπτά του και, ειδικότερα, την ιδιαιτερότητα τής 
γλώσσας ενός συγγραφέα ή τής τεχνικής και τής τέχνης ενός καλ-
λιτέχνη (µουσικού, ζωγράφου κ.λπ.). Ειδικότερα, το ύφος ενός κει-
µένου είναι αποτέλεσµα τού συνόλου των επιλογών και των απο-
κλίσεων που εµφανίζονται συνειδητά και µε ορισµένη συχνότητα 
στο έργο ενός συγγραφέα (επιλογές είναι συµβατικές εναλλακτι-
κές δυνατότητες που ενυπάρχουν σε κάθε γλώσσα -π.χ. χρήση 
ονοµατικής ή ρηµατικής φράσης, ενεργητικής ή παθητικής φωνής 
κ.ο.κ.-, ενώ αποκλίσεις είναι επ' ευκαιρία χρήσεις | νεολογισµοί -
συνήθως στη σύναψη των λέξεων- που επινοεί ο συγγραφέας, π.χ. 
Στέγνωσε η αγάπη στις τρύπιες ψυχές µας). Ως προς την ορολογία, 
συχνά χρησιµοποιείται, αντί για τη λ. ύφος, η λ. στυλ (πβ. και 
στυλιστική, στυλιστικά φαινόµενα). Ωστόσο, προκειµένου για το 
γλωσσικό - λογοτεχνικό ύφος, είναι προτιµότερο να 
χρησιµοποιείται ο όρος ύφος (αντίστοιχος προς το ύφος που 
χρησιµοποίησαν οι αρχαίοι), καθώς και τα παράγωγα υφολογία 
(αντί για τη στυλιστική) και υφολογικός (αντί για το στυλι-στικός). 
Στο κάτω-κάτω, αν η ετυµολογία τού ξενικού style και τού λατ. 
stylus από το ελλην. στύλος είναι ορθή, τότε και το στυλ είναι 
επίσης ελληνικής προελεύσεως, αλλά µε περιορισµένη ετυµολογι-
κή και σηµασιολογική διαφάνεια από ό,τι το ύφος. Η λ. στυλ, πά-
ντως, χρησιµοποιείται στη µόδα, όπου και έχει επικρατήσει. 

υφυπουργός (ο/η) [1874] µέλος τής κυβέρνησης, υφιστάµενο τού 
υπουργού, που ασχολείται µε συγκεκριµένο τοµέα δράσης στον ευ-
ρύτερο χώρο ευθυνών τού υπουργού: ο ~ Αθλητισµού ενηµέρωσε τον 
αρµόδιο υπουργό Πολιτισµού. 

υφυπουργείο (το) [1887] 1. η δηµόσια υπηρεσία τής οποίας 
προΐσταται ο υφυπουργός 2. (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγάζε-
ται η παραπάνω υπηρεσία. 

υψηλόβαθµος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται σε υψηλή βαθµίδα ιε-
ραρχικής κλίµακας: - αξιωµατούχος | στέλεχος επιχείρησης | µέλος 
οργάνωσης | υπάλληλος υπουργείου ANT. χαµηλόβαθµος · 2. (σχολή) 
στην οποία, για να εισαχθεί κανείς, πρέπει να συγκεντρώσει υψηλή 
βαθµολογία: στις ~ σχολές ανήκουν η Νοµική και η Ιατρική || οι ~ 
σχολές τής πρώτης δέσµης ΑΝΤ χαµηλόβαθµος. 

υψηλόµισθος, -η, -ο αυτός που αµείβεται µε υψηλό µισθό: ~ υπάλ-
ληλος ANT. χαµηλόµισθος. 

υψηλός, -ή, -ό 1. (λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει σχετικά µεγάλο ύψος 
ΣΥΝ. ψηλός 2. (ήχος) που έχει σχετικά µεγάλο τονικό ύψος, οξύτητα: 
~ κλίµακα- (συνήθ. µτφ.) 3. µεγαλύτερος ή περισσότερος από το συ-
νηθισµένο: ~ ανάστηµα | πίεση | θερµοκρασία | τάση ηλεκτρικού 
ρεύµατος | συχνότητα | τιµές | κέρδη | ποσοστό | φόρος | εισόδηµα | 
ρυθµός ανάπτυξης ΣΥΝ. µεγάλος, ψηλός ANT. χαµηλός, µικρός 4. αυ-
τός που έχει ξεχωριστή ποιότητα, αξία: ~ ραπτική | κοµµωτική | τέ-
χνη | ποίηση | τεχνολογία ΣΥΝ. ανώτερος 5. αυτός που σχετίζεται µε 
κάτι που θεωρείται πολύ αξιόλογο, πνευµατικά ή ηθικά ανώτερο: ~ 
ιδέες | στόχοι | ιδεώδη | αξίες 6. αυτός που σε µία κλίµακα αξιολό-
γησης βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, ξεπερνά πολύ το µέσο και χα-
µηλό επίπεδο: ~ ποιότητα | επίπεδο γνώσεων | αίσθηµα ευθύνης | 
φρόνηµα | προδιαγραφές || περιοχές - κινδύνου για πυρκαγιές 7. αυτός 
που είναι κοινωνικά ανώτερος, που κατέχει σηµαντική (κοινωνική, 
πολιτική) θέση: οι ~ καλεσµένοι | προσκεκληµένοι ΣΥΝ. ανώτερος 
ΑΝΤ. κατώτερος· ΦΡ. (α) υψηλή κοινωνία το σύνολο προσώπων µε ση-
µαντική κοινωνική θέση, τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα (πβ. λ. 
αριστοκρατία, τζετ-σετ) (β) αφ' υψηλού µε υπεροπτικό ύφος: κοιτάζω 
κάποιον ~ ΣΥΝ. ακατάδεκτα, αλαζονικά ΑΝΤ. καταδεκτικά, συγκατα-
βατικά (γ) (αρχαιοπρ.) καθ' υψηλήν επιταγην ύστερα από εντολή 
ανώτερης εξουσίας ή δύναµης: (ειρων.) ~ προσερχόµεθα ευπρεπώς εν-
δεδυµένοι (δ) Υψηλή Πύλη βλ. λ. Πύλη (ε) υψηλά πρόσωπα πρόσωπα 
µε µεγάλο κύρος, ανώτεροι και ανώτατοι αξιωµατούχοι, µέλη τής πο-
λιτικής ηγεσίας, επίσηµοι κ.λπ. 8. αυτός που σχετίζεται µε σπουδαίο 
ή ωφέλιµο κοινωνικά έργο: - καθήκον | αποστολή | αξίωµα. — υψηλά 
επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. υψηλός < επικό επίρρ. ϋψι «ψηλά» + παραγ. επίθηµα -
ηλός, πβ. κ. χαµ-ηλός, άπατ-ηλός. Το επίρρ. ϋψι εµφανίζει θ. ύπ- των 
λ. ϋπ-ατος, ύπ-ό, ύπ-έρ (βλ.λ.) και κατάλ. -ι αρχ. τοπικής πτώσεως 
(πβ. κ. άντ-ί, αρτ-ι). Το -s- (ύψ-) παραµένει δυσερµήνευτο (βλ. κ. όψε 
- απόψε), εµφανίζεται εντούτοις και στα αρχ. ιρλ. ôs «ψηλά», αρχ. 
σλαβ. vysokü (< *üpso-), λατ. sus- < *sub-s- (p. sustineo)]. 

υψηλόσωµος, -η, -ο [1851] αυτός που είναι πολύ ψηλός: ~ αθλητής | 
γυναίκα. 



υψηλότατος 1862 υψώνω 
 

υψηλότατος (ο) {υψηλοτάτ-ου | -ων, -ους}, υψηλοτάτη (η) (µε κεφ.) 
προσφώνηση για πρίγκιπα | πριγκίπισσα ΣΥΝ. υψηλότητα. [ΕΤΥΜ < αρχ· 
υψηλότατος, υπερθ. τού επιθ. υψηλός. Για τη σύγχρονη χρήση βλ. λ. 
υψηλότητα]. 

υψηλότητα (η) (µε κεφ.) προσφώνηση για πρίγκιπα | πριγκίπισσα: πώς 
αισθάνεται σήµερα η ~ Σας; ΣΥΝ. υψηλότατος. Επίσης υψηλότης 
(υψηλότητος). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύψηλότης < αρχ. υψηλός. Στη σηµερινή σηµ. η λ. αποδίδει το 
αγγλ. Highness]. 

υψηλότοκος, -η, -ο αυτός που έχει υψηλό τόκο: ~ δάνεια που δεν συµφέρουν τον 
δανειζόµενο ΑΝΤ. χαµηλότοκος. 

υψηλόφρων, -ων, -ον {υψηλόφρ-ονος, -ονα | ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
1. αυτός που εµπνέεται από ευγενείς και µεγάλες ιδέες: ~ οραµατιστής | 
στοχαστής ΣΥΝ. ευγενής, υψηλός, ανώτερος ΑΝΤ. ποταπός 
2. (αρνητ.) αυτός που φέρεται υποτιµητικά στους άλλους, που θεωρεί τον 
εαυτό του ανώτερο ΣΥΝ. αλαζόνας, υπερήφανος ΑΝΤ. µετριόφρων, 
ταπεινόφρων. Επίσης υψηλόφρονος (ο/η). — υψηλοφρόνως επίρρ. [1896], 
υψηλοφροσύνη (η) [µτγν.], υψηλοφρονώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, 
-ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υψηλόφρων < υψηλός + -φρων < φρήν, -ενός (βλ.λ.)]. 

υψηλόφωνος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που διαθέτει ή γίνεται µε δυνατή φωνή: ~ 
διαταγή ΣΥΝ. µεγαλόφωνος ΑΝΤ. χαµηλόφωνος, σιγανός. — υψηλόφωνα | 
υψηλοφώνως [1898] επίρρ. 

υψικάµινος (η) [1887] {υψικαµίν-ου | -ων, -ους} 1. καµίνι µε χαρακτηριστικά 
µεγάλο ύψος, µέσα στο οποίο παράγεται χυτοσίδηρος από τη διάσπαση και 
την αναγωγή των µετάλλων στις υψηλές θερµοκρασίες που αναπτύσσονται σε 
αυτό 2. (συνεκδ.) το εργοστάσιο στο οποίο υπάρχουν καµίνια τού παραπάνω 
τύπου. [ΕΤΥΜ < επίρρ. ύψι «ψηλά» (βλ. λ. υψηλός) + κάµινος, µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. haut fourneau]. 

υψίκορµος, -η, -ο [1895] αυτός που διαθέτει ψηλό κορµό ΣΥΝ. ψηλό-σωµος 
ΑΝΤ. χαµηλόκορµος. 

r [ΕΤΥΜ. < επίρρ. ύψι «ψηλά» (βλ. λ. υψηλός) + κορµός]. 
ύψιλον (το) {άκλ.} Υ, υ- το εικοστό γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. 

λ. αριθµός). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ύ ψιλόν, µε τη σηµ. «µονοψήφιο υ», κατ' αντιδιαστολή προς 
το διψήφιο -οι-, µε το οποίο (κατά τον Μεσαίωνα) συνέπιπτε στην προφορά]. 

υψίπεδο (το) {υψιπέδ-ου | -ων} επίπεδο µέρος γης που βρίσκεται σε µεγάλο 
ύψος από τη θάλασσα: τα ~ τού Γκολάν στη Μέση Ανατολή ΣΥΝ. οροπέδιο 
ΑΝΤ. βαθύπεδο. 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. ύψίπεδος < επίρρ. ύψι «ψηλά» (βλ. 
λ. υψηλός) + -πεδος < πέδον «έδαφος, χώµα» (βλ. λ. πεδίο)]. 

υψιπέτης (ο) {υψιπετών}, υψιπέτις (η) {υψιπέτιδος} (λόγ.) πρόσωπο που 
εµπνέεται από µεγάλες ιδέες ή/και εκφράζει µεγάλες ιδέες. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
υψιπέτης < επίρρ. ΰψι «ψηλά» (βλ. λ. υψηλός) + -πέτης < πέτοµαι «πετώ» (βλ. 
κ. πετώ)]. 

υψιπετής, -ής, -ές {υψιπετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έπεσε από τον 
ουρανό ΣΥΝ. ουρανοκατέβατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
υψιπετής < επίρρ. ύψι (βλ. λ. υψηλός) + -πετής < πίπτω 

βλ.λ.)]. 
ύψιστος, -η (λόγ. -ίστη), -ο {-ου κ. -ίστου | -ων κ. -ίστων, -ους κ. -ίστους) 1. 

αυτός που βρίσκεται στο υψηλότερο σηµείο σε µια ιεραρχική | αξιολογική 
κλίµακα, ανώτατος: το ~ αξίωµα τής χώρας || αυτό αποτελεί για µας ~ 
προτεραιότητα || ~ συµφέρον | αγαθό | προσόν | διάκριση | τιµή || (σε άναρθρη 
γεν.-λόγ.) αποστολή υψίστης σηµασίας || φυλακές ~ ασφαλείας ΣΥΝ. 
σηµαντικότατος, σπουδαιότατος ΑΝΤ. ασήµαντος 2. ©EOA. Ύψιστος (ο) 
{Υψίστου} προσωνυµία τού Θεού: δοξάζω τον Ύψιστο που είµαι καλά στην 
υγεία µου. [ΕΤΥΜ < ο-ρχ. ύψιστος < επίρρ. ΰψι «ψηλά» (βλ. λ. υψηλός) + 
υπερθ. επίθηµα -ιστός, πιθ. κατά τα µέγιστος, κύδιστος]. 

υψίστρωµα (το) {υψιστρωµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΕΤΕΩΡ. πυκνό γκριζωπό 
νέφος, που αποτελείται από υδροσταγονίδια και ανήκει στα µέσα νέφη. 
[ΕΙΥΜι Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. altostratus]. 

υψισωρ(ε)ίτης (ο) {υψισωρ(ε)ιτών) ΜΕΤΕΩΡ. σφαιρικό νέφος, γκρίζου 
υπόλευκου χρώµατος, που αποτελείται από υδροσταγονίδια και ανήκει στα 
µέσα νέφη. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. altocumulus], 

υψιτενής, -ής, -ές {υψιτεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει µεγάλο ύψος ΣΥΝ. 
(υ)ψηλός ΑΝΤ χαµηλός, κοντός. — υψιτενώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύψιτενής < επίρρ. ύψι (βλ. λ. υψηλός) + -τενής < τείνω]. 

υψίφωνος, -η (λόγ. -ος), -ο [1863] 1. αυτός που έχει φωνή µεγάλου ύψους 2. 
υψίφωνος (η) λυρική τραγουδίστρια, τής οποίας η φωνή κινείται εκ φύσεως 
στις ψηλότερες περιοχές τής γυναικείας φωνής, σε αντίθεση µε τής 
µεσοφώνου: η άρια τής ~ || τον ρόλο τής Νόρµας ερµήνευσε απαράµιλλα η ~ 
Μαρία Κόλλας ΣΥΝ. σοπράνο (βλ. λ. µεσό-φωνος, βαθύφωνος) 3. (σπανιότ.) 
ο τενόρος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < επίρρ. ύψι «ψηλά» (βλ. κ. υψηλός) + -φωνος < 
φωνή]. 

υψοµετρία (η) [1861] {χωρ. πληθ.) ΤΟΠΟΓΡ. 1. Ο επιστηµονικός κλάδος 

που έχει ως αντικείµενο τη µέτρηση τού υψοµέτρου: βαροµετρική | 
τριγωνοµετρική ~ 2. η µέθοδος µε την οποία µετρούν και αναπαριστούν 
ανάγλυφα την επιφάνεια τής γης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hypsométrie]. 

υψοµετρικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που σχετίζεται µε την υψοµετρία · 2. αυτός 
που σχετίζεται µε το υψόµετρο: ~ διαφορά. — υψο-µετρικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hypsométrique]. 

υψόµετρο (το) [1866] {υψοµέτρ-ου | -ων) 1. (για τοποθεσίες) η ακριβής 
απόσταση σε κάθετο άξονα ενός σηµείου στην επιφάνεια τής γης από την 
επιφάνεια τής θάλασσας, που εκλαµβάνεται ως σηµείο αναφοράς: το χωριό 
βρίσκεται σε µεγάλο - ΣΥΝ. ύψος 2. (στην αεροπλοΐα) βασικό όργανο για την 
πλοήγηση αεροσκάφους, το οποίο δείχνει µε ακρίβεια ανά πάσα στιγµή την 
απόσταση τού σκάφους από τη γη. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. altitude 
(σηµ. 1), altimètre (σηµ. 2)]. 

ύψος (το) (ύψ-ους | -η, -ών} 1. η απόσταση από τη βάση ενός σώµατος ώς την 
κορυφή του σε κατακόρυφο άξονα: το ~ τοί> κτηρίου || το αεροπλάνο παίρνει | 
χάνει ~· ΦΡ. (α) στα ύψη (ι) σε πολύ ψηλό σηµείο: πετάω | βρίσκοµαι στα ~ (ii) 
(µτφ.) σε µεγάλο βαθµό: χάρις στη διαφηµιστική εκστρατεία οι πωλήσεις τού 
δίσκου της εκτινάχθηκαν ~ (iii) (για τιµές αγαθών) η ακρίβεια: οι τιµές των 
οπωροκηπευτικών έφτασαν | ανέβηκαν ~ (β) ή τού ύψους ή τού βάθους για 
περιπτώσεις που κάτύκάποιος δεν έχει σταθερότητα, αλλά µπορεί να 
κυµαίνεται από το ένα άκρο στο άλλο: αυτός ο παίκτης είναι -' άλλοτε είναι ο 
καλύτερος και άλλοτε ο χειρότερος τού αγώνα 2. ΑΘΛ. το άλµα εις ύψος: 
προκρίθηκε στον τελικό τού ~ 3. (για πρόσ.) η απόσταση από το έδαφος ώς το 
κεφάλι, όταν κανείς είναι όρθιος, το µήκος τού σώµατος: -Τι - έχεις; -1,80 (ένα 
ογδόντα, ενν. µέτρα) || ένας άντρας δύο µέτρα ~ || (κ. σε γεν.) ένας νέος αθλητής 
ύψους 1,95 ΣΥΝ. µπόι, ανάστηµα· ΦΡ. (µτφ.) στέκοµαι στο ύψος µου διατηρώ 
την αξιοπρέπεια µου ή ανταποκρίνοµαι στις απαιτήσεις (ρόλου, περιστάσεων 
κ.λπ.) 4. η γραµµή που ξεκινά νοερά από συγκεκριµένο σηµείο και χρησιµεύει 
για να προσδιοριστεί η θέση ή η απόσταση ενός αντικειµένου ή τόπου σε 
σχέση µε το σηµείο αναφοράς: το έπιπλο ήταν ψηλό· έφτανε στο ~ των ώµων 
µου || ο δρόµος είναι κλειστός λόγω χιονοπτώσεων στο ~ τού Καπανδριτίου 5. 
ΜΟΥΣ. το πόσο ψηλά ή χαµηλά βρίσκεται ένας φθόγγος σε σχέση µε τους 
άλλους: τονικό ~ ΣΥΝ. οξύτητα, ανέβασµα 6. ΓΕΩΜ. (α) η κάθετη απόσταση 
µεταξύ τής κορυφής και τής βάσης ενός σχήµατος ή η (κάθετη) απόσταση 
µεταξύ των δύο παράλληλων βάσεων ενός σχήµατος ή στερεού: το ~ τριγώνου 
| τραπεζίου | πρίσµατος (β) (συνεκδ.) το ίδιο το κάθετο ευθύγραµµο τµήµα, µε 
το οποίο προσδιορίζεται το παραπάνω µέγεθος 7. (µτφ.) (α) το σηµείο στο 
οποίο µπορεί να φθάσει ή προς το οποίο τείνει κάτι: το ~ των συναλλαγών/ των 
τιµών | των δαπανών | τής παραγωγής | των επιτοκίων | των αποδοχών ΦΡ. στο 
ύψος των περιστάσεων στις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι συνθήκες: δεν 
ανταποκρίθηκε επαρκώς ~ (βλ. αίροµαι στο ύψος των περιστάσεων, λ. αίρω) (β) 
(η γεν. ύψους ως προσδιορισµός ποσού): αγορές ~ πενήντα χιλιάδων || 
εµπορική συµφωνία ~ ενός δισεκατοµµυρίου ΣΥΝ. µέγεθος, βαθµός 8. (µτφ.) η 
πνευµατική ή ηθική υπεροχή: το ~ των ιδεών/ των συλλογισµών ΣΥΝ. ανω-
τερότητα ΑΝΤ. κατωτερότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία, ύφος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ϋψος 
< ύψιστος (υποχωρητ.), κατά το σχήµα µήκιστος - µήκος, κύδιστος - κϋδος. 
Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. βρίσκοµαι στο ύψος (ενός τόπου) (< γαλλ. 
être à la hauteur d'un lieu), στέκοµαι στο ύψος των περιστάσεων (< γαλλ. être à 
la hauteur de l'occasion), παίρνω | χάνω ύψος (< γαλλ. prendre | perdre de la 
hauteur)]. 

ύψωµα (το) [µτγν.] {υψώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. τµήµα τού εδάφους, το οποίο 
προεξέχει λόγω τού ύψους του σε σχέση µε την έκταση γύρω του: το ~ 
προσέφερε καλό παρατηρητήριο για τη γύρω περιοχή ΣΥΝ. ψήλωµα ΑΝΤ. 
βαθούλωµα 2. ΕΚΚΛΗΣ. το µέρος τού πρόσφορου που έχει σφραγιστεί µε τα 
ιερά σύµβολα και δίνεται τεµαχισµένο σε κοµµάτια ως αντίδωρο στους 
πιστούς. — (υποκ.) υψωµατάκι (το). 

υψώνω ρ. µετβ. (ύψω-σα, -θηκα, -µένος} 1. σηκώνω ψηλά: ~ το κεφάλι | τη 
σηµαία | το βλέµµα | τα µάτια | το χέρι ΣΥΝ. ανεβάζω ΑΝΤ. χαµηλώνω, 
κατεβάζω- ΦΡ. (α) υψώνω | ορθώνω το ανάστηµα µου αντιµετωπίζω µια 
κατάσταση µε γενναιότητα, δεν φοβάµαι: παρά την ηλικία του, ύψωσε το 
ανάστηµα του και διεκδίκησε τα δικαιώµατα του ΑΝΤ. µαζεύοµαι, δειλιάζω (β) 
υψώνω τη φωνή µου ανεβάζω την ένταση τής φωνής µου, κυρ. επειδή έχω 
εκνευριστεί ή θέλω να επιβληθώ στους άλλους: µην υψώνεις σε µένα τη φωνή 
σου! ΣΥΝ. φωνάζω, (οικ.) γκαρίζω ΑΝΤ. µιλάω χαµηλόφωνα 2. ΜΑΘ. υψώνω 
(έναν αριθµό) σε (δύναµη) πολλαπλασιάζω (έναν αριθµό) µε τον εαυτό του 
τόσες φορές όσες αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη δύναµη: ~ το 5 στην τρίτη 
(53) 3. (µτφ.) µεταφέρω σε ανώτερο επίπεδο, εξισώνω: µε την ενέργεια του 
αυτή υψώθηκε σε σύµβολο τού αγώνα τής χώρας του ΣΥΝ. εξυψώνω ΑΝΤ 
ταπεινώνω, µειώνω 4. (µεσοπαθ. υψώνοµαι) πετώ σε ύψος, ανεβαίνω στον 
ουρανό: το αεροπλάνο υψώθηκε στα 3.000 πόδια ΣΥΝ. ανεβαίνω. — ύψωση 
(η) [µτγν.], υψωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. ύψώ (-όω) < ϋψος]. 



Φ 

Φ, φ: φει | φι, το εικοστό πρώτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Στην Αρχαία Ελληνική το γράµµα φει δήλωνε ένα κλειστό δασύ χειλικό 
σύµφωνο [ph] και συναποτελούσε µε τα o και χ τα δασέα σύµφωνα τής Ελληνικής. Στους χρόνους τής Κοινής το φ και τα λοιπά δασέα 
σύµφωνα έχασαν τη δασεία προφορά τους και δήλωσαν διαρκείς τριβόµενους συµφωνικούς φθόγγους (ph > f [phoros] > [foros], th > θ, kh > 
χ). Ωστόσο, στο φωνολογικό σύστηµα τής Αρχαίας Ελληνικής τα δασέα σύµφωνα ήταν τόσο σηµαντικά, ώστε όχι µόνον ονοµάστηκαν µε 
βάση αυτά όλα τα κλειστά σύµφωνα (δασέα: φ, θ, χ- µη δασέα | ψιλά: π, τ, κ - ενδιάµεσα των δασέων και µη δασέων, «µέσα»: β, δ, γ), αλλά οι 
Έλληνες επινόησαν και ειδικά γράµµατα, το Φ και το Χ, για να δηλώσουν αυτά τα σύµφωνα. Έτσι, µε βάση το γράµµα Θ, το οποίο προήλθε 
µε µεταβολή τής φωνητικής αξίας («εµφατικό οδοντικό»), που είχε το γράµµα αυτό στο βορειοσηµιτικό αλφάβητο, πλάστηκαν 
µονογράµµατες δηλώσεις και για το χειλικό δασύ (Φ) και για το ουρανικό δασύ (Χ). Οι ιστορικοί, µάλιστα, τής ελληνικής γραφής πιστεύουν 
ότι το Φ µπορεί να προήλθε µε ανάλογη αλλαγή στη µορφή τού γράµµατος O (άλλοι, όµως, το παράγουν από το γράµµα κόππα ρ, άλλοι από 
τη συνένωση δύο Υ κ.λπ.). Πριν από την επινόηση τής µονογράµµα-της δήλωσης τού Φ, το γράµµα δηλωνόταν κυρίως µε τον συνδυασµό ΠΗ 
(Π και δασύ Η). Η χαρακτηριστική δασεία προφορά τού Φ στην Αρχαία έκανε ώστε και οι λέξεις µε Φ που πέρασαν στη Λατινική και σε 
άλλες γλώσσες να γράφονται µε ph (πβ. αγγλ. phase = φάση, -phone = -φωνο, -phagy = -φαγία, philanthropy = φιλανθρωπία, philosophy = 
φιλοσοφία κ.λπ.). Το φι είναι απλούστερη γραφή τού φει, οφειλόµενη στο φαινόµενο τού ιωτακισµού (ει = ι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Φ, φ φει κ. <ρν το εικοστό πρώτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. φει, αριθµός). 

φα (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. Ο τέταρτος φθόγγος στη βασική κλίµακα τής δυ-
τικής µουσικής: ~ δίεση | ύφεση || το κλειδί τού ~. [ΕΤΥΜ. < διεθν. 
fa, από την πρώτη συλλ. τού λατ. famuli «δούλοι» (πληθ. τού επιθ. 
famulus). Βλ. λ. νότα]. 

φά' συγκεκοµµ. τ. τής προστ. φά(γ)ε (φά'το) τού ρ. τρώω (βλ.λ.). 
φάβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το φυτό λαθούρι: ~ σαντορινιά 2. ο εδώ-
διµος καρπός τού λαθουριού 3. (συνεκδ.) κιτρινωπός χυλός που πα-
ρασκευάζεται από τους αποφλοιωµένους και τριµµένους καρπούς 
τού λαθουριού' ΦΡ. (µτφ.) κάποιον λάκκο έχει η φάβα κάτι ύποπτο 
συµβαίνει ΣΥΝ. κάτι δεν πάει καλά 4. (ως µειωτ. χαρακτηρισµός) φιά-
σκο, αποτυχία: ~ η νέα του ταινία ΣΥΝ. πατάτα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φάβα 
(τό) (µε αλλαγή γένους κατά τα θηλ.) < λατ. faba, που συνδ. µε 
σερβοκρ. bob, ρωσ. bob, bòba κ.ά.]. 

φαβιανός (ο) ΙΣΤ. µέλος τής Φαβιανής Εταιρείας (που αποσκοπούσε 
στην εγκαθίδρυση δηµοκρατικού σοσιαλιστικού καθεστώτος στη Μ. 
Βρετανία) και οπαδός τής άποψης ότι πρέπει να επικρατήσει ο σο-
σιαλισµός σταδιακά και όχι µε επανάσταση. — φαβιανισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. fabian, ονοµασία εταιρείας (Fabian 
Society), που ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1884. Η ονοµασία ανάγεται 
στον Ρωµαίο στρατηγό Φάβιο Μάξιµο (Quintus Fabius Maximus), o 
οποίος νίκησε τον Αννίβα κατά τον Β' Καρχηδονιακό Πόλεµο εφαρ-
µόζοντας την τακτική τής αναµονής και των ελιγµών, αποφεύγοντας 
µια ανοιχτή, αποφασιστική σύγκρουση]. 

φαβισµος (ο) ΙΑΤΡ. η κυάµωση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
favisme < ιταλ. fava < λατ. faba (βλ. λ. φάβα)]. 

φαβορί (το) {άκλ.} 1. το άλογο που θεωρείται ότι έχει τις µεγαλύτε-
ρες πιθανότητες να κερδίσει την κούρσα | διαδροµή: ποντάρω | παί-
ζω όλα τα χρήµατα µου στο - ΑΝΤ. αουτσάιντερ 2. (συνήθ.) αυτός που 
θεωρείται ότι έχει τις µεγαλύτερες πιθανότητες να επικρατήσει των 
άλλων σε περιπτώσεις συναγωνισµού ή ανταγωνισµού: η Αθήνα ήταν 
το - για την ανάληψη των Ολυµπιακών Αγώνων τού 2004 || αυτή η 
οµάδα είναι το ~ για την πρόκριση στον επόµενο γύρο ΑΝΤ. αουτσάι-
ντερ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. favori | -ite < ιταλ. favorito, µτχ. τού ρ. favorire «ευ-
νοώ» < favore «εύνοια, ευµένεια» < λατ. favor, -oris]. 

φαβορίτα (η) {φαβορίτων} οι τρίχες που αφήνουν οι άνδρες αξύρι-
στες από το ύψος των αφτιών και προς τα κάτω ώς τα µάγουλα ή την 
άρθρωση τής γνάθου: αφήνω φαβορίτες || ξυρίζω | κονταίνω τις -
µου. — (υποκ.) φαβοριτούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. favorite < ιταλ. favorito (βλ. λ. φαβορί). Αρχικώς τη συ-
νήθεια αυτή ανέπτυξαν άνδρες από την Τοσκάνη, οι οποίοι θεωρού-
σαν την τριχοφυΐα στις παρειές ένδειξη ανδρισµού. Τους άνδρες αυ-
τούς οι Γάλλοι αποκάλεσαν favoris «ευνοηµένους, επικρατούντες»]. 

φαβοριτισµός (ο) η σκανδαλωδώς ευνοϊκή µεταχείριση κάποιων σε 
σχέση µε τους πολλούς, ιδ. σε κρατικές υπηρεσίες ΣΥΝ. ευνοιοκρατία 
ΑΝΤ. αξιοκρατία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. favoritisme < favorite 
(βλ. κ. φαβορί)]. 

φαγάδικος, -η, -ο 1. αυτός που καταναλώνει πολλή τροφή ή ενέργεια 
για να συντηρηθεί: ~ ζωντανό | µηχάνηµα ΣΥΝ. φαγανός, φαγάς ΑΝΤ. 
λιτοδίαιτος, λιγόφαγος 2. (οικ.) φαγάδικο (το) το µέρος όπου σερβίρεται 
φαγητό ΣΥΝ. µαγέρικο, ταβέρνα. Επίσης φαγούδικός (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < φαγάς (πληθ. φαγάδες) + παραγ. επίθηµα -ικος]. 

φαγάκι (το) → φαΐ 
φαγανα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το µηχάνηµα που χρησιµεύει 

για τη διάνοιξη κοιλωµάτων, την αφαίρεση πετρωµάτων ή/και τη µε- 

ταφορά χωµάτων ΣΥΝ. εκσκαφέας 2. το πλωτό συνήθ. µηχάνηµα που 
χρησιµεύει για την οµαλοποίηση ή απλώς τον καθαρισµό τού βυθού 
τής θάλασσας, τής λίµνης ή ποταµού ΣΥΝ. βυθοκόρος 3. (µτφ.) αυτός 
που καταναλώνει µεγάλες ποσότητες τροφής ή ενέργειας: το µωρό 
είναι σκέτη ~, κάθε δύο ώρες θέλει τάισµα. Επίσης φαγόνας (ο) (σηµ. 
3). 
[ETYM. < φαγανός (υποχωρητ.) ή, σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, < µτγν. 
φάγων, -όνος «σιαγόνα» < θ. φαγ- τού αορ. β' ε-φαγ-ον (βλ. λ. φαγητό)]. 

φαγανός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που τρώει πολύ. [ΕΤΥΜ. < θ. φαγ- (τού 
αορ. β' ε-φα-γον, βλ. λ. φαγητό) + παραγ. επίθηµα -ανός (πβ. κ. τραγ-
ανός)]. 

φαγάς (ο) {φαγάδες}, φαγού (η) {φαγούδες} πρόσωπο που τρώει πο-
λύ (πβ. λ. καλοφαγάς) ΣΥΝ. φαταούλας, λαίµαργος ΑΝΤ. λιτοδίαιτος, 
λιγόφαγος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φαγάς < θ. φαγ- τού αορ. β' ε-φαγ-ον (βλ. λ. φαγητό) + 
παραγ. επίθηµα -ας]. 

<ραγγρί (το) (φαγγρ-ιού | -ιών} ψάρι κοκκινωπού ή ασηµόλευκου χρώ-
µατος, το οποίο ζει στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό, συγγενεύει µε 
τον σαργό, το λυθρίνι, τη συναγρίδα και την τσιππούρα και αποτελεί 
εκλεκτό έδεσµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *φαγρίον, υποκ. τού αρχ. φάγρος, αβεβ. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε το µτγν. φάγρος «ακόνη» λόγω των κοφτερών δοντιών τού 
ψαριού. Ωστόσο, το µτγν. φάγρος «ακόνη» δεν έχει ερµηνευθεί ικα-
νοποιητικά, ίσως συνδ. µε αρµ. bark «πικρός (για γεύση)», πράγµα 
που θα οδηγούσε σε I.E. *bhag-ro- «αιχµηρός»]. 

φαγέδαινα (η) {φαγεδαινών} ΙΑΤΡ. εξέλκωση (βλ.λ.) που απλώνεται 
στο σώµα καταστρέφοντας το καλυπτήριο σύστηµα ή και βαθύτερα 
τις σάρκες ΣΥΝ. (λαϊκ.) φά(γ)ουσα. — φαγεδαινικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *φαγ-εδών (κατά τις ονοµασίες ασθενειών σε -αινα, πβ. 
γάγγρ-αινα) < θ. φαγ- τού αορ. β' ε-φαγ-ον (βλ. λ. φαγητό) + παραγ. 
επίθηµα -εδών (πβ. κ. σηπ-εδών)]. 

φαγεδαινισµός (ο) ΙΑΤΡ. η τάση έλκους ή πληγής να επεκταθεί σε όλη 
την επιφάνεια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phagédénisme]. 

φαγεντιανός, -ή, -ό αυτός που έχει κατασκευαστεί από πηλό και έχει 
λουστραριστεί µε κασσιτερούχο βερνίκι: ~ σερβίτσιο ΣΥΝ. πορ-
σελάνινος (βλ. κ. λ. φαγιάντσα). 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τής ιταλ. πόλης Faenza (> γαλλ. Fayence), όπου πρω-
τοαναπτύχθηκε αυτή η τεχνική (βλ. κ. φαγιάντσα)]. 

φαγητό (το) 1. η τροφή που παρασκευάζει ή/και καταναλώνει κανείς 
για να επιβιώσει: - νόστιµο | ανάλατο | άνοστο | βαρύ | καµένο | κα-
λοµαγειρεµένο | λαδερό | νερόβραστο | νηστήσιµοΙ σπιτικό | πικάντικο 
| πρόχειρο | τής ώρας || τι ~ ετοίµασες | θα φάµε σήµερα; ΦΡ. (α) 
φαγητό σε πακέτο φαγητό παρασκευασµένο σε εστιατόριο, ταβέρνα 
ή άλλο παρόµοιο κατάστηµα, το οποίο παίρνει κανείς µαζί του για να 
το καταναλώσει αλλού ή του το στέλνουν στο σπίτι (β) έτοιµο φαγη-
τό φαγητό προπαρασκευασµένο και µερικές φορές µισοψηµένο, το ο-
ποίο διατίθεται σε τυποποιηµένες συσκευασίες στα καταστήµατα (γ) 
ξσναζεσταµένο φαγητό (µτφ.) χαρακτηρισµό ιδέας, άποψης, κατά-
στασης κ.λπ. που επαναλαµβάνεται αυτούσια, χωρίς να προσφέρει 
κάτι καινούργιο: όσα περισπούδαστα µας αραδιάζει, δεν είναι παρά -
επαναλαµβάνει συνεχώς τον εαυτό του 2. (συνεκδ.) το να τρώει κα-
νείς: όταν έχει στενοχώριες, το ρίχνει στο - || µου αρέσει το ~, γι'αυτό 
και δεν µπορώ να κάνω δίαιτα 3. (συνεκδ.) η ώρα κατά την οποία 
γευµατίζει κανείς: µετά το ~ πίνει έναν καφέ ΣΥΝ. γεύµα | δείπνο. Επί-
σης (λαϊκ.) φαΐ (βλ.λ.) κ. φαγί. — (υποκ.) φαγητούλι (το). [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. φαγητόν < θ. φαγ- (τού αορ. β' ε-φαγ-ον) + -ητόν, ουδ. τού 
επιθήµατος -ητός. o τ. ε-φαγ-ον (απρφ. φαγ-εϊν) χρησιµοποιήθη- 
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κε ως αόρ. β' τού αρχ. εσθίω «τρώγω», αλλά δεν συνδέεται ετυµολο-
γικά µαζί του ούτε εµφανίζει οµόρριζο ενεστώτα. Το αρχ. θ. φαγ-
ανάγεται σε I.E. *bhag- «διαµοιράζω, διανέµω» (κυρ. τροφή(, πβ. σαν-
σκρ. bhajati «διαιρώ», bhak-sâ-h «φαγητό, τροφή», αρχ. σλαβ. bogatü 
«πλούσιος» κ.ά.]. 

-φαγία λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. ότι κάποιος τρώει κάτι: αβγο-
φαγία, χορτο-φαγία, κρεατο-φαγία 2. ότι κάποιος τρώει µε ορισµένο 
τρόπο: ταχυ-φαγία, πολυ-φαγία, ωµο-φαγία 3. ότι κάποιος τρώει σε 
ορισµένη ποσότητα: πολυ-φαγία, ολιγο-φαγία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το θ. φαγ- (βλ. λ. φαγητό)]. 

φαγιάντσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο φαγεντιανός (βλ.λ.) ΣΥΝ. πορσε-
λάνινος 2. (γενικότ.) µεγάλο και πλατύ σκεύος σερβιρίσµατος: TO ψη-
τό θα µπει στη ~ ΣΥΝ. πιατέλα. Επίσης φαγιάνς {άκλ.} (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τής πόλης Faenza (Β. Ιταλία) < λατ. Faventia, που 
σηµαίνει «σιωπή, σιγή», προφανώς εξαιτίας τής ήσυχης θέσης όπου 
βρισκόταν η πόλη]. 

φαγίουµ (το) {άκλ.} ΑΡΧΑΙΟΛ.-ΤΕΧΝ. νεκρική προσωπογραφία τής 
Ελληνιστικής Περιόδου φιλοτεχνηµένη κυρ. µε την τεχνική τής 
εγκαυστικής πάνω σε λεπτή σανίδα ή ύφασµα. [ΕΤΥΜ. Από το όν. τής 
πόλεως Al-Fayyum τής Αιγύπτου, όπου βρέθηκε νεκρόπολη µε νεκρικές 
προσωπογραφίες τής φερώνυµης τεχνικής]. 

φαγκότο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. ορχηστρικό ξύλινο πνευστό όργανο µε δι-
πλή γλωσσίδα ΣΥΝ. βαρύαυλος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fagotto, αρχική σηµ. «δέσµη, δεµάτι», αβεβ. ετύµου, 
ίσως συνδ. µε νορβ. fagg (ίδια σηµ.)]. 

φαγκρί (το) → φαγγρί 
φαγοκύτταρο (το) [1897] {φαγοκυττάρ-ου | -ων} ΒΙΟΛ. κύτταρο που α-

νήκει στον αµυντικό µηχανισµό τού οργανισµού, καθώς έχει τη δυ-
νατότητα να περικλείει στο εσωτερικό του και να χωνεύει -διασπώ-
ντας τα- ανόργανα σωµατίδια αλλά και παθογόνους οργανισµούς, ό-
πως τα µικρόβια. — φαγοκυτταρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phagocyte < phago- (< θ. φαγ-, 
βλ. λ. φαγητά) + -cyte (< αρχ. κύτος)]. 

φαγοκυττάρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΒΙΟΛ. Ο µηχα-
νισµός πρόσληψης από το κύτταρο στερεών ή παχύρρευστων σωµα-
τιδίων µε εγκόλπωση τής κυτταρικής µεµβράνης και περίκλειση των 
τροφικών ή επιβλαβών για τον οργανισµό σωµατιδίων ΣΥΝ. (ορθότ.) 
κυτταροφαγία. Επίσης φαγοκύτωση [1891]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. phagocytose]. 

φαγοκύτωση (η) → φαγοκυττάρωση 
φαγοπότι (το) {χωρ. γεν.} 1. το να καταναλώνει κανείς ταυτόχρονα 

τροφή και οινοπνευµατώδη συνήθ. ποτά 2. (συνήθ. συνεκδ.) η δια-
σκέδαση και η καλή διάθεση που δηµιουργείται, όταν µαζεύεται πα-
ρέα που καταναλώνει τροφή και οινοπνευµατώδη ποτά: το ρίξαµε 
στο ~ και το τραγούδι || γερό - ΣΥΝ. γλέντι, ξεφάντωµα, (λόγ.) συµπό-
σιο, ευωχία, (λαϊκ.) τσιµπούσι- ΦΡ. (µτφ.) µεγάλο φαγοπότι για ρυθ-
µίσεις ή ατασθαλίες από τις οποίες επωφελήθηκαν κάποιοι οικονο-
µικά: ~ στις προµήθειες εξοπλισµού. [ΕΤΥΜ. µεσν., υποκ. τ. *φαγό-
ποτον < φα)γ)ί + ποτόν]. 

-φάγος λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. αυτόν που τρώει κάτι: µυρ-
µηγκο-φάγος, χορτο-φάγος, κρεατο-φάγος, παµ-φάγος 2. αυτόν που 
εξολοθρεύει κάτι/κάποιους: τουρκο-φάγος, κοµουνιστο-φάγος 3. αυ-
τόν που αποκτά παράνοµα ή δόλια κάτι: οικοπεδο-φάγος 4. αυτόν 
που τρώει κάτι σε ορισµένη ποσότητα: πολυ-φάγος, ολιγο-φάγος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το θ. φαγ- (βλ. λ. φαγητό)]. 

φαγούρα (η) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) 1. δερµατικός ερεθισµός που προ-
καλεί σε άνθρωπο (ή και ζώο) κνησµό, την επιθυµία να ξυστεί: µ' 
έπιασε ~ στην πλάτη || αυτή η σκόνη φέρνει ~ ΣΥΝ. (λόγ.) κνησµός 2. 
(µτφ.) εσωτερική αναστάτωση, ανησυχία ή επιθυµία για κάτι: «Επτά 
χρόνια ~» (τίτλος κινηµατογραφικής ταινίας)· ΦΡ. (ειρων.) είχα µια 
φαγούρα για κάτι παντελώς αδιάφορο: -Ξέρεις, ο Σάκης δεν θα έρθει 
µαζί µας. -Κι ~ αν θα 'ρθει µαζί µας ή όχι! ΣΥΝ. µεγάλη µου σκα-σίλα. 
[ΕΤΥΜ. < θ. φαγ- (βλ. λ. φαγητό) + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. θολ-
ούρα]. 

ψόγουσα (η) → φαγέδαινα 
φαγώθηκα ρ. → τρώω 
φάγω µα (το) {φαγώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να φάει κανείς κάτι 

ΣΥΝ. (λόγ.) βρώση 2. (µτφ.) η καταστροφή ή φθορά από τριβή ή διά-
βρωση: το ~ τού βράχου από το κύµα | τού τοίχου από την υγρασία | 
των ελαστικών τού αυτοκινήτου 3. (µτφ.) η φαγωµάρα (βλ.λ.): όλη µέ-
ρα σ' αυτό το σπίτι γκρίνια και -■ δεν τους αντέχω άλλο! 

φαγωµάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η διαρκής αντιπαλότητα και αντι-
παράθεση µεταξύ ατόµων, που συνοδεύονται συνήθ. από γκρίνια: 
εµάς τους Έλληνες µας τρώει η ~ ΣΥΝ. φάγωµα. Επίσης φαγωµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. < φάγωµα + παραγ. επίθηµα -άρα, πβ. κ. σιχαµ-άρα]. 

φαγωµένος, -η, -ο → φαγωνοµαι, τρώω 
φαγωµός (ο) → φαγωµάρα 
φαγωνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {φαγώ-θηκα, -µένος} 1. τρώγοµαι (βλ.λ.) 

2. (µτφ.) υφίσταµαι φθορά από τριβή ή διάβρωση: ο βράχος φαγώθη-
κε από το κύµα || τα λάστιχα φαγώθηκαν από τα απότοµα φρεναρί-
σµατα ΣΥΝ. φθείροµαι, διαβρώνοµαι 3. (µτφ.) βρίσκοµαι σε διαρκείς 
προστριβές µε κάποιον, γκρινιάζουµε ο ένας στον άλλον: από παιδιά 
δεν µπορούσαν να τα βρουν µεταξύ τους- όλη την ώρα φαγώνονταν! 
ΣΥΝ. τρώγοµαι, µαλώνω, καβγαδίζω 4. (η µτχ. φαγωµένος, -η, -ο) αυ-
τός που έχει φάει και έχει χορτάσει: µην ετοιµάσεις τίποτα για µένα· 
είµαι ~ (βλ. κ. λ. τρώω) ANT. νηστικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < θ. φαγ- (βλ. λ. φαγ-ητό) + -ώνω | -ώνοµαι]. 

φαγώσιµος, -η, -ο 1. αυτός που είναι κατάλληλος για να καταναλωθεί 
ως τροφή: ~ καρπός ΣΥΝ. (λόγ.) εδώδιµος, βρώσιµος 2. φαγώσιµα (τα) 
αυτά που µπορούν να καταναλωθούν ως τροφή: έχουµε αρκετά - για 
το τριήµερο; ΣΥΝ. τρόφιµα. 
[ΕΤΥΜ. < θ. φαγ- (βλ. λ. φαγ-ητό) + παραγ. επίθηµα -σιµός, κατ' ανα-
λογίαν προς τ. όπως αναλ-ώσιµος, βι-ώσιµος κ.ά.]. 

φάδι (το) → υφάδι 
φάε, φάτε ρ. -> τρώω 
φαεινός, -ή, -ό φωτεινός, λαµπρός· στις ΦΡ. (α) φαεινή ιδέα θαυµάσια 

ιδέα, η ιδέα που έρχεται στο µυαλό κάποιου σαν φως που φώτισε, 
έλαµψε ξαφνικά (β) (λόγ.) ηλίου φαεινότερον βλ. λ. ήλιος. — φαει-
νότητα (η) [1854]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *φαΕεσ-νός (µε απλοποίηση τού συµπλέγµατος -σν- και 
αντέκταση) < θ. *φαΡεσ- (βλ. λ. φως | φάος) + παραγ. επίθηµα -νός. 
Η φρ. φαεινή ιδέα αποδίδει τη γαλλ. idée lumineuse]. 

φαΐ κ. (λαϊκ.) φαγί (το) {φαγ-ιού | -ιά, -ιών} 1. το φαγητό (βλ.λ.)· ΦΡ. 
(κάτι) έχει φαΐ | ψωµί βλ. λ. ψωµί 2. (+γεν. αδύνατου τ. προσωπικής 
αντων., σε φρ. τού τύπου (κάτι) είναι το φαΐ µου) για κάτι στο οποίο 
είναι κανείς πολύ ικανός, µε το οποίο είναι πολύ εξοικειωµένος ή µε 
το οποίο ασχολείται συνεχώς: τα σταυρόλεξα είναι το ~ µου. — 
(υποκ.) φαγάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. φαγεϊ(ν), που χρησιµοποιήθηκε ως ουσ., < αρχ. απρφ. 
φαγειν (βλ. λ. φαγητό). o τ. φαί οφείλεται σε σίγηση τού ενδοφωνηε-
ντικού -y-]. 

Φαίδρα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. σύζυγος τού Θησέα και θετή µητέρα τού Ιππο-
λύτου, τον οποίο και ερωτεύθηκε παράφορα 2. γυναικείο όνοµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., θηλ. τού επιθ. φαιδρός (βλ.λ.) µε αναβιβασµό τού 
τόνου]. 

φαιδρολόγηµα (το) [1891] {φαιδρολογήµ-ατος | -ατα,-άτων} (λόγ.) 1. 
λόγος που προκαλεί ευχαρίστηση ή γέλιο ΣΥΝ. ευφυολόγηµα, χαριτο-
λόγηµα, αστεϊσµός 2. λόγος ή άποψη η οποία στερείται σοβαρότη-
τας, που δεν λαµβάνεται σοβαρά υπ' όψιν: µε φαιδρολογήµατα δεν 
γίνεται πολιτική- χρειάζονται επιχειρήµατα! ΣΥΝ. φαιδρότητα, γελοι-
ότητα. Επίσης φαιδρολογία (η). — φαιδρολόνος (ο/η) [1895], φα!-
δρολονώ ρ. [1890] {-είς...} (σηµ. 2). 

φαιδρός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. αυτός που λάµπει από χαρά: ~ πρόσωπα 
από τη χαρά τής ηµέρας ΣΥΝ. ιλαρός, γελαστός, χαρούµενος ΑΝΤ. κα-
τηφής, βαρύς, δύσθυµος 2. αυτός που προκαλεί γέλιο, ευχαρίστηση: ~ 
ιστορία ΣΥΝ. αστείος, ευτράπελος ΑΝΤ. σοβαρός 3. (κακόσ.) αυτός τον 
οποίο δεν µπορεί κανείς να πάρει στα σοβαρά: είναι ~ υποκείµενο- τι 
ασχολείσαι µαζί του; ΣΥΝ. γελοίος, σαχλός ΑΝΤ. σοβαρός · ΦΡ. η χώ-
ρα όπου ανθεί η φαιδρά πορτοκαλέα (ειρων.) η χώρα στην οποία δεν 
υπάρχει η αναγκαία σοβαρότητα στην αντιµετώπιση καταστάσεων: 
µην περιµένεις σοβαρή αντιµετώπιση τέτοιων ζητηµάτων εδώ είναι ~. 
— φαιδρά επίρρ., φαιδρότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < *gwh3i-d-ro- (µε οδοντική παρέκταση -d- και επίθηµα -
ro-) < I.E. *gwhai- «λαµπερός, φωτεινός», πβ. λιθ. gaidrùs «καθαρός, 
ανοιχτός (ενν. ουρανός χωρίς σύννεφα)», αρχ. πρωσ. gaidis «σιτάρι 
λευκό, έτοιµο για θερισµό» κ.ά. Οµόρρ. φαι-ός (βλ.λ.)]. 

φαιδρά πορτοκαλέα. Ειρωνική αναφορά σε µια παλαιότερη (τού 
19ου αι.) στοµφώδη και εξωπραγµατική ωραιοποίηση τής Ελλά-
δας. Η φρ. προέρχεται από το ποίηµα «Ή γη τής Ελλάδος» τού ρο-
µαντικού ποιητή, µεταφραστή και λεξικογράφου Αγγ. Βλάχου 
(1838-1920): Ξεύρεις την χώραν πού άνθεϊ φαιδρά πορτοκαλέα | 
πού κοκκινίζ' ή σταφυλή | και θάλλει ή έλαια; | "Ω δεν τήν αγνοεί 
κανείς-1 εϊναι ή γη ή έλληνίς. Το ποίηµα διακωµωδήθηκε στο 
περιοδικό Ραµπαγάς. 

φαιδρύνω ρ. µετβ. {φαίδρυνα} (λόγ.) καθιστώ (κάτι) φαιδρό: µε τους 
αστεϊσµούς του επιχείρησε να φαιδρύνει την ατµόσφαιρα. — φαι-
δρυντικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φαιδρός (βλ.λ.)]. 

Φαίδων (ο) {Φαίδων-ος, -α) 1. ο Ηλείος- αφοσιωµένος µαθητής τού 
Σωκράτη, ο οποίος ίδρυσε στην Ήλιδα τη λεγόµενη Ηλειακή φιλοσο-
φική σχολή 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Φαίδωνας. [ΕΤΥΜ: 
αρχ. κύρ. όν. < θ. φαιδ- τού επιθ. φαιδρός (βλ.λ.)]. 

φαιλόνιο (το) {φαιλονί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. Ο µανδύας χωρίς µανίκια, 
τον οποίο φορούν εξωτερικά οι κληρικοί. Επίσης φαιλόνι [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. φαιλόνιον, υποκ. τού φαιλόνης (ό) < φαινόλης (µε αντιµετάθεση), 
λ. τού καθηµερινού λεξιλογίου, που προέρχεται από το αρχ. ρ. φαίνω 
| -οµαι και το παραγ. επίθηµα -όλης]. 

φαιναλ-φορ (το) {άκλ.} ελλην. τελικός (γύρος) των τεσσάρων ASK. η 
τελική φάση διοργάνωσης (συνήθ. µπάσκετ), στην οποία τέσσερεις 
οµάδες παίζουν αγώνες µεταξύ τους διεκδικώντας έναν τίτλο (πρω-
τάθληµα, κύπελλο): το ~ τού Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο µπάσκετ 
διεξάγεται φέτος στη Βαρκελώνη. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. final-four «τελικός 
(γύρος) των τεσσάρων»]. 

φαινόλη (η) {φαινολών} ΧΗΜ. στερεά οργανική ένωση που ανήκει 
στην τάξη των αλκοολών, είναι παράγωγο τού βενζολίου και παράγε-
ται από τη λιθανθρακόπισσα· χρησιµοποιείται στην παρασκευή χρω-
στικών υλών, φαρµάκων, απολυµαντικών κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < ρ. φαίνω | -
οµαι + παραγ. επίθηµα -όλη, ελληνογενής ξέν. όρ;, < γαλλ. phénol]. 

φαίνοµαι ρ. αµετβ. {φάνηκα} 1. είµαι ή γίνοµαι αντιληπτός µε την 
όραση: µετά από λίγο φάνηκε η αντικρινή στεριά || δεν φαίνεται µε 
γυµνό µάτι- χρειάζεται µικροσκόπιο || κάτω από το παλτό φαινόταν το 
φόρεµα της || από την ταράτσα τού σπιτιού µου φαίνεται η Ακρόπολη || 
(παροιµ.) «χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει» || (µτφ.) 



φαινοµεναλισµός 1865 φακελώνω 
 

δεν άφηνε ποτέ να φανούν τα συναισθήµατα του || αν φανεί, πείτε του 
να µου τηλεφωνήσει ΣΥΝ. διακρίνοµαι, εµφανίζοµαι ANT. είµαι 
αόρατος, χάνοµαι, σβήνω 2. (+κατηγορούµενο ή επίρρ.) δίνω την 
εντύπωση ότι είµαι: ~ κουρασµένος | ευδιάθετος | καλά || όλα φαίνο-
νταν να πηγαίνουν καλά, ώσπου ήρθε η δυσάρεστη είδηση || φαίνεται 
ψηλότερος απ' όσο πραγµατικά είναι || φαίνεται σοβαρή εταιρεία || 
πώς σου φαίνεται η ιδέα µου; || η γυναίκα τού Καίσαρα πρέπει όχι 
µόνο να είναι τίµια, αλλά και να φαίνεται ΣΥΝ. δείχνω- ΦΡ. (κάτι) εί-
σαι και φαίνεσαι (οικ.) ως απάντηση σε κάποιον που µας αποκάλεσε 
µε αρνητικού περιεχοµένου λέξη, επαναλαµβάνοντας µε έµφαση αυτό 
που είπε ως χαρακτηρισµό για τον ίδιο: Βλάκας ~! 3. βεβαιώνω ότι 
είµαι: µε αυτή του την υπεύθυνη πράξη φάνηκε άξιος τής εµπιστο-
σύνης σας | αντάξιος των περιστάσεων || ποιος είναι πιο έξυπνος, θα 
φανεί στο µέλλον! ΣΥΝ. αποδεικνύοµαι· ΦΡ. η καλή µέρα από το πρωί 
φαίνεται βλ. λ. ηµέρα 4. (απρόσ. φαίνεται) είναι πιθανό: δεν µε πήρε 
τηλέφωνο" ~ δεν γύρισε ακόµη στο σπίτι || ~ ότι θα βρέξει | θα έχουµε 
προβλήµατα || -Λες να τα καταφέρει; -Έτσι ~ || απ'ό,τι ~, καλό είναι 
να φύγετε 5. (τριτοπρόσ. φαίνεται) (α) προκύπτει, συνάγεται: -Από 
πού ~ ότι ξέρει τη γλώσσα; -Έχει ζήσει χρόνια στο εξωτερικό (β) είναι 
φανερό: -Εχω να κοιµηθώ τρεις µέρες —! Εχεις τα χάλια σου- ΦΡ. 
(µου) φαίνεται (i) έχω την εντύπωση: ~ ότι δεν έχεις προετοιµαστεί 
καλά για τις εξετάσεις || τα πράγµατα θ'αλλάξουν, φαίνεται· 
θ'αναλάβει νέος υπουργός (βλ. κ. σηµ. 2) (ii) δίνω την εντύπωση: έχει 
πατήσει τα πενήντα, αλλά δεν του φαίνεται 6. (η µτχ. φαινόµενος, -
µένη, -µενο) ΑΣΤΡΟΝ.ΜΑΘ.ΦΥΣ. αυτός που υπάρχει όπως υποπίπτει 
στην αντίληψη τού παρατηρητή, κατ' αντιδιαστολή προς εκείνον που 
υπάρχω όπως πραγµατικά είναν φαινοµενικός: ~ χρόνος | κίνηση | 
ταχύτητα | µέγεθος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοµίζω. 
[ETYM. < αρχ. φαίνω | -οµαι < *φά-ν-_/ω (µε: έρρινο πρόσφυµα -ν-) < θ. 
φά-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *bhà- µε βασικές σηµ. «λάµπω, φωτί-
ζω» και «λέγω, εξηγώ» (τού ρ. φηµί, βλ. λ. φήµη). Η λ. συνδ. µε σαν-
σκρ. bhati «φωτίζει», bhanu- «λάµψη, φως», αρµ. banam «αποκαλύ-
πτω», αρχ. ιρλ. ban «λευκός», γερµ. bohnern «γυαλίζω» κ.ά. Οµόρρ. 
φαν-ερός, φά-σις (-η), φά-σµα, φαντ-άζοµαι, φάντ-ασµα κ.ά. Βλ. κ. 
φως]. 

φαινοµεναλισµός (ο) → φαινοµενοκρατία 
φαινοµενικός, -ή, -ό [1886] αυτός που δεν έχει πραγµατική οντότητα, 

που φαίνεται χωρίς να υπάρχει: ~ ηρεµία | αγάπη | φιλία | αιτία | 
αδιαφορία | ευκολία ΣΥΝ. πλαστός, πλασµατικός, επιφανειακός ANT. 
πραγµατικός, αληθινός. — φαινοµενικ-ά | -ώς [1864] επίρρ., φαινο-
µενικότητα (η) [1890]. [ETYM· Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
apparent]. 

φαινοµενισµός (ο) → φαινοµενοκρατία 
φαινόµενο (το) {φαινοµέν-ου | -ων} 1. οτιδήποτε συλλαµβάνει η συ-

νείδηση τού ανθρώπου µέσω των αισθήσεων του: η συστηµατική 
ενασχόληση µε τα ~ οδήγησε τον άνθρωπο στην επιστήµη· ΦΡ. (α) 
κατά τα φαινόµενα σύµφωνα µε αυτό που γίνεται αντιληπτό: ~ αύριο 
θα έχουµε καλοκαιρία | είναι χρεωµένος ώς τον λαιµό ΣΥΝ. απ' ό,τι 
φαίνεται, πιθανότατα (β) τα φαινόµενα απατούν βλ. λ. απατώ 2. (α) 
οτιδήποτε παρατηρείται στη φύση, την κοινωνία ή στον άνθρωπο και 
γίνεται αντιληπτό µέσω τής ανθρώπινης παρατήρησης και εµπειρίας: 
φυσικό | βιολογικό | ζωικό | ηλεκτρικό | µαγνητικό | µετεωρολογικό | 
καιρικό | µηχανικό | νευρικό | οπτικό | ουράνιο | περιοδικό ~ || το ~ 
τού θερµοκηπίου || κοινωνικό | ρατσιστικό | εθνικιστικό | πολιτικό | 
πνευµατικό ~ (β) (προφορ. κυρ. στον πληθ.) αντί τού καιρικά φαινό-
µενα: αναµένονται ακραία ~ 3. οτιδήποτε ασυνήθιστο, οτιδήποτε πα-
ρεκκλίνει από τα συνηθισµένα προκαλώντας έκπληξη: οι χιονοπτώ-
σεις µέσα στο καλοκαίρι αποτελούν ~|| το ~ τής γλωσσολαλίας 4. (για 
πρόσ.) αυτός που παρεκκλίνει παρουσιάζοντας µία ιδιότητα σε 
εξαιρετικό βαθµό: Μα εσύ είσαι ~! Πού τα ξέρεις όλ'αυτά; 5. ΦΙΛΟΣ, 
οτιδήποτε γίνεται αντιληπτό από (ή σχετίζεται µε) την ανθρώπινη 
εµπειρία και όχι από την ανθρώπινη νόηση και το οποίο µπορεί να 
αποτελεί έκφανση τής πραγµατικότητας και όχι την ίδια την πραγ-
µατικότητα. [ΕΤΎΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. µτχ. ενεστ. τού αρχ. φαίνοµαι 
(βλ.λ.)]. 

φαινοµενοκρατία (η) {χωρ. πληθ.) ΦΙΛΟΣ, η θεωρία σύµφωνα µε την 
οποία ο άνθρωπος έχει αντίληψη και γνώση µόνο των φαινοµένων α-
πό τα αντικείµενα και όχι των ίδιων των αντικειµένων, πράγµα που 
συνεπάγεται ότι τα αντικείµενα τής γνώσης και τής εµπειρίας είναι 
µόνο συνειδησιακά, δηλ. υποκειµενικά αισθήµατα. Επίσης φαινοµε-
νισµός κ. φαινοµεναλισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. < φαινόµενο + -κρατία < κρατώ, απόδ. τού ελληνογενούς 
αγγλ. phenomenalism]. 

φαινοµενολογία (η) [1858] ΦΙΛΟΣ. 1. η επιστηµονική παρατήρηση 
των φαινοµένων 2. σύγχρονο ρεύµα µε κύριο εκπρόσωπο τον Χού-
σερλ και αντικείµενο τη µελέτη των φαινοµένων, τα οποία αντιµετω-
πίζονται ως συνειδητές εµπειρίες και µπορούν να αποτελέσουν αφε-
τηρία για τη σύλληψη των όντων καθ' εαυτά, απαλλαγµένων από 
συµβεβηκότα. — φαινοµενολογικός, -ή, -ό, φαινοµενολογικ-ώς | -ά 
επίρρ. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Phänomenologie]. 

φαινότυπος (ο) {φαινοτύπ-ου | -ων, -ους} ΒΙΟΛ. το σύνολο των εµφα-
νών χαρακτηριστικών ενός οργανισµού, τα οποία προκύπτουν από 
την αλληλεπίδραση κληρονοµικών ιδιοτήτων και περιβάλλοντος (πβ. 
λ. γονότυπος). — φαινοτυπικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. phénotype]. 

φαίνω ρ. → υφαίνω 
φαιοκίτρινος, -η, -ο [1840] αυτός που έχει απόχρωση µεταξύ φαιού 

και κίτρινου. 
φαιοκόκκινος, -η, -ο αυτός που έχει απόχρωση µεταξύ φαιού και 

κόκκινου. 
φαιοπράσινος, -η, -ο [1890] αυτός που έχει απόχρωση µεταξύ φαιού 
και πράσινου. 

φαιός, -ά, -ό (λόγ.) 1. αυτός που έχει σκούρο χρώµα: ~ χρώµατα ΣΥΝ. 
µουντός ANT. ανοιχτόχρωµος 2. σταχτής, γκρίζος 3. ΑΝΑΤ. φαιά ουσία 
η µία από τις δύο ουσίες που βρίσκονται στον εγκέφαλο και τον νω-
τιαίο µυελό, έχει χρώµα σταχτί (σε αντίθεση µε τη λευκή ουσία) και 
συντίθεται από νευρικά κύτταρα: (ειρων.) πόση ~ κατανάλωσες, για 
να φτάσεις σ' αυτό το συµπέρασµα; (σκέφτηκες πολύ;). [ΕΤΎΜ. αρχ. 
< *φαι-σός | *φαι-Εός | *φαι-σΈός (δεν έχει εξακριβωθεί ποιος είναι ο 
ενδιάµεσος τ.) < θ. φαι- < I.E. *gwhai- «λαµπερός, φωτεινός», για το 
οποίο βλ. το οµόρρ. φαιδρός]. 

φαιοχίτων (ο) {φαιοχίτ-ωνος, -ωνα | -ωνες, -ώνων} 1. (αρχαιοπρ.) αυ-
τός που φορά σταχτί πανωφόρι 2. ΙΣΤ. το µέλος τού γερµανικού ναζι-
στικού κόµµατος (λόγω τού χρώµατος τής στολής του) (πβ. κ. λ. µε-
λανοχίτων). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φαιός + χιτών, -ώνος. Στη σηµ. 2 η λ. αποδίδει το γερµ. 
Braunhemd]. 

φαιόχρωµος, -η, -ο αυτός που έχει φαιό, γκρίζο χρώµα. 
Φαιστός (η) αρχαία πόλη τής Κρήτης, που αποτέλεσε στα µινωικά 

χρόνια το δεύτερο σηµαντικό της πολιτισµικό κέντρο µετά την Κνωσό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τόπων, (ήδη µυκ. Pa-i-to), αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. δά-
νειο. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, το τόπων, ανάγεται στο ουσ. φώς | 
φά(Ε)ος µέσω τ. *φαΡ-ιστος (υπερθ.), πβ. κ. κέρδος - κέρδιστος, κήδος 
- κήδιστος, αλλά η απουσία τού -Ε- από τον µυκ. τ. Pa-i-to καθιστά 
προβληµατική την ανάλυση αυτή]. 

φάκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρός µηχανισµός στον οποίο τοποθετείται 
δόλωµα (συνήθ. τυρί), για να προσελκυσθούν και να παγιδευτούν πο-
ντίκια ΣΥΝ. ποντικοπαγίδα- ΦΡ. (µτφ.) πιάνοµαι | πέφτω στη φάκα (i) 
συλλαµβάνοµαι να κάνω κάτι, συνήθ. παράνοµο: ο δραπέτης έπεσε 
στη φάκα που του έστησε η αστυνοµία (ii) περιέρχοµαι σε δεινή θέση, 
παγιδεύοµαι ΣΥΝ. (οικ.) την πατάω. [ΕΤΎΜ. < τουρκ. fak]. 

φακελάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρός φάκελος: ένα ~ τσάι | χαµοµήλι | 
τίλιο | καφέ | καννέλα | ζάχαρη 2. (συνεκδ.) η παράνοµη χρηµατική α-
µοιβή για την εξασφάλιση καλύτερης ή ταχύτερης εξυπηρέτησης: έ-
δωσε ~ στον εφοριακό | στον ελεγκτή τής πολεοδοµίας || ένας γιατρός 
κατηγορείται ότι πήρε ~, για να χειρουργήσει ασθενή κατά προτεραι-
ότητα. 

φακελοποιία (η) [1847] {χωρ. πληθ.} η τεχνική και ο κλάδος που α-
σχολείται µε την παραγωγή φακέλων. — φακελοποιείο (το) [1894], 
φακελοποιός (ο/η) [1891]. 

φάκελος (ο) (παλαιότ. ορθ. φάκελλος) {φακέλ-ου | -ων, -ους} 1. χάρ-
τινη θήκη µέσα στην οποία φυλάσσεται και αποστέλλεται επιστολή: 
γράφω τη διεύθυνση τού αποστολέα και τού παραλήπτη στον ~ 2. 
χάρτινη ή πλαστική θήκη, µέσα στην οποία φυλάσσονται έγγραφα: 
βάζω τα σχετικά έγγραφα στον ίδιο ~ ΣΥΝ. αρχείο 3. (συνεκδ.) το σύ-
νολο των εγγράφων που σχετίζονται µε ένα πρόσωπο ή θέµα: έχει κα-
λό υπηρεσιακό ~ (οι αναφορές που έχουν γραφεί γι' αυτόν είναι θε-
τικές) || έχει φάκελο στην Ασφάλεια (έχει απασχολήσει τις διωκτικές 
αρχές µε παράνοµες πράξεις ή -παλαιότερα- µε την πολιτική του 
δραστηριότητα) || ο φάκελος του είναι καθαρός (δεν έχει διαπράξει 
αδικήµατα) || ο ~ τής Κύπρου (τής εισβολής των Τούρκων στην Κύ-
προ) || ο ~ τής υποψηφιότητας µιας χώρας για την ανάλυψη των Ολυ-
µπιακών Αγώνων. Επίσης (λαϊκ.) φάκελο (το) (σηµ. 1). [ΕΤΎΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου. Η οµοιότητα προς τον αρχ. τ. σφάκελος «γάγγραινα» 
(βλ. λ. σφακελισµός) είναι µάλλον τυχαία. Ίσως ευσταθεί η σύνδεση 
µε τον τ. σφάκελος «το µεσαίο δάχτυλο» (άσχετο προς το 
προηγούµενο), αν θεωρήσουµε ότι οι λ. παρουσιάζουν εναλλαγή φ- | 
σφ- και ότι στην ίδια οικογένεια εντάσσεται το λατ. fascis «φά-
κελος», οπότε *φάσκελος > σφάκελος (µε µετάθεση). Σε ό,τι αφορά 
τη σηµασιολ. απόσταση των λ., παρόµοια πορεία συναντούµε στο 
ουσ. φάλαγξ «κυλινδρικό κοµµάτι ξύλου - επίµηκες οστό των δακτύ-
λων»]. 

φάκελος | φάκελλος - σάκος | σάκκος - κρεβάτι | κρεββάτι; Το 
ερώτηµα µε τις λέξεις αυτές είναι αν πρέπει να γράφονται µε ένα 
ή δύο -λ- το φάκελος (και τα παράγωγα φακελάκι, φακελώνω), µε 
ένα ή δύο -κ- το σάκος (σακί, σακίδιο, σακούλα, σακούλι), µε ένα 
ή δύο -β- το κρεβάτι (κρεβατώνοµαι). Επειδή οι λέξεις παραδίδο-
νται στην Αρχαία Ελληνική και µε τις δύο γραφές, είναι προτιµό-
τερο να ακολουθείται η απλούστερη γραφή (φάκελος, σάκος, κρε-
βάτι). Ας σηµειωθεί, επιπλέον, ότι η λέξη σάκος είναι ήδη στην 
Αρχαία δάνειο από τη σηµιτική: σάκος < εβρ. äaq (από το ελλην. 
σάκ(κ)ος > λατ. Saccus, γαλλ. sac, γερµ. Sack κ.λπ.). Η λέξη κρεβάτι 
< κραβάτ-ιον < κρά(β)βατος < λατ. grabatus ίσως προέρχεται από 
το µακεδ. κράββατος, οπότε η λέξη αποτελεί αντιδάνειο. 

φακέλωµα (το) {φακελώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (κακόσ.) η συγκέ-
ντρωση στοιχείων για την πολιτική ή εγκληµατική δραστηριότητα 
(κάποιου): το ~ των πολιτών ήταν συνήθης τακτική την περίοδο τής 
δικτατορίας· ΦΡ. ηλεκτρονικό φακέλωµα συγκέντρωση στοιχείων 
(κάποιου) σε ηλεκτρονικό αρχείο 2. (γενικότ.) συγκέντρωση στοιχεί-
ων για τη ζωή, τις δραστηριότητες, τις προτιµήσεις κ.λπ. (κάποιου): 
πολλές εµπορικές επιχειρήσεις στηρίζουν την προώθηση των προϊό-
ντων τους στο - χιλιάδων υποψήφιων πελατών. 

φακελώνω ρ. µετβ. {φακέλω-σα, -θηκα, -µένος) 1. (κακόσ.) συγκε-
ντρώνω στοιχεία για την πολιτική ή εγκληµατική δραστηριότητα 
(κάποιου): τον είχαν φακελωµένο στην Ασφάλεια την εποχή τής δι-
κτατορίας || ~ πολίτες για τα πολιτικά τους φρονήµατα 2. (γενικότ.) 



φακή 1866 φαλακρός 
 

συγκεντρώνω στοιχεία για κάποιον, τηρώ αρχείο µε πληροφορίες 
σχετικές µε κάποιον: µας έχει φακελώσει όλους στην παρέα· ξέρει 
τηλέφωνα, διευθύνσεις, προτιµήσεις, γενέθλια, επετείους! [ΕΤΎΜ. < 
µεσν. φακελώ, -ώνω < αρχ. φάκελος]. 

φακή (η) 1. φυτό τής οικογένειας των ψυχανθών, το οποίο δίνει µικρό 
στρογγυλό και πεπλατυσµένο καρπό, καφέ ή πορτοκαλί' (συνεκδ.) 2. 
ο καρπός τού παραπάνω φυτού' ΦΡ. (α) παλληκάρι τής φακής άν-
θρωπος που, ενώ προσποιείται τον γενναίο, στην πραγµατικότητα εί-
ναι δειλός ΣΥΝ. θρασύδειλος (β) (λόγ.) αντί πινακίου φακής βλ. λ. πι-
νάκιο 3. φακές (οι) το φαγητό που παρασκευάζεται από τους βρα-
σµένους καρπούς τού παραπάνω φυτού (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
φακή (-έα) < φακός (βλ.λ.)]. 

φακίδα (η) καθένα από τα µικρά (συνήθ. µόνιµα) σκούρα στίγµατα 
στην επιφάνεια τού προσώπου, κυρ. στα µάγουλα και στη µύτη: τυ-
πική Ιρλανδέζα µε κόκκινα µαλλιά, πράσινα µάτια και φακίδες || 
πρόσωπο γεµάτο φακίδες (βλ. κ. λ. πανάδα).  — (υποκ.) φακιδούλα 
(η)· 

[ΕΤΥΜ. < φακή (< φακός, στη µτγν. σηµ. «κηλίδα τού δέρµατος»), πιθ. 
µέσω αµάρτυρου υποκ. *φακίς, -ίδος). φακιδιαρής, -α, -ικο (µειωτ.) 
αυτός τού οποίου το πρόσωπο είναι γεµάτο φακίδες. [ΕΤΥΜ < φακίδα 
+ παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. ψωρ-ιάρης, βροµ-ιά- 

ρνςί- 
φακιολι (το) {φακιολ-ιού | -ιών} µαντήλι από λεπτό συνήθ. ύφασµα, 
το οποίο δένουν οι γυναίκες στο κεφάλι τους ΣΥΝ. µαντήλα, τσεµπέ-
ρι, (λόγ.) κεφαλόδεσµος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. φακιόλιον | φακιάλιονκ λατ. faciale < facies, -ei «µορ-
φή, όψη»]. 

φακίρης (ο) {φακίρηδες}, φακίρισσα (η) {φακιρισσών} 1. ινδουιστής 
ασκητής ο οποίος έχει αναπτύξει ξεχωριστές ικανότητες, όπως 
µεγάλη αντοχή στον πόνο ή αναισθησία στο κάψιµο κ.λπ. 2. (γενι-
κότ.) αυτός που προσφέρει έναντι αµοιβής ψυχαγωγία, κατά την 
οποία ο ίδιος επιδίδεται σε εντυπωσιακές και επικίνδυνες επιδείξεις, 
όπως να ξαπλώνει σε κρεβάτι µε καρφιά κ.λπ. — φακιρισµός (ο), φα-
κιρικός, -ή, -ό κ. φακίρικος, -η, -ο. [ΕΤΎΜ < αραβ. faqir 
«φτωχός»]. 

φακλάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ.) 1. πόρνη µεγάλης ηλι-
κίας 2. (ως χαρακτηρισµός) (α) γυναίκα εύσωµη και µε άσχηµο σώ-
µα (β) γυναίκα µε πρόστυχη εµφάνιση ή συµπεριφορά. [ΕΤΥΜ. 
Αγν. ετύµου]. 

φακοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {φακοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
έχει το σχήµα τού φακού, είναι δηλ. στρογγυλός και πεπλατυσµένος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

φακόµετρο (το) {φακοµέτρ-ου | -ων) ΦΥΣ. το όργανο που χρησιµεύει 
στη µέτρηση τής διαθλαστικής ικανότητας των φακών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phacometer]. 

φακός (ο) 1. σώµα από γυαλί ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό, που έχει 
την ιδιότητα να διαθλά το φως· η µία τουλάχιστον πλευρά του είναι 
καµπύλη και χρησιµοποιείται για τον σχηµατισµό οπτικών ειδώλων: 
κοίλος | κυρτός | αµφίκυρτος | κοιλόκυρτος | αµφίκοιλος | 
επιπεδόκοιλος - || ευρυγώνιος | µεγεθυντικός | συγκεντρωτικός ~ 2. 
(συνεκδ.) (α) κάθε συσκευή για τη λήψη εικόνων, η λειτουργία τής 
οποίας στηρίζεται σε φακούς (σηµ. 1): κινηµατογραφικός | φωτογρα-
φικός ~ (β) (συνεκδ.) η τέχνη που σχετίζεται µε καθένα από τα πα-
ραπάνω συστήµατα: ο τηλεοπτικός φακός αποτύπωσε σ' αυτή την 
ταινία όλο τον ανθρώπινο πόνο 3. ΑΝΑΤ. κρυσταλλοειδής φακός βλ. λ. 
κρυσταλλοειδής 4. (α) καθένας από τους δύο φακούς (σηµ. 1) για τη 
βελτίωση τής όρασης, που στερεώνονται σε σκελετό αποτελώντας τα 
µατογυάλια (γυαλιά): ~ µυωπίας | υπερµετρωπίας | πρεσβυωπίας (β) 
φακός επαφής (συνήθ. στον πληθ.) φακός (σηµ. 1) από εύκαµπτο υλι-
κό, που προσαρµόζεται απευθείας στο µάτι για τη βελτίωση τής όρα-
σης: ~ µιας χρήσεως || απολυµαντικό υγρό για φακούς επαφής · 5. 
φορητό όργανο που λειτουργεί µε λάµπα και µπαταρία, για να φωτί-
ζει: ανάβω τον ~ ΣΥΝ. ηλεκτρική λυχνία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «φακή», αβεβ. ετύµου. Αν η κατάλ. -κος θεωρηθεί 
επίθηµα (πβ. κ. άµάρακος, αρακος, αϊσακος), τότε το αρχικό φα- πιθ. 
συνδ. µε λατ. faba (βλ. λ. φάβα), αρχ. σλαβ. bobü, αλβ. bathë, αρχ. 
γερµ. bona κ.ά. Η σηµερινή σηµ. τής λ. οφείλεται στο αµφίκυρτο 
σχήµα τής φακής (ήδη στη Μτγν. Ελληνική συναντούµε τη σηµ. 
«φιάλη νερού»). Η φρ. φακός επαφής αποτελεί µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. contact lense]. 

φακοσκλήρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. σκλήρυνση τού 
κρυσταλλοειδούς φακού τού µατιού (βλ. λ. φακός, σηµ. 3). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phacosclerosis]. 

φακοσκόπιο (το) {φακοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. το ειδικό όργανο µε το 
οποίο εξετάζεται ο κρυσταλλοειδής φακός (βλ. λ. φακός, σηµ. 3) τού 
µατιού για τυχόν αλλοιώσεις. 
[ΕΤΎΜ. < φακός + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετά-
ζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phacoscopej. 

φάλαγγα (η) {φαλαγγών} 1. γραµµή στρατιωτών ή στρατιωτικών σω-
µάτων, ιδ. για µάχη σε µεγάλο βάθος: ~ στρατιωτών/ πλοίωνι || 
µακεδόνικη | λοξή - ΣΥΝ. σειρά, τάξη, παράταξη, γραµµή 2. (γενικότ.) 
διάταξη των µελών µιας οµάδας: ~ κατ'άνδρα || κατά πεντάδες ~ των 
µαθητών/ των αθλητών Ζ. έκτακτο σώµα στρατιωτών µε δική του 
οργάνωση: η ~ των ιερολοχιτών | µακεδονοµάχων 4. (α) 
παρακρατική ή παραστρατιωτική ένοπλη οµάδα (β) πέµπτη φάλαγγα 
(i) ΙΣΤ. οι άνθρωποι µέσα στη νόµιµη κυβέρνηση τής Ισπανίας, οι 
οποίοι κατά τη διάρκεια τού εµφυλίου πολέµου ενίσχυαν µε τις 
ενέργειες τους τον στρατηγό Φράνκο και τις τέσσερεις φάλαγγες 
που βρίσκονταν υπό τις διαταγές του (ίί) δίκτυο µυστικών 
πρακτόρων που, σε περίπτωση 

πολέµου, δρουν στο έδαφος κράτους για λογαριασµό ξένης δύναµης, 
παρέχοντας πληροφορίες, διενεργώντας δολιοφθορές και κυρ. υπονο-
µεύοντας την οµοψυχία και το ηθικό τού πληθυσµού (iii) κάθε άτοµο 
ή οµάδα ανθρώπων µε διαβρωτική δράση, που έχει ως στόχο την υπο-
νόµευση αγώνα, κινήµατος κ.λπ.: «η κυβέρνηση τού Βελιγραδίου κα-
τηγρόρησε την αντιπολίτευση ως ~ και για απόπειρα αποσταθερο-
ποίησης τής Σερβίας» (εφηµ.) 5. µακρά σειρά ατόµων ή οχηµάτων, 
που προχωρούν προς µία κατεύθυνση σε καθορισµένο δροµολόγιο: ~ 
στρατιωτικών οχηµάτων ΣΥΝ. κονβόι, ουρά · 6. η οριζόντια ράβδος 
από την οποία κρέµονται οι πλάστιγγες τής ζυγαριάς: ασηµένια | 
σκαλιστή ~ · 7. ΑΝΑΤ. καθένα από τα τρία µακριά οστά, από τα 
οποία αποτελούνται τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών σε αν-
θρώπους και ζώα · 8. ο φάλαγγας (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. φάλαγξ, -αγγος (µε έρρινο ένθηµα -γ-, πβ. φάρα-γ-ξ) < *bhl-3-g-
, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *bhel-ag- «σανίδα, δοκάρι», πβ. αρχ°. ισλ. 
bjalki «δοκάρι», αρχ. αγγλ. balca, γερµ. Balken, ίσως και λατ. fulciö 
«στηρίζω» κ.ά. Από τη συγκριτική εξέταση των οµορρίζων προκύπτει 
ότι η λ. φάλαγξ σήµαινε αρχικώς «κυλινδρικό ξύλο», από όπου και 
οι σηµ. «οστό των δακτύλων» και «στρατιωτικός σχηµατισµός» 
(µτφ.)]. 

<ραλαγγάρχης (ο) {φαλαγγαρχών) ο επικεφαλής φάλαγγας. — φα-
λαγγαρχία (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φάλαγξ, -αγγος + -άρχης < 
άρχω]. 

φάλαγγας (ο) 1. βασανιστήριο κατά το οποίο τα πόδια ακινητοποι-
ούνται ανάµεσα σε δύο ξύλα και τα πέλµατα δέχονται χτυπήµατα 
από ράβδο: έκαναν - στον κρατούµενο 2. (συνεκδ.) το όργανο µε το 
οποίο ακινητοποιούν τα πόδια, για να εκτελέσουν το παραπάνω βα-
σανιστήριο: ξύλινος ~ ΣΥΝ. ποδόδεσµος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φάλαγξ, -
γγος (βλ.λ.) στη σηµ. «κυλινδρικό ξύλο»]. 

φαλαγγηδόν επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε φάλαγγες: τα στρατεύµατα προ-
χωρούσαν ~ ΣΥΝ. σε σειρές. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < φάλαγξ, -αγγος + επιρρ. επίθηµα -ηδόν, πβ. κ. πρην-
ηδόν]. 

φαλάγγι (το) {φαλαγγ-ιού | -ιών} 1. τριχωτή αράχνη, το δάγκωµα τής 
οποίας θεωρείται δηλητηριώδες · 2. ΝΑΥΤ. (α) µακρόστενο δοκάρι 
που χρησιµεύει για να ρυµουλκηθεί το πλοίο από τη θάλασσα στην 
ξηρά (β) δοκάρι που χρησιµοποιείται στη ναυπηγική και τοποθετεί-
ται κατά µήκος τής σχάρας στη ναυπηγική κλίνη · ΦΡ. παίρνω (κά-
ποιον) φαλάγγι (i) παίρνω (κάποιον) στο κυνήγι: οι εχθροί τους πή-
ραν φαλάγγι ΣΥΝ. τρέπω σε φυγή (ii) πετυχαίνω συντριπτική νίκη εις 
βάρος (κάποιου). — (υποκ.) φαλαγγάκι (το). [ΕΤΥΜ < αρχ. 
φαλάγγιον, υποκ. τού φάλαγξ, -αγγος]. 

φαλαγγίτης (ο) [µτγν.] {φαλαγγιτών}, φάλαγγίτισσα (η) {δύσχρ. 
φαλαγγιτισσών} 1. στρατιώτης που ανήκει σε φάλαγγα 2. ΙΣΤ. µέλος 
παρακρατικής ή παραστρατιωτικής οµάδας, ιδ. σε χώρες µε φασι-
στικό καθεστώς: οι ~ τού Φράνκο. — φαλαγγιτικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. 
φαλαγγίτικος, -η, -ο. 

φάλαινα (η) (φαλαινών) 1. θηλαστικό που ζει στις ανοιχτές θάλασσες 
και µοιάζει µε τεράστιο ψάρι: µπλε | λευκή ~ || ~ τής Γροιλανδίας || 
οι φυσητήρες τής ~ 2. (µτφ.-σκωπτ.) η πολύ χοντρή και δυσκίνητη 
γυναίκα ΣΥΝ. κήτος. — (υποκ.) φαλαινίτσα (η) κ. φαλαινάκι (το), φα-
λαινοειδής, -ής, -ές. 
[ΕΤΎΜ < αρχ. φάλ(λ)αινα < φαλλός (βλ.λ.) + -αινα (πβ. κ. λέ-αινα, 
δράκ-αινα), πιθ. λόγω τού σχήµατος τού ζώου. ∆εν φαίνεται πιθ. η µε-
σολάβηση τού τ. φάλλη (< φαλλός, µε αλλαγή γένους) µε µειωτ. χρή-
ση τού επιθήµατος -αινα. Ο λατ. τ. ballaena δεν προέρχεται από την 
Ελληνική, παρότι οµοιάζει µορφολογικώς]. 

φαλαινοθήρας (ο) [1856] {φαλαινοθηρών} πρόσωπο που έχει ως 
επαγγελµατική του απασχόληση το κυνήγι τής φάλαινας. [ΕΤΥΜ. < 
φάλαινα + -θήρας < θήρα «κυνήγι»]. 

φαλαινοθηρία (η) [1864] {χωρ. πληθ.) το κυνήγι τής φάλαινας. 
φαλαΐνοθηρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φαλαινοθηρία 

και τους φαλαινοθήρες 2. φαλαινοθηρικό (το) το πλοίο που χρη-
σιµοποιείται στη φαλαινοθηρία. 

φαλαινοκαρχαριας (ο) {φαλαινοκαρχαριών} είδος καρχαρία γιγα-
ντιαίων διαστάσεων, που είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο. {ΕΤΎΜ, 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. whale shark]. 

φαλάκρα κ. φαράκλα κ. καράφλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. (συνήθ. 
στους άνδρες) η οριστική πτώση των τριχών από ένα σηµείο ή από 
όλο το τµήµα τού κεφαλιού που καλύπτεται από µαλλιά, αφήνοντας 
το χωρίς τρίχωµα: σχηµατισµός φαλάκρας ΣΥΝ. (επιστ.) αλωπεκία 2. 
(συνεκδ.) το µέρος τού κεφαλιού που δεν έχει πια µαλλιά: στρογγυλή 
| γυαλιστερή ~· ΦΡ. κάνω φαλάκρα (i) αρχίζω να έχω τριχόπτωση και 
σηµεία στο κεφάλι χωρίς µαλλιά: µεγάλωσε, γέρασε, έκανε φαλάκρα 
(ii) προκαλώ τη δηµιουργία φαλάκρας: µη φοράς συνέχεια το κρά-
νος, γιατί κάνει φαλάκρα. — (υποκ.) φαλακρίτσα (η). [ΕΤΥΜ µτγν. < 
αρχ. επίθ. φαλακρός (βλ.λ.), µε αναβιβασµό τού τόνου στο θηλ. 
φαλακρά]. 

φαλακραίνω ρ. αµετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.) αποκτώ φαλάκρα 
ΣΥΝ. καραφλιάζω. Επίσης φαλακρώνω [µτγν.] κ. φαλακριάζω — φα-
λάκρωµα (το) [µτγν.] κ. φαλάκρωση (η). 

φαλάκρας κ. καράφλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (σκωπτ.) ο φαλακρός 
άνδρας. 

φαλακροκόρακας (ο) {φαλακροκοράκων} ο κορµοράνος (βλ.λ.). 
φαλακρός, -ή, -ό κ. φαρακλός κ. καραφλός 1. αυτός που δεν έχει 

µαλλιά στο τριχωτό µέρος τής κεφαλής ή σε τµήµα από αυτό 2. 
(µτφ.) αυτός που δεν έχει καθόλου βλάστηση: -βουνό ΣΥΝ. γυµνός, 
άδενδρος, αποψιλωµένος ΑΝΤ. δασώδης, δενδρώδης. — φαλακρότη-
τα (η) [αρχ.] [ΕΤΥΜ. αρχ. < *φάλαξ, -ακος (< επίθ. φαλός «λευκός») + 
παραγ. επί- 



φαλακρώνω 1867 φανάρι 
 

θηµα -ρος (πβ. κ. άκ-ρος). Το αρχ. επίθ. φαλός ανάγεται προφανώς σε 
θηλ. ουσ. *φαλά (πβ. τη «γλώσσα» φαλά-ρός) < *bhl-, συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *bhel- «λευκός, λαµπερός», πβ. σανσκρ. bhäla- «λάµψη, 
µέτωπο», αρµ. bal «ωχρότητα, λευκότητα», αλβ. bale «µέτωπο», γοτθ. 
baia «ωχρός», αγγλ. bald «φαλακρός» κ.ά.]. 

φαλακρώνω ρ. → φαλακραίνω 
φάλαρα (τα) {φαλάρων} στολίδια στην προµετωπίδα, τα χαλινάρια 

και τα ηνία τού αλόγου: µπρούντζινα | πολύχρωµα ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. (ο 
ενικός φάλαρον είναι σπάν.) < φάλος (ό) «µεταλλικό εξάρτηµα τής 
περικεφαλαίας», αγν. ετύµου. Οι αρχαίοι συνέδεαν τη λ. µε το επίθ. 
φαλός «λευκός», οπότε ο τ. φάλαρον θα σήµαινε «κοµµάτι µετάλλου 
που λάµπει», αλλά η σύνδεση αυτή οφείλεται µάλλον σε 
παρετυµολογία]. 

φαλαρίδα (η) 1. πουλί που ζει κοντά στις λίµνες και οφείλει το όνοµα 
του στο φαλακρό κεφάλι του · 2. BOT. ποώδες φυτό που ανήκει στα 
αγρωστώδη, µε καλαµοειδή µίσχο, που καταλήγει σε ταξιανθία και 
βρίσκεται συχνά κοντά σε φράκτες. 
[ΕΊΎΜ. < αρχ. φαλαρίς, -ίδος < φάλαρος «λευκός» (< επίθ. φαλός, βλ. 
λ. φαλακρός)]. 

Φάληρο (το) {Φαλήρου} παραλιακή περιοχή τού νοµού Αττικής, Ν∆. 
τής Αθήνας και κοντά στον Πειραιά: Παλαιό | Νέο ~ || δέλτα Φαλή-
ρου. — Φαληριώτης (ο), Φαληριώτισσα (η), φαληριώτικος, -η, -ο κ. 
φαληρικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Φάληρον < επίθ. φάληρος | φάλαρος «λευκός, λαµπρός» 
< φαλός (βλ. λ. φαλακρός)]. 

φαλιµέντο (το) (λαϊκ.) το να χάνει κανείς όλη του την περιουσία, όλα 
του τα χρήµατα: βαράω | παθαίνω ~ ΣΥΝ. πτώχευση, χρεωκοπία, 
φαλίρισµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fallimento < fallire «αποτυγχάνω, πτωχεύω» < λατ. 
fallere «σφάλλω, απατώ»]. 

φαλιρίζω ρ. αµετβ. {φαλίρισ-α, -µένος} (λαϊκ.) χάνω όλη µου την πε-
ριουσία: φαλίρισαν στο µεγάλο κραχ ΣΥΝ. πτωχεύω, χρεωκοπώ. Επί-
σης φαλίρω. — φαλίρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < φαλίρω < ιταλ. fallire «αποτυγχάνω, πτωχεύω» (βλ. λ. φαλι-
µέντο)]. 

φαλκιδεύω ρ. µετβ. {φαλκίδευ-σα, -θηκα, -µένος} περιορίζω την ισχύ 
(δικαιωµάτων) χωρίς τυπικά να παρανοµώ: ~ τα δικαιώµατα τού λα-
ού | την ελευθερία τού Τύπου ΣΥΝ. υποσκάπτω, υπονοµεύω. — φαλ-
κίδευση (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φαλκίδιον«το ελάχιστο τµήµα εκτάσεως που κρατεί-
ται για τους δικαιούχους (κατά τον Φαλκίδιο νόµο)» < λατ. lex 
Falcidia «Φαλκίδιος νόµος», από το όν. Ρωµαίου δηµάρχου]. 

φαλλικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται ή µοιάζει µε φαλλό: ~ 
οµοίωµα 2. ΨΥΧΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τον φαλλό ως σύµβολο 
τής ανδρικής σεξουαλικότητας: ~ σύµβολο | στάδιο (το στάδιο ψυχο-
σεξουαλικής ανάπτυξης κατά το οποίο το παιδί αρχίζει να ενδιαφέ-
ρεται για τα γεννητικά του όργανα) 3. αυτός που σχετίζεται µε τις 
γιορτές γύρω από τον φαλλό: ~ γιορτή | επικλήσεις | τραγούδια || το 
«Μπουρανί» στον Τύρναβο είναι µια γιορτή που συνεχίζει στις µέρες 
µας τα αρχαία ~ έθιµα. 

φαλλοκράτης (ο) {φαλλοκρατών} (κακόσ.) ο άνδρας που πιστεύει 
στην υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών (γενικότ.) ο άνδρας 
που συµπεριφέρεται µε τρόπο υποτιµητικό προς τις γυναίκες ΣΥΝ. σε-
ξιστής. [ΕΤΥΜ. < φαλλός + -κράτης < κρατώ]. 

φαλλοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η αντίληψη και ο αντίστοιχος τρόπος 
οργάνωσης τής κοινωνίας ως προς τις σχέσεις των δύο φύλων, σύµ-
φωνα µε τον οποίο οι άνδρες υπερέχουν και προτιµώνται έναντι των 
γυναικών σε όλους τους τοµείς δράσης ΣΥΝ. σεισµός. — φαλλο-
κρατικός, -ή, -ό, φαλλοκρατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. phallocratie]. 

φαλλός (ο) 1. (στην αρχαιότητα) µεγάλου µεγέθους οµοίωµα τού αν-
δρικού γεννητικού οργάνου σε στύση, που λειτουργούσε ως σύµβολο 
τής γονιµότητας και το οποίο οι πιστοί περιέφεραν µε ποµπή σε γιορτές 
προς τιµήν τού Βάκχου ή γενικότ. τής εφορίας τής γης 2. (συ-νεκδ.) 
το ανδρικό γεννητικό όργανο 3. ΨΥΧΟΛ. το πέος ως σύµβολο τού 
ανδρισµού, τής ανδρικής σεξουαλικότητας. [ΕΤΥΜ. αρχ., λ. τής 
καθηµερινής γλώσσας, < *bhl-jo- (µε επίθηµα -jo-(, συνεσταλµ. βαθµ. 
τού I.E. *bhel- «φουσκώνω, πρήζοµαι, διογκώνοµαι», πβ. αρµ. beln-
awor «φαλλός», λατ. foUis «ασκί, σωλήνας», γερµ. διαλεκτ. bille 
«πέος» κ.ά. Οµόρρ. φάλ(λ)-αινα (βλ.λ.)]. 

φαλλοφόρος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που κρατάει φαλλό (οµοίωµα 
φαλλού): ~ χορευτές. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φαλλός + -φόρος < φέρω]. 

φάλτσαριοµα (το) → φαλτσάρω 
φάλτσαριστός, -ή, -ό αυτός που έχει πορεία φάλτσου (βλ.λ., σηµ. 3)· 

προκειµένου για µπάλα την οποία ο παίκτης χτυπά στην περιφέρεια 
και όχι στο κέντρο της, ώστε να ακολουθήσει καµπύλη τροχιά: ~ 
σουτ. — φαλτσαριστά επίρρ. 

φαλτσάρω ρ. αµετβ. {φάλτσαρ-α κ. -ισα} (καθηµ.) 1. τραγουδώ µε πα-
ράφωνο τρόπο: κάποια µέλη τής χορωδίας φαλτσάρουν 2. (για µπά-
λα) δέχοµαι τέτοιο χτύπηµα, ώστε να ξεφύγω από την προκαθορι-
σµένη ή αναµενόµενη πορεία µου: η µπάλα φάλτσαρε και κατέληξε 
στα δίχτυα 3. (µτφ.-οικ.) διαπράττω ατόπηµα, κάνω λάθος ΣΥΝ. σφάλ-
λω. — φαλτσάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. falsare «παραποιώ, αλλοιώνω» < µτγν. λατ. falsare < 
λατ. falsus «ψευδής, πλαστός, κίβδηλος» (βλ. κ. φάλτσος)]. 

φαλτσέτα (η) {φαλτσετών} µικρό κοπίδι των τσαγκάρηδων ή των 
βυρσοδεψών. [ΕΤΥΜ < ιταλ. falcetto, υποκ. τού falce «δρεπάνι» < 
λατ. falx, -eis]. 

φάλτσο (το) (λαϊκ.) 1. το παίξιµο ή το τραγούδισµα µιας νότας σε 
λανθασµένο τονικό ύψος: κάποτε τραγουδούσε άψογα, τώρα δεν απο-
φεύγει και µερικά ~ ΣΥΝ. παραφωνία, φαλτσάρισµα 2. (µτφ.-οικ.) η 
διάπραξη ατοπήµατος, το να µην κάνει κάποιος τη σωστή ενέργεια 
ΣΥΝ. λάθος, σφάλµα, φαλτσάρισµα ANT. σωστό 3. (στο ποδόσφαιρο, 
στο µπιλιάρδο κ.α.) η καµπύλη πορεία τής µπάλας από χτύπηµα που 
δέχεται στην περιφέρεια και όχι στο κέντρο της: µε ~ έστειλε τη µπά-
λα δεξιά από το τείχος στο αντίπαλο τέρµα ΣΥΝ. φαλτσάρισµα 4. 
ΤΕΧΝΟΛ. η γωνία που δεν είναι ορθή, συνήθ. η γωνία των 45 µοιρών. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. falso (βλ. λ. φάλτσος)]. 

φαλτσογωνιά (η) ΤΕΧΝΟΛ. (λαϊκ.) ξυλουργικό εργαλείο από ξύλο ή 
σίδερο για τη χάραξη γωνιών 45 µοιρών. 

φαλτσοκόφτης (ο) {φαλτσοκοφτών} εργαλείο (κόφτης) για την κοπή 
υλικών σε γωνία 45 µοιρών. 

φάλτσος, -α, -ο 1. (α) (για νότα, τραγούδι) αυτός που εκτελείται σε 
λανθασµένο τονικό ύψος (β) αυτός που δεν τραγουδά σωστά: είσαι ~ 
(τραγουδάς σε εσφαλµένη νότα) ΣΥΝ. παράφωνος 2. αυτός που δεν 
έχει ωραία φωνή ΣΥΝ. παράφωνος. — φάλτσα επίρρ. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
ιταλ. falso < λατ. falsus «ψευδής, πλαστός, κίβδηλος» < ρ. fallere 
«σφάλλω, απατώ» (µτχ. falsus -a -um)]. 

φαµελιά κ. φαµιλιά (η) (λαϊκ.) η οικογένεια, ιδ. η πολυµελής: έχει να 
θρέψει ολάκερη ~· ΦΡ. πάτερ φαµίλιας βλ.λ. Επίσης φαµίλια ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οικογένεια. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. φαµίλια < λατ. familia «οικογένεια µαζί µε τους 
οικέτες, τους οικιακούς υπηρέτες», πιθ. ετρουσκ. λ.]. 

φαµελιτης (ο) {φαµελιτών}, φαµελίτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) αρχηγός πολυµελούς οικογενείας µε χαµηλό συν. εισόδηµα: ~ 
άνθρωπος και να τον πετάξουν στον δρόµο! Ντροπή! ΣΥΝ. οικογενει-
άρχης. Επίσης φαµελιάρης (ο) {φαµελιάρηδες}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οικογέ-
νεια. [ΕΤΥΜ. < φαµελιά (βλ. κ. φαµίλια) + παραγ. επίθηµα -ίτης]. 

φαµίλια (η) → φαµελιά 
φάµπρικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το εργοστάσιο: «σφυρίζ' η -, 
µόλις χαράξει | οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά» (λαϊκ. τραγ.) || «Ο 
δρόµος µε τις ~» (Cannery Row, 1945, µυθιστόρηµα τού Τζ. Στάινµπεκ) 
2. (µτφ.) περίπλοκος και συνήθ. δόλιος τρόπος, για να πετύχει κανείς 
αυτό που θέλει: έστησε ολόκληρη ~, για να του αποσπάσει το ποσό 
που ήθελε || ανοίγω | ξαναρχίζω - ΣΥΝ. µηχανή, κόλπο, τέχνασµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fabbrica < λατ. fabrica «εργαστήριο (κυρ. ξυλουργού)» 
< faber, -bri «ξυλουργός, τέκτων»]. 

φαµπρικάντης (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ο ιδιοκτήτης εργοστασίου 
ΣΥΝ. εργοστασιάρχης. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fabbricante < ρ. fabbricare «κατασκευάζω, δηµιουργώ» 
(βλ. λ. φαµπρικάρω)]. 

φάµπρικα ρω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.) κατασκευάζω 
(προϊόντα) σε βιοµηχανική κλίµακα ΣΥΝ. παράγω. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
fabbricare < λατ. fabrieäre «κατασκευάζω, δηµιουργώ» 
< fabrica (βλ. κ. φάµπρικα)]. 

φαµφάρα (η) → φανφάρα 
φαµφαρονικός, -ή, -ό → φανφαρονίστικος 
φαµφαρονισµος (ο) → φανφαρονισµός 
φαµφαρονίστικος, -η, -ο → φανφαρονίστικος 
φαµφαρόνος (ο) → φανφαρόνος 
φαν (ο/η) {άκλ.} οπαδός (βλ.λ. θαυµαστής): Μου αρέσουν πολύ τα θρί-

λερ. Εσύ είσαι ~ τού είδους; (σε εκφράζει το συγκεκριµένο κινηµα-
τογραφικό είδος;) || είµαι ~ αυτού τού τραγουδιστή. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
fan, συγκεκοµµ. τ. τού fanatic (βλ. λ. φανατικός)]. 

φαναράς (ο) {φαναράδες} (καθηµ.) πρόσωπο που κατασκευάζει ή 
επισκευάζει φανάρια (βλ.λ.) ΣΥΝ. φαναρτζής. 

Φανάρι (το) {-ιού κ. -ίου} συνοικία τής Κωνσταντινούπολης στην 
οποία βρίσκεται το Οικουµενικό Πατριαρχείο· πολλοί Έλληνες κά-
τοικοι της κατείχαν υψηλά αξιώµατα στην Οθωµανική Αυτοκρατο-
ρία και συνετέλεσαν στην ανάπτυξη τής πνευµατικής ζωής τού 
Ελληνισµού επί Τουρκοκρατίας. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. Φανάριον, συνοικία τής Κων/πόλεως, που οφείλει την 
ονοµασία της στον φανό, ο οποίος υπήρχε στην αποβάθρα τού λιµα-
νιού (πβ. κ. Κολωνάκι)]. 

φανάρι (το) {φαναρ-ιού | -ιών} 1. σκεύος από µεταλλικό σκελετό και 
τουλάχιστον µία πλευρά από διαφανές ή ηµιδιαφανές υλικό, το οποίο 
προστατεύει την πηγή φωτός που είναι τοποθετηµένη και στερεωµένη 
στο εσωτερικό του: ηλεκτρικό | χάρτινο | αναµµένο ~ || ~ του λαδιού | 
τού γκαζιού || µπρούντζινα ~ τού δρόµου ΣΥΝ. φανός· ΦΡ. (α) (είναι) 
φως φανάρι (είναι) πάρα πολύ σαφές, ξεκάθαρο: ~ ότι πάει να σε 
κοροϊδέψει ΣΥΝ. ηλίου φαεινότερον (β) ψάχνω µε το φανάρι βλ. λ. 
ψάχνω (γ) (οικ.) κρατώ | βαστώ το φανάρι (σε κάποιον) διευκολύνω 
(κάποιον) στις ερωτικές του δραστηριότητες· συνήθ. σε περιπτώσεις 
που κάποιος καλείται να συνοδέψει µόνος του ένα ή περισσότερα 
ζευγάρια: Αφού θα είστε ζευγάρια, εµένα τι µε θέλετε µαζί σας; Να 
σας ~; (δ) (παροιµ.) άναψε το φανάρι σου προτού να σ' εύρει η νύ-
χτα να φροντίζεις για κάτι, προτού παραστεί επιτακτική ανάγκη ΣΥΝ. 
των φρονίµων τα παιδιά, πριν πεινάσουν µαγειρεύουν (ε) κόκκινα φα-
νάρια τα πορνεία (στ) φανάρι τού ∆ιογένη το φανάρι µε το οποίο 
γυρνούσε στην αρχαία αγορά ο κυνικός φιλόσοφος ∆ιογένης λέγο-
ντας «άνθρωπον ζητώ»· λέγεται για την αναζήτηση των κατάλληλων 
ανθρώπων ή ανθρώπων µε ανώτερη ηθική προσωπικότητα (βλ. κ. άν-
θρωπον ζητώ, λ. άνθρωπος) 2. (ειδικότ.) καθεµιά από τις προστατευ-
µένες σε ηµιδιαφανές τζάµι λυχνίες, που βρίσκονται στο µπροστινό 
και το πίσω µέρος των οχηµάτων, για να φωτίζουν τον δρόµο και το 
όχηµα τη νύχτα: κάηκε | έσπασε το πίσω δεξιά ~ ΣΥΝ. φανός · 3. κα-
θεµιά από τις φωτεινές σηµάνσεις στις διασταυρώσεις των δρόµων ή 
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σε άλλα επικίνδυνα σηµεία, που λειτουργούν µε ηλεκτρισµό και σε 
συνδυασµό µεταξύ τους, ώστε να ρυθµίζουν την κίνηση οχηµάτων 
και πεζών ή να τους προειδοποιούν: άναψε το ~· ξεκίνα! (άναψε το 
πράσινο φανάρι, που επιτρέπει την κίνηση) || στα πρώτα ~ µετά την 
πλατεία στρίβετε δεξιά || τον έπιασε το ~ και µας έχασε (αναγκάστηκε 
να σταµατήσει, γιατί το φανάρι έγινε κόκκινο) ΣΥΝ. σηµατοδότης 4. 
ΝΑΥΤ. ο φάρος: «Είναι παράξενα τής Ίντιας τα ~» (Ν. Καββαδίας) · 
5. (παλαιότ.) σκεύος από µεταλλικό ή ξύλινο σκελετό, βάση και 
οροφή και πυκνή σήτα στο πλάι, το οποίο κρεµούσαν από το ταβάνι 
και µέσα στο οποίο φύλασσαν τρόφιµα, για να τα προφυλάξουν από 
έντοµα και ζωύφια. — (υποκ.) φαναράκι (το) (σηµ. 1). [ETYM. < 
µεσν. φανάριον, υποκ. τού αρχ. φανός (βλ.λ.)]. 

Φαναριώτης (ο) {Φαναριωτών} 1. Έλληνας κάτοικος τής συνοικίας 
τού Φαναριού στην Κωνσταντινούπολη 2. (ειδικότ.) καθένας από 
τους λογίους που προέρχονταν από παλιές και µεγάλες αρχοντικές 
οικογένειες που κατοικούσαν στη συνοικία αυτή: η ποίηση των ~. — 
φαναριώτικος, -η, -ο [1876]. 

φαναρτζής (ο) {φαναρτζήδες} (οικ.) 1. πρόσωπο που επισκευάζει τα 
µεταλλικά µέρη οχήµατος, τις λαµαρίνες 2. (γενικότ.) πρόσωπο που 
κατασκευάζει φανάρια (βλ.λ., σηµ. 1) 3. πρόσωπο που κατασκευάζει 
ή διορθώνει σκεύη και αντικείµενα από λεπτά και ευτελή µέταλλα 
ΣΥΝ. τενεκετζής. — φαναρτζήδικο (το). [ETYM. < φανάρι + παραγ. 
επίθηµα -τζής, πβ. κ. κουλλουρ-τζής]. 

φανατίζω ρ. µετβ. [1871] {φανάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} κά-
νω (κάποιον) φανατικό: µε τα κηρύγµατα του φανατίζει τους πιστούς 
του, µετατρέποντας τους σε τυφλά όργανα του. [ΕΤΥΜ < φανατικός 
(βλ.λ.), υποχωρητ.]. 

φανατικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που είναι υπερβολικά και τυφλά 
προσηλωµένος σε ιδέα, πίστη, πρόσωπο: ~ µουσουλµάνος | οπαδός 
ποδοσφαιρικής οµάδας | κόµµατος ΑΝΤ. αφανάτιστος, µετριοπαθής 2. 
(γενικότ.) αυτός που κάνει κάτι ή έχει συγκεκριµένη ιδιότητα σε 
υπερβολικό βαθµό: ~ καπνιστής | θαυµαστής κάποιου ΣΥΝ. µανιώδης· 
ΦΡ. (σκωπτ.-ειρων.) φανατικός άνδρας σε εκφράσεις όπως: δεν είναι 
(και τόσο) ~ (είναι θηλυπρεπής). — φανατικ-ά | -ώς [1864] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού γαλλ. fanatique < λατ. fanaticus «θεόληπτος, αυ-
τός που κυριαρχείται από ιερή µανία» < fanum «ιερό, ναός». Το επίθ. 
Fanatici προσδιόριζε κυρ. τους ιερείς τής Ίσιδος και τής Κυβέλης, οι 
οποίοι κατά τη διάρκεια ιερού παραληρήµατος επέφεραν πληγές στο 
σώµα τους]. 

φανατισµός (ο) [1838] η τυφλή προσήλωση σε ιδέα, πίστη ή πρόσω-
πο, η οποία οδηγεί στην άρνηση κάθε κριτικής και στο µίσος για 
όποιον πιστεύει το αντίθετο: ο ~ αντιµάχεται την ελευθερία τής σκέ-
ψης ΑΝΤ. µετριοπάθεια. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. fanatisme (βλ. 
κ. φανατικός)]. 

φανέλα (η) (φανέλων) 1. ύφασµα πολύ µαλακό, ζεστό και χνουδωτό: 
κοστούµι από ~ 2. ρούχο µε ή χωρίς µανίκι από βαµβάκι ή µαλλί, που 
φοριέται κατάσαρκα και καλύπτει τον κορµό τού ανθρώπου: γυναι-
κεία | ανδρική | καλοκαιρινή | χειµωνιάτικη ~ 3. (γενικότ.) οποιοδή-
ποτε ρούχο φοριέται εφαρµοστά στο πάνω µέρος τού σώµατος: η ~ 
τού στρατιώτη | τού ποδοσφαιριστή || «Η ~ µε το εννιά» (τίτλος µυ-
θιστορήµατος τού Μ. Κουµανταρέα) ΣΥΝ. µπλούζα 4. (συνεκδ.) (α) η 
αθλητική οµάδα στην οποία ανήκει κάποιος: παλιά οι ποδοσφαιρι-
στές αγωνίζονταν για τη ~ (για τη δόξα τής οµάδας τους) || ο Μ. ∆ο-
µάζος έδρεψε δάφνες µε τη ~ τού Π.Α.Ο. (β) ΙΣΤ. η Φανέλα τού Στρα-
τιώτη γυναικεία φιλανθρωπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1938 και 
είχε ως στόχο να εξασφαλίσει ρούχα, αλλά και να προσφέρει ψυχα-
γωγία στους στρατιώτες. — (υποκ.) φανελάκι (το) κ. φανελίτσα (η) 
(σηµ. 2, 3), φανελένιος, -ια, -ιο (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο. 
[ΕΤΥΜ < βεν. fanela < ιταλ. flanella < γαλλ. flanelle < αγγλ. flannel < 
µέσ. αγγλ. flaunneol, παράλλ. τ. τού flanyn «ύφασµα σάκου» < ουαλ. 
gwlanen | gwlân «µαλλί»]. 

φανελάδικο (το) (λαϊκ.) 1. εργοστάσιο που παράγει φανέλες (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. φανελοποιία 2. κατάστηµα που εµπορεύεται φανέλες (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < φανέλα + παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. κ. βαρελ-άδικο]. 

φανελοποιείο (το) εργοστάσιο που κατασκευάζει φανέλες ΣΥΝ. φα-
νελάδικο. 

φανελοποιία (η) (φανελοποιιών) 1. εργοστάσιο όπου κατασκευάζο-
νται φανέλες ΣΥΝ. φανελάδικο 2. η κατασκευή φανέλων. 

φανελοποιος (ο/η) 1. πρόσωπο που φτειάχνει φανέλες 2. ιδιοκτήτης 
φανελοποιείου. [ΕΤΥΜ < φανέλα + -ποιος < ποιώ]. 

φανερόγαµος, -η, -ο [1847] BOT. (φυτό) που έχει εµφανή τα όργανα 
µε τα οποία αναπαράγεται, δηλ. σχηµατίζει άνθη και καρπούς. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phanérogame]. 

φανερός, -ή, -ό 1. αυτός τον οποίο µπορούν όλοι να δουν ή να αντι-
ληφθούν: ~ αιτία | σκοπός | στόχος των τροµοκρατών | χρηµατοδότης 
| σύνδεσµος ΣΥΝ. εµφανής ΑΝΤ. µυστικός, κρυφός, αφανής 2. αυτός 
τού οποίου το περιεχόµενο γίνεται αµέσως αντιληπτό από όλους: ~ 
ατιµία | προδοσία | συκοφαντία | εχθρότητα | ανταγωνισµός || πρό-
κειται για ~ απάτη ΣΥΝ. σαφής, ξεκάθαρος, πρόδηλος ΑΝΤ. συγκεκα-
λυµµένος, κρυφός. — φανερ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. 
φαν- (τού ρ. φαίνω | -οµαι, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ερός, π_β. κ. φοβ-
ερός]. 

φανερώνω ρ. µετβ. {φανέρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. φέρνω (κάτι) στο 
φως, το δείχνω στους άλλους: άνοιξε την παλάµη του και φανέρωσε 
ένα δαχτυλίδι ΣΥΝ. εµφανίζω, παρουσιάζω ΑΝΤ. εξαφανίζω, κρύβω 2. 
(µτφ.) καθιστώ (κάτι) γνωστό, φέρνω στο φως (κάτι που συνήθ. δεν 
ξέρουν οι περισσότεροι): ~ µυστικό | απάτη | σχέδιο | δολοπλοκία | αι-
σθήµατα | την ταυτότητα µου | την αλήθεια | τις προθέσεις µου | τον 
πραγµατικό µου χαρακτήρα ΣΥΝ. αποκαλύπτω, δείχνω ANT. αποκρύ- 

πτω, συγκαλύπτω 3. καθιστώ (κάτι) φανερό, σαφές: οι αδέξιες κινή-
σεις του φανέρωναν την αµηχανία του || η έκφραση του φανερώνει 
άνθρωπο βαθιά πληγωµένο ΣΥΝ. σηµαίνω, δηλώνω· (µεσοπαθ. φανε-
ρώνοµαι) 4. κάνω την εµφάνιση µου: Φανερώσου! Μην κρύβεσαι άλ-
λο! || φανερώθηκε απότοµα µπροστά µας ΣΥΝ. εµφανίζοµαι, παρου-
σιάζοµαι ΑΝΤ. κρύβοµαι 5. Φανερωµένη (η) (α) προσωνυµία τής Πα-
ναγίας (β) (συνεκδ.) ονοµασία ναών, µονών ή περιοχών, συνήθ. επει-
δή εκεί, σύµφωνα µε την παράδοση, βρέθηκε εικόνα τής Παναγίας ή 
αγίου. — φανέρωµα (το), φανέρωση (η) [µτγν.], φανερωτής (ο) 
[µτγν.], φανερώτρα (η), φανερωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φανεροϋµαι (-όο-) (το ενεργ. φανερώ είναι µτγν.) < φα-
νερός (βλ.λ.)]. 

φανζιν (το) (άκλ.} περιοδικό που εκδίδεται από ερασιτέχνες για τους 
λάτρεις τής επιστηµονικής φαντασίας, τής λαϊκής µουσικής, των κό-
µικς, των σπορ κ.ά. [ΕΤΥΜ < αγγλ. fanzine, από συµφυρµό των λ. fan 
και (maga)zine]. 

φάνηκα ρ. → φαίνοµαι 
φαν-κλάµπ (το) (άκλ.) οργανωµένος σύλλογος οπαδών οµάδας, τρα-

γουδιστή, ηθοποιού κλπ.: ηλεκτρονικό ~ στο ∆ιαδίκτυο. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. fan club]. 

φανοκόρος (ο) [1886] 1. (παλαιότ.) ο υπάλληλος που επέβλεπε τη 
λειτουργία και τη συντήρηση των φανών τής πόλης 2. ΝΑΥΤ. ο ναύτης 
που καταπιάνεται µε τη συντήρηση και τον καθαρισµό των φανών 
και των λυχνιών τού πλοίου. 
[ΕΤΥΜ < φανός + -κόρος < αρχ. κορώ (-έω) «σκουπίζω, καθαρίζω» 
(αγν. ετύµου, βλ. κ. νεω-κόρος)]. 

φανοποιείο (το) [1889] ο χώρος στον οποίο εργάζεται ο φανοποιός. 
φανοποιός (ο) [1865] (επίσ.) 1. πρόσωπο που κατασκευάζει φανάρια 
2. ο φαναρτζής (βλ.λ.). 

φανός (ο) (λόγ.) το φανάρι: ~ αυτοκινήτου- ΦΡ. (α) (µτφ.) µετά φανών 
και λαµπάδων (µετά φανών και λαµπάδων, Κ.∆. Ιωάνν. 18, 3) σε 
πανηγυρική ατµόσφαιρα (β) ενετικοί φανοί $λ. λ. ενετικός. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., ουσιαστικοπ. αρσ. τού αττ. επιθ. φανός, -ή, -όν, συνηρη-µένος τ. 
τού επιθ. φαεινός (βλ.λ.)]. 

φανοστάτης (ο) [1890] {φανοστατών} στύλος µε φανό φωτισµού 
δρόµων ή άλλων δηµόσιων χώρων. 
[ΕΤΥΜ < φανός + -στάτης < θ. στα- τού ρ. ϊ-στα-µαι, πβ. κ. λυχνο-στά-
της]. ^ 

Φανούριος (ο) {-ου κ. -ίου) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Φανούρης. 
[ΕΤΥΜ µεσν., που πλάστηκε µε βάση το β' συνθ. τού ον. Θεο-φάνης 
(βλ.λ.) και το λατινογενές επίθηµα -ούριος (πβ. Μερκ-ούριος). Ανήκει 
στους αποκαλούµενους «φανέντες» αγίους, που ανακαλύφθηκαν 
πολλά χρόνια µετά τη δράση τους]. 

φανουροπιτα (η) (δύσχρ. φανουροπιτών} πίτα που προσκοµίζεται 
στην εκκλησία ανήµερα τής εορτής τού Αγ. Φανουρίου (27 Αυγού-
στου) (για να φανερώσει ή ως ευχαριστήριο δώρο επειδή φανέρωσε 
κάτι ο Αγιος): οι ανύπαντρες κοπέλες βάζουν ένα κοµµάτι ~ το βράδυ 
κάτω από το µαξιλάρι τους, για να ονειρευτούν ποιον θα παντρευτούν. 

φαντάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {φαντάσ-τηκα, -µένος} 1. ανα-
παριστώ στο µυαλό µου, µε τη φαντασία µου: δεν µπορώ να τον φα-
νταστώ να σκοτώνει || φαντάσου | φαντάζεσαι την κατάπληξη µου, 
όταν το άκουσα! || µπορείς να φανταστείς τι επακολούθησε! || ήταν οι 
πιο όµορφες διακοπές που µπορούσα να φανταστώ || τον φανταζό-
µουν ψηλότερο · 2. (+ότι | πως, -l-va) (α) σκέφτοµαι, νοµίζω: µη φα-
ντάζεσαι ότι θα µείνω µε σταυρωµένα τα χέρια! || Καλά το φαντά-
στηκα εγώ! Αυτός έκλεψε τα λεφτά (β) υποθέτω, θεωρώ πιθανό: ποιος 
θα το φανταζόταν ότι πίσω από αυτό το αθώο πρόσωπο κρυβόταν 
ένας τέτοιος υποκριτής! || φαντάζοµαι πως θα συµφωνήσουν µαζί µας 
ΣΥΝ. πιστεύω, νοµίζω 3. (ως απάντηση) µπορώ να το φανταστώ 
(σηµ. 1), το καταλαβαίνω: -Εχει πολλά προβλήµατα τώρα -~! ∆εν 
ήταν και λίγο αυτό που του έτυχε · ΦΡ. για φαντάσου! για να εκ-
φραστεί έκπληξη: ~! Ξεκίνησε απ'το τίποτα και µέσα σε λίγα χρόνια 
έγινε µεγάλος και τρανός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, νοµίζω. 

ΣΧΟΛΙΟ Το φαντάζοµαι µε τη σηµ. «υποθέτω, νοµίζω» είναι νεολο-
γισµός τής Ελληνικής που αποδίδει το αγγλ. guess: Φαντάζοµαι 
πως θα συνεργαστούν µαζί µας - Θα υποβάλει µήνυση; Έτσι φα-
ντάζοµαι - ∆εν φαντάζοµαι να θέλει να του τηλεφωνήσεις κιόλας. 

φαντάζω ρ. αµετβ. {φάνταξα} (καθηµ.) 1. ξεχωρίζω λόγω τής ιδιαίτε-
ρης εµφάνισης µου: το παλιό δηµαρχείο ~ µέσα στη νύχτα ανάµεσα 
στα άλλα κτήρια 2. προκαλώ ζωηρή εντύπωση: µου φάνταξε ένα κο-
στούµι στη βιτρίνα 3. δίνω την εντύπωση: µπροστά του όλα τ' άλλα 
φαντάζουν φτηνοπράγµατα || «φάνταζες σαν πριγκιπέσσα» (λαϊκ. 
τραγ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοµίζω. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. φαντ- (από ρηµατ. επίθ., λ.χ. ä-φαντος, έµ-φαντ-ικός) 
< φαίνω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

φανταιζί επίθ. ~» φαντεζί 
φανταρία (η) (χωρ. πληθ.) (καθηµ.-περιληπτ.) πολλοί φαντάροι µαζί: 

όλη η ~ µαζεύεται στις καφετέριες τής πλατείας. [ΕΤΥΜ µεσν. < βεν. 
fantaria < ισπ. infanteria «σωµατοφυλακή των ανήλικων πριγκίπων» < 
λατ. infans, -antis «παιδί»]. 

φαντάρος (ο) (καθηµ.) ο στρατιώτης τού Στρατού Ξηράς· ΦΡ. (α) πάω 
φαντάρος κατατάσσοµαι στον στρατό: σε µερικούς µήνες ~ (β) µε 
παίρνουν φαντάρο καλούµαι να καταταγώ στον στρατό (γ) (αργκό) 
βλέπω τον Χριστό φαντάρο τα χάνω, χάνω τις αισθήσεις µου, 
γενικότ. παθαίνω ισχυρό κλονισµό (από κούραση, χτύπηµα, σοκ 
κλπ.): έφαγα µια γροθιά, που είδα τον Χριστό φαντάρο! — (υποκ.) 



φαντασία 1869 φαράγγι 
 

φανταράκι (το), φανταρίστικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < φανταρία (βλ.λ.), υποχωρητ.]. 

φαντασία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η ικανότητα ανάκλησης και αναπαρά-
στασης στον νου αντικειµένων ή γεγονότων που έχουν ήδη υποπέσει 
στην αντίληψη: είδα µε τη ~ µου άλογα να τρέχουν στο λιβάδι || τα-
ξιδεύω µε τη ~ µου || η ~ σου καλπάζει || προϊόν | αποκύηµα νοσηρής 
~· ΦΡ. κατά φαντασίαν ασθενής βλ. λ. ασθενής 2. (συνεκδ.-µειωτ.) κά-
θε προϊόν φαντασίας (σηµ. 1): όλα αυτά είναι δικές της ~· πώς είναι 
δυνατόν να τα πιστεύεις; 3. η ικανότητα κάποιου να επινοεί κάτι 
πρωτότυπο συνδυάζοντας γνωστά στοιχεία: έχει ~ µπορεί να φτειά-
ξει ολόκληρη ιστορία στη στιγµή || καλλιτέχνης µε ~ || ερεθίζει τη ~ 
µου || παιδική | δηµιουργική | συνδυαστική | µεγάλη | ζωηρή | εξηµ-
µένη ~· ΦΡ. επιστηµονικής φαντασίας (ως χαρακτηρισµός) για φα-
νταστικό αφήγηµα (µυθιστόρηµα, ταινία κ.λπ.) που αξιοποιεί γνώ-
σεις από τον χώρο των θετικών επιστηµών · 4. ΜΟΥΣ. µουσική σύν-
θεση που χαρακτηρίζεται από ελεύθερη µορφή και έµπνευση και 
προορίζεται συνήθ. για ενόργανη σόλο εκτέλεση: ~ για φλάουτο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φαντάζω | -οµαι (βλ.λ.). Η σηµ. τής µουσικής σύνθεσης 
αποδίδει το γερµ. αντιδάν. Phantasie, ενώ ο όρ. επιστηµονική φαντα-
σία αποδίδει τον αγγλ. science fiction]. 

φαντασιακός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται ή αναπτύσσεται στη 
φαντασία: ~ συµπεριφορά | σχέση 2. φαντασιακό (το) (κυρ. κατά τις 
απόψεις τού ψυχαναλυτή J. Lacan) ένα από τα τρία επίπεδα αναφο-
ράς τού ψυχαναλυτικού πεδίου (τα δύο άλλα είναι το πραγµατικό και 
το συµβατικό), τού οποίου κύριο χαρακτηριστικό είναι η συ-
γκρότηση τού «εγώ» µε βάση την εικόνα τού οµοίου του (εικονικό 
εγώ) ΣΥΝ. εικονικό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. imaginaire]. 

φαντασιοκόπηµα (το) [1877] {φαντασιοκοπήµ-ατος | -ατα, -άτων} 
(µειωτ.) το ψεύδος που αποτελεί προϊόν φαντασίας. 

φαντασιοκοπία (η) [µεσν.] {φαντασιοκοπιών} (µειωτ.) σκέψη που 
βρίσκεται πέρα από την πραγµατικότητα. 

φαντασιοκοπώ ρ. αµετβ. {φαντασιοκοπείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-
ρατ.) φαντάζοµαι ανύπαρκτα ή απραγµατοποίητα πράγµατα. — φα-
ντασιοκόπος (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φαντασιοκοπώ (-έω) < φαντασιοκόπος < φαντασία + 
-κόπος < κόπτω], 

φαντασιόπληκτος, -η, -ο (µειωτ.) 1. αυτός που έχει την τάση να 
φαντάζεται ανύπαρκτα ή απραγµατοποίητα πράγµατα ΣΥΝ. φαντα-
σιοκόπος (πβ. λ. ευφάνταστος) 2. (κατ' επέκτ.) ο φαντασµένος, ο αλα-
ζόνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κακόσηµος. [ΕΤΥΜ < φαντασία + -πληκτος < 
πλήττω]. 

φαντασίοπληξία (η) [1851] {φαντασιοπληξιών} 1. το να είναι κανείς 
φαντασιόπληκτος 2. (συνεκδ.) το προϊόν φαντασιοπληξίας (σηµ. 1), η 
σκέψη ή ο λόγος φαντασιόπληκτου: όλα αυτά είναι φαντασιοπληξίες. 

φαντασιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {φαντασιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
αυτός που υπάρχει µόνο στη φαντασία 2. ο υποθετικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. 

φαντασιωνοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {φαντασιώθηκα} ♦ 1. (µετβ.) 
δηµιουργώ στο µυαλό µου εικόνες που απορρέουν από την επιθυµία 
µου να πραγµατοποιηθεί κάτι: φαντασιώνεται τη στιγµή που θα ανα-
λάβει τη διεύθυνση τού τµήµατος και παίρνει κουράγιο ♦ 2. (αµετβ.) 
φαντάζοµαι ή επιθυµώ (κάτι) που είναι πολύ δύσκολο να πραγµατο-
ποιηθεί: Μη φαντασιώνεσαι! ∆εν πρόκειται να έρθει στο πάρτι σου || 
(κ. µετβ.) σταµάτα να φαντασιώνεσαι ότι θα σε πάρει τηλέφωνο να 
σου ζητήσει να βγείτε. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φαντασιώ (-όω) < αρχ. 
φαντασία]. 

φαντασίωση (η) [µεσν.] [-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η παράστα-
ση που σχηµατίζει κανείς στον νου του µε τη φαντασία του: ερωτι-
κές ~ || «πρόκειται για µια καθαρή ~ η άποψη ότι η επίσκεψη τού 
αµερικανού προέδρου θα ενισχύσει τον πολιτικό του ρόλο» (εφηµ.). 

φάντασµα (το) {φαντάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ψυχή νεκρού που 
εµφανίζεται στους ζωντανούς: στον «Άµλετ» το ~ τού δολοφονηµέ-
νου βασιλιά εµφανίζεται στον γυιο του και του ζητεί να εκδικηθεί 
ΣΥΝ. πνεύµα· ΦΡ. (µτφ.) φαντάσµατα τού παρελθόντος οτιδήποτε δυ-
σάρεστο προέρχεται από το παρελθόν: όσο κι αν το θέλουν, δεν µπο-
ρούν να ξαναζωντανέψουν τα ~, τότε που χώριζαν τους Έλληνες σε 
εθνικόφρονες και µιάσµατα || προσκολληµένοι στα ~, αδυνατούν να 
συλλάβουν τη σύγχρονη πραγµατικότητα 2. (γενικότ.) κάθε άυλο, 
υπερφυσικό ον, που πιστεύεται ότι εµφανίζεται κυρ. σε έρηµους τό-
πους, παλιά ή εγκαταλελειµµένα σπίτια κ.λπ., φοβίζοντας τους αν-
θρώπους: ιστορίες µε φαντάσµατα || πιστεύει στα ~ || τη νύχτα βγαί-
νουν τα ~ ΣΥΝ. στοιχειό- (µτφ.) 3. ο υπερβολικά αδύνατος άνθρωπος: 
κατάντησε ~ ΣΥΝ. σκελετός· (σε φραστικά ονόµατα) 4. πρόσωπο ή 
πράγµα που εµφανίζεται ως υπαρκτό, χωρίς να υπάρχει στην πραγ-
µατικότητα: χρησιµοποιεί µια εταιρεία—, για να ξεπλένει το βρόµικο 
χρήµα 5. αυτός που εµφανίζεται και εξαφανίζεται εντελώς απρό-
σµενα, χωρίς να µπορεί κανείς να τον εντοπίσει: ο ληστής-~ || οργά-
νωση— 6. αυτός που έχει εγκαταλειφθεί από τους ανθρώπους, ο ερη-
µωµένος: πόλη—1| πλοίο—. — (υποκ.) φαντασµατάκι (το). [ΕΤΥΜ 
αρχ. < φαντάζω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

φαντασµαγορία (η) [1876] {φαντασµαγοριών} 1. το θεατρικό έργο 
στο οποίο κυριαρχεί το στοιχείο τού εντυπωσιακού θεάµατος 2. 
(µτφ.) οτιδήποτε ιδιαίτερα ωραίο και εντυπωσιακό: η γιορτή αυτή 
ήταν αληθινή ~. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. fantasmagorie (< φάντασµα + 
-αγορία < αγορεύω) κατά το allégorie]. 

φαντασµαγορικός, -ή, -ό [1882] αυτός που είναι ιδιαίτερα ωραίος και 
εντυπωσιακός: τα πολύχρωµα βεγγαλικά είναι ένα ~ θέαµα. 

φαντασµένος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) φανταγµένος αυτός που έχει µε- 

γάλη ιδέα για τον εαυτό του ΣΥΝ. αλαζόνας ANT. ταπεινόφρων. 
φανταστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που δεν υπάρχει στην πραγµα-
τικότητα, αλλά µόνο στη φαντασία: ~ εµπόδια | φόβοι | εχθροί ΣΥΝ. 
πλασµατικός, υποθετικός, εξωπραγµατικός, χιµαιρικός ANT. υπαρ-
κτός, πραγµατικός 2. αυτός που περιγράφει κάτι, το οποίο αποτελεί 
δηµιούργηµα τής φαντασίας: ~ ιστορία | διήγηση | µυθιστόρηµα · 3. 
(καθηµ.) αυτός που είναι εξαιρετικά ωραίος: ~ καιρός | τιµές (πολύ 
χαµηλές) | χαρακτήρας | κορίτσι ΣΥΝ. καταπληκτικός, απίθανος. — 
φανταστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απίθανος. 

ΣΧΟΛΙΟ Το φανταστικός µε τη σηµ. «καταπληκτικός, απίθανος, 
εξαιρετικά ωραίος» είναι νεολογισµός τής σύγχρονης Ελληνικής 
από το αγγλ. fantastic, που πλάστηκε από το ελλην. φανταστικός. 
Έτσι, η ελληνική λ. φανταστικός ξαναγύρισε στην Ελληνική 
(«αντιδάνειο») µε νέα σηµασία. 

φανταχτερός, -ή, -ό αυτός που φαντάζει, που προκαλεί ζωηρή εντύ-
πωση: ~ χρώµατα | ρούχα | διακόσµηση. — φανταχτερά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < φανταχτός (< φαντάζω) + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. φοβ-
ερός]. 

φαντεζί επίθ. {άκλ.} αυτός που προκαλεί εντύπωση λόγω τής ιδιο-
µορφίας και τού ασυνήθιστου χαρακτήρα του: - χρώµατα (έντονα 
χρώµατα σε ασυνήθιστους συνδυασµούς) ΣΥΝ. έντονος, χτυπητός, 
φανταχτερός. Επίσης φαντεζίσπκος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. 
fantaisie < λατ. phantasia < αρχ. φαντασία]. 

φάντης (ο) {φάντηδες} τραπουλόχαρτο που παριστάνει νέο άνδρα: ο 
~ κούπα ΣΥΝ. βαλές· ΦΡ. (α) (βγήκε | ήρθε... κλπ.) σαν φάντης µπα-
στούνι για κάποιον που εµφανίζεται απρόσµενα και κατά ενοχλητι-
κό τρόπο (β) τι σχέση έχει ο φάντης µε το ρετσινόλαδο; βλ. λ. ρετσι-
νόλαδο. [ΕΤΥΜ < ιταλ. fante < ισπ. infante < λατ. infans, -antis 
«παιδί»]. 

φάντοµ (το) (άκλ.) είδος µαχητικού αεροπλάνου. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
phantom «φάντασµα» < µέσ. γαλλ. fantosme < λατ. Phantasma < αρχ. 
φάντασµα (βλ.λ.)]. 

φαντοµάς (ο) {φαντοµάδες} 1. (µε κεφ.) µυθιστορηµατικό πρόσωπο, 
ευφυέστατος εγκληµατίας που χρησιµοποιώ αριστοτεχνικές µεθό-
δους (µεταµφίεσες, αθόρυβα όπλα κ.λπ.) και κατορθώνει να ξεφεύγει 
πάντα από την αστυνοµία, διατηρώντας την πραγµατική του ταυτό-
τητα µυστική 2. (µετωνυµ.) (α) ο κακοποιός που καταφέρνει µονίµως 
να διαφεύγει τη σύλληψη (β) (γενικότ.) αυτός που εµφανίζεται ή εξα-
φανίζεται απρόοπτα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. Fantômas (όνοµα µυθιστορηµατικού ήρωα 
των Γάλλων συγγραφέων M. Allain και P. Souvestre, 1911) < γαλλ. 
fantôme < δηµώδ. λατ. *fantauma | *fantagma < αρχ. φάντασµα 
(βλ.λ.)]. 

φαντός, -ή, -ό → υφαντός 
φανφάρα κ. φαµφάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΜΟΥΣ. µουσικό κοµ-

µάτι µε πανηγυρικό και ποµπώδη χαρακτήρα, που παίζεται µε σάλ-
πιγγες 2. (µτφ.) ο λόγος που χαρακτηρίζεται από ποµπώδη µεγαλο-
στοµία. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fanfara < γαλλ. fanfare, εκφραστ. τ. (µε αναδιπλασια-
σµό), που έχει ηχοµιµητική προέλευση και απαντά σε αρκετές γλώσ-
σες]. 

φανφαρονικός, -ή, -ό → φανφαρονιστικός 
φανφαρονισµος κ. φαµφαρονισµός (ο) ο ποµπώδης λόγος, η κενή 
µεγαλοστοµία. 

φανφαρονίστικος, -η, -ο κ. φαµφαρονίστικος αυτός που ταιριάζει σε 
φανφαρόνο: ~ συµπεριφορά. Επίσης φανφαρονικός, -ή, -ό κ. 
φαµφαρονικός. 

φανφαρόνος κ. φαµφαρόνος (ο) πρόσωπο στο οποίο αρέσει να 
καυχάται, να προβάλλει τον εαυτό του µε µεγαλοστοµίες, µε κοµπα-
σµούς ΣΥΝ. κοµπαστής, λογάς. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. fanfarone < ισπ. fanfaron, που συνδ. µε τη 
λ. fanfara (βλ. λ. φανφάρα)]. 

φαξ (το) {άκλ.} η συσκευή τηλεοµοιοτυπίας και συνεκδ. το τηλεοµοι-
οτύπηµα ΣΥΝ. τέλεφαξ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. fax, συντοµευµ. τ. τού facsimile < λατ. fac simile «φτει-
άξε παρόµοιο»]. 

φάουλ (το) (άκλ.) ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο, το µπάσκετ, στην υδατο-
σφαίριση κ.α.) 1. η παράβαση από παίκτη ενός κανόνα, η οποία δίνε 
το δικαίωµα στον αντίπαλο να πάρει στην κατοχή του τη µπάλα: ο 
αµυντικός έκανε ~ στον επιθετικό, προσπαθώντας να τον κόψει || ο 
διαιτητής σφύριξε | έδωσε | καταλόγισε - 2. (συνεκδ.) η βολή (σουτ) 
που δικαιούται να εκτελέσει αντίπαλος τής οµάδας, εις βάρος τής 
οποίας καταλογίστηκε η παραπάνω παράβαση 3. (κατ' επέκτ.) κάθε 
αντικανονική ή εσφαλµένη ενέργεια: ~ τού υπουργού στη συζήτηση 
τού νοµοσχεδίου. [ΕΤΥΜ < αγγλ. foul]. 

φάπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) το χτύπηµα στο κεφάλι ή στον 
σβέρκο µε την παλάµη: δίνω | τρώω µια ~ || τον πλακώνω στις ~ ΣΥΝ. 
καρπαζιά, σφαλιάρα, κατραπακιά, φούσκος. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητική 
λ.]. 

φάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.-µειωτ.) 1. το γένος, το σόι 2. η οµάδα, 
το σινάφι: η ~ των πολιτικών/ των γιατρών || είναι ίδια ~ οι δυο τους. 
[ΕΤΥΜ. < αλβ. farà «σπόρος, γένος» ή, κατ' άλλη εκδοχή, < αρωµουν. 
farà «γένος», γερµ. αρχής]. 

φαράγγι (το) {φαραγγ-ιού | -ιών} στενό και βαθύ άνοιγµα γης µεταξύ 
δύο βουνών µε σχεδόν κάθετα βραχώδη τοιχώµατα: το ~ τής Σα-
µαριάς (πβ. κ. λ. χαράδρα, κοιλάδα). [ΕΤΥΜ µεσν., υποκ. τού αρχ. 
φάραγξ, -αγγος (µε εκφραστ. έρρινο επί- 
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θηµα -αγγ-, πβ. κ. σήραγξ, φάλαγξ) < θ. φαρ- (τού αρχ. ουδ. φάρος 
«άροτρο») < *bhr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *bher- «σκάβω, τρυπώ, 
κόβω», πβ. λατ. forare «τρυπώ» (> ισπ. herir «πληγωνω»), µέσ. ιρλ. 
bern(a) «φαράγγι», αρµ. brem «σκάβω, τρυπώ», αρχ. γερµ. bôran 
«τρυπώ»)> γερµ. bohren, αγγλ. bore), αλβ. brime «τρύπα» κ.ά.]. 

φαραννώδης, -ης, -ες [αρχ.] {φαραγγώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
αυτός που µοιάζει µε φαράγγι 2. αυτός που έχει πολλά φαράγγια. 

φαράκλα (η) → φαλάκρα 
φαρακλός, -ή, -ό → φαλακρός 
φαράσι (το) (φαρασ-ιού | -ιών) µικρό φτυάρι από µέταλλο ή πλαστικό, 

που χρησιµοποιείται για το µάζεµα των σκουπιδιών. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. farà?]. 

φαραώ (ο) {άκλ.} (ως τίτλος) ο βασιλιάς τής αρχαίας Αιγύπτου: οι 
τάφοι | οι πυραµίδες | οι µούµιες των ~· ΦΡ. οι δέκα πληγές τού φα-
ραώ βλ. λ. πληγή. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. phar'öh < αιγυπτ. per'ä 
«ανάκτορο, παλάτι»]. 

φαραωνικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους φαραώ: ~ έργα. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. pharaonic]. 

φαρδαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {φάρδυνα} (καθηµ.) ♦ 1. (µετβ.) 
κάνω (κάτι) φαρδύ: ~ παντελόνι | φούστα ΣΥΝ. ανοίγω, πλαταίνω, ευ-
ρύνω ΑΝΤ. στενεύω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι φαρδύς: ο δρόµος φαρδαίνει 
πιο κάτω ANT. στενεύω. Επίσης φαρδύνω — φάρδεµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 

φαρδοµάνικος, -η, -ο 1. (ρούχο) που έχει φαρδύ µανίκι: ~ πουκάµισο 
2. φαρδοµάνικο (το) ευρύχωρο ένδυµα µε φαρδιά µανίκια, το ράσο· 
ΦΡ. (παροιµ.) καλά V τα φαρδοµάνικα, µα V για τους δεσποτάδες 
βλ. λ. δεσπότης. 

φάρδος (το) {φάρδ-ους | -η, -ών} (καθηµ.) το πλάτος, το εύρος· ΦΡ. 
έχω φάρδος (λαϊκ.) είµαι τυχερός, είµαι κωλόφαρδος. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < φαρδύς, πβ. κ. πλάτος - πλατύς]. 

φαρδουλός, -ή, -ό (καθηµ.) αυτός που είναι κάπως φαρδύς. 
[ΙΙΥΜ; < φαρδύς + παραγ. επίθηµα -ουλός, πβ. κ. παχ-ουλός]. 

φαρδύνω ρ. → φαρδαίνω 
φαρδύς, -ιά, -ύ {φαρδ-ιού | -ιοί κ. -είς (ουδ. -ιά)} (καθηµ.) πλατύς, ευ-

ρύς: αυτό το παντελόνι είναι πολύ ~ για µένα || ~ πλάτες- ΦΡ. φαρ-
δύς-πλατύς (για κάποιον που ξαπλώνει ή πέφτει) µε όλο το πλάτος 
τού σώµατος: γλίστρησε κι έπεσε - στο πάτωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ευφράδης (βλ.λ.), κατά τα επίθ. σε -ύς, πβ. κ. 
πλατ-ύς]. 

Φαρενάιτ βαθµός (ο) καθένας από τους βαθµούς τής κλίµακας που 
επινόησε ο Γερµανός φυσικός Φαρενάιτ για τη µέτρηση τής θερµο-
κρασίας (σύµβολο F). [ΕΤΥΜ. Από το όν. τού Γερµανού φυσικού G. 
Fahrenheit (1686-1736)]. 

φαρέτρα (η) {φαρετρών} η δερµάτινη θήκη στην οποία τοποθετού-
σαν οι τοξότες τα βέλη τους: (µτφ.) η Ελλάδα διαθέτει πολλά επιχει-
ρήµατα στη διαπραγµατευτική της ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Ήδη στους αρχ. σχολιαστές απαντά η συ-
νήθης εξήγηση, ότι δηλ. η λ. εµφανίζει επίθηµα -τρα | -τρο δηλωτικό 
οργάνου (πβ. φέρε-τρον) και τη συνεσταλµ. βαθµ. bhr- τού ρ. φέρω. 
Εντούτοις, η εξειδικευµένη σηµ. τής λ. και η αποκλειστική δήλωση 
τής θήκης των βελών θα µπορούσαν ίσως να οδηγήσουν στην άποψη 
ότι πρόκειται για δάνειο που συσχετίσθηκε παρετυµολογικώς µε το 
ρ. φέρω]. 

φαρί (το) {χωρ. γεν.) (διαλεκτ.-λογοτ.) άλογο κατάλληλο κυρ. για ιπ-
πασία ή πόλεµο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. φαρίον, υποκ. τού αραβ. faras 
«ίππος»]. 

φα ρ ίνα (η) {χωρ. πληθ.) λεπτό και εξαιρετικής ποιότητας σιτάλευρο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. farina < λατ. farina, υποκ. τού far, farris «είδος σιτηρού 
- χοντρό αλεύρι»]. 

φαρισαϊκός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Φαρισαί-
ους 2. (µτφ.) ο υποκριτικός, κυρ. στην επίδειξη ευλάβειας ή ευαισθη-
σίας: ~ συµπεριφορά | ενδιαφέρον. — φαρισαϊκά επίρρ. 

Φαρισαίος (ο) 1. ΘΡΗΣΚ. µέλος ιουδαϊκής θεοκρατικής µερίδας, που 
επιδίωκε την πιστή τήρηση τού Μωσαϊκού Νόµου και στην Κ.∆. χα-
ρακτηρίζεται από υποκριτική θεοσέβεια 2. (µτφ.) ο υποκριτής, κυρ. 
αυτός που εµµένει στην τήρηση των τύπων αδιαφορώντας για την 
ουσία· ΦΡ. (ειρων.) Γραµµατείς και Φαρισαίοι (ως χαρακτηρισµός) (i) 
για πρόσωπα που έχουν τυπολατρική και υποκριτική συµπεριφορά, 
που άλλα διακηρύσσουν και άλλα πράττουν (ii) γραφειοκράτες, τυ-
πολάτρες. 
[ΕΤΥΜ < 4τΥν· Φοιρισαϊος (κυρ. πληθ. Φαρισαίοι) < αραµ. periäaya, 
εβρ. perüäim (πληθ.) «ξεχωριστοί», όν. που αναφερόταν τόσο στην 
προνοµιακή τους θέση όσο και στην προσπάθεια τους να τηρούν 
αυστηρά τον εβραϊκό Νόµο διαφοροποιούµενοι στην πράξη από τον 
κοινό άνθρωπο]. 

φαρισαϊσµός (ο) [1782] η υποκριτική συµπεριφορά που ταιριάζει σε 
Φαρισαίο ΣΥΝ. υποκρισία. 

φάρµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) το αγρόκτηµα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. farm, 
αρχική σηµ. «καθορισµένη τιµή ενοικίου για αγρόκτηµα», < µέσ. 
αγγλ. ferme < παλ. γαλλ. ferme (< µεσν. λατ. firma «καθορισµένη 
τιµή»)]. 

φαρµακαποθήκη (η) [1891] {φαρµακαποθηκών} 1.η αποθήκη φαρ-
µάκων 2. το κατάστηµα χονδρικής πώλησης φαρµακευτικών ειδών. 

φαρµακεία (η) (χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) το να δηλητηριάσει κανείς 
κάποιον, η δηλητηρίαση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φαρµακεύω «χρησιµοποιώ ουσία ως δηλητήριο ή φάρ-
µακο - ασκώ µαγεία, πνευµατισµό» < φάρµακον]. 

φαρµακείο (το) 1. το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται φάρµακα 2. 
έπιπλο ή ντουλάπι στο οποίο φυλάσσονται βασικά φάρµακα και άλ-
λα ιατρικά είδη (π.χ. βαµβάκι, γάζες, σύριγγες κ.ά.) για άµεση χρήση- 

ΦΡ. φαρµακείο αυτοκινήτου τσάντα µε φάρµακα και άλλα ιατρικά 
είδη πρώτης ανάγκης, την οποία οφείλει να έχει κανείς στο αυτοκί-
νητο του 3. (µτφ.) κατάστηµα ή έµπορος που πουλά σε υπερβολικά 
υψηλές τιµές: µην ψωνίζεις απ'αυτόν, είναι ~! [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
γαλλ. pharmacie < µτγν. λατ. pharmacia < αρχ. φαρµακεία (βλ.λ.)]. 

φαρµακέµπορος (ο/η) [1833] {φαρµακεµπόρ-ου | -ων, -ους} έµπορος 
φαρµάκων. — φαρµακεµπορία (η) [1835], φαρµακεµπόριο (το). 

φαρµακερός, -ή, -ό 1. (λαϊκ.) δηλητηριώδης: ~ φίδι | βοτάνι 2. (µτφ.) 
πικρός, δηκτικός: ~ γλώσσα | κουβέντα | κριτική 3. (για ψύχος) δρι-
µύς· ΦΡ. τρίτη και φαρµακερή η τρίτη και καθοριστική προσπάθεια. 
— φαρµακερά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < φαρµάκι + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. στυγ-ερός]. 

φαρµακευτής (ο) [µτγν.], φαρµακεύτρια (η) {φαρµακευτριών} 
πρόσωπο που παρασκευάζει ή χρησιµοποιεί δηλητηριώδη φάρµακα. 

φαρµακευτική (η) [µτγν.] η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο τη 
µελέτη και την παρασκευή φαρµάκων. 

φαρµακευτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα φάρµακα 
ή τη φαρµακολογία: ~ έρευνες | αγωγή | κώδικας | εταιρεία | υλικά 2. 
αυτός που έχει τις θεραπευτικές ιδιότητες φαρµάκου: ~ φυτά | 
βότανα | προϊόντα. 

φαρµακεύω ρ.   » φαρµακώνω 
φαρµάκι (το) {δύσχρ. φαρµακ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) το δηλητήριο· ΦΡ. 

(µτφ.) φαρµάκι στάζει η γλώσσα του λέει πικρόχολες κουβέντες, µι-
λά µε κακεντρέχεια· (µτφ.) 2. (ως χαρακτηρισµός) για κάτι πολύ πι-
κρό: ο καφές είναι ~! 3. (µτφ.) η πικρία, η θλίψη: έχει πιει πολλά ~ στη 
ζωή της || «σε πότισα ροδόσταµο | µε πότισες ~» (Ν. Γκάτσος) || ας πι-
ούµε να πάνε κάτω τα φαρµάκια! 4. ως χαρακτηρισµός για δριµύ ψύ-
χος: έχει ένα κρύο έξω ~! [ΕΤΥΜ. < αρχ. φαρµάκων, υποκ. τού 
φάρµακον]. 

φαρµακίλα (η) {χωρ. πληθ.} (κακόσ.) η γεύση φαρµάκου· (γενικότ.) η 
δυσάρεστη γεύση που θυµίζει φάρµακο. [ΕΤΥΜ < φάρµακο + παραγ. 
επίθηµα -ίλα, πβ. κ. τσιγαρ-ίλα]. 

φάρµακο (το) {φαρµάκ-ου | -ων} 1. χηµική ουσία που χρησιµοποιεί-
ται για την αντιµετώπιση αρρώστιας, πάθησης: ~ εσωτερικής | εξω-
τερικής χρήσεως || τα χάπια, οι αλοιφές, τα σιρόπια, οι ενέσεις, τα 
υπόθετα είναι µορφές φαρµάκων || το ~ που µου έγραψε | έδωσε ο 
γιατρός || παίρνω ~ για τον πονοκέφαλο | για την καρδιά µου || ισχυ-
ρό | δραστικό ~ || γεωργικά ~ (για την αντιµετώπιση νόσων ή παρα-
σίτων που προσβάλλουν καλλιέργειες) || ~ νέας γενιάς 2. (µτφ.) το µέ-
σο θεραπείας δυσάρεστων καταστάσεων: το καλύτερο ~ για τον εγω-
ισµό είναι η ταπείνωση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φάρµακον, αρχική σηµ. «θεραπευτικό βότανο», αβεβ. 
ετύµου. Ίσως πρόκειται για δάνειο, όπως συµβαίνει και µε αρκετά ον. 
φυτών, λ.χ. αϊσακος, άµάρακος, πιστάκη, ή αποτελεί παράγωγο ουσ. 
*φάρµαξ, -ακος (µε επίθηµα *-ak-), παρεκτεταµ. τ. ενός ουδ. *φάρµα. 
Σε ό,τι αφορά τον τ. *φάρµα, καλύτερα τεκµηριωµένη φαίνεται η 
αναγωγή στο ρ. φέρω (πβ. κ. χαίρω - χάρµα) µε τη σηµ. «φυτό που φέ-
ρει, που παράγει η γη», πβ. αλβ. bär «άχυρο, βότανο». Αξιοπρόσεκτη 
είναι η σύνδεση µε το I.E. *bher- «κόβω, τρυπώ, σκάβω» (βλ. λ. φα-
ράγγι), αν ληφθεί υπ' όψιν η σηµασιολ. εξέλιξη τού γερµ. Heu «σανός 
- σκαµµένος». Το ουσ. φάρµακον δήλωνε αρχικώς κάθε βότανο µε 
θεραπευτικές ιδιότητες, καθώς και κάθε τέτοιο παρασκεύασµα, ενώ 
στη συνέχεια δήλωσε επίσης και το δηλητήριο, το φαρµάκι. Ήδη αρχ. 
είναι η χρήση τής λ. µε τη σηµ. «µαγικό φίλτρο», παρασκεύασµα που 
χρησιµοποιούσαν κατά την άσκηση πνευµατισµού (πβ. κ. φαρµα 
κεία)]. 

φαρµακοβιοµηχανία (η) {φαρµακοβιοµηχανιών} η βιοµηχανία 
φαρµάκων. — φαρµακοβιοµηχανίας, -ή, -ό. 

φαρµακοβιοµηχανος (ο) {-ου κ. -άνου | -ων κ. -άνων, -ους κ. -άνους) 
ο βιοµήχανος φαρµάκων. 

φαρµακόγλωσσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (εκφραστ.) ο λόγος προσώπου 
γεµάτος από αρνητικά σχόλια για άλλους και συνεκδ. ο ίδιος ο 
άνθρωπος που µιλά µε κακεντρέχεια. 

φαρµακόνλωσσος, -η, -ο (εκφραστ.) αυτός που µιλά µε κακεντρέχεια: 
~ γυναίκα ΣΥΝ. φαρµακοµύτης. 

φαρµακογνωσία (η) [1787] (χωρ. πληθ.) η µελέτη των προϊόντων που 
έχουν φαρµακευτικές ιδιότητες στη φυσική τους κατάσταση. 
[ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. pharmacognosies 

φαρµακοδυναµική (η) ΙΑΤΡ. η µελέτη τού µηχανισµού δράσεως των 
φαρµακευτικών ουσιών στον πάσχοντα οργανισµό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pharmacodynamique]. 

φαρµακοθεραπεια (η) {φαρµακοθεραπειών} η θεραπεία που βασί-
ζεται στη χρήση φαρµάκων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pharmacotherapy]. 

φαρµακοληψια (η) [1885] {χωρ. πληθ.) η λήψη φαρµάκων. 
[ΕΤΥΜ. < φάρµακο + -ληψία < λήψη, πβ. κ. θεο-ληψία]. 

φαρµακολογία (η) [1818] {χωρ. πληθ.) η επιστήµη που έχει ως αντι-
κείµενο τη µελέτη τής δράσης των φαρµάκων στους ζωντανούς ορ-
γανισµούς, καθώς και την παραγωγή φαρµακευτικών ουσιών.   — 
φαρµακολογικός, -ή, -ό [1849]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pharmacologie]. 

φαρµακολύτρια (η) {χωρ. πληθ.} (ως προσωνυµία αγίων γυναικών) 
αυτή που θεραπεύει δηλητηριάσεις: Αγία Αναστασία η ~. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < φάρµακο + λύτρια < λύω]. 

φαρµακοµανης, -ής, -ές {φαρµακοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
χρησιµοποιεί φάρµακα σε υπερβολικό βαθµό. — φαρµακοµανία (η). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < φάρµακο + -µανής < µαίνοµαι 
(πβ. παθ. αόρ. β' έ-µάν-ην)]. 

φαρµακοµύτης, -α, -ικο (εκφραστ.) ο κακεντρεχής, ο φθονερός ΣΥΝ. 



φαρµακοποιία 1871 φάση 
 

φαρµακόγλωσσος. 
φαρµακοποιία (η) [µτγν.] {φαρµακοποιιών} επίσηµο σύγγραµµα κά-

θε χώρας (Ελληνική ~, Βρετανική ~, Αµερικανική ~ κ.λπ.) που τυπο-
ποιεί και προτυποποιεί τη σύνθεση και την παρασκευή των βασικών 
φαρµάκων. 

φαρµακοποιός (ο/η) [αρχ.] επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη 
φαρµακευτική και αναλαµβάνει την εκτέλεση των ιατρικών συντα-
γών, ενίοτε και την παρασκευή φαρµάκων. 

φαρµακοποσία (η) {χωρ. πληθ.} η κατάποση φαρµάκων. 
[ETYM αρχ. < φάρµακον + -ποσία < πόσις]. 

φαρµακοτεχνία (η) [1892] {χωρ. πληθ.} κλάδος τής φαρµακευτικής 
που έχει ως αντικείµενο την παρασκευή φαρµάκων. — φαρµακοτέ-
χνης (ο), φαρµακοτεχνικός, -ή, -ό [1876]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. pharmacotechnie]. 

φαρµακοτρίφτης (ο) {φαρµακοτριφτών} 1.(παλαιότ.) ο υπάλληλος 
φαρµακείου 2. (µειωτ.-ειρων.) ο φαρµακοποιός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
φαρµακοτρίπτης < φάρµακον + τρίπτης < τρίβω]. 

φαρµακοχηµεία (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. Ο κλάδος που έχει ως αντι-
κείµενο τις ενώσεις µε φαρµακευτικό ενδιαφέρον είτε αυτές είναι 
φυσικά προϊόντα είτε είναι προϊόντα χηµικής σύνθεσης. 

φαρµακωδης, -ης, -ες [αρχ.] {φαρµακώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυ-
τός που έχει φαρµακευτικές, θεραπευτικές ιδιότητες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 

φαρµακώνω ρ. µετβ. {φαρµάκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (λαϊκ.-εκφρα-
στ.) δηλητηριάζω: είχε βάλει στρυχνίνη στον καφέ και τον φαρµάκω-
σε 2. (µτφ.) προκαλώ µεγάλη πίκρα σε (κάποιον): φαρµάκωσε τους 
γονείς του µε τα σκληρά του λόγια 3. (µεσοπαθ. φαρµακώνοµαι) 
παίρνω δηλητήριο, δηλητηριάζοµαι: πήρε κινίνο να φαρµακωθεί. Επί-
σης φαρµακεύω [αρχ.] (πβ. φαρµακεία, φαρµακευτικός). — φαρµά-
κωµα (το). [ΕΤΥΜ < apJC- φαρµακώ (-όω) < φάρµακον]. 

φαρµαοονια (η) → φραµασονία 
φαρµασόνος (ο) → φραµασόνος 
φαρµπαλάς (ο) → φραµπαλάς 
φαροδείκτης (ο) [1890] {φαροδεικτών} ο κατάλογος των φάρων που 

υπάρχουν σε µεγάλη θαλάσσια περιοχή. 
φαροπλοιο (το) [1892] (φαροπλοί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. µικρό πλοίο που φέ-

ρει φάρο και βρίσκεται αγκυροβοληµένο σε ορισµένες θαλάσσιες πε-
ριοχές, για να διευκολύνει τη ναυσιπλοΐα και να αποτρέπει θαλάσσια 
ατυχήµατα ΣΥΝ. καραβοφάναρο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. bateau-phare]. 

φάρος (ο) 1. πυργοειδής φωτιστική συσκευή, εγκατεστηµένη στην 
ακτή ή σε αβαθή ύδατα, που κατευθύνει τους ναυτιλλοµένους κατά 
τη διάρκεια τής νύχτας: - ακρωτηρίου 2. (συνεκδ.) ψηλός στενός 
πύργος, στην κορυφή τού οποίου υπάρχει τέτοια φωτιστική συσκευή, 
για να καθοδηγούνται οι ναυτιλλόµενοι 3. (µτφ.) αυτός που διαφωτί-
ζει, που καθοδηγεί: η µητρόπολη µας αποτελεί - τής Ορθοδοξίας. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. Φάρος (ή), όν. νησιού στον κόλπο τής Αλεξάν-
δρειας, στον οποίο υπήρχε φάρος ύψους 120 µέτρων, ο οποίος συγκα-
ταλεγόταν στα επτά θαύµατα τής αρχαιότητας]. 

Φαρ-Ουέστ (το) {άκλ.} 1. οι δυτικές πολιτείες των σηµερινών Η.Π.Α., 
κυρ. κατά την περίοδο τού αποικισµού τής Β. Αµερικής από Ευρω-
παίους και ειδικότ. τον 19ο αι.- κοινή πρακτική στις περιοχές αυτές 
ήταν η µανιώδης επιδίωξη πλουτισµού και οι συχνές ένοπλες συ-
µπλοκές µεταξύ εκπροσώπων τού νόµου και παρανόµων 2. (µτφ.) ως 
χαρακτηρισµός (α) ένοπλων συµπλοκών, συνήθ. µεταξύ κακοποιών: 
«σκηνές ~ µε αλλοδαπούς µαφιόζους στην Πάτρα» (εφηµ.) (β) κατά-
στασης άναρχης, όπου ο καθένας ενεργεί αυθαίρετα εις βάρος άλλων 
και ο νόµος δεν εφαρµόζεται: ο δηµοσιογράφος χαρακτήρισε την κα-
τάσταση που επικρατεί σχετικά µε την αδειοδότηση των ραδιοφωνι-
κών σταθµών «το ~ των FM» (πβ. Αγρια ∆Οση, λ. ∆Οση, Σικάγο, Τέξας). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Far West < far «µακρινός» + West «∆ύση»]. 

φαροφύλακας (ο) [1894] {φαροφυλάκων} ο φύλακας φάρου. 
φαροφυλακή (η) ειδική υπηρεσία επιφορτισµένη µε τη φύλαξη και 

την επίβλεψη των φάρων. 
φάρσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κωµικό θεατρικό έργο που χαρακτηρί-

ζεται από τη γρήγορη εναλλαγή απρόοπτων κωµικών παρεξηγήσεων 
2. το να ξεγελάσει ή να φέρει σκόπιµα σε αµηχανία κανείς κάποιον, 
µε σκοπό να προκαλέσει µε παιγνιώδη διάθεση το γέλιο των άλλων: 
κάνω | σκαρώνω ~ σε κάποιον || αθώα | κακόγουστη | τηλεφωνική | 
πρωταπριλιάτικη ~. — φαρσικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κωµωδία, σατι-
ρικός. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. farsa < γαλλ. farce, αρχική σηµ. «κωµικό επεισόδιο που 
παρεµβαλλόταν ως ιντερµέδιο στα θρησκευτικά δράµατα», < ρ. farcir 
< λατ. farcire «πληρώ, γεµίζω»]. 

Φάρσαλα (τα) {Φαρσάλων} πόλη τής Ν. Θεσσαλίας στον νοµό Λάρι-
σας, όπου το 48 π.Χ. ο Καίσαρας νίκησε τον Ποµπήιο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
Φάρσαλος (ή), αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ουσ. φάρ-σος «κοµµάτι, 
τεµάχιο, τµήµα» (πόλεως, κατοικίας, ενδύµατος κ.λπ.) και, ως εκ 
τούτου, µε την I.E. ρίζα *bher-s- «κόβω, τσακίζω»]. 

φαρσέρ (ο/η) {άκλ.} πρόσωπο που κάνει φάρσες. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. farceur (βλ. λ. φάρσα)]. 

φαρσί επίρρ. (για γλώσσα) απταίστως: µιλάει Αγγλικά και Γαλλικά ~ || 
είπε το µάθηµα ~, όταν τον εξέτασε ο δάσκαλος ΣΥΝ. απ' έξω κι 
ανακατωτά, (οικ.) νεράκι, στην εντέλεια. 
[ΕΤΥΜ, < τουρκ. farsi «περσικά», επειδή η τουρκική γλώσσα περιέχει 
πολλές περσικές λ.]. 

φαρσοκωµωδία (η) {φαρσοκωµωδιών} κωµωδία µε πολλά στοιχεία 
φάρσας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κωµωδία. 

φάρυγγας (ο) {φαρύγγων} ΑΝΑΤ. µυοµεµβρανώδες σωληνοειδές όρ- 

γανο τού λαιµού, που συνδέει τη στοµατική και τις ρινικές κοιλότη-
τες µε τον οισοφάγο. 
[ΕΤΥΜ < αρλ· φάρυγξ, -υγγος | φάρυξ, -υγος (αρχαιότ.), µε επίθηµα -
υγ- (*-ug-). Η λ. εµφανίζει θ. φαρ- < *bhr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*bher- «σκάβω, τρυπώ, κόβω», πβ. λατ. frümen «φάρυγγας» (< *frug-
smen < *bhr-u-g-), αρµ. erbug «στήθος» (< *bhrug-), αρχ. ισλ. barki 
«λαιµός» (< *bhorg-) κ.ά. Οµόρρ. φάρ-αγξ (βλ. λ. φαράγγι), αρχ. φάρ-
ος «άροτρο», o τ. φάρυγξ (αντί τού αρχαιοτ. φάρυξ) κατ' αναλογίαν 
προς το ουσ. λάρυγξ]. 

φαρυγγικός, -ή, ό [1834] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον φάρυγ-
γα: ~ πάθηση. 

φαρυγγισµος (ο) ο φαρυγγοσπασµός (βλ.λ.). 
φαρυγγίτιδα (η) [1861] ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού βλεννογόνου τού φά-

ρυγγα, η οποία προκαλείται από βακτήρια και ιούς: χρονία | οξεία ~. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pharyngite]. 

φαρυγγολαρυγγίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φαρυγγίτιδα που συνδυάζεται και µε 
φλεγµονή τού λάρυγγα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pharyngolaryngite]. 

φαρυγγορραγία (η) {φαρυγγορραγιών} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία τού φάρυγγα. 
[ΕΤΥΜ < φάρυγγας + -ρραγία, από το θ. τού αρχ. παθ. αορ. β' έρ-ράγ-
ην (ρ. ρήγνυµι), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pharyngorragie]. 

φαρυγγοσκόπιο (το) {φαρυγγοσκοπί-ου | -ων} ιατρικό εργαλείο για 
την εξέταση τού φάρυγγα και τής οπίσθιας ρινικής κοιλότητας. 
[ΕΤΥΜ < φάρυγγας + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξε-
τάζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pharyngoscope]. 

φαρυγγοσπασµος (ο) ΙΑΤΡ. Ο παθολογικός σπασµός των µυών τού 
φάρυγγα που συνοδεύεται από αίσθηµα κόµβου στον λαιµό ΣΥΝ. φα-
ρυγγισµός. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pharyngospasm]. 

φαρυγγοτοµία (η) {φαρυγγοτοµιών} ΙΑΤΡ. η διάνοιξη τού φάρυγγα 
µε χειρουργική επέµβαση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
Pharyngotomie]. 

φαρφουρένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από φαρ-
φουρι: ~ βάζο | στολίδι 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει απόχρωση που θυ-
µίζει φαρφουρι. 

φαρφουρί (το) {άκλ.} 1. λεπτή κατεργασµένη πορσελάνη 2. (συνεκδ.) 
δοχείο από λεπτή πορσελάνη. 
[EJYM Αντιδάν., < τουρκ. firfiri, πιθ. < αρχ. πορφύρων, υποκ. τού ουσ. 
πορφύρα (αρχική σηµ. «κοχύλι µε έντονο κόκκινο χρώµα»), ίσως 
επειδή αρχικά πίστευαν ότι τα αγγεία αυτά κατασκευάζονταν από 
κοχύλια]. 

φάσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το πρόσθετο κοµµάτι υφάσµατος που ρά-
βεται σε ένδυµα, για να το µακρύνει, να το φαρδύνει ή να το διακο-
σµήσει 2. φαρδιά καννάβινη ταινία, που καρφώνεται στον σκελετό 
καθισµάτων, όπου στηρίζονται οι σούστες. — (υποκ.) φασούλα (η). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fascia «λωρίδα, ζώνη, ταινία» < λατ. fascia < fascis, -is 
«δέσµη, φάκελος» (βλ. κ. φασισµός)]. 

φασαµέν (τα) {άκλ.} µατογυάλια µε µικρή λαβή, που αποτελούσαν 
παλαιότ. εξάρτηµα τής εµφάνισης των γυναικών τής υψηλής κοινω-
νίας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. face à main «είδος µικρών γυαλιών µε λαβή»]. 

φασαρία (η) {φασαριών} (καθηµ.) 1. ο έντονος θόρυβος: κάνω ~ || δεν 
µπορώ να διαβάσω | να σε ακούσω από την πολλή ~ που γίνεται έξω 
2. το θορυβώδες επεισόδιο, η αναστάτωση: έγιναν πάλι ~ στο κέντρο 
τής Αθήνας 3. ο καβγάς, ο σαµατάς: πας γυρεύοντας για ~ 4. η έντονη 
επίπληξη: του έκανα ~, επειδή δεν ήρθε στο ραντεβού 5. ο κόπος: Να 
µη σε βάζω σε - τώρα. Θα περάσω άλλη φορά που θα έχεις πε-
ρισσότερο χρόνο 6. φασαρίες (οι) το τρέξιµο, το µπλέξιµο, η φορτική 
απασχόληση: έχω ~ µε την εφορία | µε την αστυνοµία. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
fesseria «ανοησία, βλακεία» < fesso «ανόητος, ηλίθιος» < fessa 
«γυναικείο αιδοίο» (προσβλητική λ. ) < µτγν. λατ. fissa < λατ. findere 
«σχίζω, χωρίζω» (µτχ. fissus)]. 

φασαρίας (ο) {χωρ. πληθ.) πρόσωπο που κάνει φασαρία· στη ΦΡ. κα-
πετάν-φασαρίας βλ. λ. καπ(ε)τάν. 

φασαριόζος, -α, -ικο αυτός που προκαλεί φασαρίες. — φασαριόζι-κος, -
η, -ο, φασαριόζικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < φασαρία + επίθηµα -όζος (< ιταλ. -oso), πβ. κ. φουρι-ό-ζος, 
µαφι-όζος]. 

φασάτος, -η, -ο (ρούχο) που έχει φάσες. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fasciato < fascia (βλ. λ. φάσα)]. 

φάση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το εξελικτικό στάδιο µίας από τις 
διαδοχικές καταστάσεις (α) στην πορεία ή/και την εξέλιξη φαινοµέ-
νου, θεσµού, διαδικασίας, έργου κ.λπ.: οι διαπραγµατεύσεις βρίσκο-
νται σε αποφασιστική ~ || η έρευνα πέρασε από πολλές ~ || η δίκη ει-
σήλθε σε κρίσιµη ~ || µια ~ οικοδοµικών εργασιών | ασθένειας || η 
τουριστική βιοµηχανία βρίσκεται σε ~ ωρίµασης (β) στην ατοµική 
δραστηριότητα κάποιου: οι ~ τής επαγγελµατικής σταδιοδροµίας | τής 
κοινωνικής ανέλιξης | τής καλλιτεχνικής δηµιουργίας κάποιου (γ) η 
περίοδος: σηµαντική | µεταβατική | διαδοχική ~ τής Ιστορίας 2. 
ΑΣΤΡΟΝ. καθεµιά από τις διαδοχικές όψεις που εµφανίζει ένα ετερό-
φωτο ουράνιο σώµα: οι ~ τής Σελήνης 3. ΧΗΜ. η κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται ένα στοιχείο: στερεά | υγρή | αέρια - (χηµικού στοι-
χείου) · 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛ. η γωνία προσδιορισµού τής τιµής εναλλασσό-
µενου ηµιτονοειδούς µεγέθους στη µονάδα τού χρόνου: ~ ηλεκτρικού 
ρεύµατος 5. ΑΘΛ. στιγµιότυπο αγώνα: ο αγώνας είχε πολλές ενδιαφέ-
ρουσες ~ || αµφισβητούµενη ~ 6. (καθηµ.) περίσταση: µε βρήκες σε 
δύσκολη ~ || σ' αυτή τη ~ καλύτερα να µην είµαστε βιαστικοί 7. (αρ-
γκό) (α) ενδιαφέρον ή αστείο επεισόδιο: ωραία ~ η χτεσινή! ΦΡ. έχει 
φάση για κάποιον/κάτι αστείο ή που έχει ενδιαφέρον: έχει ~ αυτό το 
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παιδί! ΣΥΝ. έχει γούστο (β) ερωτοτροπίες µεταξύ δύο προσώπων: έγινε 
φάση µε την τάδε, αλλά τίποτα παραπάνω. — (υποκ.) φασούλα (η) 
(σηµ. 6-7), φασικός, -ή, -ό (σηµ. 4). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φάσις, αρχική σηµ. «εµφάνιση (για τη Σελήνη και τα 
άστρα)», < θ. φα- (τού ρ. φαίνω | -οµαι, βλ.λ.) + επίθηµα -σις. Ο ηλε-
κτρολ. και χηµ. όρος είναι αντιδάν. από γαλλ. phase]. 

φασιανός (ο) ορνιθόµορφο πτηνό, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη 
µακριά ουρά του, τη βραχνή φωνή και το λαµπρόχρωµο φτέρωµα των 
αρσενικών αποτελεί εκλεκτό θήραµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φασιανός (ενν. όρνις), από το όν. τού ποταµού τής Κολ-
χίδας Φάσιος (ονοµαστ. Φάσις)]. 

φασίζω ρ. αµετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} αποκλίνω προς τη φασι-
στική ιδεολογία· κυρ. η µτχ. φασίζω ν, -ούσα, -ον. φασίζονσες τάσεις || 
φασίζων λαϊκισµός. [ΕΤΥΜ < φασίστας (υποχωρητ.)]. 

φασίνα (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΝΑΥΤ. Ο καθαρισµός τού πλοίου από ναύτες 
2. (γενικότ.) η γενική καθαριότητα: κάνω | έχω πολλή ~. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. fascina, υποκ. τού fascia (βλ. λ. φάσα)]. 

φασίολος (ο) {φασιόλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) η φασολιά ή το φασόλι. 
[ΕΤΥΜ µτγν. αντιδάν., < λατ. phaseolus, υποκ. τού phaselus < αρχ. φά-
σηλος (βλ. λ. φασόλι)]. 

φασισµός (ο) 1. ΙΣΤ. ιδεολογία και πολιτικό σύστηµα εθνικιστικού και 
ολοκληρωτικού χαρακτήρα, το οποίο εγκαθίδρυσε στην Ιταλία ο 
Μουσσολίνι το 1922 2. (κατ' επέκτ.) οποιαδήποτε ιδεολογία ή πολιτι-
κό σύστηµα εθνικιστικού και ολοκληρωτικού χαρακτήρα, όπως στη 
χιτλερική Γερµανία 3. (εκφραστ.) οποιοδήποτε σύστηµα ή µορφή κα-
ταπίεσης, αυθαιρεσίας. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fascismo < fascia «δέσµη, ταινία» < λατ. fascis (κυρ. 
πληθ. fasces), αρχαίο ρωµαϊκό έµβληµα που υιοθέτησε ο Μουσσολίνι 
το 1919 (ως σύµβολο τού κινήµατος του), το οποίο παρίστανε µια δέ-
σµη ράβδων µε έναν πέλεκυ]. 

φασισµός - ναζισµός - δικτατορία - τυραννία - ολοκληρωτισµός - 
απολυταρχία, o γενικός όρος που δηλώνει τον συγκεντρωτισµό 
τής εξουσίας και την αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη άσκηση της είναι 
ο ολοκληρωτισµός (αγγλ. totalitarianism), o φασισµός, ο ναζισµός 
και η δικτατορία αποτελούν µορφές ολοκληρωτικών συστηµάτων 
που συνδέονται µε τη βία, την καταδίωξη των αντιφρονούντων, τις 
αυθαίρετες διακρίσεις, µε ιδεοληψίες και παραλογισµούς, που 
αποβαίνουν εις βάρος τής ελευθερίας τής σκέψης και τής ίδιας τής 
ζωής µεγάλων οµάδων ανθρώπων ή και ολόκληρων εθνών. Στην 
αρχαία Ελλάδα, µορφή ολοκληρωτικού συστήµατος υπήρξε η 
τυραννίς (παρόλο που αρχικά δεν είχε αρνητική σηµασία), η οποία 
σήµαινε την άσκηση τής εξουσίας από τον τύραννο, κατά τρόπο 
απόλυτο, καταπιεστικό και ανεξέλεγκτο, έτσι που οι λ. τύραννος, 
τυραννώ, τυραννία προσέλαβαν τη σηµ. «βασανιστής, βασανίζω, 
βασανισµός». Από τη δικτατορία των Ρωµαίων, που σήµαινε την 
εξουσία τού δικτάτορα (dictator ήταν ο εκτάκτως διοριζόµενος 
άρχοντας µε απόλυτη εξουσία διάρκειας έξι µηνών), προήλθε ο 
σύγχρονος όρος, που δηλώνει τον αυταρχικό έλεγχο τού κράτους 
από ένα άτοµο ή µια οµάδα ατόµων, o όρος χούντα (< ισπ. junta 
«ενωµένη οµάδα»), ειδικότερα, δηλώνει το στρατιωτικο-πολιτικό 
καθεστώς που επιβάλλεται µε ένοπλο πραξικόπηµα, o φασισµός 
ήταν το ολοκληρωτικό καθεστώς που επέβαλε στην Ιταλία ο 
Μπενίτο Μουσσολίνι από το 1922 έως το 1943 έχοντας ως έµβληµα 
τις fasces (ενικός fascis, εξού και fascismo), το σύµβολο τής 
εξουσίας και δύναµης των αρχόντων στην αρχ. Ρώµη (fasces ήταν 
δέσµες από ράβδους µε πέλεκυ στο µέσο, που κρατούσαν οι ρα-
βδούχοι, οι fictores, οι οποίοι προπορεύονταν των αρχόντων). Έκτο-
τε, ο φασισµός σήµανε ό,τι και ο ολοκληρωτισµός και η απολυ-
ταρχία (η οποία δήλωσε πρώτα την απόλυτη µοναρχία, που επι-
κράτησε µετά τη φεουδαρχία), δηλ. την αυθαίρετη και ανεξέλε-
γκτη εξουσία. Την ίδια σηµ., µε µεταφορικό νόηµα και έµφαση 
στην καταπίεση, έχουν στην καθηµερινή γλώσσα και τα τυραννία 
| τύραννος, δικτατορία | δικτάτορας και χούντα, που χρησιµοποι-
ούνται µειωτικά ακόµη και για δηµοκρατικά εκλεγµένες κυβερνή-
σεις, που όµως θεωρούνται αυταρχικές και οιονεί απολυταρχικές. 
Τα φασισµός | φασιστικός | φασίστας χρησιµοποιούνται για να 
δηλώσουν την αυταρχικότητα, την αυθαιρεσία, την εξουσιαστική, 
βίαιη και αντιδηµοκρατική συµπεριφορά (αυτό είναι φασισµός -
φασιστική νοοτροπία κλπ.). Με τη σηµ. τού αυταρχισµού και τής 
βίαιης, αντιδηµοκρατικής συµπεριφοράς χρησιµοποιούνται και τα 
ναζισµός | ναζιστικός (από τον γερµανικό ναζισµό, το σύστηµα 
που επιβλήθηκε στη Γερµανία από το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόµµα 
τού Αδόλφου Χίτλερ [1933-1945] και που οδήγησε στον όλεθρο τού 
Β' Παγκοσµίου Πολέµου). Το γερµ. Nazi, από όπου τα Ναζί | ναζι-
στής | ναζισµός, είναι συντετµηµένος τύπος τού γερµ. Nationalso-
zialismus «εθνικοσοσιαλισµός». Κύρια αρχή τού ναζισµού υπήρξε 
η έµφαση στην ανωτερότητα τής γερµανικής φυλής έναντι άλλων 
τις οποίες οι ίδιοι θεωρούσαν κατώτερες, πράγµα που οδήγησε σε 
ακραίες φυλετικές διακρίσεις (ρατσισµό) και στον φανατικό αντί· 
σηµιτισµό. µε αποτέλεσµα το Ολοκαύτωµα των Εβραίων, των Τσιγ-
γάνων και άλλων στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως. 

φασίσταρειό (το) (συνήθ. ορθ. φασισταριό) (µειωτ.) σύνολο φασι-
στών. [ΕΤΥΜ < φασίστας + παραγ. επίθηµα -αρειό, βλ. κ. αλητ-
αρειό). 

φασίστας (ο) {φασιστών}, φασίστρια (η) {φασιστριών} 1. οπαδός 
τού φασισµού 2. (µτφ.-εκφραστ.) αυταρχικός άνθρωπος. [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. fascista (βλ. κ. φασισµός)]. 

φασιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον φασισµό ή τον φα-
σίστα: ~ νοοτροπία | αντιλήψεις | ιδεολογία | σύµβολο | χαιρετισµός. 
— φασιστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φασισµός. 

φασιστοειδής, -ής, -ές {φασιστοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (µειωτ.) 1. 
αυτός που έχει φασιστική µορφή ή θυµίζει φασισµό 2. φασιστοειδές 
(το) ο φασίστας: µάζεψε στο κόµµα όλα τα ~.   — φασιστοειδώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < φασίστας + -ειδής < είδος]. 

φασιστόµουτρο (το) (υβριστ.) ο φασίστας. 
φάσκελο (το) (οικ.) η µούντζα. Επίσης φασκελιά (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 

σφάκελος (ό) «το µεσαίο δάχτυλο τού χεριού - υβριστική χειρονοµία» 
(µε αλλαγή γένους και αντιµετάθεση). Βλ. λ. φάκελος]. 

φασκελοκουκούλωσ' τα! φρ. (οικ.) για περιπτώσεις στις οποίες δεν 
υπάρχει λύση, διέξοδος: αν δεν έχω µαζέψει µέχρι τότε τα λεφτά, ~! 
ΣΥΝ. άσ' τα να πάνε στον διάβολο. 

φασκελώνω ρ. µετβ. {φασκέλω-σα, -θηκα, -µένος} (οικ.) µουντζώνω. 
— φασκέλωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σφακελώνω < µτγν. σφάκελος (βλ. λ. φάσκελο)]. 

φασκιά (η) η λωρίδα υφάσµατος µε την οποία τυλίγουν τα βρέφη: τό-
τε ήµουν ακόµη µωρό στις ~ ΣΥΝ. σπάργανο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. φασκία < λατ. fascia «δέσµη, ταινία, λωρίδα» (βλ. κ. 
φάσα)]. 

φασκιώνω ρ. µετβ. {φάσκιω-σα, -θηκα, -µένος} τυλίγω (βρέφος) στις 
φασκιές ΣΥΝ. σπαργανώνω. — φάσκιωµα (το). [ΕΤΥΜ < µτγν. 
φασκιώ (-όω) < φασκία (βλ. λ. φασκιά)]. 

φασκοµηλιά (η) πολυετές φρυγανώδες ή θαµνόµορφο φυτό µε χνου-
δωτά φύλλα και έντονη αρωµατική οσµή ΣΥΝ. αλισφακιά, αλιφα-
σκιά. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < *σφακοµηλέα (µε αντιµετάθεση) < µτγν. φάσκονί σφά-
κος «είδος λειχήνα» + µηλέα < µήλον. Η λ. φάσκον | σφάκος (αρχαι-
ότ.) είναι αγν. ετύµου και δήλωνε τόσο τη φασκοµηλιά όσο και έναν 
λειχήνα µε ευχάριστη οσµή]. 

φασκόµηλο (το) 1. η φασκοµηλιά 2. αφέψηµα από φύλλα ή ανθι-
σµένες κορυφές φασκοµηλιάς, µε ελαφρώς πικρή γεύση και θερα-
πευτικές ιδιότητες (σπασµολυτικό, τονωτικό κ.ά.): βράζω | πίνω ~. 

φάσκω ρ. αµετβ. {εύχρ. στον ενεστ.} στη ΦΡ. φάσκω και αντιφάσκω βλ. 
λ. αντιφάσκω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «λέγω, επιβεβαιώνω», < θ. φά- (τού ρ. φηµί, 
βλ. λ. φήµη) + ενεστ. επίθηµα -σκω (πβ. κ. βό-σκω)]. 

φάσµα (το) {φάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) ΦΥΣ. το σύνολο των συ-
χνοτήτων τής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ή µέρους της: ~ υπε-
ριώδους | µικροκυµάτων || ηλιακό ~ || τα χρώµατα τού ~ (β) ΧΗΜ.-ΦΥΣ. 
φάσµα ένωσης η γραφική παράσταση τής έντασης τής ακτινοβολίας 
που απορροφάται ή διέρχεται από µία ένωση ως συνάρτηση τής συ-
χνότητας, τού µήκους κύµατος ή τής ενέργειας τής ακτινοβολίας 2. 
(µτφ.) τα διαφορετικά µέρη που συναποτελούν ένα πολύµορφο και 
πολυµερές σύνολο: όλο το ~ των πολιτικών δυνάµεων | αντιλήψεων • 
3. (σπάν.) το φάντασµα 4. (µτφ.) οτιδήποτε προβάλλει ως απειλή: το ~ 
τού πολέµου | τής πείνας || η επαρχία αντιµετωπίζει το - τής εγκα-
τάλειψης. — φασµατικός, -ή, -ό [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «φάντασµα - απειλητική εµφάνιση», < φαί-
νω | -οµαι (βλ.λ.), µε παραγ. επίθηµα -σ-µα, όπου το -σ- οφείλεται 
στην επίδρ. τού παρακ. πέ-φασ-µαι, πβ. κ. ϋφα-σµα - υφαίνω, χά-σµα 
— χαίνω. o φυσ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από νεολατ. 

spectrum]. 
φασµατογραφία (η) {φασµατογραφιών} η µελέτη των φασµάτων µε 

φασµατογράφο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. spectrographie (νόθο συνθ.)]. 

φασµατογράφος (ο) διάταξη µε την οποία µετράται και καταγρά-
φεται το φάσµα µιας ένωσης σε συγκεκριµένη περιοχή συχνοτήτων. 
[ETYM. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. spectrographe (νόθο συνθ.)]. 

φασµατοηλιογράφος  (ο) φασµατογράφος υψηλής διακριτικής 
ικανότητας, που χρησιµοποιείται για τη µελέτη τού ηλιακού φάσµα-
τος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. spectroheliographe (νόθο 
συνθ.)]. 

φασµατοηλιοσκόπιο (το) {φασµατοηλιοσκοπί-ου | -ων} ΑΣΤΡΟΝ. 
παλαιό αστρονοµικό όργανο ανίχνευσης και παρατήρησης των φαι-
νοµένων που συµβαίνουν στην ηλιακή επιφάνεια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. spectrohelioscope (νόθο συνθ.)]. 

φασµατοσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} το σύνολο των µεθόδων και των 
τεχνικών που χρησιµοποιούνται για τη µελέτη τής αλληλεπίδρασης 
τής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε την ύλη.  — φασµατοσκο-
πικός, -ή, -ό [1885]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. spectroscopic 
(νόθο συνθ.)]. 

φασολάδα κ. (λαϊκ.) φασουλάδα (η) η πηχτή σούπα που γίνεται µε ξερά 
φασόλια. — (υποκ.) φασολαδίτσα (η). 

φασολάκι κ. (λαϊκ.) φασουλάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. ο χλωρός καρπός 
τής φασολιάς 2. (στον πληθ.) λαδερό φαγητό από χλωρούς καρπούς 
φασολιάς: ~ γιαχνί · 3. έπιπλο µε ψηλά λεπτά πόδια τού οποίου το 
πάνω µέρος έχει σχήµα φασολιού. 

φασόλι κ. (λαϊκ.) φασούλι (το) {φασολ-ιού | -ιών} 1. ο καρπός τής 
φασολιάς (είτε ο λοβός είτε καθένα από τα σπέρµατα που υπάρχουν 
µέσα στον λοβό): ξερά ~ (ξηρά σπέρµατα) || φασόλια τσαουλιά | µαυ-
ροµάτικα- ΦΡ. (παροιµ.) φασούλι το φασούλι γεµίζει το σακούλι σι-
γά-σιγά µπορεί να µαζέψει κανείς πολλά, κάνοντας λίγη οικονοµία 
µαζεύει κανείς στο τέλος πολλά χρήµατα ΣΥΝ. (παροιµ.) σταλαγµα-
τιά-σταλαγµατιά γεµίζει η στάµνα η πλατιά 2. φασόλια (τα) φαγητό 
από ξηρούς καρπούς φασολιάς, φασολάδα. — (υποκ.) φασολάκι 
(βλ.λ.) κ. (λαϊκ.) φασουλάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < φασηόλιον, υποκ. 
τού φασήολος (αντιδάν.) < λατ. 
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phasêolus | phasëlus < αρχ. φάσηλος, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο από µη 
I.E. γλώσσα, όπως συµβαίνει συχνά µε φυτά µεσογ. χωρών]. 

φασολιά κ. (λαϊκ.) φασουλιά (η) µονοετές ποώδες φυτό, κοντό θα-
µνόµορφο ή αναρριχητικό, τού οποίου οι καρποί (τα φασόλια) τρώγο-
νται χλωροί ή ξεροί και έχουν µεγάλη θρεπτική αξία. 

φασόν (το) {άκλ.} 1. ο τρόπος µε τον οποίο είναι ραµµένο ένα ύφα-
σµα 2. (συνεκδ., ως επίρρ.) για ραφή ενδυµάτων από ειδικευµένους 
τεχνίτες, που γίνεται σύµφωνα µε υποδείξεις συγκεκριµένης εται-
ρείας | οίκου µόδας: αυτή η µοδίστρα | αυτό το συνεργείο δουλεύει ~ 
κοµµάτια τού Ντιόρ || παίρνει δουλειά ~ από διάφορους οίκους. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. façon, βασική σηµ. «τρόπος, προϊόν εργασίας», < λατ. 
factio, -önis «πράξη, ενέργεια» < p. facere «κάνω, ποιώ, πράττω» (µτχ. 
factus)]. 

φασουλάδα (η) → φασολάδα 
φασουλάκι (το) → φασόλι 
φασουλάκια (τα) → φασολάκια 
Φασουλής (ο) {Φασουλήδες} 1. κωµικός ήρωας τού κουκλοθέατρου 
2. (µετωνυµ.) (α) το κουκλοθέατρο (β) (µτφ.) γελοίος άνθρωπος ΣΥΝ. 
παλιάτσος. 

φασουλιά (η) → φασολιά 
φασούλι (το) → φασόλι 
φάσσα (η) {φασσών} µεγάλο περιστέρι µε πλατιά λευκή λωρίδα στις 

φτερούγες και στιλπνό πράσινο και πορφυρό χρώµα στον λαιµό, το 
οποίο ζει στην Ευρώπη και την Ασία (απαντά και σε µεγάλες πόλεις). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, που συνδ. µε το αρχαϊκό ουσ. φάψ, φαβός 
µέσω τ. *φάζα< *<paß-ja, πβ. κ. νήσσα, κίσσα]. 

φασσοπερίστερο (το) περιστέρι µικρότερο και πιο σκοτεινόχρωµο 
από τη φάσσα (βλ.λ.), µε µία λαµπρή πράσινη κηλίδα στο πλάι τού 
λαιµού, το οποίο ζει στην Ευρώπη και την Ασία. 

φαστ-φούντ (το) {άκλ.} ελλην. ταχυεστιατόριο, ταχυφαγείο· εστια-
τόριο στο οποίο παρασκευάζονται και σερβίρονται µε γρήγορο τρόπο 
κυρ. τυποποιηµένα φαγητά (π.χ. χάµπουργκερ, κοτόπουλο πανέ κ.ά.), 
τα οποία µπορεί ο πελάτης να πάρει και στο σπίτι του. Επίσης φα-
στφουντάδικο. [ΕΤΥΜ < αγγλ. fast food «γρήγορο φαγητό»]. 

φαταλισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, αντίληψη ή στάση, σύµφωνα µε την οποία ο 
άνθρωπος δεν µπορεί να τροποποιήσει τη φορά των γεγονότων, επει-
δή αυτά προκαθορίζονται από τη µοίρα ΣΥΝ. µοιρολατρία. — φατα-
λιστής (ο), φαταλίστρια (η), φαταλιστικός, -ή, -ό, φαταλιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. fatalism < fatal «µοιραίος» < λατ. fatälis 
< fatum -i «µοίρα, πεπρωµένο»]. 

Φάτα Μοργκανα (η) 1. η νεράιδα Morgan le Fay των µυθιστοριών 
τού κύκλου τού βασιλιά Αρθούρου, που αναφέρεται ως αδελφή του 
και µάγισσα 2. (µετωνυµ.) (α) αντικατοπτρισµός που εµφανίζεται 
στον πορθµό τής Μεσσήνης στη Σικελία (και που συνδέεται στη σι-
κελική παράδοση µε το υποτιθέµενο παλάτι τής Φάτα Μοργκανα), ο 
οποίος συνίσταται σε επιµήκυνση τού αντικειµένου τής αντίπερα 
ακτής (β) (γενικότ.) ο αντικατοπτρισµός, κατά τον οποίο εµφανίζο-
νται αντικείµενα εν µέρει στη θάλασσα και εν µέρει στον ουρανό. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. Fata Morgana < µέσ. αγγλ. Morgan (Le Fay), όν. µάγισ-
σας στις ιστορίες τού βασιλιά Αρθούρου]. 

φαταούλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (σκωπτ.) ο αδηφάγος, αυτός που δεν 
χορταίνει µε τίποτε. [ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. φά' τα 
ούλα]. 

φατικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. επαφικός (βλ.λ.). — φατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < αγγλ. phatic < ελλην. φατ-ικός < φατός, ρηµ. επίθετο τού αρχ. 
φηµί. o όρος πλάστηκε από τον Άγγλο γλωσσολόγο Β. Malinowski 
και έγινε ευρύτερα γνωστός από τις λειτουργίες τής γλώσσας, όπως 
τις καθόρισε ο γλωσσολόγος R. Jakobson]. 

φάτνη (η) {δύσχρ. φατνών} 1. το παχνί (βλ.λ.), κυρ. αυτό µέσα στο 
οποίο γεννήθηκε ο Χριστός 2. το οµοίωµα τού παχνιού ή ολόκληρου 
τού σπηλαίου µέσα στο οποίο γεννήθηκε ο Χριστός, µε αναπαρά-
σταση τής γέννησης: κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο βάλαµε 
µια ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < *φάθ-νά (µε προχωρητική ανοµοίωση) < *bhndh-na, συ-
νεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *bhendh- «δένω, συνδέω» (µε παρέκταση -
dh-), πβ. σανσκρ. badhnâti, κελτ. benna «άµαξα µε καλάθι πλεγµένο 
από κλαδιά ιτιάς», µέσ. ιρλ. buinne «δεσµός», αρχ. γερµ. bintan (> 
γερµ. binden «δένω, συνδέω», αγγλ. bind) κ. ά. Οµόρρ. πενθ-ερός 
(βλ.λ.). Η λ. φάτνη προφανώς αναφερόταν αρχικά σε τύπο καλαθιού 
πλεγµένου από κλαδιά ιτιάς ή, κατ' άλλη άποψη, στο αντικείµενο µε 
το οποίο δενόταν το ζώο, από όπου συνεκδοχικώς προήλθε η σηµ. « 
παχνί »]; 

φατνιακός, -ή, -ό [1836] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τα φατνία: 
~ νεύρο 2. ΓΛΩΣΣ. (σύµφωνο) που αρθρώνεται µε τη γλώσσα να αγγί-
ζει ή να πλησιάζει τα φατνία, τα ούλα (π.χ. τα αγγλικά [t] και [d]). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. alvéolaire]. 

φατνίο (το) ΑΝΑΤ. καθένα από τα κοιλώµατα τής φατνιακής απόφυ-
σης των οστών τής άνω και τής κάτω γνάθου, τα οποία υποδέχονται 
τις ρίζες των δοντιών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φατνίον, υποκ. τού αρχ. 
φάτνη]. 

φάτνωµα (το) [αρχ.] {φατνώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθένα από τα 
κοίλα ορθογώνια οροφής, που σχηµατίζονται από τη διασταύρωση 
των δοκών της · 2. ΣΤΡΑΤ. κατακόρυφο άνοιγµα στον προστατευτικό 
θώρακα πυροβόλου όπλου ή πυροβολείου · 3. ένα από τα πολλά δια-
µερίσµατα τής ατράκτου αεροπλάνου. 

φάτνωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΑΡΧΙΤ. η διακό-
σµηση οροφής µε φατνώµατα. 

φατνωτός, -ή, -ό [µτγν.] ο διακοσµηµένος µε φατνώµατα. 
φατούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ΝΑΥΤ. τιµολόγιο αποστολής 

εµπορευµάτων 2. η κατ' αποκοπή ανάληψη έργου από τεχνίτη (π.χ. 
για βάψιµο, σοβάτισµα κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fattura «τιµολόγιο» < µτγν. λατ. factura < λατ. factus 
«πεπραγµένος, επεξεργασµένος», ουσιαστικοπ. µτχ. τού p. facere 
«ποιώ, πράττω»]. 

φατρία (η) {φατριών} οµάδα ατόµων που προωθεί δικά της συµ-
φέροντα, ερχόµενη σε σύγκρουση µε οµοειδείς οµάδες ή µε το ευρύ-
τερο σύνολο στο οποίο ανήκει. — φατριακός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < φρατρία (µε ανοµοιωτ. αποβολή τού -ρ-) < φράτηρ «αδελφός» < 
I.E. *bhräter-, πβ. σανσκρ. bhratär-, αρµ. etbayr, λατ. fräter (> γαλλ. 
frère), γοτθ. brobar, γερµ. Bruder, αγγλ. brother κ.ά. Η λ. φατρία 
αναφερόταν αρχικώς στη µεγάλη πατριαρχική οικογένεια, η οποία 
απετελείτο από συνδεδεµένες µεταξύ τους οικογενειακές µονάδες 
(συνήθ. µε δεσµούς αίµατος)]. 

φατριάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {φατρίασ-α, -τηκα, -µένος} δρω για τα συµ-
φέροντα τής φατρίας στην οποία ανήκω. — φατριασµός (ο) [µεσν.], 
φατριαστής (ο) [µτγν.]. 

φατριαστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που ταιριάζει σε φατρία, σε φα-
τριαστές: ~ συµπεριφορά | κινήσεις. — φατριαστικά επίρρ. 

φάτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) 1. το πρόσωπο: δεν µου αρέσει η ~ 
του || (προσβλητικά) άντε να δεις τη ~ σου στον καθρέφτη! ΣΥΝ. µού-
ρη, µάπα, µούτρο· ΦΡ. (α) φάτσα µε φάτσα πρόσωπο µε πρόσωπο: ήρ-
θα ~ µε τον γείτονα· δεν µπορούσα να µην τον χαιρετίσω (β) ούνα 
φάτσα ούνα ράτσα ίδια φάτσα (πρόσωπο), ίδια φυλή· (υποτιµ., σκω-
πτ. ή και χαϊδευτ.) για άτοµα που εναρµονίζονται απόλυτα στον τρό-
πο σκέψης και συµπεριφοράς ή µοιάζουν πολύ φυσιογνωµικά: οι 
Έλληνες συνηθίζουν να λένε ότι είναι ~ µε τους Ιταλούς (γ) φάτσα-
κάρτα (οικ.-λαϊκ.) ακριβώς απέναντι µου (συνήθ. για κάποιον που εµ-
φανίζεται µπροστά µας απροσδόκητα): ξαφνικά τον είδα ~ µπροστά 
µου 2. (κακόσ.) ύποπτο άτοµο: τα βράδια τριγυρίζουν στην πλατεία 
κάτι φάτσες 3. (για κτήρια) η πρόσοψη: η ~ σπιτιού 4. (ως επίρρ.) 
ακριβώς απέναντι: το παράθυρο µου είναι ~ στον κήπο τους. — 
(υποκ.) φατσούλα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. faccia «πρόσωπο, όψη» < µτγν. λατ. facia < λατ. facies, -
ei]. 

φατσικά επίρρ.· εξ όψεως, φυσιογνωµικά, εξωτερικά: τον ξέρω µόνο 
~ || ~ µου αρέσει. 

φατσούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (αργκό) 1. (χαϊδευτ.) το πρόσωπο, κυρ. 
αυτό που έχει µικροκαµωµένα, αστεία ή πονηρά χαρακτηριστικά: εί-
δα στο παράθυρο µία πονηρή ~ να µε κοιτάζει ήταν η γάτα τού γείτονα 
ΣΥΝ. µουτράκι, προσωπάκι 2. (συνεκδ. ως χαρακτηρισµός) αυτός που 
έχει χαρακτηριστικό πρόσωπο συνήθ. µε µικροκαµωµένα, αστεία ή 
πονηρά και γενικότ. µε συµπαθητικά, αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά: 
είναι πολύ ~ ο ανιψιός σου! 

φαυλεπίφαυλος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι πολύ φαύλος ΣΥΝ. πα-
νάθλιος, αχρειότατος. [ΕΤΥΜ µτγν. < φαύλος + επί + φαύλος]. 

φαυλόβιος, -ος, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που διάγει φαύλο βίο. 
φαυλοκράτης (ο) [1891] {φαυλοκρατών} (συνήθ. για πολιτικό) που 

διαχειρίζεται τα κοινά µε φαύλο τρόπο. [ΕΤΥΜ < φαύλος + -κράτης 
< κρατώ, πβ. κ. τροµο-κράτης]. 

φαυλοκρατια (η) [1871] {χωρ. πληθ.} η κυριαρχία των φαύλων στην 
πολιτική ζωή. — φαυλοκρατικός, -ή, -ό [1895]. 

φαύλος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν έχει ήθος, δεν πιστεύει σε αξίες 
και µετέρχεται ανεπίτρεπτα µέσα (χρηµατισµό, ρουσφέτι, αναξιο-
κρατικές µεθόδους κ.τ.ό.): ~ συµπεριφορά | πολιτικός ΣΥΝ. ανήθικος, 
αχρείος· ΦΡ. φαύλος κύκλος (ί) ΦΙΛΟΣ, εσφαλµένος συλλογισµός στον 
οποίο το ζητούµενο χρησιµοποιείται ως αποδεικτικό µέσο (ii) (συ-
νήθ.) για κατάσταση στην οποία η επίλυση ενός προβλήµατος οδηγεί 
στη δηµιουργία άλλου, το οποίο µε τη σειρά του οδηγεί πάλι στο αρ-
χικό προκαλώντας αδιέξοδο: ο ένας υπάλληλος σε στέλνει στον άλλο, 
χωρίς να βρίσκεις τον αρµόδιο· ~! — φαυλότητα (η) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφθείρω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φαύλος < *φλαϋ-λος (µε ανοµοιωτ. αποβολή τού -λ-), µε 
παραγ. επίθηµα -λός (πβ. κ. στρεβ-λός, χω-λός, τυφ-λός), συνηθισµένο 
σε λ. που δηλώνουν αναπηρίες. Η λ. συνδ. πιθ. µε το αρχ. επίθ. 
φλαϋρος «κακός, πονηρός» (µε επίθηµα -ρος) είτε µέσω αναγωγής σε 
κοινό θ. φλαυ- είτε µέσω αφοµοιώσεως: φλαϋρος > *φλαϋ-λος > 
φαύλος. Λιγότερο πιθ. η συσχέτιση µε το επίθ. παϋρος «µικρός, βρα-
χύς», αν το αρχικό φ- αντιπροσωπεύει εκφραστικό φθόγγο *ph, αφού 
το -λ- (φλαϋ-ρος) δεν ερµηνεύεται ικανοποιητικά]. 

φαφλατάδικος, -η, -ο αυτός που ταιριάζει σε φαφλατά. — φαφλα-
τάδικα επίρρ. 

φαφλατάρω ρ. αµετβ. {φαφλατάρισα} είµαι φλύαρος, φλυαρώ. Επί-
σης φαφλατίζω   — φαφλατάρισµα (το). 

φαφλατάς (ο) {φαφλατάδες}, φαφλατού (η) {φαφλατούδες} (σκωπτ.) 
1. ο φλύαρος, ο πολυλογάς ΣΥΝ. αερολόγος, κενολόγος, παπαρδέ-λας 
2. πρόσωπο που του αρέσει να µιλά για τον εαυτό του, να καυχάται 
ΣΥΝ. καυχησιάρης, φανφαρόνος. — φαφλατιά (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
φαφλατίζω (ονοµατοπ. λ.) ή, κατ' άλλη εκδοχή, < *πα-φλαστής (µε 
προληπτ. αφοµοίωση) < αρχ. παφλάζω]. 

φαφούτης (ο) {φαφούτηδες}, φαφούτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ-
οικ.) πρόσωπο που δεν έχει δόντια ΣΥΝ. ξεδοντιάρης. Επίσης φαφού-
τισσα (η). — φαφούτικος, -ια, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ., πιθ. από την προφορά κάποιου, που του λείπουν 
τα δόντια]. 

φαφουτιάζω ρ. αµετβ. {φαφούτιασα} γίνοµαι φαφούτης. 
φάω (να/θα) ρ. → τρώω 
FBI (το) (προφέρεται Εφ-Μπι-Άι) η οµοσπονδιακή αστυνοµία των 
Η.Π.Α. για τη δίωξη εγκληµάτων σε όλη την επικράτεια. 



φεβρουαριανός 1874 φελλός 
 

[ΕΤΎΜ Ακρωνύµιο τού αγγλ. Federal Bureau of Investigation «Οµο-
σπονδιακό Γραφείο Ερευνών»]. 

φεβρουαριανός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Φεβρουάριο 2. 
Φεβρουαριανά (τα) γεγονότα που συνέβησαν στην Αθήνα στις 8 
Φεβρουαρίου 1863, µετά την έξωση τού Όθωνος, υπό την ηγεσία τού 
στρατηγού ∆. Γρίβα και µε αίτηµα την αποµάκρυνση τού πρωθυ-
πουργού ∆ηµ. Βούλγαρη από την εξουσία. 

Φεβρουάριος (ο) {Φεβρουαρίου} ο δεύτερος µήνας τού έτους και ο 
τρίτος τού χειµώνα (µαζί µε τον ∆εκέµβριο και τον Ιανουάριο), ο 
οποίος έχει 28 ή, κάθε τέσσερα χρόνια, 29 ηµέρες. Επίσης (λαϊκ.) Φλε-
βάρης (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < λατ. februarius (ενν. mensis) < επίθ. februus «καθαρτι-
κός», επειδή κατά τη διάρκεια τού µηνός αυτού (τελευταίου στο ρω-
µαϊκό ηµερολόγιο) γίνονταν γιορτές εξαγνισµού]. 

φεγγαράδα (η) (χωρ. πληθ.} το φως τής πανσελήνου κατά τη διάρ-
κεια τής νύχτας. 

φεγγάρι (το) {φεγγαρ-ιού | -ιών} 1. (καθηµ.) η Σελήνη: ολόγιοµο | γε-
µάτο ~ (πανσέληνος) || το ~ είναι στη χάση | στη φέξη του || νύχτα χω-
ρίς ~ || στρογγυλό | αυγουστιάτικο ~ || βγήκε | λάµπει το ~ || «πάµε µια 
βόλτα στο ~» (Μ. Χατζιδάκις) || στο φως τού - || «φεγγαράκι µου λα-
µπρό, φέγγε µου να περπατώ...» (η αρχή τού τραγουδιού που θεωρεί-
ται ότι τραγουδούσαν τα παιδιά που πήγαιναν στο «κρυφό σχολειό» 
κατά την Τουρκοκρατία)· ΦΡ. (α) θέλει να του κατεβάσουν το φεγ-
γάρι έχει πολύ µεγάλες απαιτήσεις (β) (παροιµ.) τού Αυγούστου το 
φεγγάρι είναι ήλιος τού Γενάρη για τη λαµπρότητα τού Αυγουστιά-
τικου φεγγαριού 2. (συνεκδ.) το φως τής Σελήνης: κάνω περίπατο στο 
| µε το ~ ΣΥΝ. σεληνόφως 3. (συνεκδ.) ο σεληνιακός µήνας· ΦΡ. (α) ένα 
φεγγάρι (i) κάποτε, για κάποιο χρονικό διάστηµα: ήταν ~ στην Αυ-
στραλία (ii) για λίγο: δούλεψε κι εδώ - (β) έχω (κάτι) φεγγάρια έχω 
πολύ καιρό (να κάνω κάτι): ~ να τον δω | να του τηλεφωνήσω (γ) σνά-
λογα µε τα φεγγάρια του ανάλογα, σε σχέση µε την ψυχολογική κα-
τάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος, ανάλογα µε τη διάθεση του: 
βαθµολογεί -■ πότε είναι αυστηρός, πότε επιεικής. — (υποκ.) φεγγα-
ράκι (το), φεγγαρήσιος, -ια, -ιο κ. φεγγαρένιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. φεγγάριον < αρχ. φέγγος (βλ.λ.) + υποκ. επίθηµα -
άριον]. 

φεγγαριάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {φεγγαριάσ-τηκα, -µένος} (λαϊκ.) πα-
θαίνω επιληψία, σεληνιάζοµαι. — φεγγάριασµα (το). 

φεγγαριάτικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε το φεγγάρι 2. 
(για πρόσ.) σεληνιασµένος, επιληπτικός 3. αυτός που έχει παραξε-
νιές, ιδιότροπος 4. φεγγαριάτικα (τα) οι λόξες, οι παραξενιές κά-
ποιου. 

φεγγαροβραδιά (η) η φεγγαρόλουστη βραδιά. 
φεγγαρόλουστος, -η, -ο (λογοτ.) ο λουσµένος στο φως τού φεγγα-

ριού: - βραδιά ΣΥΝ. φεγγαρόφωτος. 
φεγγαροντυµένος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που (µοιάζει να) έχει ντυθεί 
µε το φως τού φεγγαριού: (µε κεφ.) η ~ (ως γυναίκα· οπτασία στο 
ποίηµα τού ∆. Σολωµού Ο Κρητικός). 

φεγγαροπρόσωπος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που έχει πρόσωπο στρογ-
γυλό και φωτεινό όπως το φεγγάρι. 

φεγγαροστολισµένος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που έχει στολιστεί από το 
φως τού φεγγαριού. 

φεγγαροφώτιστος, -η, -ο → φεγγαρόφωτος 
φεγγαρόφωτο (το) το φως τού φεγγαριού, το σεληνόφως. 
φεγγαρόφωτος, -η, -ο αυτός που φωτίζεται από το φεγγάρι. Επίσης 

φεγγαροφώτιστος, -η, -ο. 
φεγγαρόφαρο (το) µεγαλόσωµο ψάρι χρώµατος γκρίζου έως κα-

στανού, µε σώµα κυκλικό ή ελλειψοειδές, το οποίο ζει σε θερµά και 
εύκρατα νερά. 

φεγγερός, -ή, -ό αυτός που φωτίζεται, ο φωτεινός. [ΕΤΥΜ. < φέγγος + 
παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. τροµ-ερός, φοβ-ερός]. 

φεγγίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {φέγγισα} 1. φέγγω αµυδρά 2. είµαι ηµι-
διαφανής ΣΥΝ. φεγγρίζω. 

φεγγίτης (ο) {φεγγιτών} άνοιγµα σε οροφή ή στο πάνω µέρος τοίχου, 
από το οποίο φωτίζεται και αερίζεται κλειστός χώρος. [ΕΤΥΜ µτγν. 
< αρχ. φέγγος + παραγ. επίθηµα -ίτης, πβ. κ. πολ-ίτης]. 

φεγγοβολή (η) [1881] {χωρ. πληθ.} (λογοτ.) η ακτινοβολία, η λάµψη. 
Επίσης φεγγοβολιά (η) κ. φεγγοβόληµα (το) [1888]. 

φεγγοβολώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {φεγγοβολείς... | φεγγοβόλησα} (λογοτ.) 
εκπέµπω φως, λαµποκοπώ. — φεγγοβόλος, -α, -ο [µτγν.]. 

φέγγος (το) {φέγγους | χωρ. πληθ.} (λογοτ.) φως που εκπέµπεται από 
κάπου, η λάµψη: το - των µατιών της. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *(s)p(h)eng- «λάµπω», πβ. αρχ. 
αγγλ. spincan «πετάω σπίθες», αγγλ. spunk «σπίθα» κ.ά., άποψη που 
δεν ερµηνεύει ικανοποιητικά το αρχικό δασύ φ-, το οποίο απουσιάζει 
από τους τ. άλλων γλωσσών. Σύµφωνα µε άλλη εξήγηση, το ουσ. φέγ-
γος ανάγεται σε *σπέγγ-ος (I.E. *(s)peng-) και δέχτηκε την επίδρ. τού 
αρχ. συνωνύµου φάος | φως]. 

φεγγρίζω ρ. αµετβ. {φέγγρισα} (λογοτ.) 1. εκπέµπω αµυδρό φως ΣΥΝ. 
φεγγίζω 2. είµαι ή γίνοµαι ηµιδιαφανής: αυτό το ύφασµα φεγγρίζει 
ΣΥΝ. φεγγίζω 3. (µτφ. για πρόσ.) αδυνατίζω υπερβολικά. — φέγγρι-
σµα (το), φεγγριστός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < φεγγαρίζω (µε συγκοπή τού -
α-) < φεγγάρι]. 

φέγγω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έφεξα} ♦ 1. (µετβ.) ρίχνω φως (σε κάποιον): 
φέξε µου λίγο µε τον φακό! ΣΥΝ. φωτίζω- ΦΡ. (α) (ειρων.) φέξε µου και 
γλίστρησα! βλ. λ. γλιστρώ (β) µου 'φέξε άνοιξε η τύχη µου, µε βρήκε 
αναπάντεχο, απρόσµενο καλό: Αντε πάλι, σου 'φέξε! ∆εν έχεις σχο-
λείο αύριο! ♦ (αµετβ.) 2. εκπέµπω φως: ο φακός | ο προβολέας δεν 
φέγγει καλά ΣΥΝ. φωτίζω, ανάβω 3. λάµπω, φωτίζοµαι: «εχάραξε η 
Ανατολή και έφεξε η ∆ύση» (δηµοτ. τραγ.) 4. (απρόσ. φέγγει) ξηµε- 

ρώνει, χαράζει: έµεινε µέχρι να φέξει (να ξηµερώσει) 5. (µτφ.) γίνοµαι 
υπερβολικά ισχνός, αδύνατος: έφεξε από την πείνα | από την αρρώστια. 
— φέξιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ µτγν. (το µεσοπαθ. 
φέγγοµαι ήδη αρχ.) < αρχ. φέγγος]. φει κ. φι (το) {άκλ.} Φ, φ· το εικοστό 
πρώτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου· ΦΡ. στο πει και φει βλ. λ. πει 
(βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ < µτγν. φεϊΙ φϊ(κατ' αναλογίαν προς το πείΙ 
πϊ) < σηµιτ. pe]. φέιγ-βολάν (το) {άκλ.} έντυπο (διαφήµιση, 
προκήρυξη κ.ά.) µικρών 
διαστάσεων, που µοιράζεται ή σκορπίζεται στον δρόµο. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. feuille volante < feuille «φύλλο» + volante, µτχ. τ. τού ρ. voler 
«πετώ»]. Φειδίας (ο) {-α κ. -ου} αρχαίος Έλληνας γλύπτης (5ος αι. 
π.Χ.), κυριότερα έργα τού οποίου είναι το άγαλµα τής Αθηνάς 
Προµάχου στην Ακρόπολη των Αθηνών και τού ∆ιός στην Ολυµπία. 
— φειδια-κός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ· κύρ. όν. < φείδοµαι «φροντίζω, επιµελούµαι - χρησιµο-
ποιώ µε περίσκεψη» (βλ.λ.)]. Φειδιππίδης (ο) {-η κ. -ίδου} αρχαίος 
Αθηναίος ο οποίος σε δύο ηµέρες διέτρεξε την απόσταση από την 
Αθήνα µέχρι τη Σπάρτη, για να ζητήσει τη βοήθεια των 
Λακεδαιµονίων πριν από τη µάχη στον Μαραθώνα. 

[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < θ. φειδ- (τού ρ. φείδοµαι, βλ.λ.) + ίππος + πα-
ραγ. επίθηµα -ίδης]. 

φείδοµαι ρ. µετβ. αποθ. {εφείσθην, -ης, -η...} (+γεν.) (λόγ.) 1. κάνω οι-
κονοµία σε (κάτι): δεν εφείσθη κόπων | προσπαθειών | δαπανών ΑΝΤ. 
σπαταλώ' ΦΡ. χρόνου φείδου βλ. λ. χρόνος2. διαφυλάσσω, λυπάµαι, 
αφήνω απείρακτο: οι κατακτητές δεν εφείσθησαν ούτε των ιστορικών 
µνηµείων τής χώρας· τα κατέστρεψαν όλα || δ£ν θα µιλήσω πε-
ρισσότερο, φειδόµενος τού κύρους και τής αξιοπρέπειας τού Κοινο-
βουλίου- ΦΡ. πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανουµεν και ου φεισό-
µεθα τής ζωής ηµών (πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανουµεν και ού 
φεισόµεθα τής ζωής ηµών, ∆ούκας Ιστορία, κεφ. 39) όλοι θα πεθά-
νουµε µε δική µας βούληση και δεν θα λογαριάσουµε (λυπηθούµε) τη 
ζωή µας· φρ. που είπε κατά την απάντηση του στον Μωάµεo Β' (Πορ-
θητή) ο Κων/νος Παλαιολόγος, όταν του ζητήθηκε η παράδοση τής 
Κων/πολης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *bheid- «σχίζω, χωρίζω», πβ. σανσκρ. bhedâmi (προ-
στ.), λατ. Ändere (> γαλλ. fendre, ισπ. hender), γοτθ. beitan «δαγκώ-
νω», αρχ. γερµ. bîzzan (> γερµ. beißen), αρχ. αγγλ. bîtan (> αγγλ. bite) 
κ.ά. Όπως προκύπτει από την ετυµολογία, το ρ. σήµαινε αρχικώς «ξε-
χωρίζω κάτι για τον εαυτό µου, για να του αφιερώσω την αποκλει-
στική µου προσοχή», πράγµα που εξηγεί την αρχ. σηµ. «φροντίζω, 
επιµελούµαι», καθώς και τη σηµ. «χρησιµοποιώ µε µέτρο, µε περί-
σκεψη»]. 

φειδώ (η) {φειδούς | χωρ. πληθ.} η λελογισµένη χρήση αγαθού: ξόδευε 
χρήµατα µε ~ ΣΥΝ. οικονοµία ΑΝΤ. σπατάλη. [ΕΤΥΜ «ρχ· < 
φείδοµαι (βλ.λ.)]. 

φειδωλευοµαι ρ. µετβ. αποθ. {φειδωλεύτηκα} (λόγ.) κάνω οικονοµία 
σε (κάτι). 

φειδωλός, -ή, -ό 1. αυτός που ξοδεύει ή κάνει κάτι µε φειδώ, µε µέ-
τρο: ~ στη διατροφή | στις δαπάνες | στις δηλώσεις του (που αποφεύ-
γει να κάνει δηλώσεις) 2. (συνεκδ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
φειδώ: ~ διαχείριση ΑΝΤ. αφειδώλευτος. —φειδωλά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. τσιγγούνης. [ΕΤΥΜ αρχ. < φειδώ + παραγ. επίθηµα -ωλός, πβ. κ. 
άµαρτ-ωλός]. 

φέις-κοντρόλ (το) {άκλ.} ελλην. έλεγχος εµφάνισης-ο φυσιογνωµι-κός 
και εµφανισιακός έλεγχος που γίνεται από υπαλλήλους νυχτερινών 
κέντρων στους πελάτες στην είσοδο τού κέντρου, προκειµένου να 
τους επιτρέψουν την είσοδο. [ΕΤΥΜ < αγγλ. face control]. 

φελάχος (ο), φελάχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} αγρότης, χωρικός τής Αι-
γύπτου. [ΕΤΥΜ < τουρκ. fellah < αραβ. falläh «χωρικός»]. 

φελέκι (το) µόνο στη ΦΡ. (!-λαϊκ. αποφεύγεται σε τυπική µορφή επι-
κοινωνίας) γαµώ το φελέκι µου | σου (υβριστ.) για τη δήλωση αγα-
νάκτησης εκ µέρους τού οµιλητή για κάτι που τον ενοχλεί ή τον θίγει 
(πβ. φρ. γαµώ το στανιό µου | σου). [ΕΤΥΜ < τουρκ. felek «τύχη»]. 

φελί (το) {φελ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) κοµµάτι, φέτα (ψωµιού, φρούτου, γλυ-
κύσµατος κ.ά.): του 'κόψε ένα µεγάλο ~ βασιλόπιτας. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
όφέλλιον «σφαιρίδιο» (µε αποβολή τού αρκτικού άτονου ό), υποκ. τού 
*(ό)φέλλα < λατ. offella «µπουκιά ψωµιού», υποκ. τού offa «µαλακή 
σφαιροειδής µάζα (άρτου ή µελιού)», τεχν. όρ., αγν. ετύµου]. 

φελιζόλ (το) {άκλ.} ελαφρό πλαστικό υλικό, που χρησιµοποιείται ως 
µονωτικό σε κιβώτια µεταφοράς εύθραυστου υλικού (ηλεκτρικών µη-
χανηµάτων κ.τ.ό.). [ΕΤΥΜ Εµπορική ονοµασία προϊόντος]. 

φελλένιος, -ια, -ιο ο κατασκευασµένος από φελλό. 
φελλόδρυς (η) [µτγν.] {φελλόδρυ-ος | -υες, -ύων} (λόγ.) η δρυς, από 
τον φλοιό τής οποίας κατασκευάζεται ο φελλός. 

φελλοµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. µεγάλο τεµάχιο φελλού, το 
οποίο προσδένεται στα δίχτυα των ψαράδων. 

φελλός (ο) 1. σπογγώδης Kat αδιάβροχη ύλη, που λαµβάνεται από τον 
φλοιό δέντρων, κυρ. τής φελλόδρυος 2. (συνεκδ.) (α) κυλινδρικό 
κοµµάτι από την παραπάνω ή και οποιαδήποτε άλλη ύλη, το οποίο 
χρησιµοποιείται ως βούλλωµα µπουκαλιού: δεν µπορώ να βγάλω τον 
~ από το µπουκάλι- χρειάζοµαι τιρµπουσόν ΣΥΝ. πώµα (β) κοµµάτι 
από την παραπάνω ύλη, που κρατά το δίχτυ ή το αγκίστρι σε ορι-
σµένο ύψος πάνω από τον πυθµένα · 3. (οικ.-υβριστ.) ο ανόητος άν- 
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θρωπος· (γενικότ.) ο ανάξιος· ΦΡ. ΟΙ φελλοί πάντα επιπλέουν οι ανά-
ξιοι καταφέρνουν να αναδεικνύονται ή να επιβιώνουν. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. µεσογ. δάνειο, αφού η φελλόδρυς ευδοκιµεί στο 
υγρό και θερµό κλίµα τής Μεσογείου. Κατ' άλλη άποψη, φελλός < 
*φελ-νός (µε αφοµοίωση) < *bhel-no- (µε επίθηµα -no-), που ανάγεται 
σε I.E. *bhel- «φλοιός, περικάρπιο» και συνδ. µε ρωσ. bolona 
«περικάρπιο, εκβλάστηµα», τσεχ. blâna «δέρµα». Κατά την άποψη αυ-
τή, ο αιολικός τ. (µε -λλ- από αφοµοίωση τού -λν-) γενικεύθηκε σε 
ολόκληρη την Ελληνική]. 

φελλοτάπητας (ο) {φελλοταπήτων} τάπητας από χοντρό ύφασµα 
αλειµµένο µε µείγµα από ρινίσµατα φελλού, ο οποίος χρησιµοποιεί-
ται για την επίστρωση δαπέδων και τοίχων δωµατίων. 

φελλώδης, -ης, -ες [µτγν.] {φελλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. κατα-
σκευασµένος από φελλό 2. αυτός που µοιάζει µε φελλό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 

φελλωτός, -ή, -ό κατασκευασµένος από φελλό ή επενδεδυµένος µε 
φελλό. 

φελόνι (το) → φαιλόνιο 
φελούκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρό ιστιοφόρο µε ένα ή δύο ιστία-

σήµερα κυρ. το µικρό ιστιοφόρο που χρησιµοποιείται στον Νείλο. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. αντιδάν., < ιταλ. feluca < γαλλ. felouque < ισπ. falu(c)a, 
ίσως < αραβ. falük, πληθ. τού fulk < µτγν. έφόλκιον «ρυµουλκούµενο 
πλοιάριο» (< αρχ. έφέλκω). Κατ' άλλη άποψη, το ισπ. falu(c)a ανάγε-
ται σε αραβ. falûwah «µικρό φορτηγό πλοίο», ενώ έχει υποτεθεί και η 
αναγωγή σε αρχ. σκανδ. holok]. 

φέλπα (η) {χωρ. πληθ.} βαµβακερό συνήθ. ύφασµα, που αποτελεί 
αποµίµηση βελούδου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. felpa < αρχ. γαλλ. feupe, αγν. 
ετύµου]. 

φελπένιος, -ια, -ιο κατασκευασµένος από φέλπα. Επίσης φελπεδέ-
νιος, -ια, -ιο. 

φελώ ρ. → ωφελώ 
φεµινισµός (ο) [1897] αντίληψη και κίνηµα που επιδιώκει την ισό-

τητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και τη διεύρυνση τού ρόλου τής 
γυναίκας µέσα στην κοινωνία. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά ξέν. όρου, πβ. αγγλ. feminism | γαλλ. féminisme < 
λατ. femina «γυναίκα, θήλυ»]. 

φεµινιστής (ο) ο οπαδός τού φεµινισµού (βλ.λ.), πρόσωπο που απο-
δέχεται και εφαρµόζει τις αρχές τού φεµινιστικού κινήµατος. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. féministe < λατ. femina «γυναίκα, θήλυ»]. 

φεµινιστικός, -ή, -ό [1897] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον φεµινι-
σµό (βλ.λ.): ~ έντυπο | µελέτη | οργάνωση (β) φεµινιστικό κίνηµα (i) κί-
νηµα που σχετίζεται µε το κοινωνικοπολιτικό ρεύµα τού φεµινισµού 
(ii) το σύνολο των φεµινιστικών οργανώσεων 2. αυτός που γίνεται µε 
βάση τις αρχές τού φεµινισµού: ~ θεολογία | κοινωνιολογία | (λογοτ.) 
κριτική | σπουδές. — φεµινιστικά επίρρ. 

φεµινίστρια (η) {φεµινιστριών} 1. αυτή που αγωνίζεται ενεργά για 
τη χειραφέτηση τής γυναίκας και την εξίσωση της µε τον άνδρα σε 
όλους τους τοµείς 2. αυτή που πιστεύει στις αρχές τού φεµινισµού 
και τις εφαρµόζει. 

φενάκη (η) {δύσχρ. φενακών} 1. (λόγ.-σπάν.) η περούκα 2. (συνήθ. 
µτφ.) η απάτη, το ψέµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. φέναξ, -ακος «απατεώνας» (µε παραγ. επίθηµα -
αξ, πβ. κ. σύρφ-αξ, δµφ-αξ), αβεβ. ετύµου, ίσως πρώιµη µονοφθογγι-
σµένη προφορά τού τ. *φαίναξ (µαρτυρείται µόνον ως κύρ. όν. Φαί-
ναξ, πβ. κ. µυκ. Pa-na-ki, ανθρωπωνύµιο σε δοτ. πτώση), που ανάγεται 
στο ρ. φαίνοµαι]. 

φενακιζω ρ. µετβ. [αρχ.] {φενάκισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.-κακόσ.) 
εξαπατώ, ξεγελώ µε παραπλανητικά µέσα: τους φενακίζουν µε ψεύ-
τικες υποσχέσεις, µέχρι να κάνουν τη δουλειά τους || η ψευδής ή φε-
νακισµένη συνείδηση που έχουν τα µέλη µιας οµάδας ή τάξης στις 
ταξικές κοινωνίες. — φενακισµός (ο) [αρχ.], 

φενγκ-σούι (το) (άκλ.) η τέχνη τής διαρρύθµισης χώρων µε τέτοιον 
τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται αρµονία. 
[ΕΤΥΜ. < κινεζ. fêng shui, κατά λέξη «άνεµος και νερό», είδος µαγεί-
ας στην Κίνα, µε το οποίο θεωρούσαν ότι εναρµονίζεται η καθηµερι-
νή πρακτική µε τις φυσικές δυνάµεις (το χρησιµοποιούσαν ακόµη 
και στον προσδιορισµό τού κατάλληλου χώρου για τάφο ή κατοι-
κία)]. 

<ρενταγίν (οι) {άκλ.} 1. (παλαιότ.) τα µέλη θρησκευτικών ή πολιτικών 
οµάδων τής Μ. Ανατολής µε αντιστασιακή δράση 2. Αραβες κατα-
δροµείς, µέλη οµάδας παραστρατιωτικών ή ανταρτών στη Μέση Ανα-
τολή, οι οποίοι ενεργούν κυρίως κατά τού Ισραήλ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
fedayin | αγγλ. fedayeen, πληθ. τού fedayee < διαλεκτ. αραβ. fida'I 
(πληθ. fidä'iyln) «αυτοθυσιαζόµενος, αυτός που θυσιάζει τη ζωή του 
(κυρ. για την πατρίδα του)»]. 

φεντεραλισµός (ο) {χωρ. πληθ.) η πολιτική θεωρία που υποστηρίζει 
την οµοσπονδιοποίηση τής πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης µιας 
χώρας. — φεντεραλιστής (ο), φεντεραλίστρια (η). [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. federalism < federal < παλαιότ. foederal < λατ. 
foedus, -eris «σπονδή, συνθήκη»]. 

φέξη (η) {χωρ. πληθ.) η γέµιση τής σελήνης· κυρ. στη ΦΡ. στη χάση και 
στη φέξη πολύ σπάνια, αραιά και πού: συναντιόµαστε ~. [ΕΤΥΜ. < 
φέγγω, από το θ. τού αορ. έ-φεξ-α]. 

φ έξι µ ο (το) → φέγγω 
φεουδαλικός, -ή, -ό → φεουδαρχικός 
φεουδαλισµός (ο) → φεουδαρχισµός 
φεουδάρχης (ο) [1880] {φεουδαρχών} ΙΣΤ. ο ιδιοκτήτης φέουδου ΣΥΝ 

τιµαριούχος, άρχοντας, τσιφλικάς. [ΕΤΥΜ. < φέουδο + -άρχης < 
άρχω]. 

φεουδαρχία (η) [1831] {χωρ. πληθ.} ΙΣΤ. το πολιτικό και κοινωνικό 

σύστηµα, το οποίο στηριζόταν στον θεσµό τού φέουδου (βλ.λ.) και 
αντικατέστησε το σύστηµα τής δουλείας ΣΥΝ. τιµαριωτισµός. Επίσης 
φεουδαρχισµός κ. φεουδαλισµός (ο) [1891]. — φεουδαρχικός, -ή, -
ό κ. φεουδαλικός [1889]. 

φέουδο (το) [1782] 1. ΙΣΤ. (στον δυτικοευρωπαϊκό Μεσαίωνα) το τµή-
µα γης που παραχωρούσε ο κυρίαρχος ηγεµόνας σε υποτελείς του 
ευγενείς µε αντάλλαγµα την αφοσίωση και την υποταγή τους προς 
το πρόσωπο του, καθώς και την προσφορά των στρατιωτικών υπηρε-
σιών τους ΣΥΝ. τιµάριο, τσιφλίκι 2. (µτφ.-κακόσ.) ο χώρος στον οποίο 
έχει κανείς κατ' αυθαίρετο τρόπο απόλυτη εξουσία: ο κρατικός µη-
χανισµός δεν είναι ~ τού εκάστοτε κυβερνώντος ΣΥΝ. τσιφλίκι. 
[ΕΤΥΜ < βεν. feudo < µεσν. λατ. feudum | feodum < δηµώδ. λατ. fevum 
«ποίµνιο - περιουσία», γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. fihu (> γερµ. Vieh 
«ζώα, κτήνη»), αρχ. αγγλ. feoh, γοτθ. faihu κ.ά.]. 

φερέγγυος, -α, -ο 1. ΟΙΚΟΝ. αυτός που παρέχει εγγυήσεις για την 
τήρηση των οικονοµικών του υποχρεώσεων: ~ οφειλέτης | τράπεζα 
ΑΝΤ. αφερέγγυος 2. αυτός που εµπνέει εµπιστοσύνη: ~ συνεργάτης | 
προτάσεις ΣΥΝ. αξιόπιστος ANT. αναξιόπιστος. — φερεγγυότητα (η) 
[1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έµπιστος. [ΕΤΥΜ αρχ. < φέρω + εγγύη (βλ. λ. 
εγγυώµαι)]. 

φέρ' ειπείν (για να εισαγάγουµε στον λόγο ή στη συζήτηση ένα πα-
ράδειγµα) παραδείγµατος χάριν, για παράδειγµα, λόγου χάριν: πολλοί 
άνθρωποι πλούτισαν χωρίς να δουλέψουν καθόλου- ο αδελφός τού 
Λούη, ~, πού τα βρήκε τόσα λεφτά; [ΕΤΥΜ. < αρχ. φέρ'ειπείν < φέρω + 
ειπείν, απρφ. αορ. β' τού λέγω]. 

Φερεκύδης (ο) {-η κ. -ου} 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (6ος αι. 
π.Χ.) 2. αρχαίος Έλληνας ιστορικός (5ος αι. π.Χ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «αυτός που έχει εξουσιαστική δύναµη, πολεµική φήµη», < 
Φέρε- (< φέρω) + -κύδης < κϋδος. Η πανάρχαια λ. κϋδος δήλωνε 
αρχικώς την εξουσιαστική ισχύ των θεών και συνδ. πιθ. µε αρχ. 
σλαβ. cudo «θαύµα», αναγόµενη σε *kû-d-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. 
*keF-, για το οποίο βλ. το οµόρριζο ά-κού-ω (διαλεκτ. ά-κεύ-ω)]. 

φέρελπις, -ις, -ι [1897] {φερέλπ-ιδος, -ι(ν) | -ιδων) αυτός που δηµι-
ουργεί δικαιολογηµένες προσδοκίες σχετικά µε το µέλλον και την 
εξέλιξη του: ~ νέος | πρωτοβουλία. [ΕΤΥΜ. < φέρω + ελπίς, -ίδος, 
πβ. κ. εύ-ελπις]. 

φέρελπις - εύελπις - άπελπις. Και τα τρία επίθετα είναι σύνθετα 
τής λ. ελπίς (ελπίδα). Το εύελπις είναι αρχαίο, τα φέρελπις και 
άπελπις νεότεροι λόγιοι σχηµατισµοί. Το εύελπις δηλώνει «αυτόν 
που γεννά ελπίδες, που µπορείς να στηριχτείς επάνω του, που υπό-
σχεται πολλά». Ανάλογες προσδοκίες δηµιουργεί και το συνώνυµο 
φέρελπις, το οποίο από τη σύνθεση του (φέρω + ελπίς) είναι πε-
ρισσότερο διαφανές ετυµολογικά και σηµασιολογικά. Το άπελπις 
λειτουργεί ως σηµασιολογικό αντίθετο των δύο άλλων δηλώνει 
«αυτόν που δεν γεννά ελπίδες, που δεν επιτρέπει προσδοκίες για 
κάτι καλό». 
Μορφολογικά (στην κλίση τους) και τα τρία επίθετα παρουσιά-
ζουν δυσκολίες. Κλίνονται: τού | τής ευέλπιδος | φερέλπιδος | 
απέλπιδος, τον | την εύελπι(ν) | φέρελπι(ν) | άπελπι(ν), οι | τους | 
τις ευέλπιδες | φερέλπιδεςΙ απέλπιδες, των ευελπίδων | φερέλπιδων 
| απέλπιδων (αλλά των ευελπίδων, πβ. Σχολή Ευελπίδων, ως ουσ.). 

φερέοικος, -η, -ο (λόγ.) 1. (για ζώα) αυτός που κουβαλά µαζί του την 
κατοικία του (π.χ. το σαλιγκάρι, η χελώνα) 2. (µτφ. για άνθρωπο) 
αυτός που είναι διαρκώς περιπλανώµενος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φέρω + 
οίκος]. 

φερέσυχνο (το) (παλαιότ.) τηλεφωνικό κύκλωµα που βοηθά να λει-
τουργούν 2-11 διαφορετικοί τηλεφωνικοί αριθµοί στο ίδιο ζεύγος 
αγωγών αλλά σε διαφορετικές συχνότητες. 

φερετζές (ο) {φερετζέδες} καλύπτρα τού προσώπου των µουσουλ-
µάνων γυναικών ΦΡ. (παροιµ.) όλα τα 'χει η Μαριωρή, ο φερετζές 
τής λείπει για ανθρώπους που ασχολούνται µε επουσιώδη πράγµατα, 
ενώ στερούνται βασικότερα. [ΕΤΥΜ µεσν. < οθωµ. τουρκ. ferace, πιθ. 
αντιδάν., < µεσν. φορεσία]. 

φέρετρο (το) {φερέτρ-ου | -ων) η ξύλινη κάσα µέσα στην οποία το-
ποθετείται ο νεκρός, για να µεταφερθεί στο νεκροταφείο και στη συ-
νέχεια να ταφεί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φέρετρον (ήδη αρχ. ο συγκεκοµµ. τ. φέρτρον) < αρχ. φέρω 
+ παραγ. επίθηµα -τρον, πβ. κ. θέρε-τρον. Η λ. αντιστοιχεί επακριβώς 
στο σανσκρ. bhari-tra]. 

φερετροποιειο (το) [1894] το εργαστήριο στο οποίο κατασκευάζονται 
φέρετρα. 

φερετροποιός (ο) [1886] ο τεχνίτης που κατασκευάζει φέρετρα. 
φερέφωνο (το) [1897] {φερεφών-ου | -ων) το πρόσωπο που εκφράζει 

τις απόψεις άλλου, που µιλά και δρα σύµφωνα µε τις επιθυµίες άλ-
λου: ο ανίσχυρος βασιλιάς στην Αίγυπτο ήταν ~ τού ιερατείου. 
[ΕΤΥΜ < φέρω + -φωνο < φωνή, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. porte-
parole]. 

φεριµπότ κ. φέρι-µποτ (το) (παλαιότ. ορθ. φέρρυ-µπωτ) {άκλ.} ελ-
λην. οχηµαταγωγό (πλοίο)· πλοίο ειδικά κατασκευασµένο, για να µε-
ταφέρει επιβάτες και τροχοφόρα οχήµατα, συνήθ. σε µικρές αποστά-
σεις. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. ferry-boat < ferry «πορθµείο» + boat «βάρκα, πλοιά-
ριο»]. 

φερµάνι (το) → φιρµάνι 
φερµάρω ρ. µετβ. {φέρµαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) 1. παρακολουθώ µε προ-

σοχή, προσηλώνω το βλέµµα µου σε (κάποιον/κάτι): τη φερµάριζε 
που περπατούσε σεινάµενη-κουνάµενη 2. (για κυνηγετικό σκυλί) 



φέρµελη 1876 φέρων 
 

οσµίζοµαι τον αέρα, για να εντοπίσω χτυπηµένο θήραµα 3. (προστ. φέρµα!) 

παράγγελµα σε οδηγό οχήµατος, ώστε να σταµατήσω αµέσως ΣΥΝ. στοπ, αλτ. — 
φερµάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fermare «σταµατώ, συγκρατώ» < λατ. firmare «στερε-
ώνω, σταθεροποιώ» < firmus «στερεός, ισχυρός»]. 

φέρµελη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-παλαιότ.) γιλέκο χρυσοποίκιλτο 
ή κεντηµένο µε µεταξωτή κλωστή, που φοριέται µε τη φουστανέλα. 
[ΕΤΥΜ. < αλβ. fermelë]. 

φέρµιο (το) {φερµίου} ΧΗΜ. τεχνητό ραδιενεργό µεταλλικό στοιχείο, 
που πρωτοεπισηµάνθηκε κατά την πρώτη δοκιµή τής βόµβας υδρο-
γόνου στον Ν. Ειρηνικό (Νοέµβριος 1952) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). 
[ETYM. < νεολατ. fermium, που έλαβε το όνοµα αυτό προς τιµήν τού 
Ιταλοαµερικανού φυσικού E. Fermi (1901-1954)]. 

φερµουάρ (το) {άκλ.} µηχανισµός για το κλείσιµο και το άνοιγµα 
ενδύµατος, αντικειµένου κ.λπ., το οποίο αποτελείται από δύο ταινίες 
µε µεταλλικά ή πλαστικά δόντια και από έναν δροµέα, ο οποίος σύ-
ρεται πάνω στις ταινίες αυτές και εµπλέκει ή απεµπλέκει -ανάλογα 
µε τη φορά του- τα δόντια έτσι, ώστε να κλείνει ή να ανοίγει αντί-
στοιχα το αντικείµενο: ~ φορέµατος | παντελονιού | τσάντας | βαλί-
τσας || ανοίγω | κλείνω το ~ || µαύρο | άσπρο | κόκκινο ~· ΦΡ. (µτφ.) 
βάζω (σε κάποιον) φερµουάρ κάνω (κάποιον) να πάψει να µιλάει. 
[ETYM. < γαλλ. fermoir < p. fermer «κλείνω - σταµατώ» < λατ. firmare 
(βλ. κ. φερµάρω)]. 

φερµουίτ (το) {άκλ.} καθένα από τα τακάκια των δισκόφρενων. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε γαλλ. ferme «στερεός, σφιχτός» 
και huite «οκτώ»]. 

φερνή (η) (αρχαιοπρ.) η προίκα (πβ. πολύφερνη νύφη). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*bher-nâ < I.E. *bher- «φέρω» (βλ. λ. φέρω), πβ. αρµ. bern «φορτίο, 
βάρος», αλβ. barre «φορτίο» κ.ά. Η λ. είχε αρχικώς τη σηµ. «αυτό που 
µεταφέρεται, προκειµένου να προσφερθεί ως δώρο», ενώ απαντά 
συχνά και η σηµ. «καλάθι». Πολύ νωρίς στα αρχ. κείµενα η λ. φερνή 
υποχώρησε προ τού συνωνύµου προίξ (βλ.λ.)]. 

φέρνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έφερα, φερµένος} ♦ (µετβ.) 1. παίρνω κάτι από 
εκεί όπου βρίσκεται και το µετακινώ εκεί όπου πηγαίνω ή εκεί όπου 
βρίσκοµαι: θα έλθω στο γραφείο να σου φέρω την απόδειξη || φέρε 
µου µια καρέκλα να καθίσω || τι δώρο θα µου φέρεις από τη Γενεύη; 
ΣΥΝ. (λόγ.) κοµίζω 2. ενεργώ ώστε να µεταφερθεί κάτι από ένα µέρος 
σε ένα άλλο: ο δήµαρχος έφερε νερό από το βουνό, για να υδρευθεί η 
πόλη || ~ κάρβουνο απ' την Αγγλία (εισάγω) || όλα τα µοντέλα του τα 
φέρνει κατευθείαν από το Παρίσι || ο υπουργός προτίθεται να φέρει το 
σχετικό νοµοσχέδιο στη Βουλή || θα φέρω το θέµα σου προς συζήτηση 
την άλλη εβδοµάδα || ο καινούργιος δάσκαλος έφερε νέες µεθόδους 
διδασκαλίας στο σχολείο µας (εισήγαγε) || (µτφ.) τα λεφτά δεν φέρνουν 
την ευτυχία ΣΥΝ. εισάγω ■ ΦΡ. (α) φέρνω (πάντα) τον κατακλυσµό 
βλέπω τα πράγµατα πολύ απαισιόδοξα: µη τον ακούς· φέρνει πάντα 
τον κατακλυσµό! (β) ο λόγος | η κουβέντα το φέρνει για κάτι που 
λέγεται παρεµπιπτόντως, στην πορεία τής συζήτησης: µια και το 
έφερε η κουβέντα, εσύ πού θα πας για διακοπές; (µια και µιλούσαµε 
για διακοπές) (γ) (παροιµ.) όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος 
(όλος) σε µια στιγµή µπορούν να συµβούν οι πιο απροσδόκητες 
εξελίξεις, να ανατραπούν τα πάντα 3. οδηγώ (κάπου): πού φέρνει 
αυτό το µονοπάτι; || µας έφερε στην πόλη από τον συντοµότερο δρόµο 
|| ~ την κατάσταση σε αδιέξοδο || (µτφ.) µ'έφερε στο σηµείο να τον 
χτυπήσω || αυτό το παιδί µε φέρνει σε απόγνωση || (µτφ.) ~ κάποιον 
στα λογικά του | στο φιλότιµο (βλ. λ. φιλότιµο)· ΦΡ. (α) φέρνω (κατή 
στο φως | στο προσκήνιο αποκαλύπτω, κάνω γνωστό: είναι αυτός που 
έφερε στο φως το χρηµατιστηριακό σκάνδαλο || «οι εξελίξεις αυτές 
φέρνουν στο προσκήνιο έντονους προβληµατισµούς για το µέλλον τού 
οργανισµού» (εφηµ.) (β) φέρνω στον κόσµο (για γυναίκες) γεννώ: η 
γνωστή ηθοποιός έφερε στον κόσµο χτες τη νύχτα ένα υγιέστατο 
κοριτσάκι ΣΥΝ. τίκτω (γ) φέρνω (κάποιον) σε επαφή µε (κάποιον | 
κάτι) µεσολαβώ, για να επικοινωνήσει (να γνωριστεί, να συνεργαστεί 
κ.λπ.) κάποιος µε άλλον ή να γνωρίσει κάτι: θα σας φέρω σε επαφή µε 
τον διευθυντή, να του εκθέσετε ο ίδιος το πρόβληµα || «η ύπαρξη 
τέτοιων κόµβων στο ∆ιαδίκτυο φέρνει σε επαφή πολλούς ξένους µε τις 
ελληνικές θέσεις» (εφηµ.) (δ) φέρνω (κάποιον) στο αµήν εξαντλώ 
τελείως την υποµονή (κάποιου), φτάνω (κάποιον) στο απροχώρητο (ε) 
(οικ.) σούρτα-φέρτα (τα) βλ.λ. (στ) φέρνω βόλτα (i) στρέφω (κάτι) 
προς συγκεκριµένη κατεύθυνση, τυλίγω: ~ το σχοινί! ΣΥΝ. γυρίζω (ii) 
(µτφ.) ψάχνω µεθοδικά, ανασκαλεύω: έφερε βόλτα όλο το σπίτι, για να 
βρει το δαχτυλίδι που έχασε- (οικ.) (ζ) φέρνω µια βόλτα | έναν γύρο 
κάνω µια στροφή χορεύοντας (η) τα φέρνω βόλτα τα καταφέρνω, τα 
βολεύω: µε έναν µόνο µισθό τα φέρνουµε δύσκολα βόλτα· πρέπει να 
δουλέψω κι εγώ (θ) τα φέρνω (-Ηεπίρρ.) βρίσκοµαι σε συγκεκριµένη 
οικονοµική κατάσταση: ~ δύσκολα | τσύµα-τσύµα (ι) το | τα φέρνω 
από 'δω, το | τα φέρνω από 'κεί δοκιµάζω κάθε δυνατή λύση, 
προσπαθώ µε διάφορους τρόπους: τα φέρνω από 'δω, τα φέρνω από 
'κεί να βρω έναν τρόπο να τον βοηθήσω, αλλά είναι δύσκολα τα 
πράγµατα || το 'φέρε από 'δώ, το 'φέρε από 'κεί, στο τέλος µε κατάφερε 
(ια) τη φέρνω (σε κάποιον) κοροϊδεύω, εξαπατώ· κατορθώνω να ε-
πιβάλω (κάτι σε κάποιον) µε πονηρία: είναι παµπόνηρος, µην τον α-
φήσεις να σου τη φέρει! (ιβ) φέρνω (κάποιον) µε τα | στα νερά µου βλ. 
λ. νερό (ιγ) φέρνω σε δύσκολη θέση (κάποιον) κάνω (κάποιον) να αι-
σθανθεί άσχηµα, αµήχανα µε τα λεγόµενα ή τις πράξεις µου (ιδ) φέρ-
νω τα πάνω κάτω ανατρέπω µια κατάσταση (συνήθ. για αρνητική µε- 

ταβολή): η είδηση τής συγχώνευσης των δύο κολοσσών έφερε τα πά-
νω κάτω στο χρηµατιστήριο (ιε) φέρνω (κάτι) σε λογαριασµό βλ. λ. 
λογαριασµός (ιστ) φέρνω σε πέρας φέρω εις πέρας, βλ. λ. πέρας (ιζ) 
φέρνω στον νου µου ανακαλώ στη µνήµη µου, θυµάµαι: έφερε στον 
νου της τις µαύρες µέρες τής Κατοχής (ιη) φέρνω (κάποιον) ώς τον 
λαιµό βλ. λ. λαιµός 4. κάνω (κάποιον) να έρθει σε συγκεκριµένη θέση, 
κατάσταση: τον έφερε αντιµέτωπο µε τον ανταγωνιστή του || µε έφερε 
πρόσωπο µε πρόσωπο µε τη δυστυχία αυτών των ανθρώπων · 5. κάνω 
ή βοηθώ (κάποιον) να έλθει | να πάει κάπου: µας έφερε ο Σωτήρης µε 
το αυτοκίνητο του || φέρε τον φίλο σου να τον γνωρίσουµε! || πόσους 
µάρτυρες θα φέρει στη δίκη; 6. καλώ: φέρε αµέσως έναν γιατρό! || 
πρέπει να φέρουµε τον υδραυλικό, να µας φτειάξει τη βρύση· (µτφ.) 7. 
γίνοµαι αιτία να εκδηλωθεί ή να συµβεί (κάτι): η εµφάνιση του µου 
φέρνει αηδία || ο καπνός τής έφερε βήχα || το πολύ φαγητό φέρνει 
νύστα || τι αποτέλεσµα έφεραν οι προσπάθειες του; || η ανάµνηση αυτή 
µού έφερε δάκρυα στα µάτια || ποια ήταν τα γεγονότα που έφεραν τον 
πόλεµο; || η παρουσία του µου φέρνει τύχη | ατυχία ΣΥΝ. προκαλώ, 
προξενώ, επιφέρω 8. αφήνω ως κέρδος, δίνω: η δουλειά που κάνει του 
φέρνει πολλά λεφτά ΣΥΝ. αποφέρω 9. εκφράζω: φέρνει συνεχώς 
αντιρρήσεις- ΦΡ. (α) φέρνω (ως) παράδειγµα αναφέρω ως 
παράδειγµα: ~ την κατάσταση στη γειτονική χώρα, για να δείξω πού 
οδηγούν τα µειονοτικά προβλήµατα (β) φέρνω (ως) δικαιολογία χρη-
σιµοποιώ ως δικαιολογία: ~ την αρρώστια τού πατέρα του, για να µην 
έλθει µαζί µας || τι δικαιολογία έφερε αυτή τη φορά; ΣΥΝ. προβάλλω 
10. κρατώ επάνω µου, υφίσταµαι το βάρος (αντικειµένου)· ορθότ. φέ-
ρω (βλ.λ.) 11. έχω επάνω µου- ορθότ. φέρω (βλ.λ.) ♦ (αµετβ.) 12. µοιά-
ζω, πλησιάζω στην εµφάνιση: στο πρόσωπο φέρνει στη µητέρα του || 
τα µαλλιά της φέρνουν προς το ξανθό 13. (το µεσοπαθ. φέρνοµαι) φέ-
ροµαι (βλ. λ. φέρω), συµπεριφέροµαι (πβ. λ. φέρω). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. φέρω (βλ.λ.)]. 

-φέρνω β' συνθετικό ρηµάτων που δηλώνουν ότι κάτι µοιάζει, θυµίζει 
(κυρ. στη συµπεριφορά ή την εµφάνιση) κάποιον/κάτι: αντρο-φέρ-νω, 
αµερικανο-φέρνω, χαζο-φέρνω. 

Φερόες (Νήσοι) (οι) συστάδα νησιών τού ΒΑ. Ατλαντικού Ωκεανού 
µεταξύ τής Ισλανδίας και τής Αγγλίας, η οποία ανήκει στη ∆ανία. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Faeroes (οπτικό δάνειο) < δαν. F0royar «νήσοι των προ-
βάτων» < f0r «πρόβατο» + oyar «νήσοι»]. 

φέρρυ-µπωτ (το) → φεριµπότ 
φέρσιµο (το) {φερσίµ-ατος | -ατα, -άτων) (καθηµ.) ο τρόπος µε τον 
οποίο φέρεται κανείς: δεν µου αρέσει το ~ σου || τι φερσίµατα είναι 
αυτά; || αχαρακτήριστο | άσχηµο | σκληρό ~ ΣΥΝ. συµπεριφορά, τρό-
ποι. — (υποκ.) φερσιµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. φέρσιµον < φέρω + παραγ. επίθηµα -σιµό, πβ. κ. ψή-σι-
µό\. 

φερτός, -ή, -ό 1. αυτός που εισάγεται από ξένη χώρα: ~ προϊόντα 2. 
αυτός που έχει µεταφερθεί από ένα µέρος σε άλλο: ~ ύλες | υλικά. 
[ΕΤΥΜ. < φέρω]. 

φερφορζέ επίθ. {άκλ.} αυτός που έχει κατασκευαστεί από σφυρη-
λατηµένο σίδερο (κυρ. σιδηροτεχνίες): ~ έπιπλα για βεράντες. 
[ΕΤΥΜ, < γαλλ. fer forgé «σφυρηλατηµένος σίδηρος»]. 

φέρω ρ. µετβ. {έφερα, φέρ-θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. κρατώ επάνω µου, υ-
φίσταµαι το βάρος (αντικειµένου): στο κέντρο τού ναού τέσσερεις µε-
γάλες κολόνες φέρουν το βάρος τής οροφής || (µτφ.) ποιος θα φέρει 
την ευθύνη γι ' αυτό; (ποιος θα κατηγορηθεί γι' αυτό;) ΣΥΝ. βαστάζω, 
υποβαστάζω, αίρω ΑΝΤ. ρίχνω, πετώ- ΦΡ. (µτφ.) φέρω (κάτι) βαρέως 
βλ. λ. βαρέως 2. έχω επάνω µου (µόνιµα ή προσωρινά): ορισµένα ζώα 
φέρουν µάρσιππο || το σώµα του έφερε ίχνη χτυπηµάτων || έφερε πολλά 
χρήµατα µαζί του, όταν του επιτέθηκαν; || θα οδηγούνται στο αυ-
τόφωρο όσοι συλλαµβάνονται να φέρουν όπλο (να οπλοφορούν) || 
(µτφ.) φέρει το όνοµα τού παππού του (ονοµάζεται όπως ο παππούς 
του) || έφερε τα σηµάδια τής κακοποίησης στο σώµα του || το προϊόν 
έφερε την ένδειξη «εύθραυστο» 3. (ειδικότ.) έχω επάνω µου γραµµένο 
ή ζωγραφισµένο: το έγγραφο αυτό φέρει την υπογραφή του || το αγγείο 
φέρει γεωµετρικές παραστάσεις · 4. οδηγώ σε συγκεκριµένο αποτέ-
λεσµα: ~ σε γνώση | εις γνώσιν κάποιου (καθιστώ κάτι γνωστό σε κά-
ποιον) || ~ (κάποιον) σε θεογνωσία (τιµωρώ, συνετίζω) || ~ επί το αυτό 
(συγκεντρώνω, συναθροίζω)· ΦΡ. (α) φέρω εις πέρας βλ. λ. πέρας (β) 
άγοµαι και φέροµαι (βλ.λ.) (γ) φερ' ειπείν (βλ.λ.) 5. (µεσοπαθ. φέρο-
µαι) (α) ενεργώ µε συγκεκριµένο τρόπο στις σχέσεις µου µε κά-
ποιον/κάποιους, στις επαφές µου µε ανθρώπους: πώς φέρεσαι έτσι 
στον πατέρα σου; || µάθε να φέρεσαι! || µου φέρεται καλά | άψογα | ά-
δικα | σκληρά | µε σεβασµό | µε το γάντι (µε λεπτότητα) || ~ µε αυθά-
δεια | µε αξιοπρέπεια | µε σύνεση ΣΥΝ. συµπεριφέροµαι (β) (κυρ. στον 
δηµοσιογραφικό λόγο) θεωρούµαι, επικρατεί για µένα η φήµη, η αντί-
ληψη ή η υποψία: φέρεται δυσαρεστηµένος µε τις επιλογές τού αρχη-
γού του || καταζητείται ο φερόµενος ως δράστης τού εγκλήµατος || φέ-
ρεται να επιθυµεί τη διάσπαση (βλ. κ. λ. φέρνω). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβέλεια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. pe-re = φέρει) < I.E. *bher- «φέρω», πβ. σανσκρ. 
bhârami, λατ. fero, αρµ. berem, αλβ. bie, αρχ. σλαβ. berç «παίρνω, συ-
γκεντρώνω», αγγλ. bear «φέρω», γερµ. ge-bären «γεννώ» κ.ά. Οµόρρ. 
φερ-νή, φέρε-τρο(ν), φορ-ά, φόρ-ος, φορ-ώ, πιθ. κ. φαρ-έτρα, φάρµ-
ακο(ν) (βλ.λ.) κ.ά. Η λ. απαντά ως α' συνθ. µε τη µορφή φέρε- (λ.χ. φε-
ρέ-οι-κος). o µεσν. τ. φέρνω έχει σχηµατιστεί από τον αόρ. έφερα κα-
τά το σχήµα σέρνω - έσυρα, δέρνω - έδειρα κ.ά.]. 

φέρων, -ούσα, -ον {φέρ-οντος (θηλ. -ούσης), -οντά | -οντες (ουδ. 
 

-φέρνω β" συνθετικό 
aypio-φέρνω ρ. ναΐδουρο-φέρνω ρ. κουτο-φέρνω ρ. 
αριστερο-φέρνω ρ. νεροντο-φέρνω ρ. ξενο-φέρνω ρ. 
βλακο-φέρνω ρ. κοντο-φέρνω ρ. πικρο-φέρνω ρ. 

σοβαρο-φέρνω ρ. ψευτο-φέρνω ρ. 
τρελο-φέρνω ρ. ψηλο-φέρνω ρ. 
φυτο-φέρνω ρ. 
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-οντά), -όντων (θηλ. -ουσών)} (λόγ.) αυτός που φέρει, µεταφέρει κάτι· 
(ειδικότ.) για κάθε στοιχείο οικοδοµήµατος που δέχεται φορτίο: ο φέρων 
σκελετός τού κτηρίου || τα τειχία είναι φέροντα στοιχεία. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. 
τού αρχ. φέρω. Ως οικοδοµ. όρ. η λ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. carrier]. 

φερώνυµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που φέρει το αντίστοιχο όνοµα: τού Αγίου 
Γεωργίου εκκλησιαστήκαµε στον ~ ναό τής πόλης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 
[ETYM. µτγν. < φέρω + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < αρχ. ονυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

φέσι (το) {φεσ-ιού | -ιών} 1. κάλυµµα τής κεφαλής σε κωνικό σχήµα µε επίπεδη 
κορυφή, από µάλλινο ύφασµα ή τσόχα συνήθ. κόκκινου χρώµατος, µε ή χωρίς 
φούντα, το οποίο αποτελούσε παλαιότ. τµήµα τής ανδρικής ενδυµασίας των 
λαών τής Ανατολής: στην Τουρκία το ~ καταργήθηκε µε νόµο το 19252. το 
κάλυµµα τής κεφαλής των Ελλήνων ευζώνων · 3. (λαϊκ.) ανεξόφλητο χρέος: 
µας έχει ταράξει στα ~· ΦΡ. βάζω | φορώ φέσι (σε κάποιον) δεν εξοφλώ το 
χρέος που έχω (σε κάποιον) (βλ. κ. λ. βάζω) 4. (ως χαρακτηρισµός για πρόσ.) 
τελείως µεθυσµένος: χθες στο πάρτι γίναµε ~ ΣΥΝ. σκνίπα, τύφλα, πίτα. — 
(υποκ.) φεσάκι (το) (σηµ. 1-3), (µεγεθ.) φέσα κ. φεσάρα (η) (σηµ. 1-3). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. fes < Fez, πόλη τού Β. Μαρόκου]. 

φεστιβάλ (το) {άκλ.} 1. σειρά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που οργανώνονται 
περιοδικά, συνήθ. στον ίδιο χώρο και κατά την ίδια χρονική περίοδο, έχουν 
πανηγυρικό και συχνά διαγωνιστικό χαρακτήρα: ~ τραγουδιού | χορού | 
κινηµατογράφου || ~ των Αθηνών | τωνΚαννώνΙ τής Βενετίας | τραγουδιού τής 
Γιουροβίζιον || ~ Μπετόβεν | Μπαχ 2. σειρά καλλιτεχνικών και άλλων 
εκδηλώσεων, που οργανώνονται από κοµµατική νεολαία. — φεστιβαλικός, -ή, 
-ό. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. festival < µεσν. λατ. festivälis (dies) «εορταστική (ηµέρα)» < 
λατ. festivus «ευφρόσυνος» < festus «εορταστικός»]. 

φεστόνι (το) {φεστον-ιού | -ιών} 1. οδοντωτό κέντηµα µε στρογγυλές ή µυτερές 
απολήξεις, που φτειάχνεται συνήθ. στο άκρο υφάσµατος ή ενδύµατος 2. ΑΡΧΙΤ. 
γλυπτός διάκοσµος σε σχήµα γιρλάντας, καρπών ή ανθέων. [ΕΤΥΜ· 
Μεταφορά τού ιταλ. festone < festa «γιορτή» (βλ. κ. φιέστα)]. 

φεσώνω ρ. µετβ. {φέσω-σα, -µένος} (εκφραστ.) δεν πληρώνω χρέος που έχω, 
βάζω (σε κάποιον) φέσι: φέσωσε τους φίλους του. 

φέτα (η) {φετών} 1. λεπτό και πλατύ κοµµάτι, συνήθ. φαγώσιµου είδους: µια ~ 
ψωµί | καρπούζι | µερικές φέτες πορτοκάλι | µανταρίνι || κόβω το πεπόνι | το 
ζαµπόν σε φέτες 2. καθένα από τα λεπτά και πλατιά τµήµατα τού σώµατος 
ενός καλοριφέρ · 3. (χωρ. πληθ.) σκληρό ή µαλακό λευκό τυρί µε αλµυρή, 
πιπεράτη ή υπόξινη γεύση, που παρασκευάζεται από γάλα κατσίκας ή 
προβάτων και διατηρείται µέσα στην άλµη: βαρελήσια | ελληνική | αγνή | 
µαλακή | σκληρή ~. — (υποκ.) φετίτσα κ. φετούλα (η) (σηµ. ΐ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τυρί. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. fetta < *offetta, υποκ. τού λατ. offa «βλωµός, µπουκιά», 
τεχν. όρ., αγν. ετύµου]. 

φετινός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε αυτή τη χρονιά, το τρέχον έτος: 
~ µόδα | τάση | σοδειά | χειµώνας | καλοκαίρι | καιρός ΣΥΝ. (λόγ.) εφετινός 
ΑΝΤ. περυσινός. 

φετίχ (το) {άκλ.} 1. (σε πρωτόγονους λαούς) άψυχο αντικείµενο στο οποίο 
αποδίδονται υπερφυσικές ιδιότητες 2. (µτφ.) οποιοδήποτε αντικείµενο έχει για 
κάποιον πολύ µεγάλη σηµασία, ώστε να είναι προσκολληµένος σε αυτό: για 
έναν µανιώδη βιβλιόφιλο το βιβλίο είναι ~ • 3. ΨΥΧΟΛ. οποιοδήποτε 
αντικείµενο ή µέλος σώµατος προκαλεί σε κάποιον γενετήσια διέγερση: οι 
ψηλές κόκκινες µπότες είναι το ~ του. — φετιχικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. fétiche (µε εσφαλµ. ανάγνωση) < πορτ. feitiço «µαγεία, 
γοητεία» < λατ. facticius «τεχνητός» < ρ. facto «κατασκευάζω, εργάζοµαι», 
θαµιστ. τού facio «κάνω, ποιώ»]. 

φετιχισµός (ο) [1882] 1. η λατρεία των φετίχ (βλ.λ.) από πρωτόγονους λαούς 2. 
(µτφ.) ο υπερβολικός σεβασµός, η τυφλή αφοσίωση σε κάτι 3. IATP.-ΨΥΧΟΛ. 
σεξουαλική απόκλιση κατά την οποία επέρχεται γενετήσια διέγερση µε την 
απλή θέα ή το άγγιγµα συγκεκριµένου, φυσιολογικά µη ερωτικού, 
αντικειµένου ή µέλους τού σώµατος. — φε-τιχιστής (ο), φετιχίστρια (η), 
φετιχιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. fétichisme (βλ. κ. φετίχ)]. 

φετιχολατρια (η) η λατρεία των φετίχ (βλ.λ.) ΣΥΝ. φετιχισµός. — 
φετιχολάτρης (ο). 

φέτος επίρρ. → εφέτος 
φετουλα (η) → φέτα 
φετφάς (ο) {φετφάδες} (λαϊκ.) 1. επίσηµη γνωµοδότηση ή ερµηνεία που δίνεται 

από τον µουφτή ή τον ιµάµη για νοµικό, θρησκευτικό κ.λπ. ζήτηµα τού ιερού 
µουσουλµανικού ∆ικαίου 2. (µτφ.-µειωτ.) το διάταγµα, η διαταγή: ο λαός δεν 
κυβερνάται µε φετφάδες. [ΕΤΥΜ < όψιµο µεσν. φεϊτφάς < τουρκ. fetva]. 

φευ επιφών. (αρχαιοπρ.) εκφράζει απελπισία, οδύνη ή αγανάκτηση: είµεθα, φευ, 
υποχρεωµένοι να πληρώσουµε βαρύ φόρο ΣΥΝ. αλίµονο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φευ, 
ηχοµιµητ. επιφώνηµα, όπως συµβαίνει και µε τα λατ. fu, γαλλ. fi, γερµ. pfui, 
αγγλ. faugh κ.ά.]. 

φεύγο (το) {άκλ.} παιχνίδι στο τάβλι. 
φευνάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η βιαστική φυγή ΣΥΝ. φευγιό. [ΕΤΥΜ 

< φεύγω + παραγ. επίθηµα -άλα, πβ. κ. τρέχω - τρεχάλα]. 
φευγαλέος, -α, -ο [1889] 1. αυτός που διαρκεί πολύ λίγο, που έρχεται και 

φεύγει γρήγορα: ~ πόνος | ευτυχία ΣΥΝ. στιγµιαίος, παροδικός, εφήµερος 
ΑΝΤ. διαρκής, συνεχής, µόνιµος 2. αυτός που µόλις γίνεται αντιληπτός, ο 
αµυδρά αισθητός: ~ χαµόγελο | µατιά. — φευγαλέα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < φεύγω + παραγ. επίθηµα -αλέος, πβ. κ. πειν-αλέος, ψωρ-αλέ-ος]. 

<ρευγατίζω ρ. µετβ. {φευγάτισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) φυγαδεύω. — 
φευγάτισµα (το). 

φευγάτος, -η, -ο 1. (καθηµ.) αυτός που έχει φύγει ή απουσιάζει: όταν φτάσαµε, 
εκείνος ήταν ήδη ~ 2. αυτός που έχει περάσω, που είναι παρελθόν: - αγωνίες 3. 
(µτφ.-σκωπτ.) αυτός που δίνει την εντύπωση ότι ζει στον δικό του κόσµο: όση 
ώρα τού µιλούσα ήταν ~· δεν καταλάβαινε τίποτα. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < φεύγω + παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. τρεχ-άτος, χορτάτος]. r 

φευγιό (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η αναχώρηση 2. η βιαστική φυγή ΣΥΝ. 
φευγάλα. [ΕΤΥΜ µεσν. < φεύγω + παραγ. επίθηµα -ιό, πβ. κ. χτικ-ιό]. 

φεύγω ρ. αµετβ. {έφυγα} 1. αφήνω τον τόπο όπου βρίσκοµαι ή το πρόσωπο µε 
το οποίο είµαι µαζί, ξεκινώ για αλλού: ήρθαν το µεσηµέρι κι έφυγαν τα 
µεσάνυχτα || ώρα να φύγουµε! || αύριο φεύγουµε για διακοπές || θα φύγω από τη 
Μαρία στις οχτώ (από το σπίτι της) || φύγε από κοντά του, θα σε κολλήσει! (µην 
πηγαίνεις κοντά του) || το πλοίο φεύγει στις οχτώ || φύγε από µένα και πήγαινε 
σε κανέναν άλλον να πεις τις κουταµάρες σου ΣΥΝ. αποµακρύνοµαι, 
εγκαταλείπω, αποχωρώ, απέρχοµαι ΑΝΤ. έρχοµαι, µένω, παραµένω 2. 
(ειδικότ.) µε αναγκάζουν να αφήσω τον τόπο όπου βρίσκοµαι ή το πρόσωπο 
µε το οποίο είµαι µαζί- ξεκινώ για αλλού, επειδή µε διώχνουν: ο προπονητής 
τον απείλησε ότι, αν δεν συµµορφωθεί, θα φύγει από την οµάδα || ~ κακήν 
κακώς || (απειλητικά) θα φύγεις µε τις κλοτσιές! ΣΥΝ. αποµακρύνοµαι, 
εγκαταλείπω, αποχωρώ, απέρχοµαι ΑΝΤ. έρχοµαι, µένω, παραµένω 3. σπεύδω 
να αφήσω τον τόπο όπου βρίσκοµαι ή το πρόσωπο µε το οποίο είµαι µαζί, 
αποµακρύνοµαι βιαστικά: ~ κρυφά || ~ σαν κλέφτης (χωρίς να µε αντιληφθούν 
ή χωρίς να χαιρετίσω) ΣΥΝ. αποµακρύνοµαι, εγκαταλείπω, αποχωρώ, 
απέρχοµαι ΑΝΤ. έρχοµαι, µένω, παραµένω- ΦΡ. (εκφραστ.) όπου φύγει-φύγει 
για κάποιον που αποµακρύνθηκε όσο πιο γρήγορα µπορούσε, που έτρεξε 
µακριά: µπήκα ξαφνικά µε την καραµπίνα κι~ο κλέφτης 4. (α) δραπετεύω, 
ξεφεύγω: δύο κρατούµενοι κατάφεραν να φύγουν || έφυγε από τη χώρα, για να 
µη συλληφθεί || κράτα σφιχτά το λουρί τού σκύλου και πρόσεχε µη σου φύγει! (β) 
(για πράγµατα) ξεφεύγω από τον έλεγχο κάποιου: πρόσεχε µη σου φύγει καµιά 
κουβέντα γι ' αυτό (µην αποκαλύψεις το µυστικό) || µου 'φύγε το ποτήρι από το 
χέρι κι έπεσε κάτω 5. εγκαταλείπω οριστικά τον τόπο όπου βρίσκοµαι ή το 
πρόσωπο µε το οποίο είµαι µαζί: απ' το παλιό σπίτι φύγαµε πριν από τρία 
χρόνια (τώρα µένουµε αλλού) || οι νέοι που φεύγουν από το σπίτι | από τους 
γονείς τους || οι Γερµανοί έφυγαν από την Ελλάδα το 1944 || είναι πολύ 
ερωτευµένος µαζί της και της κάνει όλα τα χατίρια, γιατί φοβάται µην του φύγει 
6. (α) εγκαταλείπω τον χώρο δραστηριοτήτων µου, αυτό στο οποίο συµ-
µετέχω: θέλω να φύγω απ' αυτή τη δουλειά, αλλά δεν βρίσκω καλύτερη ϊ| οι 
δηµοσιογράφοι που έφυγαν από την εφηµερίδα || οι δυσαρεστηµένοι έφυγαν από 
το κόµµα || (µτφ.) η κυβέρνηση είναι ανίκανη και πρέπει να φύγει || κάποιοι 
υποστηρίζουν ότι τα Λατινικά πρέπει να φύγουν από τα σχολεία (να 
καταργηθούν) ΣΥΝ. αποχωρώ (β) (για συναισθήµατα, ιδιότητες κ.λπ.) παύω να 
υπάρχω σε κάποιον: του 'φύγε η επιθυµία για παγωτό- ΦΡ. (α) µου 'φύγε η 
ψυχή τρόµαξα πάρα πολύ (β) µου 'φύγε η µαγκιά έπαψα να νοµίζω ότι είµαι 
σπουδαίος, αισθάνθηκα αδύναµος, ασήµαντος: µέχρι χθες νόµιζε ότι δεν 
υπήρχε κανένας που θα µπορούσε να τον νικήσει µόλις είδε όµως τον φίλο σου, 
του 'φύγε η µαγκιά! 7. (ευφηµ.) πεθαίνω: έφυγε από κοντά µας ο εξαίρετος 
συνάδελφος... || «ο Μάνος Λοϊζος έφυγε τη στιγµή τής πιο δηµιουργικής φάσης 
του» (εφηµ.)· ΦΡ. φεύγω από τη ζωή πεθαίνω 8. (µτφ.) παρέρχοµαι, περνώ 
(χρονικά): τα νιάτα φεύγουν γρήγορα 9. (για πράγµατα) αποσπώµαι από την 
κανονική µου θέση: έφυγε µία σελίδα από το βιβλίο || µου έφυγε πόντος από την 
κάλτσα 10. (για πράγµατα) εξαφανίζοµαι, εξαλείφοµαι: πώς θα φύγουν αυτοί οι 
λεκέδες από το χαλί; || αυτά τα χρώµατα είναι ανεξίτηλα· δεν φεύγουν ποτέ || 
έφυγε η χλοµάδα από το πρόσωπο του || κοιµήθηκα και µου έφυγε η κούραση || 
έφυγε ένα βάρος από πάνω µου (απαλλάχθηκα από έγνοια που µε βασάνιζε) 
ΣΥΝ. βγαίνω ΑΝΤ. µένω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *bheu-g- 
«φεύγω», πβ. λατ. fugere «φεύγω, δραπετεύω» (> γαλλ. fuir, ισπ. hufr(, λιθ. 
baugùs «δειλός» κ.ά. Μορφολογι-κώς είναι εµφανής η συσχέτιση µε σανσκρ. 
bhujâti «φεύγει», bhug-nâ-«λυγισµένος, κεκαµµένος», γοτθ. biugan «κάµπτω, 
λυγίζω», γερµ. biegen, αλλά η σηµασιολ. απόσταση είναι µεγάλη, µε 
αποτέλεσµα να έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η ρίζα *bheug- είχε διαφορετικές 
σηµ.: (α) «φεύγω» (β) «λυγίζω» (γ) «αποµακρύνω, ελευθερώνω». Οµόρρ. φυγ-
ή, φυγ-άς κ.ά.]. 

φευκτος, -ή, -ό αυτός τον οποίο µπορεί κανείς να αποφύγει ΑΝΤ. άφευκτος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φεύγω + επίθηµα ρηµατ. επιθ. -τός]. 

φηγός (η) BOT. η οξιά (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *bhägö-, πβ. λατ. fâgus, κελτ. 
bâgos, αρχ. γερµ. buohha (> γερµ. Buche), γοτθ. boka «γράµµα, χαρακτήρας», 
αρχ. γερµ. buoh (> γερµ. Buch «βιβλίο») κ.ά. Η λ. φηγός χρησιµοποιήθηκε και 
µε τη σηµ. «δρυς, βαλανιδιά», επειδή η οξιά δεν ευδοκιµούσε πολύ στην 
Ελλάδα]. 

φηκάρι (το)-> θηκάρι 
φηλί-κλειδί (λαϊκ.) για αχώριστους φίλους: οι δυο τους είναι ~. [ΕΤΥΜ Το α' 

συνθ. φηλί [θηλή], υποκ. τού µεσν. θηλέα «κλειδαρότρυ-πα» (βλ. λ. θηλιά). Το 
φ οφείλεται σε παρετυµολογία προς το φίλος]. 

φήµη (η) {φηµών} 1. η ανεξακρίβωτη πληροφορία που διαδίδεται ανεξέλεγκτα 
από στόµα σε στόµα: κυκλοφορεί η - ότι θα παραιτηθεί || µην τα πιστεύεις αυτά, 
είναι µόνο φήµες || κυκλοφορούν κάθε λογής φήµες γι ' αυτόν ΣΥΝ. διάδοση 2. 
η (καλή ή κακή) γνώµη που επικρατεί δηµοσίως για κάποιον/κάτι: δεν θέλω 
να καταστρέψω | χαλάσω 



φηµίζοµαι 1878 φθηναίνω 
 

την καλή µου ~ || το ξενοδοχείο αυτό έχει κακή ~ || έχει ~ γενναιόδω-
ρου | τσιγγούνη ΣΥΝ. υπόληψη, εκτίµηση 3. (ειδικότ.) η καλή γνώµη 
που επικρατεί δηµοσίως για κάποιον/κάτι, το καλό όνοµα: αντάξιος 
τής ~ του || σπιλώνω | καταστρέφω τη ~ µου ΣΥΝ. δόξα, αίγλη 4. το να 
είναι κανείς/κάτι ευρύτατα γνωστό(ς), ονοµαστό(ς): η - του απλώθηκε 
| έφτασε γρήγορα ως τα πέρατα τού κόσµου || κάθε ηθοποιός ονει-
ρεύεται να γίνει διάσηµος, ν' αποκτήσει ~|| η διεθνούς ~ τραγουδί-
στρια Μαρία Κάλλας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*bhS-mä (εµφανίζει το ίδιο θ. µε το αρχ. ρ. φη-µί «λέγω») < I.E. *bha- | 
*bhä- «λέγω, µιλώ», πβ. αρµ. bam, λατ. fama «φήµη», αρχ. σλαβ. bajo 
«λέγω, αφηγούµαι», αρχ. ισλ. bön «αίτηµα, ικεσία», αρχ. αγγλ. boen 
κ.ά. Οµόρρ. φά-σκω, β' συνθ. -φασις (λ.χ. άντί-φα-σις), -φατος (λ.χ. 
θέσ-φατος), φω-νή κ.ά. ∆ιαρκώς κερδίζει έδαφος η άποψη ότι η I.E. 
ρίζα είχε τόσο τη σηµ. «λάµπω, φέρνω στο φως» όσο και τη σηµ. 
«µιλώ, δηλώνω» (πβ. κ. λατ. declarö «φανερώνω - δηλώνω, εκθέτω»), 
πράγµα που -υπό προϋποθέσεις- θα µπορούσε να εντάξει τις λ. φηµί, 
φώς | φάος, φαίνω στην ίδια ετυµολ. οικογένεια]. 

φηµίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {φηµισµένος} έχω φήµη, είµαι ονο-
µαστός, ξακουστός: φηµίζεται για το θάρρος | τη γενναιότητα | τη 
σκληρότητα του || η Κρήτη φηµίζεται για τη φιλοξενία της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 

φηµισµένος, -η, -ο αυτός που φηµίζεται για κάτι (ικανότητα, αρετή, 
χάρισµα κλπ.): ~ συνθέτης | ηθοποιός | χειρουργός ΣΥΝ. περίφηµος, 
ονοµαστός, ξακουστός. 

φηµισµένος: συνώνυµα. Είναι πολλές οι λέξεις στη γλώσσα µας 
που σηµαίνουν «τον άνθρωπο που είναι ευρύτερα γνωστός και α-
κουστός για θετικές πλευρές του (ικανότητες, αρετές, χαρίσµατα, 
προσφορά κ.λπ.)» και σχηµατίζονται από πολλές εννοιολογικές πε-
ριοχές. Τέτοιες είναι: (α) φήµη: φηµισµένος, περίφηµος, παγκοσµί-
ου φήµης, διεθνούς φήµης (β) όνοµα: ονοµαστός, επώνυµος, όνοµα, 
περιώνυµος (γ) ακούω: ακουστός, ξακουστός, ξακουσµένος, κο-
σµοξακουσµένος, κοσµοξάκουστος (δ) γνώση: γνωστός, πασίγνω-
στος (ε) φαίνοµαι: περιφανής, επιφανής (στ) θρύλος: θρυλικός, πο-
λυθρύλητος (ζ) βοή: περιβόητος, διαβόητος (µε αρνητική σηµ.) (η) 
διάφορα: διαπρεπής, διακεκριµένος, διάσηµος, διασηµότητα, φίρ-
µα, φυσιογνωµία, µε τ'όνοµα, προσωπικότητα, ντίβα, (κακόσ.) βε-
ντέτα κ.ά. 

φηµολογία (η) {φηµολογιών} το να διαδίδονται, να κυκλοφορούν φή-
µες για κάποιον/κάτι: ο πρωθυπουργός έδωσε µε τις δηλώσεις του τέ-
λος στις ~ περί πρόωρων εκλογών || ανεύθυνη | έντονη ~. [ΕΤΥΜ· < 
φήµ*7 + -λογία < λέγω}. 

φηµολογείται, φηµολογούνται ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. {φηµολογή-θηκε} 
υπάρχει, κυκλοφορεί η φήµη, ακούγεται: ~ ότι θα αυξηθούν οι τιµές 
στα καύσιµα || φηµολογούνται τόσα για τη ζωή του || ot φηµο-
λογούµενες εξελίξεις σε µια υπόθεση ΣΥΝ. λέγεται, (δια)θρυλείται. 

φθάνω κ. (καθηµ.) φτάνω [µεσν.] ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έφθασα κ. έφτα-
σα, φθασµένος κ. φτασµένος} ♦ (αµετβ.) 1. έρχοµαι, καταλήγω στο τέρ-
µα, εκεί όπου κατευθύνοµαι ή µεταφέροµαι: τι ώρα θα φθάσουµε 
στον προορισµό µας; || το αεροπλάνο έφθασε µε µία ώρα καθυστέρηση 
|| το γράµµα σου έφτασε χτες || µόλις έφτασε ένα φαξ για σένα || έ-
φθασε στα χέρια µου µια επιταγή στο όνοµα σου || (µτφ.) όσα εµπόδια 
κι αν µου βάζουν, εγώ θα φτάσω στην αλήθεια || ~ στα άκρα | σε 
σύγκρουση | σε κρίσιµο σηµείο ANT. φεύγω, αναχωρώ- ΦΡ. (α) το µα-
χαίρι φτάνει στο | ώς το κόκκαλο βλ. λ. µαχαίρι (β) (για ηλικία) φθά-
νω (π.χ. τα πενήντα) γίνοµαι (πενήντα) ετών: δεν ξέρω πώς θα είµαι, 
όταν θα φτάσω τα εβδοµήντα (γ) ο κόµπος έφτασε στο χτένι η κατά-
σταση έφτασε στο απροχώρητο (δ) τρέχω και δεν φτάνω βλ. λ. τρέχω 
2. πλησιάζω, κοντεύω να έρθω: φτάνει η άνοιξη || διαισθάνθηκε ότι 
φθάνει το τέλος του 3. (οι τ. έφτασα! - έφτασε!) έρχοµαι αµέσως -
έρχεται αµέσως (ενν. η παραγγελία)· λέγεται συνήθ. από σερβιτόρο: 
Φέρε µου έναν καφέ! —! 4. αγγίζω συγκεκριµένο όριο, εκτείνοµαι ή 
γίνοµαι αντιληπτός µέχρις ενός σηµείου: το έργο αυτό φθάνει στην 
τελειότητα (αγγίζει την τελειότητα) || η µυρωδιά των λουλουδιών 
φτάνει µέχρι εδώ || το πάρκο φτάνει ώς το ποτάµι || έχει µαλλιά που 
φτάνουν µέχρι τη µέση || η φωνή τού οµιλητή δεν έφτανε στο πίσω µέ-
ρος τής αίθουσας || η φήµη του έφθασε µέχρις εδώ || παραδόσεις που 
έφτασαν ώς τις µέρες µας- ΦΡ. ώς εκεί φτάνει το µυαλό µου | ώς εκεί 
µοΰ φτάνει τόσο καταλαβαίνω, τόσες µόνο είναι οι πνευµατικές µου 
ικανότητες 5. (µτφ.) επιτυγχάνω κάτι συγκεκριµένο, κατακτώ (θέση, 
αξίωµα κ.λπ.): έφτασε µέχρι τον βαθµό τού στρατηγού || αυτός µια µέρα 
θα φτάσει πολύ ψηλά (θα γίνει σπουδαίο πρόσωπο) 6. (µτφ.) πε-
ριπίπτω σε ορισµένη κατάσταση, κυρ. δυσάρεστη, έχω ορισµένη έ-
κβαση: στο τέλος έφτασε να ζητιανεύει στους δρόµους || έφτασε να 
γίνει ένας από τους µεγαλύτερους ζωγράφους || έχει φτάσει πια σε α-
διέξοδο || έφτασε στο σηµείο να µε πει κλέφτη || δεν ξέρω τι θα κάνω, 
αν τα πράγµατα φτάσουν εκεί ΣΥΝ. καταλήγω, καταντώ· ΦΡ. (α) φθά-
νω στα άκρα βλ. λ. άκρο (β) φθάνω στο απροχώρητο βλ. λ. απροχώ-
ρητος · 7. είµαι αρκετός: θα φτάσει το φαγητό για όλους; || δεν φτά-
νουν 100.000 δρχ. για τα βαψίµατα || -θα φτάσει το ύφασµα για τη 
ζακέτα; -θα το κάνουµε εµείς να φτάσει || δεν µου φτάνει αυτή η ε-
ξήγηση || φτάνει και περισσεύει (είναι υπεραρκετό, δεν χρειάζεται άλ-
λο} ΣΥΝ. αρκώ, επαρκώ 8. (τριτοπρόσ.) (α) φτάνει να... υπό την προϋ-
πόθεση (να), αρκεί: όλα θα διορθωθούν, ~ να ζητήσεις συγγνώµη (β) 
δεν φτάνει που... για να δηλωθεί κάτι δυσάρεστο, που έρχεται να 
προστεθεί σε άλλα επίσης δυσάρεστα: ~ που είναι τεµπέλης, είναι και 
απαιτητικός (γ) σαν να µην έφθανε (κάτι)... σαν να µην ήταν αρκετό 
(κάτι): σαν να µην έφθαναν όλ' αυτά που έπαθαν, τώρα απειλούνται 
και µε χρεωκοπία (δ) (ως επιφών.) αρκετά!, όχι άλλο! : ~, µη µου βάλεις 

άλλο φαΐ! || ~ πια! ∆εν σε αντέχω άλλο! ΣΥΝ. αρκεί, σώνει, σταµάτα 
♦ (µετβ.) 9. προλαβαίνω: πηγαίνετε µπροστά κι εγώ θα σας φτάσω || 
γρήγορα έφθασε τους άλλους δροµείς ΣΥΝ. προφθάνω· ΦΡ. (α) (ως κα 
τάρα) να µη φτάσει (να)... να µην αξιωθεί, να µη ζήσει (µέχρι να)...: να 
µη φτάσεις να δεις προκοπή! || να µη φτάσει τού χρόνου (να πεθάνει 
εντός τού έτους) ΣΥΝ. να µη σώσει να (β) που να µην έφτανα να... για 
να εκφραστεί έντονη µετάνοια για κάτι που έγινε: ~ ξεστοµίσω αυτό 
τον λόγο! 10. πιάνω (κάτι που βρίσκεται ψηλά ή µακριά) τεντώνοντας 
το χέρι µου: µπορείς να µου φτάσεις αυτό το βιβλίο; 11. µπορώ να πιά 
σω (κάτι που βρίσκεται ψηλά ή µακριά): βάλε τα φάρµακα σ'ένα µέ 
ρος, που να µην τα φτάνουν τα παιδιά || είµαι κοντός και δεν το ~· ΦΡ. 
(παροιµ.) όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεµαστάρια βλ. λ. αλε 
πού 12. είµαι ή γίνοµαι ισάξιος, αναδεικνύοµαι εφάµιλλος (προς κά 
ποιον/κάτι): κανένας δεν τον φτάνει στη δύναµη || κανένα σπορ δεν 
φτάνει το µπάσκετ από πλευράς συγκινήσεων ΣΥΝ. εξισώνοµαι 13. (α) 
βρίσκοµαι ή ανεβαίνω (σε συγκεκριµένο ύψος, επίπεδο): δεν τον φτά 
νει τον αδελφό του, είναι πιο κοντός || Πώς µεγάλωσε! Τον έφτασε τον 
πατέρα του (β) (για αριθµούς) ανέρχοµαι (σε συγκεκριµένο αριθµό, 
ποσότητα): τα χρέη του προς την εφορία φτάνουν τα 10.000.000 δρχ. || 
αυτό το βιβλίο έχει φτάσει ήδη τις πέντε εκδόσεις 14. επιτυγχάνω, 
κερδίζω (αυτό που επιδιώκω): σκοπός τού χριστιανού είναι να φθάσει 
στη θέωση || κόπιασα πολύ, για να φτάσω στην επιτυχία και την α 
ναγνώριση || ~ στην αναγνώριση | στον θρίαµβο | στους στόχους µου 
15. (η µτχ. φτασµένος, -η, -ο) αυτός που έχει εξασφαλίσει µεγάλη ε 
πιτυχία και αναγνώριση στις δραστηριότητες του: -επιχειρηµατίας/ 
δικηγόρος | καλλιτέχνης ΣΥΝ. επιτυχηµένος, διακεκριµένος, καταξιω 
µένος ANT. άσηµος, άγνωστος. — φθάσιµο κ. (καθηµ.) φτάσιµο (το). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *φθάνΕω, αγν. ετύµου. o παθ. αόρ. β' έφθην/ έφθάν φαί-
νεται να είναι ο αρχαιότ. τ. τού συστήµατος (πβ. κ. έβην - βαίνω, 
έστην - ί'στηµι)]. 

φθάρθηκα ρ. -> φθείρω 
φθαρµένος, -η, -ο -> φθείρω 
φθαρτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που φθείρει, που προξενεί βλάβη, κα-

ταστροφή ΣΥΝ. φθοροποιός, καταστροφικός. 
φθαρτός, -ή, -ό αυτός που υπόκειται στη φθορά: το σώµα τού αν-

θρώπου | η ύλη είναι ~ ANT. άφθαρτος. [ΕΤΥΜ- αρχ. < φθείρω 
(βλ.λ.)]. 

φθαρώ (να/θα) ρ. → φθείρω 
φθέγγοµαι ρ. µετβ. αποθ. {µόνο στον ενεστ.) (αρχαιοπρ.) αρθρώνω 
οµιλία, προφέρω φθόγγους: ο άνθρωπος, σε αντίθεση µε όλα τα άλλα 
ζώα, φθέγγεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ·> εκφραστ. τ., αγν. ετύµου, ο οποίος εµφανίζει έρρινο έν-
θηµα -γ-, πβ. κ. κλα-γ-γή, στρί-γ-ξ, λύ-γ-ξ. Οι επιχειρηθείσες συνδέσεις 
µε αρχ. σλαβ. zvçgo «άδω», ρωσ. zvjagii «γαβγίζω», λιθ. zéngiu «χρε-
µετίζω» κ.ά. δεν ευσταθούν µορφολογικώς. Παράγ. φθόγγ-ος]. 

φθειρ (η) {φθειρ-ός, -α | -ες, -ών} (αρχαιοπρ.) η ψείρα. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
φθείρ (ό), που συνδ. µε το ρ. φθείρω (< *φθέρ-./ω). Το νόηµα τού 
συσχετισµού είναι ότι η ψείρα αναπτύσσεται πάνω σε φθαρµένη 
σάρκα ή ότι το ίδιο το έντοµο προκαλεί φθορά και σήψη. Βλ. κ. 
ιµείρα]. 

φθειρίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το σύνολο των 
παθολογικών δερµατικών εκδηλώσεων που προκαλούνται στο σώµα, 
στο τριχωτό τής κεφαλής ή στο τριχωτό τού εφηβαίου από διάφορα 
είδη ψειρών (βλ.λ.). 

φθειροκτόνος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που σκοτώνει, που εξολοθρεύει τις 
ψείρες (βλ.λ.): ~ φάρµακο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
φθείρ, -ρός + -κτόνος < κτείνω «φονεύω»]. 

φθείρω ρ. µετβ. {έφθειρα, εφθάρην, -ης, -η..., φθαρµένος κ. (λόγ.) 
εφθαρµένος} 1. καταστρέφω βαθµιαία, προκαλώ σταδιακή βλάβη ή 
ζηµιά: η υγρασία φθείρει τους τοίχους || µε αυτά που κάνεις, φθείρεις 
την υγεία σου || συγκεντρώσου σε αυτό που κάνεις και µη φθείρεις 
άσκοπα τις δυνάµεις σου ΣΥΝ. βλάπτω, (εκφραστ.) τρώω ΑΝΤ. ωφελώ 
2. (ειδικότ.) κάνω (κάτι) να χαλάσει µε συνεχή ή κακή χρήση: αυτό 
το πουλόβερ το φορούσα συνέχεια και το έφθειρα στους αγκώνες || τα 
φτηνά παπούτσια φθείρονται γρήγορα ΣΥΝ. τρίβω, λειώνω, χαλάω 
3. (µτφ.) βλάπτω ηθικώς: τον έφθειραν οι κακές παρέες ΣΥΝ. διαφθα-
ρώ, καταστρέφω ΑΝΤ. διαπλάσσω, ωφελώ 4. (µεσοπαθ. φθείροµαι) χά-
νω βαθµηδόν το κύρος και την υπόληψη µου, ξεπέφτω στα µάτια των 
άλλων: το κόµµα έχει φθαρεί από τη µακρά παραµονή του στην 
εξουσία ΣΥΝ. (µτφ.) χάνω, ξεφτύζω 5. (η λόγ. µτχ. εφθαρµένος, -η, -ο) 
βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *φθέρ-./ω (µε αντέκταση) < I.E. *gzwher- ή *gwhder- «ρέω, 
χύνω - εξαφανίζω», πβ. σανσκρ. ksârati «ρέει, εξαφανίζεται», ksara 
«νερό» κ.ά. Η αντιπροσώπευση τού ηχηρού χειλοϋπερωικού δασέος 
*gzwh- ως φθ- ή ψ- απαντά και στα ρ. φθάνω, φθίνω]. 

φθηνά κ. (καθηµ.) φτηνά επίρρ.· σε φθηνή τιµή, χωρίς να ξοδέψω 
πολλά χρήµατα: αγόρασα | βρήκα αυτή την τσάντα πολύ ~ || σ' αυτά 
τα µαγαζιά µπορείς να ψωνίσεις ~ || (µτφ.) δεν θα πουλήσω - το το-
µάρι µου! ΦΡ. φτηνά τη γλύτωσα απέφυγα κίνδυνο, χωρίς να υποστώ 
σηµαντική βλάβη: Μου επέβαλαν 50.000 δρχ. πρόστιµο- ~! Θα µπο-
ρούσαν να µε είχαν βάλει και στη φυλακή! 

φθηναίνω κ. φτηναίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {φθήνυνα} ♦ (αµετβ.) 1. γί-
νοµαι φθηνότερος: φέτος οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αναµένεται να 
φθηνύνουν πολύ || φτήνυνε η ζάχαρη ΑΝΤ. ακριβαίνω 2. (µτφ. στον τ. 
φτηναίνω) ευτελίζοµαι, χάνω την αξία µου, ξεπέφτω: έπεσε αισθητά 
το επίπεδο τού θεάτρου- οι παραστάσεις του έχουν φτηνύνει ♦ 3. 
(µετβ.) (για εµπορεύµατα) κάνω (κάτι) φτηνότερο, κατεβάζω την τιµή 
του: λόγω τού ανταγωνισµού οι έµποροι αναγκάστηκαν να φτηνύ-
νουν τα είδη τους ΑΝΤ. ακριβαίνω. 



φθήνια 1879 φθόριο 
 

φθήνια (η) → φτήνια 
φθηνός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) φτηνός 1. αυτός που έχει χαµηλή τιµή: στο 

φοιτητικό εστιατόριο το φαγητό είναι ~ || ~ γκαρσονιέρα | αυτοκίνητο 
| κολόνια || (συνεκδ.) - τιµή ANT. ακριβός 2. (συνεκδ.) αυτός που 
πουλά ή προσφέρει υπηρεσίες σε χαµηλή τιµή: είναι ο πιο ~ έµπορος 
|| ~ µαγαζί | ξενοδοχείο- ΦΡ. (µτφ.) ακριβός στα πίτουρα και φτηνός 
στ' αλεύρι βλ. λ. ακριβός 3. (µτφ.-µειωτ.) ευτελής, χαµηλής 
ποιότητας: - άνθρωπος | χιούµορ | επιχείρηµα | δικαιολογία ΑΝΤ. σο-
βαρός, ποιοτικός. — (υποκ.) φτηνούτσικος, -η, -ο, φτηνούτσικα 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. εύθηνός «άφθονος, ανθηρός» < αρχ. εύθηνώ (-έω) 
«αφθονώ, είµαι πλούσιος» (για ανθρώπους και εσοδείες) < ευ + -
0ηνώ, αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *dhë- «τρέφω, θηλάζω» (βλ. κ. θη-λή, 
θή-λυς), πβ. λατ. fënus «γεωργικό προϊόν», felix «ευτυχής», o σχηµα-
τισµός µε επίθηµα -no- οφείλεται ίσως στην επίδραση τού ουσ. σθέ-
νος]. 

φθινοπωριάζει ρ. απρόσ. {φθινοπώριασε} αρχίζει το φθινόπωρο. — 
φθινοπώριασµα (το). 

φθινοπωριάτικα επίρρ. (καθηµ.) κατά το φθινόπωρο· για κάτι που 
συµβαίνει το φθινόπωρο κατά τρόπο ασυνήθιστο, παράδοξο: τι σ' 
έπιασε να κάνεις ηλιοθεραπεία ~; 

φθινοπωρινός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που εµφανίζεται ή γίνεται το 
φθινόπωρο: ~ ισηµερία | βροχή | µελαγχολία ANT. ανοιξιάτικος 2. αυτός 
που είναι κατάλληλος για το φθινόπωρο: ~ ταγέρ 3. φθινοπωρινά (τα) 
τα ρούχα που φοριούνται το φθινόπωρο: για το ταξίδι τού Οκτωβρίου 
χρειάζοµαι ~ 4. αυτός που έχει στοιχεία τού φθινοπώρου (συννεφιά, 
βροχή, σχετικό κρύο): ο καιρός σήµερα είναι -, παρόλο που έχουµε Αύ-
γουστο! Επίσης φθινοπωριάτικος, -η, -ο. — φθινοπωρινά επίρρ. 

φθινόπωρο κ. (λογοτ.) χινόπωρο (το) {φθινοπώρ-ου | -ων} 1. µία από 
τις τέσσερεις εποχές τού χρόνου, αυτή που διαδέχεται το καλοκαίρι, 
προηγείται τού χειµώνα και περιλαµβάνει τους µήνες Σεπτέµβριο, 
Οκτώβριο και Νοέµβριο: το ~ γίνεται ο τρύγος των σταφυλιών || 
βρισκόµαστε στην αρχή | στα µέσα | στο τέλος τού ~ 2. (µτφ.) η ηλι-
κία που προσεγγίζει τα γηρατειά: βρίσκοµαι στο - τής ζωής. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. φθινόπωρον < φθίνω + όπώρα]. 

φθίνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.· εύχρ. οι µτχ. φθίνων, -ούσα, 
-ον) (λόγ.) 1. (γενικά) ελαττώνοµαι σταδιακά: οι δυνάµεις µας φθί-
νουν µε τα χρόνια || ο αριθµός των δασών και των καλλιεργήσιµων 
εκτάσεων συνεχώς φθίνει || το ποσοστό των γεννήσεων ακολουθεί 
φθίνουσα πορεία (µειώνεται σταδιακά) || η επιρροή του άρχισε σιγά-
σιγά να φθίνει ΣΥΝ. µειώνοµαι, λιγοστεύω ANT. αυξάνω, αυξάνοµαι, 
αβγατίζω 2. βρίσκοµαι σε κατάσταση παρακµής: από τον 2ο αι. µ.Χ. 
η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία άρχισε να φθίνει ΣΥΝ. παρακµάζω ANT. ακ-
µάζω, ανθώ 3. ΑΣΤΡΟΝ. φθίνουσα Σελήνη η φάση τής Σελήνης από 
την πανσέληνο µέχρι τη νέα Σελήνη, οπότε το ορατό τµήµα της µει-
ώνεται συνεχώς- η Σελήνη στη χάση της 4. ΜΑΘ. (α) φθίνουσα πρόο-
δος πρόοδος τής οποίας κάθε όρος είναι µικρότερος από τον προη-
γούµενο του (β) φθίνουσα ακολουθία ακολουθία τής οποίας κάθε 
όρος είναι µικρότερος από τον προηγούµενο του (γ) φθίνουσα συ-
νάρτηση συνάρτηση f για την οποία, αν χ, < χ2, τότε f(x,) > f(x2). 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < *φθίν-Εω < *gzwhi-n-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gzwhei-n-ή 
*gwhdei-n- «αναλίσκω, αφανίζω» (µε έρρινο ένθηµα -η-), πβ. σαν-σκρ. 
ksayâh «αφανίζω», ksayâ- «απώλεια, εξαφάνιση» κ.ά. Οµόρρ. φθί-
σις (-η)]. 

φθίση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η σταδιακή ελάττωση, 
η βαθµιαία φθορά ΣΥΝ. µείωση, εξαφάνιση, παρακµή 2. (για πρόσ.) η 
κατάσταση µαρασµού · 3. ΙΑΤΡ. η φυµατίωση (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λαϊκ.) χτι-
κιό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φθίσις < φθίνω (βλ.λ.). Η λ. αντιστοιχεί επακριβώς στο 
σανσκρ. ksi-ti- «εξαφάνιση, καταστροφή»]. 

φθισιατρείο (το) (λόγ.-παλαιότ.) ειδικό θεραπευτήριο για φυµατικούς 
ΣΥΝ. σανατόριο. 

φθισικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό [αρχ.] (για πρόσ.) αυτός που πάσχει από 
φυµατίωση ΣΥΝ. φυµατικός, (λαϊκ.) χτικιάρης. 

Φθιώτιδα (η) {-ας κ. -ος} περιοχή και νοµός τής Α. Στερεάς Ελλάδας 
µε πρωτεύουσα τη Λαµία. — Φθιώτης (ο), φθιωτικός, -ή, -ό. [ΕΤΎΜ. 
< αρχ. Φθιώτις (ενν. γη) «χώρα τής Φθίας» < Φθίη | -α, περιοχή τής ΝΑ. 
Θεσσαλίας, αβεβ. ετύµου. Από τις προταθείσες υποθέσεις ξεχωρίζει η 
σύνδεση µε το ρ. φθί-νω µέσω επιθ. *Φθί-ίος (τού οποίου το τόπων. 
Φθίη αποτελεί ουσιαστικοπ. τύπο), όπως µαρτυρείται στον οµηρικό τ. 
Φθϊες και µε σηµ. «η χώρα των νεκρών», πράγµα που θα 
χαρακτήριζε τη Φθίά ως µυθικό κράτος, πατρίδα των Μυρµιδόνων. 
Αναπόδεικτη κάθε σύνδεση µε το ρ. θέσσασθαι «ικετεύω, προσεύχο-
µαι» (βλ. κ. Θεσσαλία)]. 

φθογγικός, -ή, -ό → φθόγγος 
φθογγογραµµα (το) {φθογγογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} γράµµα που 

αποδίδει φθόγγο (και όχι συλλαβή ή και λέξη). 

φθογγόγραµµα - συλλαβόγραµµα - λογόγραµµα - µονόγραµµα -
δίγραµµα. Στην ιστορία τής γραφής, ο άνθρωπος πέρασε από ποι-
κίλους τύπους «γραµµάτων» στην προσπάθεια του να δηλώσει 
τους φθόγγους που δηλώνουν τις σηµασίες των λέξεων κάθε γλώσ-
σας, στην προσπάθεια του δηλ. να αποδώσει γραπτώς τα στοιχεία 
που αποτελούν την προφορική οµιλία κάθε γλώσσας. Χρησιµοποί-
ησε το λογόγραµµα (ή εικονόγραµµα), µε το οποίο ένα γράµµα 
απέδιδε εικονιστικά ολόκληρη τη λέξη. Με αφαιρετικό τρόπο πέ-
ρασε αργότερα από την εικόνα στην «ιδέα» τής σηµασίας που δη-
λώνει η λέξη, στο ιδεόγραµµα. Περισσότερο φωνητική ήταν η εξέ-
λιξη που ακολούθησε µε τη συλλαβογραφική γραφή. Σ' αυτήν κά-
θε γράµµα, δηλ. κάθε συλλαβόγραµµα, απέδιδε έναν συνδυασµό 

φωνήεντος µε σύµφωνο, δηλ. µια συλλαβή λέξεως και όχι ολόκλη-
ρη λέξη. Φυσικά, οι δυνατοί συνδυασµοί φθόγγων (συλλαβές) σε 
µια γλώσσα είναι πολλοί, γι' αυτό και απαιτούνται πολλά συλλα-
βογράµµατα, πράγµα που κάνει τη συλλαβογραφική γραφή αντι-
οικονοµική και δυσεφάρµοστη. Έτσι επινοήθηκαν από τους Έλλη-
νες τα φθογγογράµµατα. δηλ. η αλφαβητική γραφή (το πρώτο 
πραγµατικό στον κόσµο αλφάβητο· βλ. λ. αλφάβητο, γραφή). Κάθε 
φθογγογραµµα δηλώνει έναν φθόγγο (φωνήεν ή σύµφωνο) - σπα-
νιότερα µπορεί να δηλώνει και δύο ή περισσότερους φθόγγους, 
εφόσον είναι φωνητικά παρεµφερείς ή παραλλαγές τού ιδίου 
φθόγγου (αλλόφωνα, βλ.λ.). Τέλος, όταν σε µια φθογγογραφική | 
αλφαβητική γραφή ένα γράµµα δηλώνει δύο φθόγγους (π.χ. τα ξ 
και ψ τής Ελληνικής, όπου ξ = κσκαι ψ = πσ), τότε πρόκειται για 
µονόγραµµα, ενώ το αντίθετο (όταν δύο γράµµατα δηλώνουν έναν 
φθόγγο, π.χ. µπ = β, γκ = g) πρόκειται για δίγραµµα. 

φθογγογραφία (η) [1873] {φθογγογραφιών} η γραφή που χρησιµο-
ποιεί φθογγογράµµατα (βλ.λ.). — φθογγογραφικός, -ή, -ό, φθογγο-
γραφικ-a | -ώς επίρρ. 

φθογγολογία (η) [1860] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. 1. (παλαιότ.) το τµήµα 
τής παραδοσιακής | σχολικής γραµµατικής που µελετά την άρθρωση 
και τις παθήσεις (µεταβολές) των φθόγγων από τις αρχές τού 19ου 
αι. αντικαταστάθηκε από την (ιστορική) φωνητική, που µελετά τους 
νόµους τής µεταβολής των φθόγγων, και από τις αρχές τού 20ού αι. 
διακρίθηκε από τη φωνολογία (βλ.λ., σηµ. 1), που µελετά τους φθόγ-
γους «εν συστήµατι» ως διαφοροποιητικές (τής σηµασίας) µονάδες 
ΣΥΝ. φωνητική 2. το φωνητικό σύστηµα µιας γλώσσας. — φθογγο-
λογικός, -ή, -ό [I860]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Lautlehre], 

φθόγγος (ο) 1. ΓΛΩΣΣ. ο έναρθρος ήχος που παράγεται από τα φωνη-
τήρια όργανα τού ανθρώπου· την παραγωγή, την πρόσληψη (ακου-
στική) και την αντίληψη των φθόγγων µελετά η φωνητική (βλ.λ.) (πβ. 
λ. φώνηµα): συµφωνικός | φωνηεντικός | συνοδίτης (βλ.λ.) ~ 2. ΜΟΥΣ. 
(α) ο µουσικός ήχος ορισµένου τονικού ύψους ΣΥΝ. ο τόνος, η νότα (β) 
το γραφικό σηµείο, µε το οποίο παριστάνεται ο µουσικός φθόγγος 
ΣΥΝ. η νότα, το φθογγόσηµο. — φθογγικός, -ή, -ό [I860]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-γκ-. [ΕΤΎΜ. αρχ. < φθέγγοµαι (βλ.λ.)]. 

φθογγόσηµο (το) [1883] {φθογγοσήµ-ου | -ων} ΜΟΥΣ. καθένα από τα 
σύµβολα µε τα οποία παριστάνονται στη γραφή οι ιδιότητες µουσι-
κών φθόγγων (λ.χ. το τονικό ύψος, η διάρκεια: ολόκληρο, µισό, τέταρ-
το, όγδοο..., εξηκοστό τέταρτο). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ιταλ. nota (βλ. 
κ. νότα)]. 

φθονερός, -ή, -ό (εκφραστ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που κατέχεται από 
φθόνο, που ενεργεί και συµπεριφέρεται κινούµενος από φθόνο: ~ άν-
θρωπος | συνάδελφος ΣΥΝ. ζηλόφθονος 2. αυτός που γίνεται από φθό-
νο ή φανερώνει φθόνο: ~ πράξη | ενέργεια | µατιά | λόγια. — φθονερά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φθόνος + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. βροχ-
ερός]. 

φθόνος (ο) {χωρ. πληθ.} το έντονο αίσθηµα δυσαρέσκειας για την 
υπεροχή, τα αγαθά ή την ευτυχία τού άλλου, η ζήλια που συνοδεύε-
ται από κακία και µίσος: την εξέλιξη τού συναδέλφου του στη θέση 
τού διευθυντή την είδε µε ~ ΣΥΝ. ζηλοφθονία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζήλια. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. ετεροιωµ. βαθµ. θ. *gwdh-en- (< *gwdh-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gwedh- «σπρώχνω βίαια, καταστρέφω»), που 
συνδ. µε λιθ. gendù, gèsti «πορεύοµαι προς την καταστροφή, χάνο-
µαι», σανσκρ. gandh- «σπρώχνω, πιέζω, καταστρέφω» κ.ά.]. 

φθονώ ρ. µετβ. [αρχ.] {φθονείς... | φθόν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
αισθάνοµαι φθόνο (για κάποιον/κάτι): µε φθονεί για την επιτυχία | 
την ευτυχία µου || (παροιµ.) «κάλλιο να σε φθονούν παρά να σε ψυ-
χοπονιούνται» ΣΥΝ. ζηλεύω. 

φθορά (η) 1. η βαθµιαία καταστροφή, η σταδιακή απώλεια τής αρχι-
κής ποιότητας, ποσότητας ή ιδιότητας: η ~ που επέρχεται µε το πέ-
ρασµα τού χρόνου || (µτφ.) οι συνεχείς µικροκαβγάδες προκαλούν ~ 
στις σχέσεις τους- ΦΡ. µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας βλ. λ. αφθαρ-
σία 2. (ειδικότ.) η σταδιακή καταστροφή από τη µακρά χρήση ή την 
πολυκαιρία: τα λάστιχα φέρουν έντονα σηµάδια φθοράς || ο ενοικια-
στής δεν είναι υπεύθυνος για φθορές που προέρχονται από τη συνήθη 
χρήση 3. (µτφ.) σταδιακή απώλεια τής δύναµης, τής ακµής: στην 
εξορία η υγεία του υπέστη µεγάλη ~ ΣΥΝ. παρακµή, µαρασµός 4. 
(µτφ.) η σταδιακή απώλεια τού κύρους· ΦΡ. φθορά τής εξουσίας η 
µείωση των ψηφοφόρων πολιτικού κόµµατος, ως αποτέλεσµα παρα-
µονής του, ιδιαίτερα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, στην εξουσία 5. 
(α) κάθε είδους βλάβη, ζηµιά σε αντικείµενα: προστασία από διάφο-
ρες ~)β) ΝΟΜ. φθορά ξένης ιδιοκτησίας αξιόποινη πράξη την οποία 
τελεί όποιος µε πρόθεση καταστρέφει ή βλάπτει (ολικά ή µερικά) ξέ-
νο πράγµα ή µε άλλον τρόπο καθιστά ανέφικτη τη χρήση του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφθείρω. [ΕΤΥΜ. αρχ., ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. φθείρω 
(βλ.λ.)]. 

φθορίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. δηλητηρίαση από 
φθόριο και από παράγωγα του, η οποία παρατηρείται κυρ. σε όσους 
εργάζονται στη µεταλλουργία αλουµινίου και βηρυλλίου- προκαλεί 
οστεοπόρωση, βλάβες στα δόντια, αναπνευστικές διαταραχές και 
αδυνάτισµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fluorosis]. 

φθορίζω ρ. αµετβ. [1886] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} εµφανίζω φθορι-
σµό (βλ.λ.), εκπέµπω φως, όταν βρεθώ υπό την ενέργεια ακτινοβο-
λίας: φθορίζουσα ουσία ΣΥΝ. φωσφορίζω. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. fluorescer]. 

φθόριο (το) [1889] {φθορίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αέριο στοιχείο (σύµ- 
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βόλο F) µε χρώµα κιτρινοπράσινο, το οποίο απαντά στη φύση µόνο σε 
ενώσεις και χρησιµοποιείται ευρύτατα στη µεταλλουργία, τη βιοµηχανία 
πλαστικού κ.α. (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < φθορά, λόγω των 
διαβρωτικών ιδιοτήτων του. Η γαλλ. αντίστοιχη ονοµ. fluor (< λατ. fluere 
«ρέω, σταλάζω») οφείλεται στον εύ-τηκτο χαρακτήρα τού στοιχείου]. 

φθοριούχος, -ος (καθηµ. -α), -ο [1873] ΧΗΜ. (για στοιχεία και ενώσεις) αυτός 
που περιέχει φθόριο (βλ.λ.): ~ άλας | ασβέστιο | άργυρος | νάτριο. [ΕΤΥΜ. < 
φθόριο + -ούχος < έχω]. 

φθορισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΦΥΣ. η ιδιότητα ορισµένων σωµάτων να 
απορροφούν το φως και στη συνέχεια να το εκπέµπουν σε µεγαλύτερο µήκος 
κύµατος, όταν βρεθούν υπό την επενέργεια ακτινοβολίας, ορατής ή αόρατης 
(όπως λ.χ. οι ακτίνες Χ, η υπεριώδης ακτινοβολία κ.ά.), καθώς επίσης και το 
σχετικό φαινόµενο: ~ υλικού || ~ ακτίνων Χ (αυτός που προκαλείται από δέσµη 
ακτίνων Χ) 2. λαµπτήρας φθορισµού γυάλινος σωλήνας που έχει επιχριστεί 
εσωτερικά µε ειδική φθορίζουσα ουσία και στον οποίο έχει εισαχθεί µία 
σταγόνα υδραργύρου και ένα ευγενές αέριο υπό ελαττωµένη πίεση, χάρη στα 
οποία, όταν στο εσωτερικό εκτελούνται ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράγεται 
έντονο λευκό φως. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. fluorescence]. 

φθορίτης (ο) [1889] {φθοριτών} ΓΕΩΛ. φθοριούχο ορυκτό τού ασβεστίου, πολύ 
διαδεδοµένο στη φύση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. fluorite]. 

φθορίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. 1.η χηµική αντίδραση κατά 
την οποία ένα άτοµο υδρογόνου οργανικής ενώσεως υποκαθίσταται από ένα 
άτοµο φθορίου 2. η προσθήκη φθορίου στο πόσιµο νερό για την αποστείρωση 
του και για την προστασία των δοντιών των καταναλωτών από την τερηδόνα 
3. ΟΠΤ. η εναπόθεση λεπτότατου διαφανούς στρώµατος φθοριούχου άλατος 
µετάλλου (π.χ. MgF2) στην επιφάνεια µιας οπτικής υάλου, προκειµένου να 
κατασταλεί το ανακλώµενο φως και να βελτιωθεί η απόδοση των οργάνων 
που χρησιµοποιούν στοιχεία από την ύαλο αυτή. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. fluoration], 

φθοροποιός, -ός, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που προκαλεί, επιφέρει φθορά: ~ 
επίδραση | ένταση ΣΥΝ. βλαβερός, καταστρεπτικός ANT. ωφέλιµος, επωφελής. 

φι (το) -+ φει 
φιάλη (η) {φιαλών} (λόγ.) 1. (α) επίµηκες δοχείο από γυαλί ή πλαστικό, που 

έχει στενό λαιµό και µικρό άνοιγµα και χρησιµοποιείται για την αποθήκευση 
και µεταφορά υγρών ΣΥΝ. µπουκάλι, µποτίλια (β) φιάλη αερίου µεταλλικό 
δοχείο, ειδικά κατασκευασµένο για την αποθήκευση και µεταφορά αερίων 
υπό πίεση, υγροποιηµένων ή διαλυµένων, όπως λ.χ. το υγραέριο (γ) φιάλη 
αίµατος βλ. λ. αίµα 2. ΕΚΚΛΗΣ. κρήνη µε λεκάνη που βρισκόταν στον 
νάρθηκα ή έξω από παλαιοχριστιανικό ναό και χρησίµευε για τον 
τελετουργικό καθαρµό των χεριών των πιστών που προσέρχονταν στη Θεία 
Λειτουργία 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. πήλινο ρηχό και πλατύ αγγείο. — (υποκ.) φιαλίδιο 
(το) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. pi-a2-ra), τεχν. όρ. µε παραγ. επίθηµα -άλη (πβ. κ. 
σκυτ-άλη), πιθ. < *φισ-άλά | *πισ-άλά (µε πρόληψη τής δασύτητας στο 
αρκτικό π-), αβεβ. ετύµου, καθώς δεν είναι πειστική η αναγωγή στο θ. pi- τού 
ρ. πίω (επειδή προσκρούει στην αρχική σηµ. «λεκάνη» τής λ. φιάλη). Ίσως, σε 
τελική ανάλυση, να πρόκειται για προελλην. δάνειο]. 

φιαλοδόχη (η) (λόγ.-σπάν.) σκεύος ή ερµάριο (σε κάβες κ.α.) που φέρει 
κατάλληλες υποδοχές, για να τοποθετούνται φιάλες ΣΥΝ. φιαλο-θήκη. Επίσης 
φιαλοδόχος. [ΕΤΥΜ. < φιάλη + -δόχη < δέχοµαι]. 

φιαλοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {φιαλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
το σχήµα φιάλης: ~ όργανο | δοχείο ΣΥΝ. φιαλωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 

φιαλοθήκη (η) [1835] {φιαλοθηκών} (λόγ.) θήκη για την τοποθέτηση και 
φύλαξη φιαλών (σε κάβες κ.α.). 

φιαλόσχηµος, -ος (καθηµ. -η), -ο αυτός που έχει σχήµα φιάλης: ο κεµεντζές 
είναι η - λύρα των Ελλήνων τού Πόντου. 

φιαλωτός, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει το σχήµα φιάλης ΣΥΝ. 
φιαλοειδής. 

φιάσκο (το) (εκφραστ.) 1. η παταγώδης αποτυχία ή το πάθηµα που επισύρει τον 
χλευασµό των άλλων: η εκδήλωση | η συναυλία | η συνωµοσία κατέληξε σε - 2. 
(συνεκδ.) οτιδήποτε σηµαδεύεται από παταγώδη αποτυχία κατά τρόπο 
ιδιαίτερα απογοητευτικό και συνήθ. επισύρει τον χλευασµό άλλων: η πρεµιέρα 
τής «Τραβιάτα» τού Τζ. Βέρντι το 1853 υπήρξε ένα -, σύντοµα όµως 
αναγνωρίστηκε ως µία από τις σπουδαιότερες όπερες τού 19ου αι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fiasco «γυάλινο µπουκάλι» και µτφ. «αποτυχία» (πβ. τη 
νεοελλ. φρ. «έµεινε µπουκάλα») < µτγν. λατ. flasco, -önis (βλ. λ. φλασκί)]. 

φιγούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κάθε µορφή ή σχήµα που απεικονίζεται 
κάπου: οι - που διακοσµούν το βάζο είναι εµπνευσµένες από την κινεζική 
µυθολογία 2. καθένα από τα εικονογραφηµένα τραπουλόχαρτα, δηλ. ο ρήγας, 
ο βαλές και η ντάµα: οι ~ στο κουµ-καν µετρούν για 103. (στο θέατρο σκιών) 
το χάρτινο οµοίωµα ανθρώπου: οι πρώτες - τού Καραγκιόζη έχουν φυλαχτεί σε 
µουσείο 4. (α) µορφή ανθρώπου που δεν διακρίνεται σαφώς: είδα µια ανδρική 
- να πλησιάζει (β) µορφή, ο ίδιος ο άνθρωπος: «διακρίνει κανείς φιγούρες από 
τα παλιά σε θέσεις-κλειδιά τού κρατικού µηχανισµού» (εφηµ.) · 5. (µειωτ.) η 
επίδειξη που αποσκοπεί στον εντυπωσιασµό' συνεκδ. η µαταιόδοξη 
συµπεριφορά που αποβλέπει στον εντυπωσιασµό των άλ- 

λων: αγόρασαν τις εγκυκλοπαίδειες για -είναι γνωστό ότι δεν ανοίγουν ποτέ 
βιβλίο! || όλο ~ είσαν ΦΡ. κάνω | πουλάω φιγούρα επιδεικνύοµαι για να 
εντυπωσιάσω: οι νεόπλουτοι συνηθίζουν να κάνουν φιγούρα · 6. ΜΟΥΣ. το 
µουσικό σχήµα, η µουσική µορφή- ο όρος χρησιµοποιείται σε δύο, ιδίως, 
περιπτώσεις: (α) η µελωδική καµπύλη, κατά τη φθογγική και ρυθµική 
διάρθρωση της- στον βαθµό που µε µικρότερες φιγούρες χτίζονται ευρύτερες 
µουσικές γραµµές, η έννοια αυτή συµπίπτει µε το µοτίβο (β) έµµονα µικρά 
συνοδευτικά σχήµατα, τα οποία χρησιµοποιούνται ιδίως στην ενορχήστρωση 
τού µουσικού έργου, κατά τη γραφή των µερών των οργάνων: οι ~ των 
βιολιών || ρυθµικές ~ · 7. συνδυασµός βηµάτων και κινήσεων σε χορό, χορευ-
τική παραλλαγή: έµαθα µια καινούργια - || στην πίστα δεν υπήρχε χώρος, για να 
κάνουν οι χορευτές τις ~ τους 8. (γενικότ.) κίνηση που ακολουθεί 
συγκεκριµένο πρότυπο: ακροβατική - 9. (παλαιότ.) φιγούρες (οι) τα γλυπτά 
κοσµήµατα τής πρύµνης των ιστιοφόρων πλοίων. — (υποκ.) φιγουρίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. figura < λατ. figura «µορφή, σχήµα» < ρ. fingere «πλάσσω, 
κατασκευάζω»]. 

φιγουράρω ρ. αµετβ. {φιγουράρισα} 1. (σπάν.) επιδεικνύοµαι για να 
εντυπωσιάσω: της αρέσει να φιγουράρει µε ακριβά µοντελάκια 2. 
παρουσιάζοµαι σε σηµείο που ελκύει την προσοχή: η φωτογραφία της 
φιγουράρει σε όλα τα πρωτοσέλιδα || το όνοµα του φιγουράρει πρώτο στον 
κατάλογο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. figurare < figura (βλ. κ. φιγούρα)]. 

φινουρατζής (ο) {φιγουρατζήδες}, φιγουρατζού  (η) {φιγουρα-τζούδες} 
(καθηµ.) πρόσωπο που του αρέσει να κάνει φιγούρα, να επιδεικνύεται: είναι ~· 
όποιον βλέπει, του µιλάει για το πόσα λεφτά έχει ΣΥΝ. επιδειξιοµανής ΑΝΤ. 
σεµνός. — φιγουρατζήδικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < φιγούρα + παραγ. επίθηµα -
τζής (βλ.λ.)]. 

φιγουράτος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που εντυπωσιάζει µε την εµφάνιση του: ~ 
φόρεµα | κουστούµι ΣΥΝ. φανταχτερός, λουσάτος ΑΝΤ. λιτός. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
figurato < ρ. figurare (βλ. κ. φιγουράρω)]. 

φιγουρίνι (το) {φιγουριν-ιού | -ιών} 1. το εικονογραφηµένο περιοδικό που 
περιέχει υποδείγµατα και σχέδια µόδας 2. (µτφ.-συνεκδ.) το ωραία και πολύ 
κοµψά ντυµένο πρόσωπο: ~ είσαι απόψε µε το καινούργιο σου φόρεµα! 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. figurini (πληθ.) < figura (βλ. κ. φιγούρα)]. 

φιδαετός (ο) µικρός αετός που τρέφεται µε φίδια, σαύρες, βατράχια κ.ά. 
φιδάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το φίδι · 2. επιτραπέζιο παιδικό παιχνίδι που 

παίζεται µε ζάρια και πιόνια, τα οποία κινούνται σε διαδοχικές θέσεις 
σχηµατίζοντας µαίανδρο · 3. το σπειροειδές εντοµο-απωθητικό από εύφλεκτη 
ύλη, που καίγεται αργά βγάζοντας καπνό, ο οποίος απωθεί τα κουνούπια. 

φιδένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει σχήµα φιδιού, µε πολλές στροφές ΣΥΝ. 
φιδήσιος, στριφτός. 

φιδές (ο) {χωρ. πληθ.} ϊ. πολύ λεπτό, νηµατοειδές ζυµαρικό για την παρασκευή 
ελαφριάς σούπας 2. (συνεκδ.) η σούπα που παρασκευάζεται από το παραπάνω 
ζυµαρικό: µε πονάει το στοµάχι µου και θα φάω ~. — (υποκ.) φιδεδάκος (ο) κ. 
φιδεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. Πιθ. < διαλεκτ. ιταλ. fide < λατ. fides, -ium (πληθ.) 
«χορδές κιθάρας, λύρας»]. 

φιδήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. φιδίσιος) 1. αυτός που σχετίζεται µε το φίδι: ~ 
δέρµα 2. (µτφ.) λεπτός και ευλύγιστος σαν φίδι: ~ κορµί ΣΥΝ. λυγερός 3. 
(µτφ.) αυτός που έχει πολλές στροφές, που εκτυλίσσεται σαν το φίδι: -
µονοπάτι ΣΥΝ. οφιοειδής, ελικοειδής, φιδωτός, φιδένιος ΑΝΤ. ευθύς, ίσιος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

φίδι (το) {φιδ-ιού | -ιών} 1. ερπετό χωρίς άκρα, µε δέρµα φολιδωτό και σώµα 
επίµηκες, κυλινδρικό και ευλύγιστο, ορισµένα είδη τού οποίου είναι 
δηλητηριώδη: γνωστότερα είδη φιδιού είναι η οχιά, ο κροταλίας, η κόµπρα, ο 
βόας, ο πύθωνας κ.ά. || το - έρπει | σέρνεται | σφυρίζει | κουλλουριάζεται || το 
δάγκωµα ορισµένων δηλητηριωδών - είναι θανατηφόρο για τον άνθρωπο || γόης 
φιδιών || ιοβόλο - ΣΥΝ. (αρ-χαιοπρ.) όφις· ΦΡ. (α) (απειλητικά) µαύρο φίδι 
που σ' έφαγε θα πάθεις µεγάλο κακό, θα τιµωρηθείς σκληρά: αν δεν κάνεις 
ό,τι σου λέω, ~! φ) το αβγό τού φιδιού οτιδήποτε ευνοεί ή σχετίζεται µε την 
ανάπτυξη τού νεοναζισµού (γ) µε ζώνουν τα φίδια βλ. λ. ζώνω (δ) βγάζω το 
φίδι απ' την τρύπα για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος αναλαµβάνει κάτι 
ιδιαίτερα δύσκολο (συνήθ. για λογαριασµό άλλων): βρείτε άλλο κορόιδο, να 
βγάλει το φίδι απ' την τρύπα! ΣΥΝ. βγάζω τα κάστανα απ' τη φωτιά 2. (µτφ.-
υβριστ.) ο ύπουλος, ο κακός άνθρωπος-ΦΡ. (α) φίδι κολοβό (ως 
χαρακτηρισµός) πολύ πονηρός, φθονερός άνθρωπος (β) ζεσταίνω | έχω φίδι 
στον κόρφο µου βλ. λ. κόρφος. — (υποκ.) φιδάκι (το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ξίδι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. όφίδιον, υποκ. τού ουσ. όφις (βλ.λ.)]. 

φίδι ή φείδι; Όφις > οφ-ίδιον (υποκοριστικό) > φίδ-ι (µε σίγηση 
τού αρκτικού ο- και τού ληκτικού -ον)· όχι: όφις, όφε-ως > οφείδιον 
> φείδι. Πβ. ξίδι (< οξίδιον < όξος), ταξίδι (< ταξ-ίδιον), (!) αρχίδι 
(< ορχίδιον), οξίδιο (< οξίδιον < οξύ) κ.ο.κ. → ξίδι 

φιδοβότανο (το) το φιδόχορτο (βλ.λ.). 
φιδόγλωσσά (η) (λαϊκ.) 1. η γλώσσα τού φιδιού 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που 

µιλάει πικρόχολα, που η γλώσσα του στάζει φαρµάκι ΣΥΝ. κακόγλωσσος, 
φαρµακόγλωσσος. 

φιδοπουκάµισο (το) (λαϊκ.) το δέρµα τού φιδιού, που κατά περιόδους 
αποβάλλεται ολόκληρο από το σώµα του και αντικαθίσταται από άλλο ΣΥΝ. 
φιδοτόµαρο. 

φιδοσέρνοµαι ρ. αµετβ. {φιδοσύρθηκα} (λαϊκ.) σέρνοµαι σαν φίδι. 



φιδοτόµαρο 1881 φιλεκπαιδευτικός 
 

φιδοτόµαρο (το) (λαϊκ.) το δέρµα τού φιδιού, το φιδοπουκάµισο. 
φιδότρυπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) τρύπα την οποία χρησιµοποιεί φίδι για 

φωλιά ΣΥΝ. φιδοφωλιά. 
φιδοφωλιά (η) η φωλιά τού φιδιού ΣΥΝ. φιδότρυπα. 
φιδοχορτο (το) (λαϊκ.) ποώδες φυτό, για το οποίο πιστεύεται ότι η σκόνη από 

τη ρίζα του θεραπεύει τα δαγκώµατα φιδιών ΣΥΝ. φιδοβό-τανο. 
ςχδωτός, -ή, -ό αυτός που στρίβει σαν φίδι, που σχηµατίζει έλικες, µαιάνδρους: 

~ µονοπάτι | δρόµος | ποτάµι ΣΥΝ. φιδήσιος, στριφτός, (λόγ.) οφιοειδής, 
ελικοειδής ΑΝΤ. ευθύς, ίσιος. 

φιέστα (η) 1. ο εορτασµός µε πανηγυρικές εκδηλώσεις ΣΥΝ. γιορτή, πανηγύρι 
2. (µειωτ.) η πανηγυρική εκδήλωση που έχει µόνο επιδεικτικό χαρακτήρα και 
όχι ουσιαστικό περιεχόµενο: οι κοµµατικές ~ αποτελούν µέρος τού 
προεκλογικού αγώνα των κοµµάτων. ίΕΤΥΜ. < ισπ. fiesta < λατ. festus 
«εορταστικός» (από τη φρ. dies festus) φλ. κ. φεστιβάλ)}. 

φίκος (ο) καλλωπιστικός θάµνος, δέντρο ή αναρριχώµενο φυτό, που 
καλλιεργείται για τα µεγάλα, παχιά, δερµατώδη φύλλα του, τα οποία έχουν 
βαθυπράσινο χρώµα. 
[ΕΤΎΜ. < λατ. ficus «σύκο», πιθ. µεσογ. δάνειο, παράλλ. προς το αρχ. σϋκον 
και το αρµ. t'uz «σύκο»]. 

φίλα επίρρ. (λόγ.) ευνοϊκά, φιλικά· µόνο στη ΦΡ. φίλα προσκείµενος αυτός που 
έχει φιλική στάση προς κάποιον (ειδικότ.) αυτός που πρόσκειται πολιτικά, 
κοινωνικά κ.λπ. σε πρόσωπο ή ιδεολογικό χώρο και κατ' επέκτ. ο 
υποστηρικτής, ο οπαδός: ανήκει στους φίλα προσκείµενους τής Αριστεράς || η 
δήλωση του έθιξε τους φίλα προσκείµενους στον αντιπρόεδρο τού κόµµατος. 
[ΕΤΥΜ. Αρχ. επιρρ. χρήση τού πληθ. ουδ. τού επιθ. φίλος]. 

Φιλαδέλφεια (η) {-ας κ. -είας} 1. πόλη τής ∆. Μικράς Ασίας που γνώρισε 
µεγάλη ακµή κατά την αρχαιότητα (µικραί Αθήναι) · 2. πόλη και λιµάνι των 
ΒΑ. Η.Π.Α. — Φιλαδελφιώτης (ο), Φιλαδελφιώτισσα (η), φιλαδελφιώτικος, -
η, -ο. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. τοπωνύµιο, που οφείλεται στον βασιλιά Άτταλο Β' τον 
Φιλάδελφο, ο οποίος την ίδρυσε το 140 π.Χ. Η πόλη των Η.Π.Α. (αγγλ. 
Philadelphia) ιδρύθηκε το 1682 από τον Αγγλο William Penn, ο οποίος 
ακολουθούσε το χριστιανικό δόγµα των Κουακέρων. Επειδή η αρχ. 
Φιλαδέλφεια είναι µία από τις επτά πόλεις τής Μ. Ασίας που µνηµονεύονται 
στην Αποκάλυψη τού Ιωάννη (3, 7-11), επέλεξε αυτό το όνοµα για τη νέα 
πόλη]. 

φίλαθλος, -η/-ος, -ο 1. (σπάν.) αυτός που αγαπά τον αθλητισµό: ~ νεολαία || 
Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που συµβαδίζει µε τις 
αρχές και τα ιδεώδη τού αθλητισµού: ~ πνεύµα 3. φίλαθλος (ο/η) (φιλάθλ-ου | 
-ων, -ους} (α) ο οπαδός αθλητικής οµάδας: οι - των δύο οµάδων (β) ο θεατής 
αθλητικού αγώνα: ισχυρές αστυνοµικές δυνάµεις επιτηρούν την έξοδο των 
φιλάθλων από το γήπεδο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. [ΕΤΥΜ µτγν. < φιλ(ο)- + 
άθλος (βλ.λ.)]. 

φιλαιναδα (η) (συνήθ. ορθ. φιλενάδα) (λαϊκ.) 1. (για γυναίκες) η φίλη γυναίκας: 
πήγε εκδροµή µε τις ~ της · 2. (για άνδρες) η ερωµένη: όταν έµαθε ότι ο άντρας 
της έχει ~, τον χώρισε ΣΥΝ. αγαπητικιά, (οικ.) γκόµενα. — (υποκ.) 
φιλαιναδίτσα κ. φιλαιναδούλα (η). [ΕΤΥΜ < φιλαινάδες, πληθ. τού µεσν. 
φίλαινα (θηλ. τού φίλος, πβ. κ. λέ-αινα), πβ. κ. αδελφ-άδες, συννυφ-άδες, κυρ-
άδες. Η γρ. µε -αι- (φιλαιναδα) είναι η ορθή ετυµολογικώς]. 

φιλαλήθεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η αγάπη για την αλήθεια και η 
προσπάθεια για την αποφυγή τού ψεύδους ΣΥΝ. ειλικρίνεια ΑΝΤ. ψεύδος, 
υποκρισία. 

φιλαλήθης, -ης, φιλάληθες [αρχ.] {φιλαλήθ-ους | -εις (ουδ. -η)} (λόγ.) αυτός 
που αγαπά την αλήθεια, που αποφεύγει το ψεύδος: ο ~ άνθρωπος δεν έχει 
τίποτα να φοβηθεί ΑΝΤ. ψεύτης, υποκριτής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, 
φιλόζωος. 

φιλαλληλία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η αγάπη και το ανιδιοτελές ενδιαφέρον για 
τον πλησίον, τον συνάνθρωπο: το χριστιανικό κήρυγµα διδάσκει τη 
συναδέλφωση και τη ~ ΣΥΝ. αλτρουισµός ΑΝΤ. φιλαυτία, εγωισµός, 
εγωκεντρισµός. — φιλάλληλος, -η, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φιλάλληλος, 
συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. φίλος άλλήλοις]. 

φιλαναννώστης (ο) [µτγν.] {φιλαναγνωστών}, φιλαναγνώστρια (η) 
{φιλαναγνωστριών} (λόγ.-σπάν.) πρόσωπο που του αρέσει το διάβασµα, ο 
φίλος τού βιβλίου ΣΥΝ. βιβλιόφιλος. 

φιλανδέζικος, -η, -ο -+ Φινλανδία 
Φιλανδία (η) → Φινλανδία 
φιλανδικός, -ή, -ό -+ Φινλανδία 
φιλανθής, -ής, -ές (λόγ.) {φιλανθούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που αγαπά τα άνθη, 

τα λουλούδια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ µτγν. < φιλ(ο)- + -ανθής < 
άνθος]. 

φιλανθρωπία (η) [αρχ.] {φιλανθρωπιών} 1. η αγάπη και το ανιδιοτελές 
ενδιαφέρον προς τον συνάνθρωπο: δεν τον βοήθησε από ~, αλλά επειδή 
περιµένει αντάλλαγµα ΣΥΝ. φιλαλληλία, φιλευσπλαχνία, ανθρωπισµός ΑΝΤ. 
µισανθρωπία, ασπλαχνία 2. (συνεκδ.) πράξη που φανερώνει την αγάπη τού 
ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο και έχει συνήθ. τη µορφή ελεηµοσύνης και 
γενικότ. υλικής ή/και ηθικής συµπαράστασης προς αναξιοπαθούντες: άσε τις ~ 
και κοίταξε λίγο τον εαυτό σου! ΣΥΝ. αγαθοεργία 3. ΘΕΟΛ. η αγάπη τού Θεού 
για τον άνθρωπο µε κορυφαία έκφραση της το µυστήριο τής ενανθρωπήσεως 
τού Χριστού 4. ΕΚΚΛΗΣ. η ποιµαντική µέριµνα τής Εκκλησίας για την πνευ-
µατική ζωή των µελών της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. φιλανθρωπικός, -ή, -ό [1832] 
αυτός που σχετίζεται µε τη φιλανθρωπία (βλ.λ.), αυτός που διαπνέεται από 
φιλανθρωπία ή αποβλέπει σε αυτήν: ~ έργο | σύλλογος | οργάνωση | ίδρυµα | 
σκοπός. 

φιλάνθρωπος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που αγαπά τον πλησίον του, 
τους συνανθρώπους του: παριστάνει τον ~, αλλά στην πραγµατικότητα 
εκµεταλλεύεται τους φτωχούς ΣΥΝ. φιλάλληλος, αλ-τρουιστής ΑΝΤ. 
µισάνθρωπος, εγωκεντρικός, φίλαυτος 2. ΘΕΟΛ. (ως προσωνυµία τού Θεού) 
αυτός που αγαπά το ανθρώπινο γένος: ελεήµων και ~ 3. (για αφηρ. έννοιες) 
αυτός που διαπνέεται από φιλανθρωπία, που φανερώνει ευσπλαχνία: ~ πράξη | 
έργο | αισθήµατα ΣΥΝ. φιλεύσπλαχνος, ελεήµων ANT. απάνθρωπος, 
άσπλαχνος. — φιλάνθρωποι | φιλανθρώπως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φιλόζωος. 

φιλαράκος (ο) (προστ.) 1. (χαϊδευτ.) φίλος (βλ.λ.): θα πάω να πιω ένα ποτό µε 
τους ~ µου 2. (οικ.-ειρων. ως προσφώνηση): φιλαράκο, αυτά να πας να τα πεις 
αλλού! || για πού το 'βαλες, φιλαράκο; Επίσης φιλαράκι (το). [ΕΤΎΜ. < φίλος 
+ υποκ. επίθηµα -αράκος, πβ. κ. ψευτ-αράκος]. 

φιλάρας (ο) (αργκό) ο καλός φίλος· κυρ. σε προσφωνήσεις, συχνά µε ειρωνική 
διάθεση ή για να δηµιουργηθεί κλίµα οικειότητας: φιλάρα, δυστυχώς δεν 
µπορώ να σε βοηθήσω. [ΕΤΎΜ. < φίλ(ος) + µεγεθ. επίθηµα -άρας, πβ. κ. τρελ-
άρας]. 

φιλάργυρος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που αγαπά υπερβολικά το χρήµα, που το 
συγκεντρώνει µε πάθος και δεν θέλει να το ξοδεύει: «στον φιλάργυρο τα 
γρόσα, καθώς στον νεκρό η γλώσσα» (παροιµ.) (όπως από τον νεκρό δεν 
µπορείς να πάρεις λέξη, έτσι και από τον φιλάργυρο δεν παίρνεις γρόσια, 
χρήµατα) ΣΥΝ. φιλοχρήµατος, σφιχτο-χέρης, τσιγγούνης, σπαγκοραµµένος, 
εξηνταβελόνης ΑΝΤ. ανοιχτοχέ-ρης, γενναιόδωρος, χουβαρντάς. — 
φιλαργυρία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τσιγγούνης, φιλόζωος. 

φιλάρεσκος, -η, -ο [1871] 1. (για πρόσ.) αυτός που επιθυµεί και προσπαθεί να 
αρέσει στους άλλους (µε το ντύσιµο του, τις κινήσεις του κ.λπ.), να φαίνεται 
ωραίος και ελκυστικός: - γυναίκα 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που φανερώνει την 
επιθυµία και την προσπάθεια κάποιου να αρέσει: ~ κινήσεις/ συµπεριφορά. — 
φιλάρεσκα επίρρ., φιλαρέσκεια (η) [1871]. [ΕΤΥΜ. < φιλ(ο)- + -άρεσκος < 
αρέσκω (πβ. µτγν. αύτ-άρεσκος)]. 

φιλάρεσκος - αυτάρεσκος - νάρκισσος. Και οι τρεις λέξεις δηλώνουν 
κάποιον που προσπαθεί να αρέσει στην εµφάνιση του, αισθητικά, o 
φιλάρεσκος προσπαθεί να αρέσει και να θαυµάζεται από τους άλλους· ο 
αυτάρεσκος αρέσει και θαυµάζει τον εαυτό του- ο νάρκισσος (και 
ναρκισσευόµενος) έχει την τάση τού αυτάρεσκου, τον αυτοθαυµασµό και 
την αυταρέσκεια, σε υπερβολικό ώς παθολογικό βαθµό. 

Φιλαρέτη (η) γυναικείο όνοµα. 
Φιλάρετος (ο) (-ου κ. -έτου} 1. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα 

επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µεσν. κύρ. 
όν. < φιλ(ο)- (< φίλος) + αρετή]. 

φιλαρµονική (η) [1840] ΜΟΥΣ. 1. το µουσικό σύνολο, η ορχήστρα που 
αποτελείται κυρ. από χάλκινα όργανα, πνευστά και κρουστά: η ~ τού δήµου 
έπαιζε στην πλατεία εύθυµους σκοπούς ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπάντα 2. Φιλαρµονική 
(η) η συµφωνική ορχήστρα: η ~ τής Νέας Υόρκης || (κ. ως επίθ.) ~ ορχήστρα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. philharmonic]. 

φιλαρµονιστης (ο), φιλαρµονίστρια (η) {φιλαρµονιστριών} µέλος 
φιλαρµονικής ορχήστρας. [ΕΤΥΜ < Φιλαρµονική (ορχήστρα)]. 

φιλάρχαιος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που αγαπά την αρχαιότητα, που 
ενδιαφέρεται για ό,τι έχει σχέση µε αυτήν ΣΥΝ. αρχαιόφι-λος, αρχαιολάτρης. 

φίλαρχος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που κατέχεται από το πάθος τής εξουσίας, που 
επιδιώκει µε κάθε τρόπο να ασκεί εξουσία: ~ πολιτικός ΣΥΝ. αρχοµανής. — 
φιλαρχία (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φιλ(ο)- + -άρχος < άρχω]. 

φιλάσθενος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αρρωσταίνει εύκολα, που προσβάλλεται 
συχνά από ασθένειες, που έχει ασθενική κράση: ~ παιδί ΣΥΝ. ασθενικός, 
(λαϊκ.) αρρωστιάρης ΑΝΤ. γερός. 

φιλαυτία (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.} (λόγ.) η υπερβολική αγάπη κάποιου για τον 
εαυτό του, ο υπέρµετρος εγωισµός ΣΥΝ. εγωπάθεια, εγωκεντρισµός ΑΝΤ. 
φιλαλληλία, αλτρουισµός, αυταπάρνηση. — φίλαυτος, -η, -ο [αρχ.]. 

φιλέ (το) → φιλές 
φιλειρηνικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από αγάπη για την 

ειρήνη: ~ λαός | αισθήµατα ΣΥΝ. ειρηνόφιλος ΑΝΤ. πολεµοχαρής, 
φιλοπόλεµος 2. αυτός που προωθεί την ειρήνη, που αποβλέπει στη 
διασφάλιση τής ειρήνης: ~ πολιτική/ κίνηση/ οργάνωση ΑΝΤ. φιλοπόλεµος. — 
φιλειρηνικά επίρρ., φιλειρηνικότητα (η) [1887]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. 

φιλειρηνίσµός (ο) [1887] (χωρ. πληθ.} η ιδεολογία και η πολιτική για την 
εγκαθίδρυση παγκόσµιας ειρήνης και γενικότ. την ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη 
τής χρήσεως βίας στις διανθρώπινες σχέσεις. — φ\-λειρηνιστής (ο), 
φιλειρηνίστρια (η). [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. pacifisme]. 

φιλέκδικος, -η, -ο [1831] (λόγ.) αυτός που µνησικακεί και επιζητεί την 
εκδίκηση ΣΥΝ. εκδικητικός, µνησίκακος ΑΝΤ. ανεξίκακος. [ΕΤΥΜ. < φιλ(ο)- 
+ έκδικος «εκδικητής, τιµωρός» < εκ- + -δικός < δίκη]. 

φιλεκπαιδευτικός, -ή, -ό [1837] 1. αυτός που αγαπά την εκπαίδευση, που 
αποβλέπει στην προαγωγή τής εκπαίδευσης 2. Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία 
εκπαιδευτικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, που ιδρύθηκε το 1836 µε 
στόχο την προαγωγή τής εκπαίδευσης, ιδίως τής γυναικείας, και συνεχίζει το 
έργο του µέχρι σήµερα µέσα από τα 



φιλελευθερισµός 1882 -φιλία 
 

Αρσάκεια-Τοσίτσεια σχολεία, που ίδρυσε, οργάνωσε και διοικεί· βλ. κ. λ. 
Αρσάκεια. 

φιλελευθερισµός (ο) [1888] {χωρ. πληθ.} 1. (γενικά) η αντίληψη και η στάση 
ζωής που ευνοεί την ελευθερία σε επίπεδο πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό, 
ιδεολογικό ή/και ατοµικό 2. η πολιτική ιδεολογία που εµµένει στην 
προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων, που υποστηρίζει τον σεβασµό στα 
δικαιώµατα τού πολίτη, των µειοψηφιών κ.λπ. 3. (οικονοµικός) 
φιλελευθερισµός η οικονοµική αντίληψη που υποστηρίζει ότι η αγορά και οι 
δυνάµεις της πρέπει να αφήνονται να λειτουργούν ελεύθερες και ότι ο ρόλος 
τού κράτους πρέπει να περιορίζεται στη διαµόρφωση τού πλαισίου, στο οποίο 
διεξάγεται ο οικονοµικός ανταγωνισµός, και στην παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. liberalism]. 

φιλελευθεροποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να γίνεται 
(κάποιος/κάτι) φιλελεύθερος, να αγαπά την ελευθερία ή να χαρακτηρίζεται 
από πνεύµα ελευθερίας: η -µιας κοινωνίας/ των αντιλήψεων 2. ΟΙΚΟΝ. (α) η 
κατάργηση των περιορισµών στη διακίνηση εµπορευµάτων, κεφαλαίων, 
εργαζοµένων κ.λπ. µεταξύ κρατών ή στη λειτουργία τής αγοράς σε ένα κράτος 
(β) (ειδικότ.) η κατάργηση των εθνικών περιορισµών στη διασυνοριακή 
κυκλοφορία εµπορευµάτων, υπηρεσιών, κεφαλαίων κ.λπ., ώστε να µην 
παρεµποδίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισµός µεταξύ των κρατών-µελών τής 
Ε.Ε. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. liberalisation]. 

φιλελευθεροποιώ ρ. µετβ. {φιλελευθεροποι-είς... | φιλελευθεροποίησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} 1. κάνω (κάποιον/κάτι) φιλελεύθερο, να αγαπά την 
ελευθερία ή να χαρακτηρίζεται από πνεύµα ελευθερίας 2. ΟΙΚΟΝ. (α) 
καταργώ τους περιορισµούς στη διακίνηση εµπορευµάτων, κεφαλαίων, 
εργαζοµένων κ.λπ. µεταξύ κρατών ή στη λειτουργία τής αγοράς σε ένα 
κράτος (β) (ειδικότ.) καταργώ τους εθνικούς περιορισµούς που υπάρχουν στη 
διασυνοριακή κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των υπηρεσιών, των 
πληρωµών και κεφαλαίων, οι οποίοι παρεµποδίζουν τον ελεύθερο 
ανταγωνισµό µεταξύ των κρατών-µελών τής Ε.Ε. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. liberalise]. 

φιλελεύθερος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αγαπά την ελευθερία: ~ άνθρωπος | 
λαός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που προωθεί την υπόθεση τής ελευθερίας, που 
συµβάλλει στη διεύρυνση τής ατοµικής, κοινωνικής, πολιτικής, θρησκευτικής 
κ.λπ. ελευθερίας: ~ ιδέες | θεωρία | απόψεις || οι - διατάξεις ενός Συντάγµατος 
3. φιλελεύθερος (ο) {φιλελευθέρου | -ων, -ους} ο οπαδός τού πολιτικού και 
οικονοµικού φιλελευθερισµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. 

φιλέλληνας (ο) [αρχ.] {φιλελλήνων} 1. ο αλλοδαπός που έχει ιδιαίτερη 
συµπάθεια προς τους Έλληνες και την Ελλάδα ΑΝΤ. µισέλληνας, ανθέλληνας 
2. ΙΣΤ. κάθε ξένος που υποστήριζε την Ελληνική Επανάσταση τού 1821 και 
ενδεχοµένως αγωνίστηκε ο ίδιος στο πλευρό των επαναστατών: ο λόρδος 
Μπάυρον υπήρξε από τους γνωστότερους ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. 

φιλελληνικός, -ή, -ό [1825] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους φιλέλληνες ή τον 
φιλελληνισµό: ~ κίνηµα 2. αυτός που εξυπηρετεί τους Έλληνες, που 
υποστηρίζει τα δίκαια και τα συµφέροντα τής Ελλάδας: -πολιτική ΑΝΤ. 
ανθελληνικός, µισελληνικός. — φιλελληνικά επίρρ., φι-λελληνικότητα (η) 
[1886]. 

φιλελληνισµός (ο) [1761] 1. η ιδιότητα τού φιλέλληνα 2. ΙΣΤ. ιδεολογική και 
πολιτική κίνηση που αναπτύχθηκε σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Αµερική· 
αποσκοπούσε στην ηθική και υλική ενίσχυση των Ελλήνων πριν και κατά τη 
διάρκεια τής Επανάστασης τού 1821 ΑΝΤ. ανθελληνισµός. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. philhellénisme]. 

φίλεµα (το) → φιλεύω 
φιλενάδα (η) → φιλαινάδα 
φιλεργατικός, -ή, -ό [1897] αυτός που προωθεί τα δίκαια και τα συµφέροντα 

των εργατών: ~ πολιτική | νοµοθεσία ΑΝΤ. αντεργατικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φιλόζωος. 

φίλεργος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που αγαπά την εργασία, που εργάζεται µε 
προθυµία, που δεν αποφεύγει τους κόπους τής δουλειάς: είναι ~, γι'αυτό θα 
πάει µπροστά ΣΥΝ. εργατικός, φιλόπονος ΑΝΤ. φυγόπονος, οκνηρός, 
τεµπέλης, ακαµάτης. — φιλεργία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ, φιλόζωος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. φίλεργος < φιλ(ο)- + -εργός < έργον]. 

φιλέρηµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που αγαπά την ερηµιά, την 
αποµόνωση ΣΥΝ. µοναχικός ΑΝΤ. κοινωνικός, κοσµικός. — φίλε-ρηµία (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. 

φιλέρι (το) {φιλεριού} 1. ποικιλία αµπελιού µε αραιές ρίζες 2. (συνεκδ.) το 
σταφύλι που παράγεται από την παραπάνω ποικιλία και έχει ρώγες σφαιρικές 
µε ρόδινο χρώµα. [ΕΤΥΜ. < αλβ. filler «µονήρης, µεµονωµένος»]. 

φίλερις, -ις, -ι {φιλέρ-ιδος, -ι(ν) | -ιδες (ουδ. -ιδα), -ίδων} (αρχαιοπρ.) αυτός 
που προκαλεί συχνά καβγά, εριστικός: ο - βουλευτής προκάλεσε επεισόδιο µε 
συνάδελφο του στη Βουλή. [ΕΤΥΜ αρχ. < φιλ(ο)- + ερις «διένεξη, διχόνοια» 
(βλ. λ. έριδα)]. 

φιλές (ο) {φιλέδες} 1. πολύ λεπτό και αραιό δικτυωτό πλέγµα από µετάξι, 
νάιλον κ.ά., που χρησιµοποιείται για τη συγκράτηση των µαλλιών και τη 
στερέωση τού χτενίσµατος 2. δικτυωτό πλέγµα που χρησιµοποιείται για την 
κατασκευή παραπετασµάτων 3. ΑΘΛ. το δίχτυ που διαχωρίζει τους χώρους 
των δύο αντίπαλων οµάδων στο βόλεϊ ή των αντιπάλων στο τένις και στο 
πινγκ-πονγκ 4. ΤΥΠΟΓΡ. λεπτή διαχωριστική γραµµή που ξεχωρίζει 
αυτοτελή κείµενα σε εφηµερίδα ή περιοδικό. Επίσης φιλέ (το) {άκλ.}. — 
(υποκ.) φιλεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. filet «δίχτυ, πλέγµα», υποκ. τού fil < 
λατ. filum «µίτος, νήµα»]. 

φιλετάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το φιλέτο (βλ.λ.): προσφέρουν φι-λετάκια 
µινιόν µε ανάλογη σάλτσα · 2. κοµµάτι δέρµατος που προστίθεται στο πίσω 
µέρος τού υποδήµατος, για να καλύπτει τη ραφή. 

φιλέτο (το) 1. φέτα από σφάγιο, χωρίς κόκκαλο, από την περιοχή γύρω από τα 
νεφρά, η οποία θεωρείται το εκλεκτότερο κοµµάτι: κόντρα ~ (κοµµένο 
κόντρα) 2. (µτφ.) το εκλεκτότερο µέρος από κάτι: τα - γης σε πολύ κεντρικά 
σηµεία τής πόλης είναι πανάκριβα || «αν οι σιδηροδροµικές γραµµές-φιλέτα 
δοθούν σε ιδιώτες, τότε θα µείνουν στον Ο.Σ.Ε. µόνο τα ελλείµµατα» (εφηµ.) 3. 
(µτφ.) πρόσθετο λεπτό περίγραµµα σε ένδυµα ή υπόδηµα 4. στενή λωρίδα 
(από µάρµαρο, ξύλο κ.λπ.) για διακόσµηση, π.χ. δαπέδου. — (υποκ.) φιλετάκι 
(το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. filetto, υποκ. τού filo «νήµα, κλωστή» < λατ. 
filum]. 

φιλεύσπλαχνος, -η, -ο αυτός που νιώθει οίκτο και συµπόνια για τους 
συνανθρώπους του και τους βοηθεί ΣΥΝ. σπλαχνικός, πονετικός ΑΝΤ. 
άσπλαχνος, άπονος, σκληρόκαρδος. — φιλεύσπλαχνα επίρρ., φι· λευσπλαχνία 
(η). [ΕΤΥΜ; < µτγν. φιλεύσπλαγχνος < φιλ(ο)- + εϋσπλαγχνος]. 

φιλεύω ρ. µετβ. {φίλε-ψα, -µένος} (λαϊκ.) προσφέρω (φαγώσιµο ή ποτό), κυρ. 
σε επισκέπτη: τι να σε φιλέψουµε; || τον φίλεψε γλυκό τού κουταλιού ΣΥΝ. 
κερνάω, τρατάρω. — φίλεµα (το). [ΕΤΥΜ < φίλος]. 

φίλη (η) {στη γεν. πληθ. χρησιµοποιείται ο τ. φιλαινάδων} 1. το πρόσωπο 
γυναικείου φύλου, µε το οποίο συνδέεται κανείς µε σχέση αµοιβαίας αγάπης, 
αφοσίωσης και κατανόησης, χωρίς να υπάρχει συγγένεια ή ερωτικό 
ενδιαφέρον: είναι αχώριστες ~ από παιδιά ΣΥΝ. φιλαινάδα 2. (κατ' επέκτ.-
καταχρ.) το πρόσωπο γυναικείου φύλου µε το οποίο υπάρχει σχέση γνωριµίας, 
µε την οποία κάνει κάποια/κάποιος παρέα: θα πάω βόλτα µε τις ~ µου ΣΥΝ. 
γνωστή, φιλαινάδα 3. (+µου, σου...) η γυναίκα µε την οποία έχει συνάψει 
κανείς ερωτικό δεσµό: συζεί µε τη ~ του ΣΥΝ. φιλαινάδα, ερωµένη, 
αγαπητικιά, (οικ.) γκόµενα 4. (ως επίθ.): φίλη χώρα (η χώρα µε την οποία 
υπάρχουν φιλικοί δεσµοί). 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. φίλη δεν σχηµατίζει γενική πληθυντικού (των φίλων) για 
λόγους προφύλαξης από τη σύγχυση που θα προέκυπτε µε το αρσενικό (ο 
φίλος - των φίλων). Έτσι, όταν υπάρχει ανάγκη σχηµατισµού γενικής 
πληθυντικού για το θηλ. φίλη, χρησιµοποιείται ο τ. φιλαινάδων: ∆εν της 
αρέσουν τα γούστα των φιλαινάδων της-έχει δικές της προτιµήσεις. Οµοίως 
η λ. φοβέρα δεν σχηµατίζει γεν. πληθ. (φοβερών), γιατί συµπίπτει µε τη 
γεν. τού επιθ. φοβερός κ.ο.κ. 

φιλήδονος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για πρόσ.) αυτός που αγαπά τις (σαρκικές) ηδονές, 
ο έκδοτος στις απολαύσεις ΣΥΝ. ηδυπαθής, έκλυτος ΑΝΤ. εγκρατής, 
ασκητικός 2. αυτός που δείχνει ηδυπάθεια, που φανερώνει αγάπη προς τις 
ηδονές: -χείληΙ έκφραση. — φιληδονία (η) [µτγν.]. 

φίληµα (το) [αρχ.] {φιλήµ-ατος | -ατα, -άτων} το φιλί (βλ.λ.): κορίτσι | χείλη για 
~. 

Φιλήµων (ο) {Φιλήµον-ος, -α} 1. αρχαίος Έλληνας κωµικός ποιητής, 
εκπρόσωπος τής Νέας Κωµωδίας (361-262 π.Χ.) 2. όνοµα αγίων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης Φιλήµονας [ΕΤΥΜ αρχ. 
κύρ. όν. (µαρτυρείται επίσης το µτγν. επίθ. φιλήµων «ευγενικός, τρυφερός») < 
θ. φιλ- (βλ. λ. φίλ-ος, φιλ-ώ) + παραγ. επίθηµα -ήµων, πβ. κ. αίδ-ήµων, ειδ-
ήµων, νο-ήµων κ.ά.]. 

φιλήσυχος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αγαπά την ησυχία, που δεν αγαπά τη 
φασαρία ΣΥΝ. ήπιος 2. (ειδικότ.) αυτός που σέβεται και τηρεί τους νόµους, 
που αποστρέφεται τις ταραχές: ~ πολίτης ΣΥΝ. νοµοταγής, νοµιµόφρων ΑΝΤ. 
ταραξίας, ταραχοποιός. 

φιλί (το) {φιλ-ιού | -ιών} η επαφή των χειλιών µε τα χείλη, το µάγουλο ή άλλο 
σηµείο τού σώµατος άλλου προσώπου, καθώς επίσης και µε ζώο ή πράγµα' 
θεωρείται έκφραση αγάπης, ερωτικού πόθου, εγκάρδιου χαιρετισµού κ.λπ.: 
του έδωσε ένα ~ στο µάγουλο | στο στόµα || ανταλλάσσουµε φιλιά || το Πάσχα 
δίνουµε το ~ τής αγάπης || (πολλά) ~ (στερεότυπη φράση στο τέλος επιστολής) 
|| γλυκό | ηχηρό | παθιασµένο | βιαστικό | πεταχτό | ρουφηχτό | γαλλικό | αθώο 
~ || φιλιά (ή φιλάκια) (λέγεται ως αποχαιρετισµός προς οικείο πρόσωπο στο 
τέλος συνάντησης, τηλεφωνικής συνοµιλίας, επιστολής) ΣΥΝ. φίληµα, (λόγ.) 
ασπασµός· ΦΡ. (α) ro φιλί τής ζωής (i) η τεχνητή αναπνοή (βλ.λ.) που 
εφαρµόζεται στο στόµα τού ασθενούς, αφού πρώτα µισανοιχτούν τα χείλη του 
(ii) (µτφ.) η ενίσχυση ή βοήθεια που φθάνει την τελευταία στιγµή, που 
ενισχύει, τονώνει, στηρίζει: η υποστήριξη τής Αριστεράς έδωσε ~ στην 
ετοιµόρροπη κυβέρνηση (β) (µτφ.) το φιλί τού Ιούδα βλ. λ. Ιούδας (γ) 
(παροιµ.) ανάρια-ανάρια το φιλί, για να 'χει νοστιµάδα βλ. λ. ανάρια. — 
(υποκ.) φιλάκι (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. απρφ. φιλεΐν τού ρ. φιλώ, πβ. κ. 
φα)γ)ί - φαγεϊν]. 

φιλία (η) {δύσχρ. φιλιών} 1. η σχέση µεταξύ φίλων, ο δεσµός αµοιβαίας 
αγάπης, αφοσίωσης και κατανόησης (χωρίς ερωτικό πόθο), που ενώνει δύο ή 
περισσότερα µη συγγενικά πρόσωπα: θέλω απόδειξη τής ~ σου || όρκοι αιώνιας 
~ || από νωρίς συνδέθηκαν µε βαθιά και ειλικρινή ~ || (στον πληθ.) οι παλιές ~ 
δεν ξεχνιούνται εύκολα || στην κατασκήνωση θα δηµιουργήσεις νέες - ΑΝΤ. 
έχθρα, µίσος· ΦΡ. πιάνω φιλία | φιλίες (µε κάποιον) γίνοµαι φίλος 2. η ευνοϊκή 
διάθεση: φροντίζει να έχει εξασφαλίσει τη ~ των ισχυρών ΑΝΤ. έχθρα, 
εχθρότητα, δυσµένεια 3. η σχέση ειρηνικής συνύπαρξης και αλληλεγγύης 
µεταξύ χωρών, λαών, οµάδων: η ελληνοσερβική ~ || Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
(αθλητικό στάδιο στο Φάληρο). [ΕΤΥΜ αρχ. < φίλος (βλ.λ.)]. 

-φιλία β' συνθετικό για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που δηλώνουν: 
1. αγάπη ή προτίµηση: ζωο-φιλία, αστυ-φιλία, οµοφυλο-φι-λία, βιβλιο-φιλία, 
ξενο-φιλία, ουδετερο-φιλία 2. το είδος τής σχέσης 



φιλιατρό 1883 φιλόδεντρο 
 

φιλίας µεταξύ προσώπων: λυκο-φιλία, ψευτο-φιλία 3. ΙΑΤΡ. ασθένεια ή 
παθολογική προδιάθεση: αιµο-φιλία, σπασµο-φιλία. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. ουσ. φιλία (πβ. µτγν. θεο-φιλία, 
αρχ. λυκο-φιλία) και επεκτάθηκε ακόµη και σε ιατρ. όρους (λ.χ. σπασµο-φιλία, 
αιµο-φιλία) συχνά ως απόδ. ελληνογενών ξένων όρων (λ.χ. γαλλ. hémo-philie, 
xéno-philie)]. 

φιλιατρό (το) (λαϊκ.) το στόµιο τού πηγαδιού. [ΕΤΥΜ Η λ. ανάγεται στο αρχ. 
φρέαρ «πηγάδι» µέσω αµάρτυρου τ. *φρεατρόν (< φρέατρα, µτγν. πληθ. αντί 
τού αναµενόµενου φρέατα) µε την εξής πορεία: *φρεατρόν> *φλιατρόν (µε 
ανοµοίωση τού -ρ- σε -λ- και συνίζηση) > φιλιατρό (µε ανάπτυξη -ι-)]. 

φίλίγκράν (το) {άκλ.} 1. διάτρητο δικτυωτό κόσµηµα που σχηµατίζεται από 
λεπτά, συγκολληµένα µεταξύ τους πλέγµατα χρυσών, ασηµένιων ή γυάλινων 
ινών: (κ. ως επίθ.) χρυσά σκουλαρίκια - 2. δαντέλα µε βελόνα, ισπανικής 
προελεύσεως, που συνδυάζει χρωµατιστή και µεταλλική κλωστή 3. µεταλλικό 
κέντηµα που χρησιµοποιείται στη λεπτή διακόσµηση τής επίπλωσης και στον 
εκκλησιαστικό διάκοσµο (στη ∆ύση) 4. κυµατιστό σχήµα ή γράµµα που 
δηµιουργείται µε πίεση κατά το στάδιο τής κατασκευής χαρτιού, για να µην 
είναι εύκολη η παραποίηση του ΣΥΝ. υδατογράφηµα, υδατόσηµο 5. φιλι-
γκράν (η) η τεχνική κατασκευής των παραπάνω. Επίσης φιλιγκράνα (η) {χωρ. 
πληθ.}. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. filigrane < ιταλ. filigrana < fili- (< λατ. filum «νήµα, 
κλωστή») + -grana < λατ. granum «σπόρος»]. 

φιλί-κλειδί → φηλί-κλειδί 
φιλικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από φιλία, αυτός που 

φανερώνει φιλία: έχουµε | διατηρούµε ~ σχέσεις || να σου δώσω µια - 
συµβουλή; || ~ συµπεριφορά ! δεσµός | στάση | εκδήλωση | χειρονοµία | 
υποδοχή | χαµόγελο | συντροφιά | διάθεση | περιβάλλον | επίσκεψη/ συζήτηση 
ANT. εχθρικός 2. ταγµένος µε το µέρος κάποιου: ~ χώρα | έθνος ΣΥΝ. 
συµµαχικός, (λόγ.-σπανιότ.) φίλιος ANT. εχθρικός 3. (για πρόσ.) αυτός που 
εκδηλώνει ευµενή διάθεση, εγκαρδιότητα: ήταν πολύ - µαζί µου || ~ 
ακροατήριο ANT. εχθρικός, ψυχρός· ΦΡ. φιλική τιµή χαµηλή τιµή 4. ΑΘΛ. 
(αγώνας) που δεν διεξάγεται στο πλαίσιο διοργάνωσης (π.χ. πρωταθλήµατος, 
κυπέλλου κ.λπ.), αλλά περισσότερο ως ευκαιρία, για να προπονηθούν οι 
οµάδες: ~ παιχνίδι | συνάντηση ΣΥΝ. φιλικό (το) 5. φιλικό (το) ο φιλικός 
αγώνας (σηµ. 4) 6. αυτός που δεν προκαλεί προβλήµατα σε κάποιον/κάτι: οι 
καινούργιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι ~ προς τον χρήστη || προϊόντα ~ 
προς το περιβάλλον (ανακυκλώσιµα, που δεν καταστρέφουν το όζον κ.λπ.) 7. 
ΙΣΤ. (α) Φιλική Εταιρεία µυστική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1814 στην 
Οδησσό από τους Ν. Σκουφά, Α. Τσακάλωφ και Ε. Ξάνθο και αποσκοπούσε 
στην οργάνωση κινήµατος για την απελευθέρωση τής Ελλάδας από τον 
τουρκικό ζυγό (β) Φιλικός (ο) µέλος τής Φιλικής Εταιρείας. — φιλικ-ά /-ώς 
[αρχ.] επίρρ., φιλικότητα (η) [1887]. 

φίλιόκβε (το) {άκλ.} (λατ. filioque) ©EOA. και εκ τού Υιού' όρος που 
προστέθηκε από τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία στο Σύµβολο τής Πίστεως (το 
«Πιστεύω») κατά τον 11ο αι. (1014, Σχίσµα των δύο Σερ-γίων), σύµφωνα µε 
τον οποίο, το Αγιο Πνεύµα εκπορεύεται (έχει ως αρχή του) όχι µόνο από τον 
Πατέρα, αλλά και από τον Υιό- αποτέλεσε το κύριο θεολογικό αίτιο τού 
σχίσµατος µεταξύ τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 
(1054). 
[ΕΤΥΜ < λατ. filiöque «και εκ τού Υιού» < filiô (αφαιρετ. πτώση τού ουσ. 
filius «υιός») + que «και»]. 

φίλιος, -α, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που εκφράζει, που φανερώνει ή που αισθάνεται 
φιλία (βλ.λ.): ~ στρατεύµατα | περιοχή | δυνάµεις ΣΥΝ. φιλικός ANT. εχθρικός, 
πολέµιος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φίλος]. 

φιλιότσος (ο), φιλιότσα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} (διαλεκτ.) αυτός που έχει 
βαφτιστεί από κάποιον (νοννό | νοννά) ΣΥΝ. βαφτιστικός, βαφτι-σιµιός, 
βαφτιστήρι. [ΕΤΥΜ < ιταλ. figlioccio, υποκ. τού figlio «υιός»]. 

Φιλιππία (η) γυναικείο όνοµα. 
φιλιππικός (ο) [µτγν.] (ενν. λόγος) 1. καθένας από τους τρεις λόγους που 

εκφώνησε ο ∆ηµοσθένης κατά τού βασιλιά τής Μακεδονίας Φιλίππου Β' 2. 
(µτφ.) το δριµύ κατηγορητήριο: ο πρόεδρος εξαπέλυσε ~ εναντίον τής 
εσωκοµµατικής αντιπολίτευσης. 

Φιλιππίνες (οι) {Φιλιππίνων (συνήθ. προφορ. Φιλιππίνων)} (ταγκαλ. Republika 
ng Püipinas, αγγλ. Republic of the Philippines = ∆ηµοκρατία των Φιλιππινών) 
νησιωτικό κράτος τής ΝΑ. Ασίας στον Ειρηνικό Ωκεανό µε πρωτεύουσα τη 
Μανίλα, επίσηµες γλώσσες τη Φιλιππινέ-ζικη (Ταγκαλόγκ) και την Αγγλική 
και νόµισµα το πέσο Φιλιππίνων. — Φιλιππινέζος (ο), Φιλιππινέζα (η), 
φιλιππινέζικος, -η, -ο, Φιλιππινέ-ζικα (τα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. 
[ΕΤΥΜ. Οι Φιλιππίνες οφείλουν την ονοµασία τους στον Φίλιππο Β', βασιλιά 
τής Ισπανίας, ο οποίος ήταν διάδοχος τού θρόνου, όταν (το 1543) ο Ισπανός 
εξερευνητής Ruy Lopez de Villalobos κατέλαβε το Αρχιπέλαγος]. 

Φίλιππος (ο) {-ου κ. -ίππου} 1. όνοµα πέντε βασιλέων τής Μακεδονίας µε 
κυριότερο τον Φίλιππο Β' (382-336 π.Χ.), πατέρα τού Αλεξάνδρου 2. όνοµα 
αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε γνωστότερο τον Απόστολο, έναν από 
τους δώδεκα µαθητές τού Χριστού, που κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Φρυγία ΦΡ. 
βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ βλ. λ. 

Ναθαναήλ 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (λαϊκ.) Φίλιππος [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., µε 
σηµ. «αυτός που αγαπά τα άλογα ή την ιππασία», < φιλ(ο)- + ίππος]. 

φίλιππος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που αγαπά τα άλογα και την ιππασία 2. (ειδικότ. 
ως ουσ.) ο τακτικός θεατής ιπποδροµιών. [ΕΤΥΜ αρχ. < φιλ(ο)- + ίππος]. 

Φιλιππούπολη (η) {-ης κ. -πόλεως) πόλη και περιοχή τής Κ. Βουλγαρίας. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Φιλιππούπολις (από το όν. τού βασιλιά Φιλίππου Β'τού 
Μακεδόνα, ο οποίος την ίδρυσε), o Φίλιππος ονόµασε αρχικώς τη νέα πόλη 
Πονηρόπολιν, αλλά οι Θράκες κάτοικοι την αποκαλούσαν Pulpudava (< Pulp 
«Φίλιππος» + dava «πόλη»), από όπου προήλθε η σηµερινή βουλγ. ονοµασία 
Plovdiv. Η ελλην. ονοµασία αποτελεί µετάφραση τής θρακικής και άρχισε να 
χρησιµοποιείται από τον 2ο αι. π.Χ. Οι Ρωµαίοι την αποκαλούσαν 
Trimontium, επειδή είχε οικοδοµηθεί πάνω σε τρεις λόφους], 

Φιλισταίος (ο), Φιλισταία (η) 1. ΙΣΤ. µέλος αρχαίου λαού εγκατεστηµένου στη 
Ν. ακτή τής Παλαιστίνης πριν από την άφιξη των Ισραηλιτών οι Φιλισταίοι 
συγκρούστηκαν µε τους Ισραηλίτες και ηττήθηκαν οριστικά από τον βασιλιά 
∆αβίδ 2. (µετωνυµ.) στενόµυαλος, εγωιστής και υποκριτής άνθρωπος. — 
φιλισταΐκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < µτγν. Φιλισταΐος, πιθ. συνδ. µε εβρ. palóS 
«εισβάλλω», o λαός των Φιλισταίων έδωσε το όνοµα του στην Παλαιστίνη 
(βλ.λ.)]. 

φιλισταϊσµός (ο) η στενόµυαλη, εγωιστική και υποκριτική συµπεριφορά. [ΕΤΥΜ 
< Φιλισταίος (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ισµός]. 

φιλιστρίνι (το) → φινιστρίνι 
φιλίστωρ (ο/η) {φιλίστ-ορος, -ορα | -ορες, -όρων} (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που 

αγαπά την ιστορία, τις ιστορικές µελέτες 2. (γενικότ.) αυτός που αγαπά τη 
γνώση και την έρευνα ΣΥΝ. φιλοµαθής. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φιλ(ο)- + ί'στωρ 
«γνώστης» (βλ. κ. ιστορία)]. 

φιλιώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φίλιω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) 
αποκαθιστώ τις αγαθές σχέσεις (µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων), 
οδηγώ σε συµβιβασµό: κοίταξε να τους φιλιώσεις, γιατί είναι κρίµα να είναι 
µαλωµένοι ΣΥΝ. συµφιλιώνω, συµβιβάζω ANT. διχάζω ♦ 2. (αµετβ.) έρχοµαι 
σε συµφιλίωση, αίρω τις διαφορές µου µε κάποιον: όταν συγκρούονται για 
τέτοιους σοβαρούς λόγους, δεν είναι εύκολο να φιλιώσουν || έτσι ο άνθρωπος 
φιλιώνει µε την ιδέα τού θανάτου ΣΥΝ. συµφιλιώνοµαι. — φίλιωµα (το). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. φιλιώ (-όω) < αρχ. φίλιος]. 

φιλµ (το) {άκλ.} 1. µεµβράνη από οξική κυτταρίνη ή πολυεστέρα, επι-
καλυµµένη µε φωτοευαίσθητο γαλάκτωµα, που χρησιµοποιείται στις 
φωτογραφικές και κινηµατογραφικές µηχανές για τη λήψη εικόνων 2. 
(συνεκδ.) κινηµατογραφική ή τηλεοπτική ταινία, έργο 3. ΤΥΠΟΓΡ. φύλλο 
από αδιάσταλτο διαφανές υλικό, πάνω στο οποίο αποτυπώνεται κείµενο ή και 
εικόνα που προορίζεται για εκτύπωση. — (υποκ.) φιλ-µάκι (το) (βλ.λ.), 
φιλµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. film < µέσ. αγγλ. filme «µεµβράνη» < αρχ. αγγλ. filmen, που 
συνδ. µε αρχ. αγγλ. fell «δέρµα», λατ. pellis «δέρµα», καθώς και µε το αρχ. 
πέλµα]. 

φιλµάκι (το) {χωρ. γεν.) µικρής διάρκειας κινηµατογραφική ταινία. 
φιλµάρω ρ. µετβ. {φιλµάρισ-α, -µένος} (καθηµ.) 1. τραβώ ταινία 2. ΤΥΠΟΓΡ. 

εµφανίζω σε φιλµ (κείµενο ή φωτογραφίες προς εκτύπωση). — φιλµάρισµα 
(το). [ΕΤΥΜ < φιλµ + παραγ. επίθηµα -άρω, πβ. κ. σουτ-άρω]. 

φίλµογραφία (η) 1. το σύνολο των κινηµατογραφικών ταινιών τις οποίες έχει 
σκηνοθετήσει (κάποιος) ή στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει ή έχει 
συµµετάσχει ένας ηθοποιός: η ~ τού Φ. Φελλίνι 2. κατάλογος 
κινηµατογραφικών ταινιών (συνήθ. µε κοινό θέµα): ~ τού ανεξάρτητου 
αµερικανικού κινηµατογράφου τού έτους 1999. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
filmographie (νόθο συνθ.)]. 

φιλντισένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από φίλντισι: ~ κολιέ | 
άγαλµα ΣΥΝ. σεντεφένιος 2. που µοιάζει, κυρ. στο χρώµα, µ^ε φίλντισι: ~ 
επιδερµίδα. 

φίλντισι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) ο µάργαρος (βλ.λ.) ΣΥΝ. σεντέφι. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. fildisi]. 

φίλο- κ. φιλό- κ. φιλ- α' συνθετικό που δηλώνει αγάπη, προτίµηση, ροπή | κλίση 
προς κάποιον/κάτι: φιλο-πόλεµος, φιλο-πρόοδος, φιλοχρήµατος, φιλ-άσθενος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
φίλος (βλ.λ.)]. 

φιλοβασιλικός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι υπέρ τού θεσµού τής βασιλείας: ~ 
οργάνωση || (κ. ως ουσ.) συγκέντρωση φιλοβασιλικών ΣΥΝ. βασιλόφρων, 
βασιλικός ΑΝΤ. αντιβασιλικός, αντιµοναρχικός 2. αυτός που πρόσκειται στον 
βασιλιά: απόπειρα πραξικοπήµατος από οµάδα ~ στρατηγών. 

φιλογύνής (ο) [αρχ.] {φιλογύνηδες} πρόσωπο που αγαπά τις γυναίκες ΑΝΤ. 
µισογύνης. 

φιλοδασικός, -ή, -ό [1887] αυτός που αποσκοπεί στη φροντίδα και προστασία 
των δασών: ~ πολιτική | πρακτική | νοµοθεσία. 

φιλόδεντρο (το) (συνήθ. ορθ. φυλλόδεντρο) καλλωπιστικό φυτό µε µεγάλα, 
συνήθ. πλατιά, δερµατώδη φύλλα και άνθη που σχηµατίζουν ταξιανθία, η 
οποία περιβάλλεται από ένα µεγάλο φύλλο (σπάθη). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ„ < νεολατ. philodendron. H γρ. φυλλόδε- 

 

φιλο- α συνθετικό φιλο-
αµερικανικός, -ή, -ό 
φιλο-αναρχικός, -ή, -ό 
φιλο-αριστερός, -ή, -ό 
φιλο-βενιζελικός, -ή, -ό 

φιλο-βρετανικός, -ή, -ό 
φιλο-δασικός, -ή, -ό φιλο-
ϊσραηλινός, -ή, -ό φιλο-
κοµουνιστικός, -ή, -ό 

φιλοκυβερνητικός, -ή, -ό 
φιλο-κυπριακός, -ή, -ό 
φιλο-ναζιστής (ο) φιλο-
παλαισπνιακός, -ή, -ό 

φιλο-σερβικός, -ή, -ό 
φιλο-σοβιετικός, -ή, -ό 
φιλο-σταλινικάς, -ή, -ό 
φίλο-τουρκικός, -ή, -ό 

φιλο-χουντικός, -ή, -ό 



φιλοδίκαιος 1884 φιλολογώ 
 

ντρο οφείλεται σε παρετυµολογία προς το φύλλο]. 
φιλοδίκαιος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που αγαπά το δίκαιο. 
φιλόδικος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει την τάση να καταφεύγει συχνά 

στα δικαστήρια: σύµφωνα µε τις στατιστικές, οι Έλληνες είναι ~ λαός ΣΥΝ. 
δικοµανής. — φιλοδικία (η) [µτγν.]. 

φιλοδοξία (η) [µτγν.] {φιλοδοξιών} 1. η αγάπη για τη δόξα και τη διασηµότητα 
2. η ζωηρή επιθυµία για ανάδειξη: φλέγεται από ~ 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
ονειρεύεται κανείς για τη µελλοντική του εξέλιξη, γενικότ. οτιδήποτε 
σηµαντικό ονειρεύεται κανείς να πραγµατοποιήσει: έχει τη - να διαδώσει τις 
φιλειρηνικές του ιδέες στην πατρίδα του || οι νέοι είναι φυσικό να έχουν 
(πολλές) ~ || άνθρωπος χωρίς φιλοδοξίες || µικρές | µεγάλες | προσωπικές | 
πολιτικές | αρρωστηµένες ~ || πραγµατοποιώ τις ~ µου ΣΥΝ. επιθυµία, 
επιδίωξη. 

φιλόδοξος, -η, -ο [αρχ.] (για πρόσ.) 1. αυτός που αγαπά πολύ τη δόξα και τα 
µεγαλεία, που τον διακρίνει ζωηρή επιθυµία για ανάδειξη: είναι πολύ ~ και 
επιδιώκει να ανέβει µε κάθε τρόπο ΣΥΝ. (κακόσ.) µεγαλοµανής ΑΝΤ. 
µετρηµένος, ταπεινός 2. αυτός που έχει πολλές φιλοδοξίες για τη µελλοντική 
του εξέλιξη, που επιδιώκει έντονα να επιτύχει (κάπου) ή να αποκτήσει (κάτι): 
ως επιχειρηµατίας είναι πολύ ~ και ριψοκίνδυνος || - επιστήµονας | καλλιτέχνης 
3. (για πράγµατα) αυτός που φανερώνει φιλοδοξία, που εµπεριέχει υψηλούς 
και δύσκολους στόχους: ~ σχέδιο | στόχος | πρόγραµµα | πολιτική ΣΥΝ. 
µεγαλεπήβολος ΑΝΤ. ταπεινός. — φιλόδοξα επίρρ. 

φιλοδοξώ ρ. µετβ. [αρχ.] {φιλοδοξείς... | φιλοδόξησα} (+να) έχω συγκεκριµένη 
φιλοδοξία, επιθυµώ σφοδρά (να πραγµατοποιήσω έργο, να επιτύχω στόχο 
κ.λπ.): ~ να γίνω συγγραφέας || φιλοδοξεί να καταλάβει υψηλά αξιώµατα. 

φίλοδυτικός, -ή, -ό 1. φιλικός προς τη ∆ύση και τους δυτικούς: ο ισλαµιστής 
πρωθυπουργός άλλαξε πορεία και ακολουθεί πλέον ~ πολιτική 2. ΠΟΛΙΤ. φιλική 
τοποθέτηση απέναντι στα κράτη, κυρίως τις ιθύνουσες Μεγάλες ∆υνάµεις, και 
τους διακρατικούς σχηµατισµούς στον χώρο τού ∆υτικού Ηµισφαιρίου, όπου 
και δεσπόζει η φιλελεύθερη ιδεολογία και η ελεύθερη οικονοµία: ~ κυβέρνηση 
| πολιτική | αρθρογραφία. 

φιλοδώρηµα (το) [µεσν.] {φιλοδωρήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) µικρό 
χρηµατικό ποσό που προσφέρεται σε υπάλληλο για τις υπηρεσίες του: αφήνω 
- στον σερβιτόρο || στο βεστιάριο απαγορεύονται τα -ΣΥΝ. πουρµπουάρ, 
(λαϊκ.) µπαξίσι. 

φιλοδωρώ ρ. µετβ. [µεσν.] {φιλοδωρείς... | φιλοδώρησα} (λόγ.-σπάν.) 
ανταµείβω µε φιλοδώρηµα: ~ τον σερβιτόρο | τον αχθοφόρο || (ειρων.) τον 
φιλοδώρησε µε µια καρπαζιά || το καθεστώς τον φιλοδώρησε µε καταδίκη σε 
φυλάκιση δύο χρόνων. 

φιλόζωος1, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που αγαπά υπέρµετρα τη ζωή, 
που νοιάζεται υπερβολικά γι' αυτήν 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από µαλθακότητα και δειλία, επειδή αγαπά και προσέχει υπερβολικά τον 
εαυτό του ΣΥΝ. µαλθακός, δειλός. — φιλοζωία (η) [µτγν.] 

φιλόζωος2, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αγαπά τα ζώα, που νοιάζεται για αυτά: η ~ 
κυρία ταΐζει τα αδέσποτα τής γειτονιάς ΣΥΝ. ζωόφιλος. — φιλοζωία (η), 
φιλοζωικός, -ή, -ό. 

φιλόζωος ή ζωόφιλος; Τα ζωόφιλος | φιλόζωος ανήκουν σε έναν µικρό 
αριθµό συνθέτων που εµφανίζουν διπλή µορφή: Θεόφιλος -Φιλόθεος, 
Θεόδωρος - ∆ωρόθεος κ.ά. Ωστόσο, κρίνοντας από τη σηµασία τού 
συνθέτου («αυτός που αγαπά τα ζώα») και από παρόµοια σύνθετα, 
κανονικός είναι ο τ. φιλόζωος (< φιλώ «αγαπώ» + ζώο) (πβ. φιλόσοφος = 
αυτός που αγαπά τη σοφία, φιλέλληνας = αυτός που αγαπά τους Έλληνες, 
φιλελεύθερος = αυτός που αγαπά την ελευθερία, φίλεργος = αυτός που 
αγαπά την εργασία, φιλάνθρωπος, φιλαλήθης, φιλανθής, φιλάργυρος, 
φίλαθλος, φιλέρηµος, φιλεργατικός κ.ά.). 

φιλοθεάµων, -ων, -ον {φιλοθεάµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) 
αυτός που του αρέσουν τα θεάµατα: το φιλοθεάµον κοινό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -
ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < φίλο- + -θεάµων < θεώµαι (-άο-) «παρατηρώ, βλέπω» (βλ. λ. 
θέαµα)]. 

Φιλοθέη (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: η οσία ~ η Αθηναία 2. γυναικείο 
όνοµα. 

Φιλόθεος (ο) {-ου κ. -έου} όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < φίλο- (< φίλος) + θεός]. 

φιλόθεος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δείχνει αγάπη και σεβασµό προς τονθεό ΣΥΝ. 
θεοσεβής. — φιλοθεΐα (η) [µτγν.]. 

φιλόθρησκος, -η, -ο [µτγν.] (σπάν.) αυτός που αγαπά τη θρησκεία και ό,τι 
σχετίζεται µε αυτήν, που έχει πολύ ανεπτυγµένο το θρησκευτικό συναίσθηµα 
ΣΥΝ. θρήσκος, θεοσεβής, θεοφοβούµενος ΑΝΤ. άθρησκος, άθεος. 

φιλοκαλια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η αγάπη προς το ωραίο ΣΥΝ. καλαισθησία, 
γούστο ΑΝΤ. απειροκαλία, κακογουστιά 2. ΘΕΟΛ. (α) η αγάπη τού κάλλους, 
τού ωραίου κάι τού καλού- εποµένως, και η αγάπη για τον Θεό, που είναι η 
πηγή τού καλού (β) (µε κεφ.) τίτλος ανθολογηµένων αποσπασµάτων από το 
έργο τού Ωριγένη (γ) (Φιλοκαλία των Ιερών νηπτικών) απάνθισµα έργων 
πατέρων τής Εκκλησίας, από τον 4ο ώς τον 15ο αι., το οποίο συνέταξαν και 
εξέδωσαν (Βενετία 1782) οι άγιοι Νικόδηµος ο Αγιορείτης και Μακάριος 
Κορίνθου. — φιλοκαλώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «καλαισθησία», < αρχ. φιλόκαλος < φιλο-+ 
καλός. Ως θεολ. όρ. πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τους Μ. Βασίλειο και 
Γρηγόριο Ναζιανζηνό, οι οποίοι τιτλοφόρησαν έτσι ορισµένα έρ- 

γα τού Ωριγένη, και αργότερα (1782) χρησιµοποιήθηκε για το εράνι-σµα υπό 
τον τίτλο Φιλοκαλία των ιερών Νηπτικών]. 

φιλόκαλος, -η, -ο [αρχ.] (σπάν.) αυτός που αγαπά το ωραίο, που διαθέτει 
φιλοκαλία ΑΝΤ. αφιλόκαλος, ακαλαίσθητος, κακόγουστος, απει-ρόκαλος. 

φιλοκατήγορος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που του αρέσει να κατηγορεί, να 
επικρίνει τους άλλους. 

φιλοκερδής, -ής, -ές [αρχ.] [φιλοκερδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
αγαπά υπερβολικά το κέρδος, που κερδοσκοπεί: ~ επαγγγελ-µατίας ΑΝΤ. 
αφιλοκερδής, ανιδιοτελής. — φιλοκερδώς επίρρ., φιλοκέρδεια (η) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

φιλοκίνδυνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που του αρέσει ο κίνδυνος, που επιδιώκει να 
εκτίθεται σε κίνδυνο ΣΥΝ. ριψοκίνδυνος. 

φιλοκόλακας (ο) [αρχ.] {φιλοκολάκων} πρόσωπο που του αρέσει να κολακεύει. 
Φιλοκτήτης (ο) ΜΥΘΟΛ. Θεσσαλός ηγεµόνας που έλαβε µέρος στην 

εκστρατεία κατά τής Τροίας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < φίλο- (< φίλος) + -κτήτης < θ. κτη- τού ρ. κτώµαι (βλ. 
λ. κτή-µα, κτή-σις)]. 

φιλολαϊκός, -ή, -ό [1896] αυτός που φανερώνει αγάπη για τον λαό και 
υπερασπίζεται τα συµφέροντα του: - µέτρο | πολιτική ΑΝΤ. αντιλαϊκός. 

Φιλόλαος (ο) {-ου κ. -άου} αρχαίος Έλληνας πυθαγόρειος φιλόσοφος (5ος αι. 
π.Χ.) από τον Κρότωνα τής Κάτω Ιταλίας. [ΕΤΥΜ αρχ· κύρ. όν. < φίλο- (< 
φίλος) + λαός]. 

φιλολογία (η) {φιλολογιών} 1. (γενικά) η επιστήµη που µελετά συγκεκριµένη 
γλώσσα και λογοτεχνία, συχνά σε συνδυασµό και µε άλλες πλευρές τού 
αντίστοιχου πολιτισµού (π.χ. ιστορία, τέχνες κ.λπ.): νεοελληνική | γερµανική ~ 
2. (ειδικότ.-παλαιότ.) η σπουδή των αρχαίων γλωσσών, κυρ. από την άποψη 
τής κριτικής αποκατάστασης, τής µελέτης τής γνησιότητας και τής ερµηνείας 
των κειµένων που έχουν διασωθεί από την αρχαιότητα, καθώς επίσης και των 
σχέσεων των κειµένων αυτών µε τον πολιτισµό και τον συγγραφέα τους: αρ-
χαία ελληνική | λατινική | σανσκριτική ~ 3. (περιληπτ.) το σύνολο των γραπτώς 
παραδεδοµένων έργων έθνους, εποχής κ.λπ.: αγγλική | γαλλική | γερµανική | 
αρχαία | µεσαιωνική | βυζαντινή | νεοελληνική ~ ΣΥΝ. γράµµατα, γραµµατεία 
4. (περιληπτ.) το σύνολο των συγγραµµάτων που αναφέρονται σε ορισµένο 
κλάδο τού επιστητού: η υπό έκδοση σειρά θα πλουτίσει τη νοµική ~ τής χώρας 
µας || ιατρική | εκκλησιαστική ~ ΣΥΝ. γραµµατεία · 5. (µειωτ.) (συνήθ. στον 
πληθ.) οµιλία χωρίς ουσία, άσκοπη φλυαρία: άσε τις ~ και προχώρησε στην ου-
σία! || κάνει ~, δεν λέει τίποτε σηµαντικό ΣΥΝ. αερολογία, πολυλογία. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «φιλοµάθεια, αγάπη για τη λογοτεχνία», < φιλόλογος 
(βλ.λ.)]. 

φιλολογία - λογοτεχνία - θεωρία τής λογοτεχνίας - συγκριτική φιλολογία. 
Συχνά εµφανίζεται σύγχυση στη χρήση αυτών των όρων, οι οποίοι 
διαφέρουν ουσιωδώς µεταξύ τους. Λογοτεχνία είναι η τέχνη τού λόγου, τα 
έργα τής ποίησης και τής πεζογραφίας που γράφονται από τους λογοτέχνες, 
ποιητές ή πεζογράφους. Φιλολογία είναι η επιστήµη που µελετά τα 
λογοτεχνικά έργα και γενικότερα την πνευµατική παραγωγή ενός λαού (η 
αρχαία φιλολογία µελετά όχι µόνο τα λογοτεχνικά έργα, αλλά τα πάσης 
φύσεως κείµενα που έχουν διασωθεί, φιλοσοφικά, ιστορικά, επιστηµονικά 
κ.ά.). Συγκριτική φιλολογία είναι η επιστήµη που µελετά συγκριτικά τις 
λογοτεχνίες των διαφόρων χωρών (π.χ. ελληνική και αγγλική λογοτεχνία, 
γαλλική και γερµανική λογοτεχνία ή την ευρωπαϊκή λογοτεχνία γενικότερα 
κ.τ.ό.). Θεωρία τής λογοτεχνίας (ή λογοτεχνική κριτική ή κριτική τής 
λογοτεχνίας) είναι επίσης η επιστήµη που µελετά τα γενικά θέµατα τής 
δοµής, λειτουργίας, ανάλυσης, περιγραφής και αξιολόγησης των έργων τής 
λογοτεχνίας· έχει δηλ. έντονα θεωρητικό χαρακτήρα. 

φιλολονίζω ρ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. φιλολογίζων, -ούσα, -ον | φιλολό-γισα} 
(λόγ.-συχνά µειωτ.) ασχολούµαι ερασιτεχνικά µε τη φιλολογία: 
φιλολογίζοντες κύκλοι. 
[ΕΤΥΜ. < φιλολογία + παραγ. επίθηµα -ίζω (πβ. µτγν. επίθ. φιλολογι-στικός)]. 

φιλολογικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φιλολογία ή τον 
φιλόλογο: - µελέτη | σπουδές | ενασχόληση | περιοδικό | κριτική || ~ σαλόνι 
(χώρος, συνήθ. σε ιδιωτικό σπίτι, όπου οι προσκεκληµένοι συζητούν για τη 
λογοτεχνία, για πνευµατικά ζητήµατα) || ~ βραδιά' ΦΡ. φιλολογικό µάθηµα 
καθένα από τα σχολικά µαθήµατα, που ανήκουν στον χώρο των 
ανθρωπιστικών επιστηµών (γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία, φιλοσοφία, έκθεση) 
2. αυτός που σχετίζεται µε τη λογοτεχνία ή τους λογοτέχνες: ~ κείµενο | 
ψευδώνυµο ΣΥΝ. λογοτεχνικός 3. (µειωτ.) αυτός που δεν έχει συγκεκριµένο 
στόχο ή ουσιαστικό περιεχόµενο' ΦΡ. (α) φιλολογική συζήτηση | κουβέντα 
(µειωτ.) συζήτηση γενική, όχι λεπτοµερής, συχνά και χωρίς ουσιαστικό πε-
ριεχόµενο (β) φιλολογικό ενδιαφέρον (ί) το ενδιαφέρον για φιλολογικά 
θέµατα (ii) (σκωπτ.) το ενδιαφέρον που πηγάζει από περιέργεια και όχι από 
διάθεση για ουσιαστική γνώση. — φιλολογικ-ά | -ώς [1845] επίρρ. 

φιλόλογος (ο/η) {φιλολόγ-ου | -ων, -ους} 1. ο επιστήµονας που έχει ειδικευθεί 
στη φιλολογία 2. ο πτυχιούχος φιλολογίας που διδάσκει φιλολογικά µαθήµατα 
στη µέση εκπαίδευση (βλ. λ. φιλολογικός). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «φίλος 
των λόγων, τής ρητορικής και τής λογοτεχνίας», < φίλο- + λόγος. Στη µτγν. 
γλώσσα η λ. δήλωσε τον σπουδαστή και τον λόγιο]. 

φιλολογώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {φιλολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. 
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(σπάν.) ασχολούµαι µε τη φιλολογία 2. (καταχρ.) ασχολούµαι µε τη 
λογοτεχνία · 3. (µειωτ.) µιλώ άσκοπα, φλυαρώ: φιλολογούν µε τις 
ώρες χωρίς να καταλήγουν πουθενά. 

φιλοµαθής, -ής, -ές {φιλοµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· φιλοµαθέστ-ερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που αγαπά τη µάθηση, που επιδιώκει να αποκτή-
σει όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις: - νέος ΣΥΝ. λόγιος. — φι-
λοµάθεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < φίλο- + -µαθής, από το θ. τού αορ. β' εµαθ-ον του ρ. 
µανθάνω]. 

Φιλοµήλα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Αθήνας Πανδίονος, 
την οποία οι θεοί µεταµόρφωσαν σε χελιδόνι 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., θηλ. τού Φιλόµηλος «αυτός που αγαπά τα πρόβατα» < 
φίλο- (< φίλος) + -µηλος < µήλον «πρόβατο» (βλ. λ. µηλωτή)]. 

φιλόµουσος, -η (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που αγαπά τη µου-
σική ANT. άµουσος 2. (γενικότ.) αυτός που αγαπά τις καλές τέχνες 
ΣΥΝ. φιλότεχνος ANT. άµουσος 3. αυτός που αγαπά τη γνώση, τη µόρ-
φωση, που επιδιώκει να αποκτήσει µόρφωση ΣΥΝ. φιλοµαθής, φιλί-
στωρ, φιλεπιστήµων. — φιλοµουσία (η) [µτγν.]. 

φιλονεϊστής (ο) [1840] πρόσωπο που αγαπά τους νέους. — φιλονεϊ-
σµός)ο)[1890]. 

φιλονικία (η) [αρχ.] {φιλονικιών} (λόγ.) η εριστική εκδήλωση, σύ-
γκρουση µεταξύ προσώπων, κυρ. µε λόγια: η κληρονοµιά προκάλεσε 
πολλές ~ στην οικογένεια ΣΥΝ. λογοµαχία, διαπληκτισµός, διένεξη, 
(λαϊκ.) τσακωµός, καβγάς, µάλωµα. — φιλόνικος, -η, -ο [αρχ.]. 

φιλονικω ρ. αµετβ. [αρχ.] {φιλονικείς... | φιλονίκησα} (λόγ.) έρχοµαι 
σε διαπληκτισµό, στήνω καβγά ΣΥΝ. λογοµαχώ, ερίζω, διαπληκτίζο-
µαι, (λαϊκότ.) µαλώνω, τσακώνοµαι, καβγαδίζω. 

φιλόνοµος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που σέβεται και τηρεί 
τους νόµους, που υπακούει πρόθυµα σε αυτούς: ~ πολίτης ΣΥΝ. νο-
µοταγής,_ νοµιµόφρων. — φιλονοµία (η). 

φιλοξενία (η) [αρχ.] {φιλοξενιών} 1. το να είναι κανείς φιλόξενος: 
φηµίζεται για τη - του ANT. αφιλοξενία 2. (γενικότ.) η παροχή στέγης 
και περιποίησης: το ξενοδοχείο µας προσφέρει ~ σε διακόσιους περί-
που τουρίστες καθηµερινά. 

φιλόξενος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που υποδέχεται και περιποιείται µε 
εγκαρδιότητα επισκέπτες ή ξένους: ~ λαός | χώρα || (κατ' επέκτ.) ~ 
σπίτι ANT. αφιλόξενος 2. φιλικός και εγκάρδιος προς τους ξένους: ~ 
διάθεση. — φιλόξενα επίρρ. 

φιλοξενώ ρ. µετβ. [µτγν.] {φιλοξενείς... | φιλοξέν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. παρέχω δωρεάν στέγη και περιποιούµαι (ξένο ή επισκέ-
πτη) στο σπίτι, στην πατρίδα, στον τόπο µου: το καλοκαίρι θα φιλο-
ξενήσω για τρεις εβδοµάδες έναν Βέλγο φίλο µου 2. παρέχω στέγη, 
περιποίηση, εξυπηρέτηση επί πληρωµή: αυτό το ξενοδοχείο φιλοξενεί 
δέκα χιλιάδες άτοµα τον χρόνο 3. προσφέρω τον χώρο στον οποίο θα 
γίνει (κάτι) ή θα εµφανιστεί (κάποιος/κάτι): η Αθήνα θα φιλοξενήσει 
την άλλη εβδοµάδα τη διάσηµη καλλιτέχνιδα || το Ηρώδειο φιλοξενεί 
σειρά µουσικών εκδηλώσεων || το µουσείο φιλοξενεί συλλογή από κι-
νέζικα γλυπτά 4. (µτφ.) καταχωρίζω σε φύλλο εφηµερίδας, περιοδι-
κού κλπ.: το σηµερινό φύλλο φιλοξενεί στις στήλες του ένα άρθρο τού 
διάσηµου Ιταλού συγγραφέα || οι δηλώσεις τού υπουργού φιλο-
ξενήθηκαν σε αθηναϊκή εφηµερίδα 5. (σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτι-
κές εκποµπές) έχω στο στούντιο ως προσκεκληµένο: στη σηµερινή 
εκποµπή φιλοξενούµε τον υπουργό Παιδείας 6. ΑΘΛ. υποδέχοµαι, ως 
γηπεδούχος, οµάδα που θα αγωνιστεί στην έδρα µου: στη Ν. Φιλα-
δέλφεια η Α.Ε.Κ. φιλοξενεί τον Π.Α.Ο. ΣΥΝ. υποδέχοµαι 7. (η µτχ. φι-
λοξενούµενος, -η, -ο) (α) (ως ουσ.) το πρόσωπο που φιλοξενείται κά-
που: αυτή την εβδοµάδα έχουµε φιλοξενούµενους στο σπίτι ΣΥΝ. ξέ-
νος, µουσαφίρης (β) ΑΘΛ. για οµάδα που παίζει εκτός έδρας ως προς 
τη γηπεδούχο οµάδα: οι φιλοξενούµενοι προηγήθηκαν νωρίς στο 
σκορ || η ~ οµάδα. 

φιλοπαίγµων, -ων, -ον {-όνος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) 
αυτός που έχει ή που γίνεται µε εύθυµη ή περιπαικτική διάθεση: µε 
τη φιλοπαίγµονα στάση της τον προκαλούσε. Επίσης (καθηµ.) φιλο-
παίγµονος (ο/η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < φίλο- + -παίγµων < παίζω, από θ. αορίστου παικ- + πα-
ραγ. επίθηµα -µων]. 

φιλοπατρία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) η αγάπη για την πατρίδα ΣΥΝ. πα-
τριωτισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικισµός. 

φιλόπατρις, -ις, -ι [µτγν.] {φιλοπάτρ-ιδος, -ι(ν) | -ιδες, -ίδων} (λόγ.) 
αυτός που αγαπά την πατρίδα του, που τρέφει πατριωτικά αισθήµα-
τα ΣΥΝ. πατριώτης. 

φιλοπερίεργος, -η, -ο [1883] 1. (κακόσ.) υπερβολικά περίεργος, αυτός 
που εκδηλώνει αδιάκριτο ενδιαφέρον ΣΥΝ. αδιάκριτος ANT. δια-
κριτικός 2. αυτός που εκδηλώνει περιέργεια, ενδιαφέρον για τα πράγ-
µατα γύρω του. — φιλοπεριέργεια (η). 

Φιλοποίµην (ο) {Φιλοποίµεν-ος, -α} 1. αρχαίος Έλληνας στρατηγός 
τής Αχαϊκής Συµπολιτείας (253-183 π.Χ.), ο οποίος προσπάθησε να 
αναβιώσει τη δόξα τής κλασικής εποχής 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < φίλο- (< 
φίλος) + ποιµήν]. 

φιλοπόλεµος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που αγαπά τον πό-
λεµο, που επιδιώκει τον πόλεµο: οι ~ κύκλοι µπορεί να σύρουν σε πε-
ριπέτειες τη χώρα µας ΣΥΝ. πολεµοχαρής, πολεµικός ΑΝΤ. ειρηνόφι-
λος, ειρηνιστικός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που εκφράζει αγάπη για τον 
πόλεµο, που υποστηρίζει την προοπτική τού πολέµου: ~ διάθεση/ πο-
λιτική | προπαγάνδα ΣΥΝ. πολεµοχαρής ΑΝΤ. ειρηνόφιλος, φιλειρηνι-
κός, αντιπολεµικός. 

φιλόπονος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αγαπά την εργασία, που δεν απο-
φεύγει τους κόπους τής δουλειάς: -µαθητής | υπάλληλος ΣΥΝ. φίλερ-
γος, εργατικός, δραστήριος ΑΝΤ. φυγόπονος, οκνηρός, νωθρός, (λαϊκ.) 

ακαµάτης, τεµπέλης. — φιλοπονία (η) [αρχ.]. 
φιλοποσια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η αγάπη για την κατανάλω-
ση οινοπνευµατωδών ποτών. — φιλοπότης (ο) [αρχ.], φιλοπότις (η) 
[µτγν.] {φιλοπότιδος}. 

φιλοπράγµων (ο/η) {φιλοπράγµ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} (λόγ.) 1. 
αυτός που του αρέσει να ασχολείται µε πολλά, που έχει πολλές δρα-
στηριότητες ΣΥΝ. πολυπράγµων, πολυάσχολος, δραστήριος ΑΝΤ 
απράγµων, ολιγοπράγµων, αδρανής 2. (κακόσ.) αυτός που του αρέσει 
να ανακατεύεται σε ξένες υποθέσεις, να αναµειγνύεται παντού ΣΥΝ. 
φιλοπερίεργος, αδιάκριτος ΑΝΤ. διακριτικός. — φιλοπραγµοσύνη (η) 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φίλο- + -πράγµων < πράγµα]. 

φιλοπρόοδος, -η, -ο [1853] 1. (για πρόσ.) αυτός που αγαπά και επιθυ-
µεί την πρόοδο, που επιδιώκει να προοδεύει συνεχώς 2. αυτός που συ-
ντελεί, που συµβάλλει στην πρόοδο: ~ µέτρα | πολιτική. 

φιλόπρωτος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που επιθυµεί να έχει 
πάντοτε τα πρωτεία, που επιδιώκει να έχει την πρωτοκαθεδρία. — 
φιλοπρωτία (η) [µτγν.]. 

φιλόπτωχος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) (για ιδρύµατα) αυτός που λειτουργεί 
υπέρ των φτωχών, που αποβλέπει στην παροχή βοήθειας στους 
φτωχούς: ~ εταιρεία | ταµείο. 

φίλος (ο) 1. το πρόσωπο ανδρικού φύλου µε το οποίο συνδέεται κα-
νείς µε σχέση αµοιβαίας αγάπης, αφοσίωσης και κατανόησης, χωρίς 
να υπάρχει συγγένεια ή ερωτικό ενδιαφέρον: µου στάθηκε πάντα κα-
λός ~ || Ακουσε µε! Σου µιλάω σαν ~|| ο Μιχάλης κι εγώ είµαστε αχώ-
ριστοι ~ || το βράδυ θα έλθουν στο σπίτι συγγενείς και ~ || ας χωρί-
σουµε σαν δύο καλοί ~ || σ'ευχαριστώ, είσαι αληθινός ~! || µεταξύ φί-
λων δεν χρειάζονται τυπικότητες || έχει φίλο τον δήµαρχο || (κατ' επέ-
κτ.) ο σκύλος είναι ο καλύτερος | πιστότερος - τού ανθρώπου || οικο-
γενειακός | στενός | επιστήθιος | παιδικός | κοινός ~|| ο Γιάννης είναι 
προσωπικός ~ τού πρωθυπουργού ΑΝΤ. εχθρός· ΦΡ. (α) από µακριά και 
φίλοι για περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να υπάρξει 
πραγµατική φιλία, οπότε είναι προτιµότερο να τηρούνται οι τύποι 
και οι αποστάσεις· (παροιµ.) (β) ο καλός ο φίλος στην ανάγκη φαί-
νεται η καλύτερη απόδειξη τής πραγµατικής φιλίας είναι η βοήθεια, 
η συµπαράσταση στις δύσκολες στιγµές (γ) αγάπα τον φίλο σου µε 
τα ελαττώµατα του βλ. λ. αγαπώ (δ) δείξε µου τον φίλο σου, να σου 
πω ποιος είσαι το ποιόν ενός ανθρώπου το καταλαβαίνει κανείς βλέ-
ποντας ποιους συναναστρέφεται (ε) οι καλοί λογαριασµοί κάνουν 
τους καλούς φίλους βλ. λ. λογαριασµός (στ) όταν έχεις τέτοιους φί-
λους, τι τους θέλεις τους εχθρούς για περιπτώσεις στις οποίες βλά-
πτεται κανείς από πρόσωπο που θεωρούσε φίλο 2. (κατ' επέκτ.-κατα-
χρ.) το πρόσωπο ανδρικού φύλου µε το οποίο υπάρχει σχέση γνωρι-
µίας, µε το οποίο κάνει κάποιος παρέα ΣΥΝ. γνωστός 3. (α) ο εραστής 
(παντρεµένης γυναίκας): η γυναίκα του βρήκε | έπιασε φίλο (β) ο ερω-
τικός σύντροφος (ανύπαντρης γυναίκας): ήρθε µαζί µε τον ~ της ΣΥΝ. 
εραστής, αγαπητικός, (οικ.) γκόµενος 4. το πρόσωπο που έχει ευνοϊκή 
διάθεση προς κάποιον: κοίτα να τον έχεις ~, γιατί είναι ισχυρό πρό-
σωπο! ΑΝΤ. εχθρός, πολέµιος 5. το πρόσωπο που τρέφει αισθήµατα συ-
µπάθειας, που ευνοεί ή υποστηρίζει κάτι: ~ των γραµµάτων | των τε-
χνών || ο Ούλοφ Πάλµε υπήρξε ~ τής Ελλάδας- ΦΡ. δεν είµαι φίλος 
(ευγενικός τρόπος να αρνηθεί κανείς κάτι που του προσφέρεται): -Θα 
πάρετε λίγο τυρί; -Ευχαριστώ, δεν είµαι φίλος (τού τυριού) 6. αυτός 
που δεν έχει εχθρικές προθέσεις: µη φοβάσαι, είµαι ~ σου.'· (µτφ.) 7. η 
χώρα, ο λαός µε τον οποίο υπάρχουν σχέσεις ειρήνης, αλληλεγγύης ή 
και συµµαχίας σε καιρό πολέµου: (κ. ως επίθ.) δύο ~ λαοί 8. οποιοσ-
δήποτε ή οτιδήποτε βοηθεί, είναι χρήσιµο)ς): η τεχνολογία είναι ~ τού 
ανθρώπου, όταν χρησιµοποιείται σωστά 9. (κλητ. φίλε (µου)) (α) (οικ.) 
ως προσφώνηση προς άγνωστο πρόσωπο: ~, µήπως ξέρεις αυτή τη δι-
εύθυνση; || ~, φέρε µας δύο καφέδες! || (απειλητικά) Τι τρέχει, ~; Έχεις 
πρόβληµα; (β) ως προσφώνηση, συχνά µε διάθεση ελαφρός ειρωνείας 
ή για καλλιέργεια κλίµατος οικειότητας: κάνεις λάθος, -µου- ΦΡ. φί-
λοι µου ως προσφώνηση προς ακροατήριο: σήµερα, ~, θα µιλήσουµε 
για το πρόβληµα τής υπογεννητικότητας 10. (οικ.) για να δηλωθεί 
πρόσωπο, το όνοµα τού οποίου είναι άγνωστο· χρησιµοποιείται αντί 
τού αυτός: ωραία τα λέει ο ~ 11. (ως επίθ.) αγαπητός: οι φίλοι ακρο-
ατές µπορούν να παρεµβαίνουν στην τηλεοπτική συζήτηση- ΦΡ. φίλος 
Πλάτων, αλλά φιλτέρα η αλήθεια αγαπώ τον Πλάτωνα, αγαπώ όµως 
περισσότερο την αλήθεια' για να δηλωθεί ότι όποιος αναζητεί την 
αλήθεια, δεν επηρεάζεται από προσωπικές συµπάθειες. — (υποκ.) 
φιλαράκος (ο) (βλ.λ.) κ. φιλαράκι (το), (αργκό) φιλάρα (η) (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενωτικό. 
[ΕΤΎΜ a-Pi-, ayv. ετύµου. o µυκ. αόρ. pi-ra-me-no (*φιλάµενος), όπως 
και τα παράγ. φιλ-ίων, φίλ-τερος, φίλ-τατος κ.ά., δείχνουν ότι αρχικό 
είναι το θ. φιλ- (και όχι θ. φι- + επίθηµα -λος), από το οποίο προέκυ-
ψαν τόσο το θ. φίλε- (φιλέ-ω | -ω) όσο και το θ. φίλο- (φίλος). Εντού-
τοις, καµία σύνδεση µε I.E. τ. δεν είναι δυνατόν να τεκµηριωθεί. Η λ. 
φίλος δεν προσδιόριζε αρχικώς σχέση συναισθηµατική, αλλά δήλω-
νε κυρ. την ένταξη στην ίδια κοινωνική οµάδα, καθώς επίσης και τη 
σχέση που προέκυπτε έπειτα από φιλοξενία. Ωστόσο, και το σηµερι-
νό σηµασιολογικό περιεχόµενο τής λ. είναι ήδη αρχ.]. 

-φίλος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό ονοµάτων, τα οποία 
δηλώνουν αυτόν που αγαπά ή προτιµά κάτι: αγγλό-φιλος, βιβλιό-φι-
λος, ειρηνό-φιλος, θεατρό-φιλος, οµοφυλό-φιλος, υδρό-φιλος. [ΕΤΥΜ 
Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
φίλος, απαντά δε και σε ελληνογενή σύνθετα (λ.χ. αγγλ. hydrophile)]. 

φιλοσόφηµα (το) [αρχ.] {φιλοσοφήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.η διερεύ-
νηση φαινοµένου µέσα στα όρια τής φιλοσοφίας, φιλοσοφική έρευνα 
ή πραγµατεία 2. (συνεκδ.) φιλοσοφική ιδέα, δόγµα συγκεκριµένης 
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φιλοσοφίας: ο ισχυρισµός περί ανυπαρξίας τού Θεού είναι ένα από τα 
βασικά ~ τού διαλεκτικού υλισµού. φιλοσοφηµένος, -η, -ο → φιλοσοφώ 
φιλοσοφία (η) [αρχ.] {φιλοσοφιών} 1. η λογική έρευνα και ανα-
ζήτηση τής φύσης των πραγµάτων και τής αλήθειας των όντων και 
των φαινοµένων, τής γνώσης, των αξιών κλπ., η συστηµατική εξέτα-
ση τού κόσµου και ο επιστηµονικός κλάδος που διαµορφώνεται από 
αυτή την προσπάθεια: ασχολούµαι µε τη ~ || σπουδάζω ~|| ο θάνατος 
είναι από τα βασικότερα ζητήµατα που απασχόλησαν τη ~ ανά τους 
αιώνες || η αισθητική, η ηθική, η λογική, η µεταφυσική, η γνωσιολογία 
είναι κλάδοι τής - 2. (συνεκδ.) η διδασκαλία, το σύστηµα φιλοσόφου 
ή φιλοσοφικής κατεύθυνσης ή περιόδου τής ιστορίας: η ~ τού 
Πλάτωνα | τού Χέγκελ | τού Μαρξ || προσωκρατική | αριστοτελική | 
στωική | επικούρεια | καρτεσιανή | καντιανή ~ || αρχαία | µεσαιωνική | 
νεότερη ~ 3. η σπουδή τής εξέλιξης τής φιλοσοφίας (σηµ. 1), των 
διαφόρων φιλοσοφικών συστηµάτων: σπουδάζω ~ || φοιτητής φιλοσο-
φίας 4. η θεωρία ή το σύνολο των ιδεών που αποτελούν τη βάση γνω-
στικού αντικειµένου, δραστηριότητας: πολιτική ~ || ~ τής ιστορίας | 
τής τέχνης | τού ∆ικαίου | τής γλώσσας | ενός νόµου· ΦΡ. αναλυτική 
και γλωσσική φιλοσοφία βλ. λ. αναλυτικός 5. ο τρόπος µε τον οποίο ε-
κτιµά κανείς γενικώς τα πράγµατα, τη ζωή: η δική µου ~ για τις δύ-
σκολες καταστάσεις είναι η εξής... || για τους Γερµανούς η επιτυχία 
στην εργασία είναι κάτι πολύ σηµαντικό' οι Έλληνες έχουν µιαν άλλη 
~ 6. (µειωτ.) οι ασαφείς, πολύπλοκοι και υπερβολικά γενικόλογοι 
συλλογισµοί: (κυρ. στον πληθ.) Ασε τις ~! Εδώ χρειαζόµαστε συγκε-
κριµένες λύσεις- ΦΡ. δεν θέλει (και πολλή) φιλοσοφία δεν χρειάζεται 
πολλή σκέψη, είναι απλό και ευνόητο: Ποιος φταίει; Ε, ~! (είναι εύκολο 
να το βρεις). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. 

φιλοσοφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φιλοσοφία: 
~ σύστηµα | θεωρία | αρχή | δόγµα | στοχασµός | σύγγραµµα | λόγος | 
δοκίµιο | ερώτηµα 2. Φιλοσοφική (Σχολή) πανεπιστηµιακή σχολή 
που περιλαµβάνει διάφορα τµήµατα, στα οποία διδάσκεται η 
φιλοσοφία και οι άλλες ανθρωπιστικές επιστήµες (η φιλολογία, η 
ιστορία, η αρχαιολογία, η ψυχολογία, η παιδαγωγική κ.λπ.). — φιλο-
σοφικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

φιλοσοφικότητα (η) {χωρ. πληθ.} η τάση ή η έφεση προς φιλοσοφικό 
στοχασµό. 

φιλόσοφος (ο/η) [αρχ.] {φιλοσόφ-ου | -ων, -ους} 1. ο φίλος τής σο-
φίας, το πρόσωπο που αγαπά τη γνώση και την έρευνα 2. το πρόσω-
πο που διατυπώνει δικό του φιλοσοφικό σύστηµα, που διατυπώνει φι-
λοσοφικούς στοχασµούς: ο Πλάτων ήταν ένας από τους µεγαλύτε-
ρους ~ τής αρχαιότητας || προσωκρατικός | στωικός | επικούρειος | 
σχολαστικός | ιδεαλιστής | µαρξιστής ~|| ο από σκηνής ~ (χαρακτη-
ρισµός τού Ευριπίδη λόγω τής συνήθειας του να βάζει στο στόµα 
ηρώων του δικές του φιλοσοφικές απόψεις) 3. (µτφ.) αυτός που αντι-
µετωπίζει τις δυσκολίες και τα προβλήµατα τής ζωής µε σκέψη και 
γνώση, µε εγκαρτέρηση και απάθεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. 

φιλοσοφώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {φιλοσοφείς... | φιλοσόφ-ησα, -
ηµένος} ♦ (αµετβ.) 1. σκέπτοµαι και ερευνώ τα πράγµατα µε τρόπο 
φιλοσοφικό, σε έκταση και σε βάθος: Αρκετά φιλοσοφήσαµε! Καιρός 
ν' ασχοληθούµε και µε πρακτικά ζητήµατα! 2. σκέπτοµαι γύρω από 
ένα θέµα µε διαφορετικό τρόπο από τον συνηθισµένο, συνήθ. πιο νη-
φάλιο ή πιο αισιόδοξο: στη ζωή χρειάζεται να φιλοσοφείς και λίγο, 
για να µην τρελαθείς ♦ (µετβ.) 3. αντιµετωπίζω τα πράγµατα µε φι-
λοσοφική διάθεση· ΦΡ. το φιλοσοφώ σκέφτοµαι (κάτι) πιο ήρεµα και 
αναλυτικά και από άλλη οπτική γωνία, συνήθ. πιο αισιόδοξη: Μη χά-
νεις την ψυχραιµία σου! Ας το φιλοσοφήσουµε λίγο! 4. (η µτχ. φιλο-
σοφηµένος, -η, -ο) (α) αυτός που ενέχει ή φανερώνει φιλοσοφική 
σκέψη: ~ άποψη (β) αυτός που χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να 
ξεπερνά τις δυσκολίες µε νηφάλια σκέψη: ~ άτοµο | στάση. 

φιλόστοργος, -η, -ο [αρχ.] ο γεµάτος στοργή, αυτός που συµπεριφέ-
ρεται προστατευτικά, µε τρυφερότητα: ~ µητέρα ΣΥΝ. στοργικός, τρυ-
φερός ANT. άστοργος. — φιλόστοργα επίρρ., φιλοστοργία (η) [αρχ.]. 

Φιλόστρατος (ο) {-ου κ. -άτου} όνοµα τεσσάρων αρχαίων Ελλήνων 
σοφιστών (2ος αι. µ.Χ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < φίλο- (< φίλος) + 
στρατός]. 

φιλότεκνος, -η, -ο [αρχ.] 1. (λόγ.-σπάν.) αυτός που αγαπά τα παιδιά 
του: ~ γονέας | πατέρας 2. (για ατέκνους) αυτός που αγαπά πολύ τα 
παιδιά, που επιθυµεί πολύ να αποκτήσει παιδιά: το ορφανό θα δοθεί 
σε ~ ζευγάρι, για να το µεγαλώσει. — φιλοτεκνία (η) [µτγν.]. 

φιλοτελισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η ερασιτεχνική ή επαγγελµατική 
ενασχόληση µε τη συλλογή, µελέτη ή εµπορία γραµµατοσήµων και 
άλλων αντικειµένων ταχυδροµικής χρήσεως (π.χ. σφραγίδων, φακέ-
λων πρώτης ηµέρας κυκλοφορίας κ.ά.). Επίσης (σπάν.) φιλοτέλεια 
(η). — φιλοτελικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < φιλο- + -τελισµός < τέλος (βλ.λ.). o αντίστοιχος ξέν. όρ., έχει 
διαφορετική ετυµολογική προέλευση, < γαλλ. philatélisme < phil-(< 
φιλ(ο)-) + -atélisme < ατέλεια «απαλλαγή από έξοδα», επειδή µε τη 
χρήση γραµµατοσήµων ο παραλήπτης απαλλασσόταν από τα τέλη 
αλληλογραφίας, τα οποία επωµιζόταν ο αποστολέας], 

φιλοτελιστής (ο), φιλοτελιοτρια (η) {φιλοτελιστριών} πρόσωπο που 
ασχολείται µε τον φιλοτελισµό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ελληνογενούς γαλλ. philatéliste (βλ. κ. φιλοτε-
λισµός)]. 

φιλοτεχνηµα (το) [µτγν.] {φιλοτεχνήµ-ατος | -ατα,-άτων} (λόγ.) έργο 
κατασκευασµένο µε τέχνη, προϊόν τής έµπνευσης και τής εργασίας 
καλλιτέχνη ΣΥΝ. καλλιτέχνηµα, κοµψοτέχνηµα. 

φιλότεχνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αγαπά την τέχνη, τις καλές τέ-
χνες, που παρακολουθεί την εξέλιξη και τα καλλιτεχνικά ρεύµατα 
των καλών τεχνών (ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ.): πολλοί - παρευρέ- 

θηκαν στα εγκαίνια τής έκθεσης ζωγραφικής || ένα πλατύ ~ κοινό 
ΣΥΝ. φιλόµουσος. — φιλοτεχνία (η) [αρχ.]. 

φιλοτεχνώ ρ. µετβ. [αρχ.] {φιλοτεχνείς... | φιλοτέχν-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. κατασκευάζω ή επεξεργάζοµαι (κάτι) µε καλλι-
τεχνική διάθεση ΣΥΝ. καλλιτεχνώ 2. (γενικότ.) δηµιουργώ (έργο τέ-
χνης): ο δήµαρχος τίµησε τον γλύπτη που φιλοτέχνησε το άγαλµα τής 
πλατείας. 

φιλοτίµηση (η) → φιλοτιµώ 
φιλοτιµία (η) [αρχ.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η έντονη συναίσθηση τής 

προσωπικής τιµής και τής αξιοπρέπειας, που εκδηλώνεται κυρ. µε 
την επιθυµία κάποιου να κερδίζει την εκτίµηση των άλλων, µε την 
ευαισθησία του ως προς το τι σκέφτονται οι άλλοι γι' αυτόν: κεντρί-
ζω τη ~ κάποιου ΣΥΝ. φιλότιµο, ευθιξία, εγωισµός ΑΝΤ. αφιλοτιµία, 
αναισθησία, παχυδερµία 2. η προθυµία στην εκτέλεση εντολής, κα-
θήκοντος κ.λπ. ή στην παροχή υπηρεσίας ή εκδούλευσης: εργάζεται 
µε πολλή ~ ANT. απροθυµία, δυστροπία· ΦΡ. κάνω την ανάγκη φιλοτι-
µία | (λόγ.) την ανάγκην φιλοτιµίαν ποιούµενος βλ. λ. ανάγκη 3. η 
ανωτερότητα, η ευγένεια ψυχής που εκδηλώνεται κυρ. µε τη γενναι-
οδωρία ΑΝΤ. µικροψυχία, φιλαργυρία 4. (συνεκδ.) κάθε γενναιόδωρη 
πράξη που φανερώνει φιλοτιµία, εκδήλωση χαρακτηριστική τού φι-
λότιµου ανθρώπου (σηµ. 3): άµα αρχίσει τις -, δεν του µένει δεκάρα 
στην τσέπη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέµυθος. 

φιλότιµο (το) {χωρ. πληθ.} 1. η έντονη συναίσθηση τής προσωπικής 
τιµής και τής αξιοπρέπειας, η φιλοτιµία (βλ.λ., σηµ. 1): µε τόσες κα-
τηγορίες να τον βαραίνουν, θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από το 
αξίωµα του, αν είχε µια στάλα ~ || θίγω το - κάποιου ΣΥΝ. ευθιξία 
ANT. αφιλοτιµία, αναισθησία, παχυδερµία- ΦΡ. φέρνω | ρίχνω (κά-
ποιον) στο φιλότιµο κεντρίζω (σε κάποιον) τη φιλοτιµία: για να σου 
κάνει τη δουλειά, πρέπει να τον φέρεις στο φιλότιµο' πες του ότι είναι 
ο µόνος που µπορεί να σε βοηθήσει και ότι έχεις απόλυτη ανάγκη τη 
βοήθεια του! 2. η ιδιαίτερη ευαισθησία, η ευσυνείδητη προσπάθεια 
στην επιτέλεση καθήκοντος, έργου: δουλεύει πάντοτε µε ~. [ΕΤΥΜ 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. φιλότιµος]. 

φιλότιµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει έντονο το συναίσθηµα τής 
τιµής και τής προσωπικής αξιοπρέπειας, που θέλει και προσπαθεί να 
κερδίζει την εκτίµηση των άλλων: αν ήσουν τόσο δα -, δεν θα τα ανε-
χόσουν αυτά! ΣΥΝ. εύθικτος, (οικ.) µπεσαλής, ευαίσθητος ΑΝΤ. αφιλό-
τιµος, αναίσθητος 2. (ειδικότ.) αυτός που καταβάλλει ευσυνείδητες 
προσπάθειες να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του ή να διακριθεί 
στον τοµέα τής δραστηριότητας του: είναι πολύ -· αν δεν µείνεις ικα-
νοποιηµένος απ' τη δουλειά του, θα φροντίσει να επανορθώσει ΣΥΝ. 
ευσυνείδητος 3. αυτός που δεν υπολογίζει τα χρήµατα, προκειµένου 
να βοηθήσει ή να περιποιηθεί κάποιον: είναι τόσο -, που ήθελε να 
µας κεράσει όλους κι ας µην έχει πολλά χρήµατα ANT. µικρόψυχος, 
φιλάργυρος, τσιγγούνης 4. (κατ' επέκτ. για αισθήµατα ή εκδηλώσεις) 
αυτός που φανερώνει φιλοτιµία: ~ προσπάθεια | χειρονοµία 5. φιλό-
τιµο (το) βλ.λ. — φιλότιµα | φιλοτίµως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέ-
µυθος. 

φιλοτιµώ ρ. µετβ. {φιλοτιµείς... | φιλοτίµ-ησα, -ούµαι | -ιέµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} 1. διεγείρω τη φιλοτιµία σε (κάποιον), κεντρίζω τον ζήλο σε 
(κάποιον): προσπάθησε να τον φιλοτιµήσεις- ίσως σε εξυπηρετήσει 2. 
(συχνότ. το µεσοπαθ. φιλοτιµούµαι | φιλοτιµιέµαι) δείχνω φιλοτιµία, 
παρακινούµαι από φιλοτιµία (γα πράξω κάτι): φιλοτιµήθηκε να 
αναλάβει αυτός τα έξοδα για την εκδήλωση ΣΥΝ. προθυµοποιούµαι 
ANT. δυστροπώ. — φιλοτίµηση (η). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φιλοτιµούµαι (-έο-) < φιλο- + -τιµούµαι < τιµή. Στην 
Κ.∆. η λ. απαντά µε τη σηµ. «αγωνίζοµαι υποκινούµενος από ευσυ-
νειδησία» (λ.χ. Β' Κορινθ. 5, 9: διό και φιλοτιµούµεθα ... εύάρεστοι 
αύτφ είναι)]. 

φιλοτοµαρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} (εκφραστ.) ο υπέρµετρος εγωι-
σµός, η υπερβολική αγάπη κάποιου για την καλοπέραση και τα συµ-
φέροντα του, τα οποία υπερασπίζει µε οποιοδήποτε τίµηµα ΣΥΝ. ιδιο-
τέλεια ANT. αλτρουισµός, φιλαλληλία. — φιλοτοµαριστής (ο), φιλο-
τοµαρίστρια (η). [ΕΤΥΜ. < φιλο- + τοµάρι + παραγ. επίθηµα -ισµός]. 

φιλόφρονας (ο) → φιλόφρων 
φιλοφρόνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} λόγος επαι-
νετικός, που δηλώνει συµπάθεια και φιλική διάθεση ΣΥΝ. κοµπλιµέ-
ντο, καλά λόγια. φιλοφρονητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που είναι 
επαινετικός, που φανερώνει κολακευτική διάθεση: σας ευχαριστώ για 
τα ~ σας λόγια || ~ χειρονοµία. — φιλοφρονητικ-ά | -ώς επίρρ. 
φιλοφρονώ ρ. µετβ. {φιλοφρονείς... | φιλοφρόν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµέ\Ός} κάνω φιλοφρονήσεις (σε κάποιον). [ΕΤΥΜ. < appc· 
φιλοφρονούµαι (-έο-) < φιλόφρων, -όνος]. φιλοφροσυνή (η) [αρχ.] 
{χωρ. πληθ.) (λόγ.) 1. η φιλική διάθεση, η ευγενική και περιποιητική 
συµπεριφορά: µας δέχθηκε µε εγκαρδιότητα και ~ 2. ΝΟΜ. διεθνής 
φιλοφροσυνή το σύνολο των κανόνων συµπεριφοράς που ρυθµίζουν 
τις διακρατικές σχέσεις. φιλόφρων, -ων, -ον {φιλόφρ-ονος, -ova | -
ονες (ουδ. -ova), -όνων} (λόγ.) αυτός που συµπεριφέρεται µε 
ευγένεια, που εκδηλώνει συµπάθεια και περιποιητικότητα: ~ 
οικοδεσπότης | ξενοδόχος. Επίσης (κα-θηµ.) φιλόφρονας (ο/η). — 
φιλοφρόνως επίρρ. [αρχ.].  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ευγενικός, φιλικός», < φιλο- + -φρων, µε-
ταπτωτ. βαθµ. τού ουσ. φρήν, -ενός]. φιλοχρηµατία (η) [αρχ.] {χωρ. 
πληθ.} η υπερβολική αγάπη προς το χρήµα: άνθρωπος γνωστός για 
τον κυνισµό και τη - του ΣΥΝ. φιλαργυρία ΑΝΤ. αφιλοχρηµατία. 
φιλοχρήµατος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αγαπά υπερβολικά τα χρή- 
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µατα, που επιδιώκει µε κάθε τρόπο να κερδίσω ή να µαζέψει χρήµα-
τα: είναι καλός επιχειρηµατίας, αλλά είναι πολύ ~· δεν δίνει τού αγ-
γέλου του νερό ΣΥΝ. φιλάργυρος, παραδόπιστος, πλεονέκτης, άπλη-
στος ΑΝΤ. αφιλοκερδής, ανιδιοτελής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τσιγγούνης. 

φιλόψογος, -η, -ο [αρχ.] (σπάν.) αυτός που αγαπά να ψέγει, να κα-
τηγορεί τους άλλους ΣΥΝ. φιλοκατήγορος, επικριτικός. 

φιΆόχριστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που αγαπά τον Χριστό. 
φίλτατος, -άτη, -ατο (λόγ.) πάρα πολύ αγαπητός- χρησιµοποιείται ως 

προσφώνηση: τι κάνεις, φίλτατε; ΣΥΝ. προσφιλέστατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< φίλος (βλ.λ.) + επίθηµα -τατος (υπερθ. βαθµού)]. 

φιλτράρω ρ. µετβ. {φιλτράρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (λαϊκ.) περνώ (κάτι) 
από φίλτρο: ~ λάδι | νερό | αέρα ΣΥΝ. διυλίζω, διηθώ 2. (µτφ.) ελέγχω 
εξονυχιστικά κάτι, το καθαρίζω από ορισµένα στοιχεία: στο έργο τού 
Κρυστάλλη θα βρούµε φιλτραρισµένο το δηµοτικό τραγούδι. — 
φιλτράρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. filtrare < filtro (βλ. κ. 
φίλτρο2)]. 

φίλτρο1 (το) 1. το µαγικό ποτό: το ~ τού έρωτα ΣΥΝ. ελιξήριο 2. (κατ' 
επέκτ.-συνεκδ.) αγάπη και στοργή, τρυφερότητα, κυρ. των γονέων 
προς τα παιδιά: µητρικό ~ · 3. ΑΝΑΤ. το µεσαίο τµήµα τού άνω χεί-
λους, που έχει σχήµα αύλακας και βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη 
µύτη· αλλιώς υπορρινική αύλακα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φίλτρον < φιλώ (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τρον, πβ. κ. 
πλήκ-τρον]. 

φίλτρο2 (το) 1. κάθε πορώδες σώµα, µέσω τού οποίου περνά υγρό ή 
αέριο, προκειµένου να απαλλαγεί από τα ξένα σώµατα ή από τα υλι-
κά µε τα οποία είναι αναµεµιγµένο: ~ λαδιού | αέρα (που χρησιµο-
ποιείται για τον καθαρισµό αέρα από αιωρούµενα σωµατίδια ή βα-
κτηρίδια) | τσιγάρου (που αποτελείται από νήµατα οξικής κυτταρίνης 
και κατακρατεί την πίσσα και µέρος τής περιεχόµενης στον καπνό 
τού τσιγάρου νικοτίνης) || καφές φίλτρου (ο καφές που φτειάχνε-ται 
σε καφετιέρα) || ηλιακό ~ (χηµική ουσία που χρησιµοποιείται σε 
αντηλιακά και καλλυντικά παρασκευάσµατα, για να απορροφά τη 
βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία) || βιολογικό ~ ΣΥΝ. (λόγ.) ηθµός · 2. 
ΤΕΧΝΟΛ. διάταξη ραδιοφωνικού δέκτη, που αποµακρύνει τα παράσι-
τα 3. ΤΕΧΝΟΛ. διάταξη που χρησιµεύει στον διαχωρισµό των συχνο-
τήτων των βαρέων, µέσων και οξέων τόνων και στη διόρθωση των εγ-
γραφών και ορισµένων αναπαραγωγών ήχου 4. ΦΩΤΟΓΡ. αντισταθµι-
στικό φίλτρο βλ. λ. αντισταθµιστικός. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. filtro < µτγν. λατ. filtrum, γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. 
filz, αρχ. σουηδ. fût κ.ά.]. 

φίλυδρος, -ος, -ο (λόγ.) (φυτό) που αγαπά το νερό και ευδοκιµεί σε 
αυτό, που χρειάζεται πολύ νερό, για να αναπτυχθεί ΣΥΝ. υδροχαρής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φιλ(ο)- + -υδρος < ύ'δωρ, ύδατος]. 

φιλύποπτος, -η, -ο αυτός που συνήθως ή εύκολα υποψιάζεται τους 
άλλους, που δεν έχει εµπιστοσύνη σε κανέναν ΣΥΝ. καχύποπτος, δύ-
σπιστος ΑΝΤ. εύπιστος, ευκολόπιστος, αφελής, απονήρευτος.  — φι-
λύποπτα επίρρ., φιλυποψία (η) [1896]. [ΕΤΥΜ. < φιλ(ο)- + 
ύποπτος]. 

φιλύποπτος - καχύποπτος - ύποπτος. Τόσο το φιλύποπτος όσο 
και το καχύποπτος έχουν ενεργητική σηµασία (σηµειώνουν αυτόν 
που υποπτεύεται τους άλλους), ενώ το ύποπτος έχει παθητική ση-
µασία (σηµαίνει αυτόν που είναι στόχος τής υποψίας των άλλων, 
που τον υποπτεύονται). Περαιτέρω, το φιλύποπτος δηλώνει αυτόν 

που συνηθίζει να υποπτεύεται τους άλλους ή που εύκολα τους 
υποψιάζεται, ενώ το καχύποπτος αυτόν που υποψιάζεται τους άλ-
λους για κάτι κακό (επί κακώ), πράγµα που δεν συµβαίνει µε το 
φιλύποπτος. 

φιλύρα (η) {φιλυρών} (λόγ.) η φλαµουριά (βλ.λ.): η «Οδός υπό τας Φι-
λύρας» (Unter den Linden) είναι πολύ γνωστός κεντρικός δρόµος τού 
Βερολίνου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η λ. αποτε-
λεί συνθ. από το επίθ. φίλος και τη «γλώσσα» τού Ησυχίου ϋρον 
σµήνος (βλ. λ. ϋραξ), επειδή η φιλύρα προσελκύει τις µέλισσες. Πα-
ρόµοια σηµασιολ. σχέση συναντούµε και στα ζεύγη λατ. apium «σέ-
λινο» - apis «µέλισσα», γερµ. Bienenbaum «είδος δέντρου» - Biene 
«µέλισσα»]. 

φιλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {φιλάς... | φίλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. (α) 
(~ κάποιον) αγγίζω µε τα χείλη µου (κάποιον) σε µέρος τού σώµατος 
του (χείλη, µάγουλο, µέτωπο κ.α.), ως έκφραση χαιρετισµού, αγάπης 
ή ερωτικού πόθου: τον ~ στο µάγουλο | στα χείλη | στο στόµα | στο µέ-
τωπο || ~ σταυρωτά || φίλησε µου τα παιδιά! ΣΥΝ. (λόγ.) ασπάζοµαι (β) 
(~ κάτι) αγγίζω µε τα χείλη µου (κάτι), ως έκφραση αγάπης ή σεβα-
σµού: φίλησε µε σεβασµό το χέρι τού πατέρα | τού ιερέα || φίλησε τη 
φωτογραφία τής αγαπηµένης του || έκανε τον σταυρό της και φίλησε 
την εικόνα || µετά από τόσα χρόνια στην ξενιτειά έσκυψε και φίλησε 
το χώµα τής πατρίδας του ΣΥΝ. (λόγ.) ασπάζοµαι- ΦΡ. (µτφ.) (α) φιλώ 
σταυρό ορκίζοµαι (β) φιλώ κατουρηµένες ποδιές βλ. λ. κατουρώ (γ) 
(παροιµ.) χέρι που δεν µπορείς να το δαγκώσεις, φίλησε το είναι 
καλύτερα να υποταχθείς σε κάποιον, αν δεν µπορείς να συγκρου-
στείς µαζί του, πρέπει να πας µε το καλό όπου δεν µπορείς να πας µε 
το άγριο 2. (µεσοπαθ. φιλιέµαι) ανταλλάσσω φιλί ή φιλιά µε κάποιον: 
το ζευγάρι φιλιέται περιπαθώς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φιλώ (-έω), αρχική σηµ. «νιώθω στοργή και τρυφερό-
τητα, αγαπώ», < φίλος (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ. (όχι 
στον Όµηρο) και αρχικώς απαιτούσε πάντοτε αντικείµενο αναφοράς 
(λ.χ. φιλείν τάς παρειάς | τοϊσι στόµασι | το σον κάρα κ.ά.). Αργότε-
ρα η λ. αντικατέστησε το αρχ. ρ. ασπάζοµαι]. 

Φίλων (ο) {Φίλων-ος, -α} 1. Ιουδαίος φιλόσοφος (30 π.Χ.-45 µ.Χ.), ο ση- 

µαντικότερος εκπρόσωπος τού αλεξανδρινού ιουδαϊσµού 2. µάρτυ-
ρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης Φίλωνας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < φίλος, πβ. κ. Πλάτ-ων]. 

φψέ επίθ. {άκλ.} αυτός που έχει γκρίζο χρώµα, όπως αυτό τού καπνού 
(συνήθ. για τζάµια ή φακούς γυαλιών µέσα από τα οποία δεν µπορεί 
να δει κανείς): ένα αυτοκίνητο µε ~ τζάµια. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. fumé 
«µαυρισµένος, σκοτεινιασµένος µε καπνό» < fumée «καπνός» < p. 
fumer < λατ. fumare (βλ. κ. φουµάρω)]. 

φιµώνω ρ. µετβ. {φίµω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. βάζω φίµωτρο (σε 
ζώο) 2. (κατ' επέκτ.) φράζω το στόµα κάποιου µε το χέρι µου, µε κοµ-
µάτι ύφασµα ή µε άλλο µέσο, για να τον εµποδίσω να φωνάξει: οι λη-
στές τον έδεσαν και τον φίµωσαν 3. (µτφ.) στερώ (από κάποιον) την 
ελευθερία τού λόγου: η δικτατορία φίµωσε τις εφηµερίδες · ΦΡ. ΝΑΥΤ. 
φιµώνω το σχοινί δένω την άκρη τού σχοινιού µε σπάγκο, για να µην 
ξεφτύσει. — φίµωµα (το) [1887]. 
[ETYM. < αρχ. φιµώ (-όω) < φιµός «χαλινάρι», τεχν. όρ., αγν. ετύµου, 
αφού οι συνδέσεις µε τα σφίγγω - σφιγµός και µε το λατ. fiscus «κα-
λάθι» δεν συγκεντρώνουν καµία πιθανότητα]. 

φίµωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (σπάν.) το να φι-
µώνει κανείς ζώο ή άνθρωπο ΣΥΝ. φίµωµα 2. (µτφ.) η επιβολή σιγής, 
η στέρηση τής ελευθερίας τού λόγου: η ~ τού Τύπου · 3. ΙΑΤΡ. η στέ-
νωση τής πόσθης τού πέους, που δεν επιτρέπει την έξοδο και αποκά-
λυψη τής βαλάνου και είτε υπάρχει εκ γενετής είτε προκαλείται από 
τοπικές φλεγµονές. 

φίµωτρο (το) {-ου κ. -ώτρου | -ων κ. -ώτρων} 1. πλέγµα από σχοινί, 
δέρµα, µέταλλο κ.λπ., που τοποθετείται γύρω από το ρύγχος των ζώ-
ων, για να τα εµποδίζει να δαγκώνουν βάζω ~ στον σκύλο | στην αρ-
κούδα 2. (µτφ.) η στέρηση τής ελευθερίας τού λόγου: η δικτατορία 
έβαλε - στον δηµοσιογραφικό λόγο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φίµωτρον < αρχ. φιµώ (-όω) + παραγ. επίθηµα -τρον, 
πβ. κ. αρο-τρον]. 

φίν (το) {άκλ.} ΑΘΛ. µικρό ιστιοφόρο για ιστιοπλοϊκούς αγώνες, το 
οποίο κυβερνάται από ένα άτοµο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. finn < σουηδ. fena «πτερύγιο» (παλ. ολλ. vinne), που 
συνδ. µε λατ. spina «αγκάθι»]. 

φίνα επίρρ. (λαϊκ.) πάρα πολύ ωραία, περίφηµα: περάσαµε ~ στην εκ-
δροµή || τα κατάφερες ~ || -Πώς νιώθεις; —! ΣΥΝ. έξοχα, υπέροχα ΑΝΤ. 
άσχηµα, απαίσια, φρικτά. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. φίνος]. 

φινάλε (το) {άκλ.} 1. το τελευταίο µέρος µουσικού ή θεατρικού, κι-
νηµατογραφικού κ.λπ. έργου, γιορτής, εκδήλωσης: έργο µε περίφηµο 
| πρωτότυπο | προβλέψιµο ~ 2. (µτφ.) το τέλος, η κατακλείδα: ξέρεις 
ποιο ήταν το ~ τής υπόθεσης; ΣΥΝ. επίλογος, έκβαση ANT. αρχή, ξεκί-
νηµα- ΦΡ. στο φινάλε στο τέλος, τελικά: ~ κανείς δεν µπορεί να µας 
υποδείξει τι θα κάνουµε. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. finale < λατ. finälis < finis -is 
«όρος, τέλος»]. 

φίναλίστ (ο/η) {άκλ.} αυτός που προκρίνεται στην τελική φάση των 
αγώνων µιας διοργάνωσης: η οµάδα τους ήταν πολλές φορές ~ σε 
διάφορα τουρνουά || οι πέντε ~ των εφετινών καλλιστείων. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. finaliste < finale, βλ. κ. φινάλε]. 

φινέτσα (η) (χωρ. πληθ.} η λεπτότητα στην εµφάνιση, στους τρόπους, 
στη συµπεριφορά κ.λπ.: το ντύσιµο της έχει ~ || επίπλωσαν το σπίτι 
τους µε γούστο και ~ ΣΥΝ. καλαισθησία, γούστο ΑΝΤ. χοντροκοπιά, 
κακογουστιά. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. finezza < fino «τέλος» (< λατ. finis), πβ. κ. τέλος - τέ-
λειος - τελειότητα]. 

φινετσάτος, -η, -ο αυτός που διαθέτει φινέτσα: ~ άνθρωπος | γυναίκα | 
ντύσιµο | εµφάνιση | στυλ ΣΥΝ. λεπτός, καλαίσθητος ΑΝΤ. ακα-
λαίσθητος, κακόγουστος. — φινετσάτα επίρρ. 

φινιριστήριο (το) {φινιριστηρί-ου | -ων} 1. µηχάνηµα που διοχετεύει 
αέρα σε κατάλληλη θερµοκρασία και χρησιµοποιείται για τη λείαν-
ση και το γυάλισµα υφασµάτων µετά τη βαφή 2. (συνεκδ.) ο χώρος 
στον οποίο πραγµατοποιείται η παραπάνω διαδικασία. [ΕΤΥΜ. < 
φινίρω (αόρ. φινίρισ-α) + παραγ. επίθηµα -τήριο (πβ. κ. κα-θαρισ-
τήριο)]. 

φινίρω ρ. µετβ. {φινίρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) υποβάλλω (κάτι) σε 
τελική επεξεργασία ΣΥΝ. τελειοποιώ. — φινίρισµα (το), φινιρισµέ-νος, 
-η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. finire «τελειώνω - τελειοποιώ» < λατ. finire < finis 
«όριο, τέλος»]. 

φίνις (το) {άκλ.} 1. ΑΘΛ. Ο τερµατισµός: µέχρι το ~ τής κούρσας δεν είχε 
ξεχωρίσει η νικήτρια 2. (µτφ.) το τελικό στάδιο δράσης, προσπά-
θειας: πήρε την πρώτη θέση κατά την επιλογή στο ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
finish]. 

φινιστρίνι κ. (σπάν.-λαϊκ.) φιλιστρίνι (το) {φινιστριν-ιού | -ιών} 
ΝΑΥΤ. το στρογγυλό παράθυρο σε καµπίνα πλοίου ΣΥΝ. (λόγ.) παρα-
φωτίς. 
[ΕΤΥΜ. < φινεστρίνι (µε αφοµοίωση) < ιταλ. finestrini (πληθ.), υποκ. 
τού finestra «παράθυρο» < λατ. fenestra, αγν. ετύµου, ίσως ετρουσκ. 
δάνειο]. 

Φινλανδία κ. Φιλανδία (η) (γράφεται µερικές φορές κ. Φιλλανδία) 
(φινλ. Suomen Tasavalta, σουηδ. Republiken Finland = ∆ηµοκρατία τής 
Φινλανδίας) κράτος τής Β. Ευρώπης στη Σκανδιναβική Χερσόνησο µε 
πρωτεύουσα το Ελσίνκι, επίσηµες γλώσσες τη Φινλανδική και τη 
Σουηδική και νόµισµα το φινλανδικό µάρκο (2002: ευρώ). — 
Φι(ν)λανδός κ. (καθηµ.) Φι(ν)λανδέζος (ο), Φι(ν)λανδή κ. (καθηµ.) 
Φι(ν)λανδέζα (η), φι(ν)λανδικός, -ή, -ό κ. φι(ν)λανδέζικος. -η, -ο, 
Φι(ν)λανδικά κ. Φι(ν)λανδέζικα (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Finlande < σουηδ. Finland «χώρα των 
Φίννων» < Finn + land «χώρα, γη». Το εθνωνύµιο Finn, που απαντά 
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ως Fenni σε λατ. κείµενα τού Ιου αι. µ.Χ., ανάγεται πιθ. σε αρχ. γερµ. finna | 
fenna «πτερύγιο ψαριού», επειδή πιστεύεται ότι οι Φίννοι χρησιµοποιούσαν 
δέρµατα ψαριών ως ενδύµατα. Η ονοµασία Suomi είναι αγν. ετύµου, αν και 
ορισµένοι την παράγουν από τις φινλ. λ. suo «έλος» και maa «χώρα»]. 

φινλανδοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η επιβολή περιορισµού 
κινήσεων ενός αδύνατου κράτους στην εξωτερική του πολιτική από ένα 
ισχυρό γειτονικό κράτος (όπως παλαιότ. ο περιορισµός τής Φινλανδίας από τη 
Σοβιετική Ένωση). 

φιννικός, -ή, -ό [1894] ΕΘΝΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τους Φίννους: ~ 
γλώσσα. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Finnic < Finn (βλ. λ. Φινλανδία)]. 

Φίννοι (οι) ΕΘΝΟΛ. οι απόγονοι φυλών που µιλούσαν φιννοουγγρικές γλώσσες, 
µε κυριότερους σύγχρονους εκπροσώπους τους τους Φιν-λανδούς και τους 
Εσθονούς, καθώς και ορισµένους λαούς τής Ρωσίας, όπως οι Καρέλιοι, οι 
Τνγκριοι κ.ά. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. Φινλανδία]. 

<ριννοουγγρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Φίννους και τους 
Ούγγρους 2. ΓΛΩΣΣ. φιννοουννρικές νλώσσες κλάδος τής οικογένειας των 
ουραλικών γλωσσών, ο οποίος περιλαµβάνει τη Φινλανδική, την Ουγγρική, 
την Εσθονική και ορισµένες γλώσσες λαών τής Ρωσίας (Καρελική, Βεπική 
κ.ά.). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Finno-Ugric]. 

φινόκιο (το) το µάραθο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. finocchio < δηµώδ. λατ. 
*feniculum, υποκ. τού λατ. fenum «χόρτο»]. 

φίνος, -α, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει λεπτούς τρόπους, ο ευγενικός και 
διακριτικός στη συµπεριφορά 2. αυτός που έχει λεπτότητα και ευγένεια, ο 
εκλεπτυσµένος: ~ γούστο | γοητεία | ντύσιµο ANT. χοντροκοµµένος 3. αυτός 
που είναι λεπτής τέχνης, που απευθύνεται σε λεπτή αίσθηση: ~ ύφασµα | 
µετάξι | πορσελάνη | άρωµα · 4. (λαϊκ.) πολύ καλός, σπουδαίος, εξαιρετικός. 
— φίνα επίρρ. (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. fino «λεπτός, καθαρός, 
ευγενικός» < λατ. finis «τέλος» (πβ. κ. τέλος - τέλειος)]. 

φιντάνι (το) → φυντάνι 
φιντεϊσµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφική αντίληψη που δίνει τεράστια 

σηµασία στην πίστη, την οποία θεωρεί ίση ή ανώτερη από τη λογική και την 
επιστήµη (κατ' αντιδιαστολή προς τον ορθολογισµό). — φ^τεϊστής (ο), 
φιντεΐστρίΌ (η), φιντεΐστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. fideism < 
λατ. fides, -ei «πίστη»]. 

Φιντίας (ο) πυθαγόρειος φιλόσοφος, γνωστός για τη φιλία του µε τον ∆άµωνα 
(πβ. λ. ∆άµων). 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < *Φιλ-τίας (µε δωρ. εναλλαγή -λτ- | -ντ-) < *φιλ-τός < 
θ. φιλ- των λ. φιλ-ώ, φίλ-ος, φίλ-τρον]. 

φιξ επίθ. {άκλ.} (καθηµ.) αυτός που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων, που δεν 
µεταβάλλεται: οι τιµές µας είναι - ΣΥΝ. καθορισµένος, αµετάβλητος ΑΝΤ. 
κυµαινόµενος, µεταβαλλόµενος. [ΕΤΥΜ < γαλλ. fixe < λατ. fixus «βέβαιος, 
µόνιµος, στερεός», µτχ. τ. τού p. figere «µπήγω, στερεώνω»]. 

φιξάρω ρ. µετβ. {φιξάρισ-α, -τηκα, -µένος) (καθηµ.) 1. σταθεροποιώ (κάτι), 
ώστε να µείνει αναλλοίωτο: ~ το χρώµα | το φιλµ 2. καθορίζω (κάτι που µέχρι 
στιγµής είναι υπό συζήτηση): ~ ηµεροµηνία ΣΥΝ. οριστικοποιώ. — φιξάρισµα 
(το). [ΕΤΥΜ < φιξ + παραγ. επίθηµα -άρω, πβ. κ. σουτ-άρω]. 

φιόγκος (ο) 1. τρόπος δεσίµατος κορδέλας, κορδονιού κ.λπ. σε σχήµα 
πεταλούδας: δένω την κορδέλα | τα κορδόνια µου φιόγκο || το πουκάµισο της 
έδενε µπροστά σε ~ 2. (συνεκδ.) κορδέλα, κορδόνι κ.λπ. δεµένο σε σχήµα 
πεταλούδας: έλυσε τον ~ και άνοιξε το πακέτο || το φόρεµα της είχε στο 
µπούστο έναν σατέν ~ · 3. (µειωτ.) ο κοµψευόµενος και µαλθακός νεαρός 
ΣΥΝ. τζιτζιφιόγκος. — (υποκ.) φιογκάκι (το) (σηµ. 1,2). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fiocco «νιφάδα, τουλούπα (µαλλιού), κόµπος» < λατ. floccus 
«χνούδι, υφάδι», εκφραστ. όρ., αγν. ετύµου]. 

φιόρδ (το) {άκλ.} καθένας από τους στενούς και φιδωτούς θαλάσσιους 
κόλπους, που εισδύει βαθιά σε απότοµη, βραχώδη ακτή: ~ των νορβηγικών 
ακτών. 
[ΕΤΥΜ < νορβ. fjord < αρχ. νορβ. fjorthr, που συνδ. µε αγγλ. ford «διάβαση, 
πέρασµα» (λ.χ. Ox-ford), γερµ. Furt (λ.χ. Frank-furt)]. 

φιορίνι (το) {φιοριν-ιού | -ιών) 1. ΙΣΤ. παλαιό ευρωπαϊκό νόµισµα, χρυσό ή 
ασηµένιο, που κόπηκε για πρώτη φορά στη Φλωρεντία τον 13ο αι. και 
αργότερα διαδόθηκε σε άλλες χώρες 2. το νόµισµα διαφόρων σύγχρονων 
κρατών (π.χ. τής Ολλανδίας). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fiorini (πληθ.) < fiore «άνθος, λουλούδι» (επειδή ένα άνθος 
ήταν χαραγµένο στα νοµίσµατα τής Φλωρεντίας) < λατ. flos, -oris]. 

φιοριτούρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΜΟΥΣ. (α) ποίκιλµα που προστίθεται κατά 
βούληση από τον τραγουδιστή σε µουσική φράση για καλλωπισµό (β) 
φθόγγος ή οµάδα φθόγγων που παρεµβάλλονται στην ενόργανη µελωδία, για 
να την καλλωπίσουν ή για να εξάρουν τη δεξιοτεχνία τού καλλιτέχνη 2. 
(γενικότ.) οτιδήποτε προστίθεται για καλλωπισµό, κυρ. διακοσµητικό σχέδιο: 
υπογραφή µε ~ || έγραφε απλά, λιτά, χωρίς φιοριτούρες. 
ijìTYM < ιταλ. fioritura «ανθοφορία» < fiorire «ανθίζω» < µτγν. λατ. fiorire < 
λατ. florêre < flos, -oris «άνθος, λουλούδι»]. 

φιορντ (το) → φιόρδ 
φιόρο κ. φιόρε (το) {άκλ.} (διαλεκτ.-λογοτ.) το άνθος, το λουλούδι: το ~ τού 

λεβάντε (η Ζάκυνθος). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. fiore «άνθος» < λατ. flos, -oris]. F.I.R. 
(το) (προφέρεται εφ άι αρ ή φιρ) Περιοχή | Τοµέας Πληροφοριών Πτήσεων (βλ. 
λ. περιοχή). 

[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τού αγγλ. όρου Flight Information Region]. 
φιρίκι (το) {φιρικ-ιού | -ιών} ο καρπός τής φιρικιάς (βλ.λ.), ποικιλία µήλου 

µικρότερη από τη συνηθισµένη, µε υπόξινη γεύση. [ΕΤΥΜ< τουρκ. ferik]. 
φιρικιά (η) µηλιά µε καρπούς µικρότερους από τους κανονικούς και υπόξινους 

στη γεύση. 
φιρί-φιρί επίρρ. (καθηµ.) επίµονα, σκόπιµα: πάει ~ για καβγά || ~ πας να σε 

δείρω! ΣΥΝ. σώνει και καλά. [ΕΤΥΜ < τουρκ. φρ. fini-fini «κυκλικά, γύρω-
γύρω»]. 

φίρµα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η επωνυµία επιχειρήσεως 2. (συνεκδ.) η 
επιχείρηση: µια µεγάλη ~ τού εξωτερικού ανοίγει παράρτηµα και στην Ελλάδα 
3. το χαρακτηριστικό σήµα σε προϊόν µε το όνοµα τής παρασκευάστριας 
εταιρείας: η ~ στο παντελόνι ΣΥΝ. µάρκα 4. (µτφ. για πρόσ.) ο πολύ γνωστός 
και αναγνωρισµένος στον χώρο του: ανέβηκε το κασέ της από τότε που έγινε ~ 
ΣΥΝ. διασηµότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. firma «εταιρεία - υπογραφή, επωνυµία» < firmare 
«υπογράφω, επιβεβαιώνω» < λατ. firmare < firmus «στερεός, βέβαιος»]., 

φιρµάνι κ. φερµανί (το) {φιρµαν-ιού | -ιών} 1. ΙΣΤ. (στην Οθωµανική 
Αυτοκρατορία) διάταγµα τού σουλτάνου (βλ.λ.): η µονή ιδρύθηκε µε ειδικό - 
2. (συχνά ειρων.) το διάταγµα, κανονιστική εντολή: ο διευθυντής έβγαλε ~ ότι 
απαγορεύεται το κάπνισµα στους χώρους τής εταιρείας. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. ferman. To φιρµάνι ήταν διάταγµα που περιελάµβανε θετική 
συνήθ. ρύθµιση σε αντίθεση µε το µπουγιουρντί (βλ.λ.)]. 

φις (το) {άκλ.} εξάρτηµα για την τροφοδοσία συσκευής µε ηλεκτρικό ρεύµα, το 
οποίο διαθέτει δύο ή περισσότερες µεταλλικές προεξοχές, που εφαρµόζουν 
στις αντίστοιχες εσοχές τής πρίζας: βάλε το ~ τού πλυντηρίου στην πρίζα ΣΥΝ. 
ρευµατολήπτης. — (υποκ.) φισάκι (το). [ΕΤΥΜ < γαλλ. fiche < p. ficher 
«µπήγω, χώνω» < δηµώδ. λατ. *ficcare < *figicâre < λατ. figere «µπήγω, 
στερεώνω»]. 

φισέκι κ. (λαϊκότ.) φουσέκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το φυσίγγιο 
2. (µτφ. ως επίρρ.) πολύ γρήγορα: έφυγε ~. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. fisek]. 

φιοεκλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η θήκη για φισέκια, που φοριέται στο σώµα, 
συνήθ. σταυρωτά: κατέβηκε ο καπετάνιος απ' το βουνό ζωσµένος τα ~ ΣΥΝ. 
φυσιγγιοθήκη. [ΕΤΥΜ < τουρκ. fiseklik]. 

φίσκα (η) → φύσκα 
φιστικάς (ο) {φιστικάδες} (λαϊκ.) 1. αυτός που πουλά φιστίκια 2. αυτός που 

έχει στην ιδιοκτησία του εκτάσεις µε φιστικιές (βλ.λ.). 
φιστικής, -ιά, -ί (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει την πράσινη απόχρωση τού 

εσωτερικού τού φιστικιού Αιγίνης: ~ φόρεµα | αυτοκίνητο 2. φιστικί (το) 
{άκλ.} η πράσινη απόχρωση τού φιστικιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

φιστίκι (το) (συνήθης ορθ. φυστίκι) {φιστικ-ιού | -ιών) ο καρπός και το εδώδιµο 
σπέρµα τής φιστικιάς, το οποίο ψήνεται µε αλάτι και καταναλώνεται ως ξηρός 
καρπός, θεωρείται δε µεγάλης θρεπτικής αξίας: ~ Αιγίνης || µασουλάω φιστίκια 
|| τα ~ συνοδεύουν το ουίσκι- ΦΡ. αρά· πικο φιστίκι βλ. λ. αράπικος. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < τουρκ. fistik < µτγν. πιστάκιον, υποκ. τού πιστάκη 
(βλ.λ.)]., 

φιστικιά (η) καρποφόρο, φυλλοβόλο δέντρο µε πλούσια διακλάδωση, σύνθετα 
βαθυπράσινα φύλλα και εδώδιµους καρπούς µε ξυλώδες περίβληµα, για τους 
οποίους καλλιεργείται. 

φιστικοβούτυρο (το) βουτυρώδης κρέµα που παρασκευάζεται από αλεσµένα 
ξηροψηµένα φιστίκια και χρησιµοποιείται στη µαγειρική. 

φιστικοπώλης (ο) {φιστικοπωλών} αυτός που πουλάει φιστίκια ΣΥΝ. φιστικάς. 
φίστουλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το συρίγγιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µεσν. < 

λατ. fistula «σωλήνας, σύριγγα», τεχν. όρ., αγν. ετύµου]. 
Φίτζι (Νησιά) (τα) (αγγλ. Republic of Fiji = ∆ηµοκρατία των Φίτζι) νησιωτικό 

κράτος τού Ν. Ειρηνικού Ωκεανού µε πρωτεύουσα τη Σού-βα, επίσηµη 
γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Φίτζι. [ETYM < αγγλ. Fiji, αγν. 
ετύµου. Στην τοπική γλώσσα τα νησιά αποκαλούνται Viti]. 

φιτίλι (το) {φιτιλ-ιού | -ιών} 1. χοντρό νήµα, διαποτισµένο µε ειδικό διάλυµα, 
που χρησιµεύει για να ανάβει και να διατηρεί τη φλόγα σε φωτιστικά 
αντικείµενα ή συσκευές: - κεριού | καντηλιού | λάµπας | αναπτήρα || καθαρίζω 
| κόβω το ~ ΣΥΝ. άφτρα· ΦΡ. στο πιτς-φιτίλι (επιτατ.) πάρα πολύ γρήγορα 
ΣΥΝ. στο άψε-σβήσε, στο πει και φει, µά-νι-µάνι κ.τ.ό. 2. θρυαλλίδα 
πυροδοτήσεως όπλου ή εκρηκτικής ύλης: - δυναµίτιδας | φουρνέλου- ΦΡ. 
(µτφ.) βάζω φιτίλι βάζω φιτιλιά (βλ.λ.) 
3. στενή λωρίδα υφάσµατος ραµµένη για διακόσµηση στην περιφέ 
ρεια σεντονιών, ενδυµάτων κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξευτιλίζω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. fitil < αραβ. fatili. 

φιτιλιά (η) (λαϊκ.-µτφ.) κακόβουλη διασπορά πληροφοριών, κακοπροαίρετα 
σχόλια που έχουν σκοπό να προκαλέσουν φιλονικίες, έριδες, ένταση κ,λπ.: 
βάζει φιτιλιές ανάµεσα τους. 

φίτίλιάζω ρ. µετβ. {φιτίλιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) κάνω κάποιον να 
θυµώσει, να οργιστεί (συνήθ. εναντίον τρίτων), «του βάζω φιτίλι». 

ΦΙΦΑ (η) (F.I.F.A.) (γαλλ. Federation Internationale de Football Association) 
∆ιεθνής Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου. 

Φ.Κ.Ε. (ο) Φόρος Κύκλου Εργασιών. 
φκ(ε)ιάνω ρ. → φτειάχνω 
(ρκ(ε)ιάξΐµο (το) → φτειάχνω 
φκ(ε)ιασιδι (το) → φτειασίδι 
φκ(ε)ιασίδωµα (το) → φτειασίδωµα 
φκ(ε)ιασιδώνω ρ. → φτειασιδώνω 
φκυάρι (το) → φτυάρι 



Φλαµανδία 1889 φλεγµονώδης 
 

Φλαµανδία (η) 1. περιοχή τής ∆. Ευρώπης µε πολιτική αυτονοµία, τής οποίας 
ένα τµήµα ανήκει στο Βέλγιο και άλλο στη Γαλλία- κατά την Αναγέννηση 
άνθησαν σε αυτήν το εµπόριο και οι τέχνες 2. η µία από τις δύο περιφέρειες 
που αποτελούν το σηµερινό Βέλγιο, στην οποία οµιλούνται διάλεκτοι τής 
ολλανδικής γλώσσας. Επίσης Φλάνδρα. — Φλαµανδός (η), Φλαµανδή (η), 
φλαµανδικός, -ή, -ό, Φλαµανδικά (τα). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού παλ. γαλλ. 
Flamandie (σύγχρονο Flandre) < επίθ. Flamand < ολλ. Vlaams (πβ. κ. 
Vlanderen «Φλάνδρα»), πιθ. από συµφυρµό των λ. vlakte «πεδιάδα» και 
wanderen «περιπλανώµαι», εννοώντας µια περιοχή επίπεδη και εκτεταµένη]. 

φλαµέγκο (το) {άκλ.} λαϊκός χορός τής Ισπανίας, από την περιοχή τής 
Ανδαλουσίας, µε τσιγγάνικη καταγωγή· (συνεκδ.) η µουσική ή το τραγούδι 
που τον συνοδεύει. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. flamenco < ολλ. flaming «Φλαµανδός», ιδιότητα που 
αποδιδόταν από τους Ισπανούς σε φανταχτερά, ζωηρόχρωµα πράγµατα, 
ακόµη και στη µουσική]. 

φλαµίνγκο (το) {άκλ.} υδρόβιο πτηνό µε λευκό ή ροζ πτέρωµα, που ζει σε 
κοπάδια και είναι γνωστό για την οµορφιά του. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. flamingo < 
πορτ. flamengo, πιθ. < προβηγκ. flamenc < flama «φλόγα» (< λατ. fiamma)]. 

φλαµούρι (το) {φλαµουρ-ιού | -ιών} 1. η φλαµουριά (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λόγ.) φιλύρα 
2. (συνεκδ.) το ξύλο τής φλαµουριάς: σκαµνί από ~ 3. (συνεκδ.) το αφέψηµα 
που παρασκευάζεται από άνθη φλαµουριάς και έχει αντισπασµωδικές και 
καταπραϋντικές ιδιότητες ΣΥΝ. τίλιο. [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού µεσν. φλάµµουρον < 
µτγν. φλάµµουλον (µε ανοµοί-ωση) < λατ. flammeolum, υποκ. τού 
flammeum, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. flammeus < fiamma «φλόγα»]. 

φλαµουριά (η) ψηλό φυλλοβόλο δέντρο τού δάσους, που φύεται στο Β. 
Ηµισφαίριο· έχει φύλλα πυκνά σε σχήµα καρδιάς και πριονωτά, άνθη λευκά 
και αρωµατικά και σφαιροειδείς καρπούς· από τα άνθη του παρασκευάζεται 
το αφέψηµα τίλιο ΣΥΝ. (λόγ.) φιλύρα. 

φλαµπέ επίθ. {άκλ.} φαγητό ή γλύκυσµα που το περιχύνουν µε αλκοολούχο 
ποτό ή οινόπνευµα, βάζουν φωτιά και το σερβίρουν καθώς φλέγεται: 
λουκάνικα ~ || (κ. ως επίρρ.) θα τα φτειάξουµε ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. flambé < p. 
flamber «φλέγοµαι» < flambe «φλόγα» < παλ. γαλλ. flamble < λατ. flammula, 
υποκ. τού fiamma]. 

φλάµπουρο (το) (λαϊκ.) 1. η πολεµική σηµαία: το ~ τής επανάστασης 2. 
(παλαιότ.) λάβαρο που κρατούσαν σε γαµήλιες τελετές, το οποίο 
αποτελούνταν από κοµµάτια υφάσµατος ή µαντήλια δεµένα σε κοντάρι µε 
σταυρό, που στις κεραίες του είχε µπηγµένα ρόδια (σύµβολο γονιµότητας) 3. 
ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) το χρυσοποίκιλτο λάβαρο από µεταξωτό ύφασµα, που 
χρησιµοποιούσε ο αυτοκράτορας, τα µέλη τής βασιλικής οικογένειας και οι 
ανώτατοι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωµατούχοι κατά τις διάφορες τελετές. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *φλάµπουλον (µε ανοµοίωση) < µτγν. φλάµµουλον (βλ. λ. 
φλαµούρι)]. 

Φλάνδρα (η) → Φλαµανδία 
φλάντζα (η) {δύσχρ. φλαντζών} ΤΕΧΝΟΛ. λεπτό φύλλο σε σχήµα δίσκου από 

δέρµα, µέταλλο, ελαστικό ή άλλο υλικό, που προσαρµόζεται στο άκρο 
σωλήνα, κυλίνδρου, περιβλήµατος κ.λπ. και χρησιµεύει στη σύνδεση µε άλλο 
µηχανικό ή υδραυλικό στοιχείο ή στην εξασφάλιση στεγανότητας. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. flangia < αγγλ. flange < µέσ. γαλλ. flanche < αρχ. γαλλ. flanc, 
γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. hlanca]. 

φλαουτιστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, φλαουτίστρια (η) {φλαουτι-στριών} ο 
µουσικός που παίζει φλάουτο. — Επίσης φλαουτίστα (η). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
flautista < flauto (βλ. λ. φλάουτο)]. 

φλάουτο (το) ΜΟΥΣ. 1. πνευστό µουσικό όργανο µε στενό επιστόµιο και 
σωλήνα που φέρει τρύπες και κλειδιά κατά µήκος του: σονάτα για ~ και πιάνο 
ΣΥΝ. (λόγ.) πλαγίαυλος 2. φλάουτο µε ράµφος πνευστό µουσικό όργανο µε 
κωνικό σωλήνα που στενεύει στο κάτω άκρο· χρησιµοποιήθηκε κατεξοχήν 
από τον Μεσαίωνα ώς την εποχή τού µπαρόκ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. flauto < γαλλ. flûte < αρχ. προβηγκ. flaut < δηµώδ. λατ. 
*flabeolum < λατ. flâre «φυσώ, πνέω»]. 

φλάρος (ο) (υβριστ.) στη ΦΡ. τον κακό σου τον φλάρο τον κακό σου τον καιρό· 
εκφράζει αγανάκτηση τού οµιλητή για κάτι που είπε αυτός προς τον οποίο 
απευθύνεται. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. φράρος (µε ανοµοίωση) < βεν. frar «καλόγερος τής Ρω-
µαιοκαθολικής Εκκλησίας», παράλλ. τ. τού ιταλ. frate «καλόγερος, µοναχός» 
(< λατ. frater «αδελφός»)]. 

φλας (το) {άκλ.} 1. στιγµιαία αναλαµπή µεγάλης εντάσεως, που επιτυγχάνεται 
µε τεχνητά µέσα, κατάλληλη για λήψη φωτογραφιών όταν και όπου δεν 
υπάρχει επαρκής φωτισµός: χωρίς ~ δεν βγαίνει φωτογραφία το βράδυ 2. 
(συνεκδ.) η συσκευή που παράγει την παραπάνω αναλαµπή και είτε συνδέεται 
µε τη φωτογραφική µηχανή είτε είναι ενσωµατωµένη σε αυτήν: δεν άναψε το 
~ 3. οµοιόµορφα διακοπτόµενη και επαναλαµβανόµενη αναλαµπή, που 
χρησιµεύει ως δείκτης πορείας οχήµατος: βγάζω ~ δεξιά (όταν πρόκειται να 
στρίψω δεξιά) 4. (συνεκδ.) το ειδικό όργανο οχήµατος, µε το οποίο προκαλεί-
ται η παραπάνω αναλαµπή. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. flash < παλαιότ. flask(i)en 
«πιτσυλίζω», ηχοµιµητ. λ.]. 

φλασκί (το) {φλασκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) δοχείο για νερό ή κρασί που 
κατασκευάζεται παραδοσιακά από τον αποξηραµµένο καρπό κολοκυθιάς 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. (διαλεκτ.) τσότρα. — (υποκ.) φλασκάκι (το), (µε-γεθ.) φλάσκα 
(η). 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. φλασκίον, υποκ. τού φλάσκα < µτγν. λατ. fiasca]. φλασµπακ κ. 
φλας-µπάκ (το) {άκλ.} αναδροµή στο παρελθόν µε διακοπή τής οµαλής πορείας 
στον χρόνο τής υπόθεσης: στην αρχή τής ταινίας ο σκηνοθέτης κάνει ένα ~ στα 
παιδικά χρόνια τού ήρωα. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. flash-back]. 
φλέβα (η) {φλεβών} 1. ΑΝΑΤ. αιµοφόρο αγγείο, το οποίο µεταφέρει το φτωχό σε 

οξυγόνο αίµα από όλα τα µέλη και τα όργανα τού σώµατος στον δεξιό κόλπο 
τής καρδιάς (πβ. κ. λ. αρτηρία)- ΦΡ. (µτφ.) (α) βρίσκω | πιάνω τη φλέβα 
(κάποιου) πετυχαίνω το ευαίσθητο σηµείο (κάποιου), τον αγγίζω στο 
ευαίσθητο σηµείο του: από την αντίδραση του στα λόγια µου κατάλαβα ότι 
βρήκα τη φλέβα του ΣΥΝ. αγγίζω την ευαίσθητη χορδή (κάποιου) (β) δεν 
κυλάει αίµα στις φλέβες µου βλ. λ. αίµα 2. ΓΕΩΛ. (α) έγχρωµη ακανόνιστη 
γραµµή σε µάζα ορυκτού: µάρµαρο άσπρο µε µαύρες ~ (β) εκρηξιγενές σώµα 
µε µορφή πλάκας ή στρώµατος, που είναι προσανατολισµένο κάθετα ή µε µε-
γάλη κλίση προς το υπόλοιπο πέτρωµα 3. κοίτασµα ορυκτού µεταλλεύµατος, 
το οποίο εκτείνεται µέσα σε ένα µη εκµεταλλεύσιµο πέτρωµα: ~ χρυσού- ΦΡ. 
(µτφ.) χτυπάω φλέβα χρυσού ανακαλύπτω κάποιον/κάτι µε ιδιαίτερη αξία, 
πολύτιµο 4. (κατ' επέκτ.) υπόγειο ρεύµα νερού: εκεί όπου σκάβαµε, βρήκαµε ~ 
|| στέρεψαν οι ~ τής πηγής 5. (µτφ.) έµφυτη ή κληρονοµηµένη ικανότητα σε 
κάτι, ταλέντο: όλη η οικογένεια έχει καλλιτεχνική ~ || ~ ζωγράφου ΣΥΝ. κλίση 
6. (µτφ.) η προέλευση, η καταγωγή: έχει ~ ευγενική | αριστοκρατική. — (υποκ.) 
φλεβίτσα (η) κ. φλεβούλα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φλέψ, φλεβός < *bhl-egw-, παρεκτεταµ. µορφή τού I.E. *bhel- 
«φουσκώνω, εξογκώνω», πβ. αρχ. γερµ. bolca «φουσκάλα». Οµόρρ. φαλλός, 
φάλ(λ)αινα, φλύω (βλ. λ. φλύ-κταινα), φλίβω «πιέζω» κ.ά.].^ 

Φλεβάρης (ο) (λαϊκ.) ο Φεβρουάριος (βλ.λ.)· ΦΡ. (παροιµ.) ο Φλεβάρης κι αν 
φλεβίσει, καλοκαίρι Θα µυρίσει όσα κρύα κι αν κάνει ο Φεβρουάριος, ο 
χειµώνας τελειώνει σε αυτόν τον µήνα. — φλεβαριάτι-κος, -η, -ο κ. 
φλεβαρήσιος, -ια, -ιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *Φεβρ(ου)αρης 
(µε έκκρουση) < µτγν. Φεβρουάριος (βλ.λ.), που παρετυµολογήθηκε προς τη 
λ. φλέβα]. 

φλεβικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τις φλέβες: ~ αίµα | 
σύστηµα | πάθηση | επάρκεια 2. ΓΕΩΛ. αυτός που σχηµατίζεται από τη 
διείσδυση µάγµατος ηφαιστείου κατά µήκος ρωγµών κοντά στην επιφάνεια 
τού εδάφους: ~ εκρηξιγενές πέτρωµα. 

φλεβίτιδα (η) [1854] ΙΑΤΡ. οξεία ή χρόνια φλεγµονή τού τοιχώµατος των 
φλεβών, που προκαλεί τοπική στάση τού αίµατος και σχηµατισµό θρόµβων 
στο εσωτερικό τους. Επίσης φλεβίτις {φλεβίτιδος}. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. phlébite]. 

φλεβογραφία (η) {φλεβογραφιών} ΙΑΤΡ. η ακτινογραφία φλέβας ή οµάδας 
φλεβών ύστερα από ένεση σκιαγραφικής ουσίας στην ίδια τη φλέβα και 
σπανιότερα σε αρτηρία ή στον µυελό οστού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. phlebography]. 

φλεβόκοµβος (ο) σηµείο τής καρδιάς όπου παράγονται οι διεγέρσεις που 
προκαλούν την καρδιακή λειτουργία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού νεολατ. sinus]. 

φλεβορραγία (η) {φλεβορραγιών} ΙΑΤΡ. αιµορραγία από φλέβα. [ΕΤΥΜ < 
φλέβα + -ρραγία, από το θ. τού αρχ. παθ. αορ. β' ερ-ράγ-ην (ρ. ρήγνυµί), 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phleborrhagia]. 

φλεβοτοµία (η) [αρχ.] [φλεβοτοµιών) ΙΑΤΡ. τοµή, διάνοιξη τού τοιχώµατος 
φλέβας για αφαίµαξη, κυρ. σε περιπτώσεις εγκεφαλικής συµφόρησης ή 
µεγάλης αρτηριακής πίεσης. — φλεβοτοµικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

φλεβοτόµος (ο) [µτγν.] 1. (α) χειρουργικό εργαλείο µε το οποίο 
πραγµατοποιείται η φλεβοτοµία (βλ.λ.) (β) εµπειρικός γιατρός εξειδικευµένος 
στις αφαιµάξεις µε φλεβοτοµία · 2. κουνούπι που µεταδίδει τον δάγκειο 
πυρετό και άλλες λοιµώξεις. Επίσης φλεβοτόµο (το) (σηµ. Ια). 

φλεβώδης, -ης, -ες [αρχ.] {φλεβώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που είναι 
όµοιος µε φλέβα, που έχει τη µορφή φλέβας: ~ ρίζα 2. αυτός που έχει πολλές 
ή µεγάλες φλέβες, γεµάτος φλέβες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, ■%, -ες- 

φλέγµα κ. (προφορ.) φλεµα (σηµ. 1) (το) {φλέγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. 
ΑΝΑΤ.-ΦΥΣΙΟΛ. (α) βλεννώδης, παχύρρευστη ύλη που εκκρίνουν οι ρινικές 
κοιλότητες ή οι βρόγχοι: αποβολή φλεγµάτων ΣΥΝ. (λαϊκ.) ροχάλα (β) (κατά 
τον Ιπποκράτη) ο ένας των τεσσάρων χυµών τού σώµατος, που η ισορροπία 
του µε τους άλλους συνεπαγόταν τη διατήρηση τής υγείας · 2. η ψυχραιµία ή η 
απάθεια, η ήρεµη αντιµετώπιση δυσχερειών ή κινδύνων: απάντησε ατάραχος 
µε το γνωστό βρετανικό ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φλέγω. Στους αρχ. συγγραφείς το φλέγµα είναι ένας από τους 
τέσσερεις χυµούς τού σώµατος, που θεωρούνται υπεύθυνοι για την ψυχική 
διάθεση. Το µεσν. φλέµα µε απλοποίηση από το φλέγµα-πβ. πράγµα - πράµα]. 

φλεγµατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που αντιµετωπίζει τα πράγµατα µε 
ψυχραιµία, µε ηρεµία και αυτοσυγκέντρωση ΣΥΝ. ψύχραιµος, απαθής, 
ασυγκίνητος ANT. ευέξαπτος, θερµόαιµος. — φλεγµατικ-ά | -ώς επίρρ. 

<ρλεγµατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {φλεγµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 
αυτός που έχει τη µορφή φλέγµατος: ~ ουσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-νς, -ες- 

φλεγµονή (η) ΙΑΤΡ. τοπική αντίδραση ιστού τού σώµατος, που προκαλεί 
διόγκωση, ερυθρότητα, θερµότητα και πόνο και αποτελεί την απάντηση των 
ζωντανών ιστών και κυρ. των αιµοφόρων αγγείων σε τραυµατική, µικροβιακή 
ή άλλη βλάβη: οξεία | χρονία ~ || ~ του δέρµατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φλέγµα + 
παραγ. επίθηµα -ονή, πβ. κ. πλησµ-ονή]. 

φλεγµονικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε φλεγµονή. 
φλεγµονώδης, -ης, -ες [µτγν.] {φλεγµονώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 

που έχει τη µορφή φλεγµονής: ~ ερεθισµός 2. αυτός που εµφανίζει φλεγµονή: 
- ιστός | οίδηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 



φλέγω 1890 φλοιώδης 
 

φλέγω ρ. µετβ. {κυρ. σε ενεστ. κ. παρατ.) 1. (για επιθυµία, πάθος) κατέχω: τη 
φλέγει η επιθυµία να κάνει καριέρα ηθοποιού 2. (η λόγ. µτχ. φλέγων, -ούσα, -ον) 
αυτός που απασχολεί πολύ έντονα, επιτακτικός λόγω τής µεγάλης του 
σηµασίας: ~ ζήτηµα | θέµα- (µεσοπαθ. φΛένο-µσι) 3. καίγοµαι, καταστρέφοµαι 
από φωτιά: το δάσος τής Πεντέλης φλέγεται για δεύτερη ηµέρα || οι πυροσβέστες 
προσπάθησαν να σώσουν το φλεγόµενο σπίτι ΣΥΝ. πυρπολούµαι- (µτφ.) 4. είµαι 
πολύ ζεστός, έχω υψηλή θερµοκρασία: το παιδί φλεγόταν από τον πυρετό 5. 
διακατέχοµαι (από συναίσθηµα ή έντονη επιθυµία): φλέγεται από επιθυµία να 
σπουδάσει || ~ από οργή | πόθο | έρωτα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *bhl-eg-, παρεκτεταµ. 
µορφή τού I.E. *bhel- «λάµπω, αστράφτω», πβ. λατ. fulgëre (ίδια σηµ.(, 
fiamma «φλόγα», (> γαλλ. flamme, ισπ. llama), ολλ. blaken «φλέγοµαι, 
καίγοµαι», γοτθ. bairhts «λαµπρός, διαυγής», αγγλ. bright κ.ά. Οµόρρ. φλόξ (-
γα). Παράγ. φλέγµα, εΰ-φλεκ-τος, φλεγµ-ονή, φλογ-ίζω κ.ά.]. φλέµα (το) → 
φλέγµα 
φλερτ (το) (άκλ.) 1. προσπάθεια πρόκλησης τού ερωτικού ενδιαφέροντος µε 
κοµψό και λεπτό τρόπο, η έµµεση επιδίωξη ερωτικής σχέσης: του αρέσει το ~ || 
επιπόλαιο - ΣΥΝ. φλερτάρισµα, κόρτε, ερωτο-τροπία 2. (συνεκδ.) το πρόσωπο 
µε το οποίο έχει συνάψει κανείς αισθηµατικό δεσµό: να η Μαίρη µε το 
κανούργιο της ~! 3. (µτφ.) η εκδήλωση επιθυµίας για προσέγγιση, συνεργασία 
κλπ. και η προσπάθεια ευµενούς προδιάθεσης τού άλλου γι' αυτό: το ~ 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων µε ασιατικούς κολοσσούς. — (υποκ.) φλερτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. flirt, αρχική σηµ. «ξαφνικό χτύπηµα» (αργότερα η σύγχρ. 
«ερωτικό ενδιαφέρον χωρίς σοβαρό σκοπό»), εκφραστ. λ. µε αρχικό σύµπλεγµα 
Π- (συνήθ. ηχοµιµητ. λ., πβ. flap, flick, flip)]. φλερτάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{φλέρταρα κ. φλερτάρισα} ♦ 1. (µετβ.) προσπαθώ να προκαλέσω το ερωτικό 
ενδιαφέρον (κάποιου), συνήθ. µε κοµψό και λεπτό τρόπο (µε κοµπλιµέντα, 
συζήτηση, χιούµορ, κατάλληλο ύφος και κινήσεις κ.λπ.): τη φλερτάρει 
απροκάλυπτα | ανοιχτά | συνεχώς || ~ ένα κορίτσι | έναν νεαρό || φλερτάρει µε 
όλους τους συµµαθητές της στην τάξη ΣΥΝ. κορτάρω, κάνω τα γλυκά µάτια, 
(λόγ.) ερωτοτροπώ 2. (µτφ.) (+µε) εκδηλώνω ενδιαφέρον ή επιθυµία (για κάτι) 
ή διερευνώ τις προθέσεις κάποιου µε σκοπό τη συνεργασία, την προσέγγιση 
κ.λπ.: ~ µε την ιδέα να πολιτευθώ || η επιχείρηση φλερτάρει µε ξένους επενδυτές- 
ΦΡ. φλερτάρω µε τον κίνδυνο µπλέκοµαι σε ριψοκίνδυνες καταστάσεις, 
προβαίνω σε ριψοκίνδυνες ενέργειες ♦ 3. (αµετβ.) κάνω φλερτ: µου αρέσει να ~. 
— φλερτάρισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιντερβιού. φλεψ (η) → φλέβα 
φληνάφηµα (το) {φληναφήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) (συνήθ. στον πληθ.) 

λόγος χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο ΣΥΝ. µωρολογία, σαχλαµάρα. — 
φληναφώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

[ΕΤΥΜ «ΡΧ· < φλαναφώ (-άω), παράλλ. προς το µτγν. φλήναφος «φλύαρος - 
φλυαρία», ενώ δεν έχει διασαφηνιστεί ποιος είναι ο αρχικός τ. Αν αρχικό 
θεωρηθεί το ρ. φλαναφώ, τότε αποτελεί προϊόν συµφυρµού των φληνύω 
«φλυαρώ, µωρολογώ» και άφώ (-άω) «αγγίζω» (< αφή), πβ. κ. ψηλ-αφώ. Αν, 
απεναντίας, αρχικός θεωρηθεί ο τ. φλήναφος, τότε το β' συνθ. -αφος θα 
αποτελούσε παραγ. επίθηµα τού καθηµερινού λεξιλογίου (πβ. κ. κόλ-αφος). Σε 
ό,τι αφορά το α' συνθ. φλην- | φλάν-, ισχυρή παραµένει η εκδοχή τής αναγωγής 
σε θ. *bhl-n-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε έρρινη παρέκταση) τού I.E. *bhel- 
«φουσκώνω, εξογκώνω» (βλ. λ. φαλλός, φά(λ)λαινα)]. φλησκούνι (το) 
{φλησκουν-ιού | -ιών} 1. πολυετές και πολύκλαδο φυτό, έντονα αρωµατικό, 
που διαθέτει τονωτικές ιδιότητες και χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική 2. 
(συνεκδ.) το αφέψηµα που παρασκευάζεται από το παραπάνω φυτό. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βλησκούνιν, υποκ. τού αρχ. βλήχων | γλήχων, αγν. ετύ-µου]. 
φλιπάρω ρ. αµετβ. {φλίπ-αρα κ. -άρισα, -ισµένος} (αργκό) φθάνω στα όρια τής 
τρέλας ή τής αντοχής µου: δεν αντέχω άλλο, κοντεύω να ~ ΣΥΝ. τρελαίνοµαι, 
µου στρίβει. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. flip «στρίβω απότοµα, αναποδογυρίζω (λ.χ. ένα νόµισµα στον 
αέρα)», εκφραστ. λ., αγν. ετύµου]. φλίπερ (το) {άκλ.} ηλεκτρονικό παιχνίδι στο 
οποίο ο παίκτης πιέζει δύο κουµπιά κινώντας δύο βραχίονες, οι οποίοι 
εκσφενδονίζουν µια µεταλλική µπίλια που, καθώς κινείται, προσκρούει σε 
διάφορα σηµεία (τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριµένους βαθµούς) κάνοντας 
τα να φωτιστούν και να ηχήσουν. — (υποκ.) φλιπεράκι (το). [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
flipper < αγγλ. flip «στρίβω απότοµα, αναποδογυρίζω (κάτι) µε ξαφνική κίνηση 
ή χτύπηµα» (ηχοµιµητ. λ.)]. φλισκούνι (το) → φλησκούνι 
φλιτ (το) {άκλ.} 1. εντοµοκτόνο φάρµακο σε µορφή σπρέι 2. (συνεκδ.) 

συσκευή για την εκτόξευση υγρού (κυρ. εντοµοκτόνου) υπό µορφή πυκνών 
σταγονιδίων: ψεκάζω µε το -. 

[ΕΤΥΜ < αγγλ. flit, εµπορική ονοµ. εντοµοκτόνου, από το ρ. flit «κινούµαι 
αλλάζοντας ξαφνικά κατεύθυνση (όπως τα έντοµα)»]. φλιτάρω ρ. αµετβ. {φλίτ-
αρα κ. -άρισα} ψεκάζω µε φλιτ. — φλιτάρι- 
σµα (το). φλιτζάνι (το) (συνήθης ορθ. φλυτζάνι) {φλιτζαν-ιού | -ιών} 1. µικρή 
κούπα µε λαβή, µε την οποία πίνει κανείς ροφήµατα: - τού τσαγιού | τού καφέ- 
ΦΡ. (µτφ.) λέω | διαβάζω το φλιτζάνι προλέγω το µέλλον παρατηρώντας το 
κατακάθι τού καφέ (βλ. κ. λ. καφετζού) 2. (συνεκδ.) η ποσότητα που χωράει 
στο παραπάνω δοχείο: ένα ~ καφέ | γάλα | τσάι || σε 2 1/2 ~ βραστού νερού 
αναλογεί 1 ~ ρύζι. — (υποκ.) φλιτζανάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. fincan]. φλόγα 
(η) {φλογών} 1. το ανώτερο, φωτεινό και αεριώδες µέρος τής φωτιάς, το οποίο 
κινείται διαρκώς παίρνοντας διάφορα σχήµατα, η 

«γλωσσά» τής φωτιάς: οι ~ ξεπηδούσαν µέσα από το καµίνι 2. (ειδι-κότ.) η 
φωτιά φιτιλιού: η ~ τού κεριού | τού καντηλιού τρεµοπαίζει | τρεµοσβήνει 3. 
(εκφραστ. στον πληθ.) η φωτιά, κυρ. όταν κατακαίει κάτι: ολόκληρο το σπίτι 
ήταν τυλιγµένο στις - || παραδόθηκε στις ~· (µτφ.) 4. (α) το ζωηρό πάθος: η ~ 
τού πατριωτισµού (β) η έντονη επιθυµία, ο ζήλος για κάτι, η έντονη ορµή · 5. ο 
ερεθισµός τού δέρµατος · 6. BOT. καλλωπιστικό φυτό µε κόκκινα άνθη. — 
(υποκ.) φλογίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. φλόξ -γός, από την ετεροιωµ. βαθµ. (φλογ-) τού ρ. φλέγ-ω 
(βλ.λ.)]. 

φλογάτος, -η, -ο -> φλόγινος 
φλογέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΜΟΥΣ. παραδοσιακό πνευστό µουσικό 

όργανο, που αποτελείται από κυλινδρικό σωλήνα από καλάµι, ξύλο, µέταλλο, 
κόκκαλο ή πλαστικό, φέρει οπές κατά µήκος, είναι ανοικτό και στα δύο άκρα 
ή έχει ειδικό επιστόµιο µε µονό γλωσσίδι ΣΥΝ. (λόγ.) αυλός, (λαϊκ.) σουραύλι 
2. (α) γλυκό τού ταψιού από λεπτή ζύµη τυλιγµένη σε σχήµα φλογέρας µε 
γέµιση από τριµµένους ξηρούς καρπούς (π.χ. καρύδια) και περιχυµένο µε µέλι 
(β) µικρό γλύκυσµα ζαχαροπλαστείου, κυλινδρικού σχήµατος, µε γέµιση 
σοκολάτας. [ΕΤΥΜ <,αλβ. flojerë]. 

φλογερός, -ή, -ό αυτός που χαρακτηρίζεται από πάθος και ένταση, παράφορος: 
~ έρωτας | επιθυµία | λόγος || (κ. για πρόσ.) ~ εραστής | υποστηρικτής ΣΥΝ. 
θερµός, ζωηρός, διάπυρος, θυελλώδης, ένθερµος ΑΝΤ. χλιαρός, άτονος, 
ψυχρός, συγκρατηµένος. — φλογερ-ά | -ώς επίρρ., φλογερότητα (η). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < φλόξ, -γός + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. τροµ-ερός]. 

φλογίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {φλόγισ-α, -τηκα, -µένος} 1. διεγείρω έντονο πάθος, 
προκαλώ θερµό ή υψηλό συναίσθηµα: ο ενθουσιασµός φλόγιζε όλες τις 
καρδιές ΣΥΝ. εξάπτω, φλέγω 2. ΙΑΤΡ. προκαλώ φλεγµονή (σε κάτι), επιφέρω 
φλόγωση- (µεσοπαθ. φλογίζοµαι) 3. (για την επιδερµίδα) παίρνω το χρώµα 
τής φλόγας, γίνοµαι κατακόκκινος: φλογίστηκε το πρόσωπο του ΣΥΝ. 
κοκκινίζω 4. (µτφ.) βιώνω έντονο πάθος, ζωηρό συναίσθηµα: ~ από έρωτα 
ΣΥΝ. φλέγοµαι. — φλόγισµα (το) [µτγν.] κ. φλογισµός (ο) [µτγν.] (κυρ. σηµ. 
3). 

φλόγινος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει το χρώµα και την όψη τής φλόγας· ο 
φλογερός 2. αυτός που αποτελείται από φλόγες- πύρινος 3. (για τη ροµφαία 
αγγέλου) αυτός που εκπέµπει φλόγες. Επίσης φλογάτος. 

φλογιστικός, -ή, -ό [1840] αυτός που προκαλεί ανάφλεξη ή φλόγωση: ~ ουσία. 
φλόγιστρο (το) {φλογίστρ-ου | -ων} συσκευή για διάφορες χρήσεις που παράγει 

και εκτοξεύει ρυθµιζόµενη φλόγα. [ΕΤΥΜ. < θ. φλογισ- (τού ρ. φλογίζω) + 
παραγ. επίθηµα -τρο, πβ. κ. ασφάλισ-τρο]. 

φλογοβόλος, -ος, -ο [1843] 1. αυτός που εκπέµπει φλόγες, που βγάζει φωτιές: ~ 
όπλο 2. φλογοβόλο (το) οπλικό µηχάνηµα που εκτοξεύει σε µεγάλη απόσταση 
φλεγόµενο υγρό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ < φλόγα + -βόλος < βάλλω, 
απόδ. τού γερµ. Flammen-werfer (σηµ. 2)]. 

φλογοβόλα) ρ. αµετβ. [1843] {φλογοβολείς... | φλογοβόλησα) (λογοτ.) βγάζω 
φλόγες, κάψα: «κόλαση [...] κι όλη φλογοβολάει στα σωθικά µου» (∆. 
Σολωµός). [ΕΤΥΜ. < φλόγα + -βολώ < βάλλω]. 

φλογοκόκκινος, -η, -ο ο κόκκινος σαν τη φλόγα τής φωτιάς ΣΥΝ. πυρρός. 
φλογώδης, -ης, -ες [αρχ.] {φλογώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που έχει 

τη µορφή τής φλόγας, τής φωτιάς ΣΥΝ. φλογάτος 2. ο γεµάτος φλόγες. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

φλόγωση (η) [αρχ.] [-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} τοπικός ερεθισµός τού 
δέρµατος ή ιστού τού σώµατος που προκαλεί θερµότητα, ερυθρότητα και 
πόνο ΣΥΝ. φλεγµονή, ερύθηµα. Επίσης φλόγωµα (το) [µτγν.]. — φλογώνω ρ. 
[µτγν.]. 

φλοίδα (η) → φλούδα 
φλοιός (ο) (λόγ.) 1. BOT. (α) το σύνολο των ιστών που αποτελούν το εξωτερικό 

περίβληµα των ριζών, τού κορµού και των κλαδιών των ξυλωδών φυτών: ο ~ 
των δέντρων | των θάµνων || λεπτός | χοντρός ~ (β) το εξωτερικό περίβληµα 
των καρπών: τα µήλα έχουν λεπτό ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) φλούδα 2. ΓΕΩΛ. το 
εξώτατο στερεό περίβληµα τής γήινης σφαίρας, που βρίσκεται πάνω από τον 
µανδύα (βλ.λ.) και έχει πάχος 13-15 χιλιόµετρα κάτω από τους ωκεανούς και 
30-60 χιλιόµετρα στην ξηρά: ηπειρωτικός ~ 3. ΑΝΑΤ. η εξωτερική στιβάδα 
οργάνου ή µέλους τού σώµατος, η οποία έχει ξεχωριστή δοµή και λειτουργία: 
εγκεφαλικός ~ || ~ των επινεφριδίων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *φλοΕ:/ό-ς (πβ. κ. *χορ-)ος > χοίρος), ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. 
φλέω «είµαι χυµώδης» < *φλέΕ-ω < *bhl-eu-, µηδενισµ. βαθµ. (µε παρέκταση 
-eu-) τού I.E. *bhel- «φουσκώνω, εξογκώνω» (βλ. κ. φαλλός). Η αναγωγή στο 
ρ. φλέω ερµηνεύεται σηµασιολογικώς από το γεγονός ότι ο φλοιός τού 
δέντρου περιέχει φυτικούς χυµούς σε µεγάλη ποικιλία και ποσότητα]. 

φλοισβίζω ρ. αµετβ. [1823] {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} (λογοτ. για νερό) 
παφλάζω ελαφρά: τα κύµατα φλοισβίζουν απαλά. — φλοίσβι-σµα (το). 

φλοίσβος (ο) (λόγ.-λογοτ.) ο ελαφρός παφλασµός κινούµενου νερού, ο ήχος 
µικρών κυµάτων που χτυπούν στην ακτή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φλοίσβος, αρχική 
σηµ. «θόρυβος», < *φλοιδ-µος (µε επίθηµα -βος κατά το θόρυβος), ετεροιωµ. 
βαθµ. τού θ. *bhl-ei-d- (παρεκτεταµ. µορφή τού I.E. *bhel- «φουσκώνω, 
εξογκώνω»), που συνδ. µε µέσ. ιρλ. bläed «βρυχηθµός», αγγλ. bloat 
«φουσκώνω, πρήζοµαι», λετ. blîstu (ίδια σηµ.). Βλ. κ. φλέβα]. 

φλοιώδης, -ης, -ες [αρχ.] {φλοιωδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} (επιστηµ.) 



φλόκα 1891 Φλώρινα 
 

1. αυτός που έχει τη µορφή φλοιού 2. αυτός που έχει παχύ φλοιό. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

φλόκα (η) (φλοκών) (λαϊκ.) η φούντα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρωµ. floe < 
λατ. floccus «χνούδι υφάσµατος», εκφραστ. όρ., αγν. ετύµου]. 

φλοκάτη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. χοντρό µάλλινο πανωφόρι βο-
σκών και χωρικών υφασµένο µε φλόκια (βλ.λ.) 2. χοντρό µάλλινο κλι-
νοσκέπασµα ή χαλί υφασµένο µε φλόκια (πβ. λ. βελέντζα). Επίσης 
φλοκάτα. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. φλοκάτος < φλόκα 
(βλ.λ.)]. 

φλοκάτος, -η, -ο → φλοκωτός 
φλόκι (το) {φλοκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. χοντρό χνούδι από στριµµένο 
µαλλί, υφασµένο στην επιφάνεια χαλιού, κουβέρτας ή σε ποιµενική 
κάπα ΣΥΝ. φλόκος 2. θηλιά από µαλλί ή βαµβάκι. [ΕΤΥΜ,< φλόκος 
(βλ.λ.)]. 

φλοκιάζω ρ. αµετβ. {φλόκιασα} (λαϊκ.) υφαίνω φλόκια (βλ.λ.). 
φλοκιαστος, -ή, -ό (λαϊκ.) φλοκωτός (βλ.λ.). 
φλόκος (ο) (λαϊκ.) 1. το φλόκι (βλ.λ.) · 2. ΝΑΥΤ. (στα ιστιοφόρα) τρι-
γωνικό ιστίο που προεξέχει από την πλώρη ΣΥΝ. (λόγ.) αρτέµων. 
[ETYM. µεσν. < ιταλ. flocco < λατ. floccus «κροκίδα, χνούδι υφάσµα-
τος», εκφραστ. όρ., αγν. ετύµου]. 

φλοκωτός, -ή, -ό κ. φλοκάτος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (για ύφασµα) αυτός 
που έχει φλόκια (βλ.λ.), ο υφασµένος µε φλόκια: ~ κουβέρτα | βελέ-
ντζα | χαλί | κάπα ΣΥΝ. φλοκιαστός 2. φλοκωτή (η) η φλοκάτη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < φλόκα + παραγ. επίθηµα -ωτός, πβ. κ. φουντ-ωτός]. 

φλοµιάζω ρ. → φλοµώνω 
φλόµιασµα (το) → φλοµώνω 
φλόµος (ο) 1. ονοµασία διαφόρων δηλητηριωδών φυτών 2. (συνεκδ.) 

η δηλητηριώδης ουσία που παράγεται από τα φυτά αυτά: ψάρευαν 
παράνοµα µε ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο, όπως φαίνεται και από την ποι-
κιλία των τ. φλόµος | φλάνος | πλόµος]. 

φλόµπερ (το) {άκλ.} ελαφρύ οπισθογεµές τουφέκι ή πιστόλι µικρού 
βεληνεκούς, που χρησιµοποιείται συνήθ. για σκοποβολή ή για κυνήγι 
µικρών πουλιών. — (υποκ.) φλοµπεράκι (το). [ΕΤΥΜ. Από το 
επώνυµο τού Γάλλου Flobert, ο οποίος εφεύρε τον συγκεκριµένο τύπο 
όπλου το 1845]. 

φλοµώνω κ. φλοµιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φλόµ-ωσα κ. -ιασα, -ώθη-
κα κ. -ιάστηκα, -ωµένος κ. -ιασµένος} ♦ (µετβ.) 1. ναρκώνω (ψάρια) 
ρίχνοντας στη θάλασσα φλόµο (βλ.λ.) ΣΥΝ. αναισθητοποιώ· (συνήθ. 
µτφ.) 2. (α) δηµιουργώ (σε συγκεκριµένο χώρο) αποπνικτική ατµό-
σφαιρα: θα φλοµώσεις το σπίτι µε τα τσιγάρα σου! (β) κάνω (κά-
ποιον) να υποφέρει δηµιουργώντας αποπνικτική ατµόσφαιρα: µε 
φλόµωσε ο καπνός τού πούρου, δεν αντέχω άλλο! ΦΡ. φλοµώνω (κά-
ποιον) µε | σε (κάτι) ενοχλώ (κάποιον) µε (κάτι που κάνω) σε υπερ-
βολικό βαθµό ή κάνω (κάτι) σε υπερβολικό βαθµό εις βάρος (κά-
ποιου): µας φλόµωσε πάλι µε τα ψέµατα του | στις ερωτήσεις | στη 
φλυαρία ΣΥΝ. ταράζω, τρελαίνω, πεθαίνω (κάποιον) σε (κάτι) ♦ 
(αµετβ.) 3. γεµίζω δύσοσµο καπνό, γίνοµαι αποπνικτικός: το δωµάτιο 
φλόµωσε απ'τα τσιγάρα ΣΥΝ. βροµώ, βροµοκοπώ, ζέχνω, ντουµα-
νιάζω 4. (για πρόσ.) αισθάνοµαι ζάλη, νιώθω δυσφορία: φλόµωσα 
από το πολύ διάβασµα! ΣΥΝ. ζαλίζοµαι, δυσφορώ. — φλόµωµα κ. 
φλόµιασµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. φλόµος (βλ.λ.)]. 

φλορίνι (το) → φιορίνι 
φλος (το) {άκλ.} (στο πόκερ και στην πόκα) ο ανώτερος συνδυασµός 

φύλλων, που αποτελείται από πέντε φύλλα διαδοχικά και τού ίδιου 
χρώµατος: ~ στις κούπες. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. flush < αγγλ. flush < µέσ. γαλλ. Aus < λατ. fluxus 
«ροή»]. 

φλοτέρ (το) {άκλ.} 1. ο πλωτήρας (βλ.λ.) 2. καθεµία από τις δύο στε-
γανές βάρκες, µε τις οποίες τα υδροπλάνα επιπλέουν στο νερό · 3. 
συσκευή που διακόπτει αυτόµατα την παροχή νερού ή άλλου υγρού 
σε δεξαµενή, για να εµποδίσω την υπερχείλιση: χάλασε το ~ στο κα-
ζανάκι και τρέχει το νερό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. flotteur < p. flotter «επιπλέω» < flot «κύµα», γερµ. αρ-
χής, πβ. αρχ. αγγλ. flotian (> αγγλ. float «επιπλέω»), αρχ. σουηδ. flotö 
n, αρχ. νορβ. flota κ.ά.]. 

φλου επίθ. {άκλ.} (καθηµ.) 1. (α) ασαφής: η κατάσταση παραµένει ~ 
(β) (γενικότ.) απροσδιόριστος και απρόβλεπτος, χωρίς σταθερότητα: 
είναι πολύ ~ τύπος 2. αυτός που δεν έχει επακριβώς καθοριστεί ή 
προσδιοριστεί: αφήσαµε την ηµεροµηνία ~· ΦΡ. στο φλου χωρίς ακρι-
βή καθορισµό, αορίστως: ας µην κανονίσουµε τώρα, ας το αφήσουµε 
~ 3. µη ευκρινής, θολός: τα πρόσωπα στο φόντο τής φωτογραφίας εί-
ναι ~ 4. (ως επίρρ.) ασαφώς, όχι µε συγκεκριµένο τρόπο: µιλάει πολύ 
~ ΣΥΝ. αόριστα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. flou, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε λατ. flävus «ξανθός» 
ή µε φρανκον. *hlao «χλιαρός»]. 

φλούδα κ. φλοίδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. το ξυλώδες εξω-
τερικό περίβληµα τού κορµού και των κλαδιών δέντρων ΣΥΝ. φλοιός 
2. το εξωτερικό περίβληµα καρπού ή αβγού: ~ πορτοκαλιού | µήλου Ι 
αχλαδιού | καρπουζιού || τρώω τα φούτα µε τη ~ ΣΥΝ. φλοιός 3. φλού 
δες (οι) κοµµάτια από το εξωτερικό περίβληµα καρπού: πετάω τις ~ 
απ' το καρπούζι στα σκουπίδια. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < φλούδιον (βλ. λ. φλούδι), µε αλλαγή γένους, o τ. φλοίδα 
< φλοίδι < *φλοι-ίδιον, υποκ. τού αρχ. φλοιός]. 

φλουδερός, -ή, -ό (λαϊκ. για καρπούς) αυτός που έχει χοντρή φλούδα: 
~ πορτοκάλι ΣΥΝ. χοντρόφλουδος ANT. ψιλόφλουδος. 

φλούδι (το) {δύσχρ. φλουδ-ιού | -ιών} 1. φλούδα (βλ.λ.) 2. φλούδια 
(τα) τα υπολείµµατα από κέλυφος αβγού ή σκληρό φλοιό καρπού 

(π.χ. καρυδιών, φιστικιών κλπ.). Επίσης (για καρπούς) φλοίδι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. φλούδιον, υποκ. τού αρχ. φλοϋς | φλόος «είδος φυτού», 
τού οποίου αρχαιότ. θεωρείται ο τ. φλέως. Η ποικιλία των τ. θα µπο-
ρούσε να εξηγηθεί µε αρχικό θ. *φλεΕ-, οπότε: (α) *φλώΡ-ος (εκτε-
ταµ.-ετεροιωµ. βαθµ.) > *φλόΡ-ος (βράχυνση τού -ω-) > φλόος (σίγηση 
ενδοφωνηεντικού -Ε-) > φλοϋς (συναίρεση) (β) *φλήΈ-ος (εκτεταµ. 
βαθµ.) > φλέως (σίγηση τού -Ε- και αντιµεταχώρηση). Παραδοσιακά, 
η λ. ανάγεται στο θ. *bhl-eu- (< I.E. *bhel- «φουσκώνω, εξογκώνω», βλ. 
κ. φλοιός), πράγµα που αιτιολογείται από την ανθοφορία τού φυτού 
και την ταχεία ανάπτυξη του. Ωστόσο, δεν θα µπορούσε να αποκλει-
στεί η πιθανότητα δανεισµού]. 

φλουρί (το) {φλουρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. (σπάν.) χρυσό βυζαντινό νό-
µισµα: ~ κωνσταντινάτο 2. (συνήθ. κατ' επέκτ.) κάθε παλαιό χρυσό 
και γενικότ. κάθε νόµισµα, που χρησιµοποιείται παραδοσιακά και 
ως κόσµηµα: πέρυσι µου έπεσε το ~ τής βασιλόπιτας- ΦΡ. γίνοµαι κί-
τρινος σαν το φλουρί χλοµιάζω έντονα: ~ απ' τον φόβο µου. — 
(υποκ.) φλουράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < φλωρίον, υποκ. τού µτγν. λατ. florinus < λατ. 
florere «ανθώ, θάλλω» < flos, -oris «άνθος» (βλ. κ. φιορίνι)]. 

φλουτάρω ρ. αµετβ. {φλούτ-αρα κ. -άρισα} δεν έχω σαφές περίγραµ-
µα, είµαι θολός: η φωτογραφία φλουτάρει || φλουτάρουν τα στοιχεία 
στο τυπωµένο κείµενο. — φλουτάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < φλου]. 

φλούφλης (ο) {φλούφληδες} (µειωτ. ως χαρακτηρισµός) για πρόσω-
πο επιπόλαιο, ανόητο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. fluff, στη σηµ. «αποτυχηµένος, ανόητος» (ιδίως σε θε-
ατρικούς ρόλους)]. 

φλυαρία (η) [αρχ.] {σπάν. φλυαριών} η κουραστική πολυλογία, πολ-
λά λόγια χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο: µε άρχισε στη - || το ρίχνω 
στη ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αερολογία. 

φλύαρος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που λέει πολλά, που µιλάει συ-
νέχεια και οι λόγοι του δεν έχουν ουσιαστικό περιεχόµενο ΣΥΝ. πο-
λυλογάς ANT. ολιγόλογος, λιγοµίλητος, λακωνικός 2. (κατ' επέκτ.) αυ-
τός που χαρακτηρίζεται από φλυαρία: ~ έκθεση | ταινία ANT. λακω-
νικός, περιεκτικός. — φλύαρα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ. τού καθηµερινού λεξιλογίου, η οποία ανάγεται στο ρ. 
φλύω «είµαι χυµώδης, ανθηρός - φλυαρώ», αλλά η ακριβής πορεία 
σχηµατισµού παραµένει αβέβαιη. Λογικότερη παρουσιάζεται η ανα-
γωγή σε ενδιάµεσο τ. *φλύα «γονιµότητα - φλυαρία» και επίθηµα -
ρος (πβ. κ. άνια-ρός, λυπη-ρός), ενώ ο τονισµός οφείλεται στη γενί-
κευση τού τόνου τής κλητ. φλύαρε (πβ. κ. αττ. µοχθηρός, πονηρός). 
Βλ. κ. λ. φλύκταινα]. 

φλυαρώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {φλυαρείς... | φλυάρησα} λέω φλυαρίες ΣΥΝ. 
πολυλογώ, παρλάρω, γλωσσοκοπανώ. 

φλύκταινα (η) {φλυκταινών} (λόγ.) 1. ΙΑΤΡ. φουσκάλα στο δέρµα, που 
περιέχει πύον 2. BOT. κηλίδα που µοιάζει µε φυσαλλίδα στα φύλλα, 
στον βλαστό και στους καρπούς φυτού, η οποία αποτελεί σύµπτωµα 
προσβολής τού φυτού από παθογόνο µύκητα · 3. εξόγκωµα στην επι-
φάνεια των µετάλλων, που οφείλεται σε διάρρηξη ή ανύψωση λόγω 
αερίων, τα οποία παρέµειναν πολύ κοντά σε αυτή την επιφάνεια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *φλύγ-ταν-)α < θ. *φλυγ- (τού ρ. φλύω µε παρέκταση -γ-
< *bhlu-g-) + επίθηµα -ταν- < *-tn- (µορφή τού I.E. επιθήµατος *-ti- > -
της). Το ρ. φλύω (που παρουσιάζει ποικιλία σηµασιών: «είµαι χυµώ-
δης, ανθηρός - βράζω, κοχλάζω - κάνω εµετό - φλυαρώ») ανάγεται 
σε θ. *bhl-u-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *bhel- «φουσκώνω, εξογκώνω» 
και συνδ. µε λατ. fluëre (> ισπ. fluir), «ρέω, κυλώ», αρχ. σλαβ. bl'uJQ 
«κάνω εµετό», λιθ. bliâuti «µουγκρίζω, φωνασκώ» κ.ά. Οµόρρ. φλοιός 
(βλ.λ.), φλούδι (< αρχ. φλοϋς), φλύαρος (βλ.λ.), φλοίσβος (βλ.λ.) κ.ά.]. 

φλυκταινώδης, -ης, -ες [µτγν.] {φλυκταινώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 
(λόγ.) 1. αυτός που έχει τη µορφή φλύκταινας: ~ εξάνθηµα 2. ΙΑΤΡ. αυ-
τός που εµφανίζει φλύκταινες: ~ δερµατοπάθεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, 
-ες- 

φλυκταινωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ωσεων} (λόγ.) 1. ο 
σχηµατισµός φλυκταινών (βλ.λ.) 2. ΙΑΤΡ. πάθηση που χαρακτηρίζεται 
από πολλαπλό φλυκταινώδες εξάνθηµα. 

φλύσχης (ο) {χωρ. πληθ.) ΓΕΩΛ. σύστηµα ιζηµατογενών πετρωµάτων, 
συχνά µεγάλου πάχους, που αποτελείται από επάλληλα στρώµατα 
χοντρόκοκκου ψαµµίτη και αργιλικού σχιστολίθου. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. flysch < ελβετογερµ. flisch, ονοµασία τέτοιων 
πετρωµάτων στις Ελβετικές Αλπεις, που συνδ. µε γερµ. λ. για 
πετρώµατα, λ.χ. δαν. flint, διαλεκτ. flins κ.ά.]. 

φλυτζάνι (το) → φλιτζάνι 
Φλώρα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < λατ. Flora «θεά των 

λουλουδιών και τής άνοιξης» < flos, flöris «άνθος» (> γαλλ. fleur, 
αγγλ. flower κ.ά.). Από το κύρ. όνοµα προέκυψε ο διεθνής όρος τής 
βοτανικής flora «χλωρίδα»]. 

Φλωρεντία (η) 1. ιστορική πόλη τής Κ. Ιταλίας, η οποία κατά την 
Αναγέννηση υπήρξε σηµαντικό πνευµατικό και καλλιτεχνικό κέντρο 
2. γυναικείο όνοµα. — Φλωρεντινός κ. Φλωρεντινός (ο), Φλωρεντι-
νή (η), φλωρεντινός, -ή, -ό κ. φλωρεντίνικος, -η, -ο (σηµ. 1). ίΕΤΥΜ, 
< λατ. Florentia < florens «ανθηρός», µτχ. τ. τού p. florere «ανθώ, 
θάλλω» (< flos, -oris «άνθος»), λόγω των πλούσιων ανθοκήπων που 
περιβάλλουν την πόλη. Το ιταλ. Firenze ανάγεται σε παλαιότ. ιταλ. 
Fiorenza (< λατ. Florentia)]. 

Φλωρέντίος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
2. όνοµα ηγεµόνων τής ∆. Ευρώπης 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < λατ. 
Florentius < µτχ. florens «ανθηρός», για το οποίο βλ. λ. Φλωρεντία. Βλ. 
κ. το οµόρρ. Φλώρα]. 

Φλώρινα (η) {-ας κ. -ίνης) πόλη τής ∆. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού 
οµώνυµου νοµού (νοµός Φλώρινας κ. Φλωρίνης). — Φλωρινιώτης (ο), 
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Φλωρινιώτισσα (η), φλωρινιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < διαλεκτ. φλωρινός «ανθισµένος», όπως επιβεβαιώνεται από 
την πλούσια βλάστηση τής περιοχής και από το γεγονός ότι κατά τον 
Μεσαίωνα η πόλη έφερε το όν. Χλωρός (βλ. κ. φλώρος)]. 

φλώρος (ο) 1. ωδικό πτηνό µε µελωδικό κελάηδηµα, λαµπερό ελαιο-
πράσινο φτέρωµα, µε µεγάλες κίτρινες κηλίδες στις φτερούγες και 
στην ουρά και υπόλευκο ράµφος 2. (µτφ.-αργκό) µαλθακός, ελαφρό-
µυαλος ή/και θηλυπρεπής άνδρας: αυτός είναι ~· δεν ξέρει πού παν 
τα τέσσερα από πιάτσα || άντρα λες αυτόν τον ~ που παντρεύτηκε; 
Επίσης φλώρι (το) (σηµ. 1), φλωράς (σηµ. 2). — φλωράδικος, -η, -ο, 
φλώρικα κ. φλωράδικα επίρρ. (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. φλώρος < αρχ. χλωρίων (κατά παρετυµολ. προς το 
φλουρί) < χλωρός (βλ.λ.)]. 

Φ.Μ.Α. (ο) Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου. 
Φ.Μ.Α.Π. (ο) Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. 
Φ. Μ .Σ. (η) Φυσικο-Μαθηµατική Σχολή. 
Φ.Μ.Υ. (ο) Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. 
φοβάµαι ρ. → φοβούµαι 
φοβέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (συχνά στον πληθ.) η απειλή προς κά-

ποιον, ώστε να φοβηθεί και να κάνει κάτι που πρέπει: αρχίζω τις -
ΣΥΝ. (λόγ.) εκφοβισµός· ΦΡ. (παροιµ.) και ο άγιος φοβέρα θέλει βλ. λ. 
άγιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φίλη, φοβούµαι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. 
φοβερίζω (υποχωρητ.)]. 

φοβερίζω ρ. µετβ. {φοβέρισα} (καθηµ.) προσπαθώ να κάνω (κάποιον) 
να φοβηθεί µε απειλές, χωρίς συνήθ. να τις πραγµατοποιώ: τον φοβέ-
ριζε συνέχεια µε το διαζύγιο || όλο τους φοβερίζει πως θα τους πάει 
στα δικαστήρια, αλλά δεν κάνει τίποτα στο τέλος ΣΥΝ. φοβίζω, απει-
λώ, εκφοβίζω. — φοβέρισµα (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φοβούµαι. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. φοβερός (βλ.λ.)]. 

φοβερός, -ή, -ό 1. αυτός που προξενεί φόβο, που τροµάζει: ~ αντί-
παλος || είναι ~ και τροµερός! ΣΥΝ. τροµακτικός, δεινός 2. (συνήθ. κατ' 
επέκτ.) εξαιρετικά δυσάρεστος, που προξενεί αποτροπιασµό: ~ έγκλη-
µα | ατύχηµα | πόλεµος ΣΥΝ. απαίσιος, φρικτός, αποτρόπαιος, απο-
τροπιαστικός ΑΝΤ. όµορφος, ωραίος, ελκυστικός 3. (καθηµ.-καταχρ.) 
αυτός που προκαλεί έκπληξη και θαυµασµό, που ξεχωρίζει: ~ µνήµη/ 
|| ~ άλµα | απώλεια | προσπάθεια || (κ. για πρόσ.) - χορεύτρια | δρο-
µέας ΣΥΝ. εκπληκτικός, καταπληκτικός, τροµερός, έξοχος, απίθανος 
4. (καταχρ.) εξαιρετικά µεγάλος σε µέγεθος, ποσότητα ή ένταση: ξό-
δεψε ένα ~ ποσό || ~ βλακεία | γκάφα | αµάθεια | επιτυχία | δεξιοτεχνία 
| ταχύτητα ΣΥΝ. απίστευτος, απερίγραπτος, αφάνταστος, τροµερός 
ΑΝΤ. µικρός, ασήµαντος. — φοβερά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απίθανος, 
δεινός. [ΕΤΥΜ αρχ. < φόβος + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. φαν-
ερός]. 

φόβητρο (το) οτιδήποτε εµπνέει φόβο ή οτιδήποτε χρησιµοποιείται 
για εκφοβισµό: οι επιχειρηµατίες δεν µπορούν να επενδύσουν µε το ~ 
τού πληθωρισµού ΣΥΝ. σκιάχτρο, µπαµπούλας, µορµολύκειο. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. φόβητρον (κυρ. στον πληθ.) < φόβος + παραγ. επίθηµα -ητρον, 
πβ. κ. κίν-ητρον, θέλγ-ητρον]. 

φοβητσιάρης, -α, -ικο {φοβητσιάρηδες} (καθηµ.) αυτός που φοβάται 
εύκολα, που χάνει εύκολα το θάρρος του ΣΥΝ. δειλός, άτολµος, λιγό-
ψυχος ΑΝΤ. γενναίος, θαρραλέος, τολµηρός, άφοβος, αποφασιστικός. 
— φοβητσιάρικος, -η, -ο, φοβητσιάρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ µεσν., πιθ. < 
αρχ. επιθ. φοβητός + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. καυχησ-ιάρης]. 

φοβία (η) {φοβιών} ΨΥΧΟΛ. ο αγχώδης και παράλογος φόβος για συ-
γκεκριµένο αντικείµενο, πρόσωπο, ζώο ή κατάσταση, τού οποίου τον 
παράλογο χαρακτήρα αναγνωρίζει ο πάσχων, χωρίς όµως να µπορεί 
να απαλλαγεί από αυτόν: ~ τού ύψους (ακροφοβία) || αντικείµενο φο-
βίας µπορεί να είναι τα µικρόβια, οι κλειστοί χώροι (κλειστοφοβία) 
κ.ά. || παιδικές ~. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. phobie < αρχ. φόβος]. 

-φοβία β' συνθετικό για τον σχηµατισµό αφηρηµένων θηλυκών ονο-
µάτων, κυρ. επιστηµονικών όρων τής ψυχολογίας, µε το οποίο δηλώ-
νεται ότι το υποκείµενο τρέφει αγχώδη και παράλογο φόβο για κάτι 
συγκεκριµένο ή αφηρηµένο, το οποίο δηλώνεται από το α' συνθετικό: 
ανθρωπο-φοβία (φόβος για τους ανθρώπους), αγορα-φοβία, υψο-φο-
βία, µυο-φοβία, κενο-φοβία, ξενο-φοβία, κλειστο-φοβία. [ΕΤΥΜ Β' 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. φόβος 
και απαντά επίσης σε ελληνογενή σύνθετα (λ.χ. γαλλ. xéno-
phobie)]. 

φοβίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {φόβισ-α, -µένος} 1. κάνω (κάποιον) να φοβη-
θεί: φοβίζει τα παιδιά µε ιστορίες για φαντάσµατα || µε φοβίζει η ιδέα 
των εξετάσεων || αυτό το µέρος µε φοβίζει λιγάκι τη νύχτα ΣΥΝ. 
τροµάζω, φοβερίζω, (λαϊκ.) σκιάζω ΑΝΤ. ενθαρρύνω 2. (η µτχ. φοβι-
σµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θυµάµαι, φοβούµαι. φοβικός, -ή, -ό 
-+ φόβος 
φοβισµένος, -η, -ο 1. αυτός που αισθάνεται φόβο: µπήκε στην αί-
θουσα ~ 2. αυτός που φανερώνει φόβο: ~ βλέµµα. — φοβισµένα 
επίρρ. φοβισµός (ο) {χωρ. πληθ.} καλλιτεχνικό κίνηµα Γάλλων 
ζωγράφων των αρχών τού 20ού αι. (όπως λ.χ. των Ματίς, Μπρακ, Βαν 
Ντόνγκεν κ.ά.), οι οποίοι αντιδρώντας στον ιµπρεσιονισµό 
χρησιµοποιούν πολύ έντονους και αντίθετους µεταξύ τους 
χρωµατικούς τόνους και σκούρα περιγράµµατα, ενώ παράλληλα 
αποδίδουν ελεύθερα τα σχήµατα των αντικειµένων και καταργούν 
την προοπτική. — φοβιστής (ο), φοβιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. fauvisme < fauve «άγριο θηρίο», αρχική 
σηµ. «αυτός που έχει καστανοκίτρινο χρώµα», γερµ. αρχής, πβ. αρχ. 
γερµ. falò, αρχ. αγγλ. fealu (> fallow) κ.ά.]. φόβος (ο) 1. το 
εξαιρετικά δυσάρεστο συναίσθηµα που καταλαµβά- 

νει κάποιον στην παρουσία ή τη σκέψη πραγµατικού ή υποθετικού 
κινδύνου ή απειλής: νιώθω - µπροστά του || αυτός ο άνθρωπος δεν 
ξέρει τι θα πει ~ || ζούµε µε τον - τού επικείµενου πολέµου || δεν µπο-
ρούσε να µιλήσει από τον ~ του || στο δικαστήριο ορκίζεσαι να µιλή-
σεις χωρίς ~ και πάθος || µε σταµάτησε ο ~ τής τιµωρίας | τής απο-
τυχίας || νιώθω | προκαλώ | προξενώ | εµπνέω | τρέφω ~ || µε πιάνει | 
µε καταλαµβάνει ~ || τρέµω | τρελαίνοµαι | παραλύω | κατουριέµαι 
από (τον) - (µου) || ξαφνικός | έντονος | παράλογος | παιδαριώδης ~ 
ΑΝΤ. αφοβία, γενναιότητα, θάρρος, τόλµη· ΦΡ. (α) παίρνω (κάτι | κά-
ποιον) από φόβο αντιµετωπίζω (κάτι/κάποιον) µε φόβο: δεν είναι κα-
λός στα µαθηµατικά, γιατί τα έχει πάρει από φόβο (β) (παροιµ.) ο 
φόβος φυλάει τα έρ(η)µα ο φόβος τής τιµωρίας ή των συνεπειών τού 
νόµου είναι αποτρεπτικός κάποιου παραπτώµατος: µε τα µέτρα κα-
τάσχεσης των αυτοκινήτων έπαψαν να οδηγούν µεθυσµένοι· ~ (γ) 
(εκφραστ.) φόβος και τρόµος βλ. λ. τρόµος (δ) φόβος Θεού δέος, σε-
βασµός προς τον θεό 2. το αίσθηµα, η εντύπωση ή η ανησυχία ότι 
επίκειται κίνδυνος (συχνά στον πληθ.): προσπάθησα να διαλύσω τους 
~ του (τις ανασφάλειες του) || οι - µου επαληθεύθηκαν || µπροστά στον 
~ τής διάσπασης αναγκάστηκαν να συµβιβαστούν || εκφράζονται φόβοι 
από διαφόρους κύκλους για το ενδεχόµενο κλιµάκωσης των 
πολεµικών συγκρούσεων 3. οτιδήποτε φοβάται κανείς: ο µεγάλος µου 
~ είναι η αποτυχία | τα φίδια 4. το δυσάρεστο ενδεχόµενο: υπάρχει - 
να µείνουµε χωρίς νερό' ΦΡ. (α) (µτφ.) για τον φόβο των Ιουδαίων 
(δια τον φόβον των 'Ιουδαίων, Κ.∆. Ιωάνν. 7, 13) για περιπτώσεις στις 
οποίες ενεργεί κανείς µε συγκεκριµένο τρόπο, επειδή επαπειλείται 
κίνδυνος από γνωστά, υπονοούµενα από τον οµιλητή πρόσωπα (ή 
καταστάσεις) (β) δεν έχει φόβο δεν διατρέχει ή δεν εγκυµονεί 
κίνδυνο, είναι ασφαλής: παρά το χιόνι, η διαδροµή ~ || ~ ο γυιος σου· 
θα περάσει σίγουρα στο πανεπιστήµιο. — φοβικός, -ή, -ό. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδοιασµός, φοβούµαι. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., ετεροιωµ. βαθµ. (φοβ-) τού ρ. φέβοµαι «φοβούµαι» < I.E. 
*bhegw- «δραπετεύω, αποµακρύνοµαι», πβ. λιθ. bègti «τρέχω, φεύγω», 
αρχ. σλαβ. bezati «φεύγω» κ.ά.]. φοβού τους ∆αναούς και δώρα 
φέροντας →∆αναοί φοβούµαι κ. φοβάµαι [µεσν.] ρ. αµετβ. κ. µετβ. 
αποθ. {φοβάσαι... | φοβ-ήθηκα, -ισµένος} ♦ (αµετβ.) 1. κατέχοµαι από 
φόβο, αισθάνοµαι φόβο ή αγωνία, ανησυχία κ.λπ.: Μη φοβάσαι! Εγώ 
είµαι εδώ! || φοβήθηκα πολύ, γιατί βρέθηκα µόνη σ' ένα σκοτεινό 
σοκάκι || φοβήθηκα όταν είδα ότι είχε όπλο ΣΥΝ. τροµάζω, (λαϊκ.) 
σκιάζοµαι ΑΝΤ. έχω θάρρος 2. κατέχοµαι από ανησυχία, έχω αγωνία 
(για κάποιον/κάτι): φοβάται πολύ για την υγεία του | για σένα | για το 
παιδί του || έφυγε από τη χώρα, επειδή φοβήθηκε για τη ζωή του | την 
ασφάλεια του 

♦ (µετβ.) 3. (+αιτ. ή +να | µην) αισθάνοµαι φόβο µήπως συµβεί (κά 
τι), αντιµετωπίζω µε φόβο (κάποιον/κάτι): φοβάται µην τον απολύ 
σουν || ~ να µιλήσω | να πάω κάπου | να φανερώσω την αλήθεια || εγώ 
ποτέ µου δεν φοβήθηκα τις συνέπειες || φοβάται πολύ τον πατέρα του 
Ι την αποτυχία | τη µοναξιά || (εκφραστ.) αυτή φοβάται και τον ήσκιο 
της! || αυτός ούτε Θεό φοβάται ούτε ανθρώπους ντρέπεται (είναι 
εντελώς αναιδής, ανήθικος ή άδικος άνθρωπος) ΣΥΝ. τροµάζω ΑΝΤ. 
έχω θάρρος· ΦΡ. (παροιµ.) φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό 
τον Γιάννη για περιπτώσεις όπου ο φόβος είναι αµοιβαίος 4. υπο 
ψιάζοµαι, διαισθάνοµαι (κάτι δυσάρεστο): ~ ότι αυτός είναι ο ένοχος 
|| φοβούµαστε ότι θα αναγκαστούµε να προσφύγουµε στη δικαιοσύ 
νη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. φοβούµαι (-έο) < φόβος]. 

φοβούµαι - φοβίζω - φοβερίζω - εκφοβίζω, φόβος - εκφοβισµός - 
εκφόβιση | εκφόβηση - φοβέρα. Η Ελληνική σε σχέση µε τη σηµ. 
τού «φόβου» διαθέτει την αντίθεση ανάµεσα στο «αισθάνοµαι 
φόβο» και στο «προκαλώ φόβο»: το α' δηλώνεται µε το φοβούµαι· 
(αρχαίο), το β' µε το φοβίζω (νεότερο). Το (επίσης αρχαίο) 
φοβερίζω, όπως και το εκφοβίζω (στη θέση τού αρχ. εκφοβώ), πα-
ραλλάσσουν τη σηµ. τού φοβίζω µε λεπτές σηµασιολογικές απο-
χρώσεις: το φοβερίζω σηµαίνει «απειλώ κάποιον προσπαθώντας 
να τον κάνω να φοβηθεί», το δε εκφοβίζω σηµαίνει «µετέρχοµαι 
διάφορα µέσα (απειλητικά λόγια, απειλητικές ενέργειες κ.λπ.), 
προκειµένου να κάνω κάποιον να φοβηθεί». Ακόµη, το φοβερίζω εί-
ναι περισσότερο λ. τού προφορικού λόγου, ενώ το εκφοβίζω τού 
προφορικού και τού γραπτού. Τέλος, το φοβερίζω υποδηλώνει συ-
νήθως ότι οι απειλές µένουν στα λόγια ή είναι και φτειαχτές για 
να προξενήσουν φόβο, ενώ το εκφοβίζω υποδηλώνει ενέργειες που 
πραγµατοποιούνται για να τροµοκρατήσουν τον εκφοβιζόµενο. 
Αντιστοίχως, φόβος είναι αυτό που αισθάνεται κανείς, όταν κά-
ποιος/κάτι απειλεί να του κάνει κακό, να τον βλάψει, ενώ εκφοβι-
σµός και εκφόβιση και (στον προφορικό λόγο) φοβέρα (συνήθως 
στον πληθ. φοβέρες) είναι αυτό που κάνει κάποιος για να γεννή-
σει στους άλλους φόβο. Η σηµασιολ. απόχρωση µεταξύ των φοβε-
ρίζω και εκφοβίζω υφίσταται και µεταξύ των φοβέρα και εκφοβι-
σµός | εκφόβιση. 
Σε σχέση µε την ορθογραφία τού εκφόβιση -µε -ι- ή µε -η- (εκφό-
βιση ή εκφόβηση)- και οι δύο γραφές είναι ορθές: η µεν µε -ι- (εκ-
φόβιση), γιατί το ρ. είναι εκφοβίζω, η δε γραφή εκφόβηση, γιατί η 
λ. είναι ήδη αρχαία (από το ρ. εκφοβώ) και σήµαινε ό,τι και η νε-
ότερη εκφόβιση. 

φόδρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. λεπτό ύφασµα που ράβεται ως επένδυ-
ση στο εσωτερικό των ρούχων: σκίστηκε η - τού σακακιού µου | τής 
φούστας ΣΥΝ. (λόγ.) υπόρραµµα 2. (κατ' επέκτ.) κάθε εσωτερική επέν-
δυση αντικειµένου από οποιοδήποτε υλικό, λ.χ. ξύλο, έλασµα κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ < βεν. fodra < φρανκον. *födr]. 



φοδράρω 1893 φονιάς 
 

φοδράρω ρ. µετβ. {φόδραρα κ. φοδράρισ-α, -τηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. ράβω 
φόδρα (σε ρούχο), επενδύω εσωτερικά µε ειδικό ύφασµα: ~ το φόρεµα | το 
σακάκι ΣΥΝ. (λόγ.) υπορράπτω 2. (κατ' επέκτ.) επενδύω εσωτερικά 
(αντικείµενο). Επίσης φοδραρίζω   — φοδράρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < βεν. fodrar 
< fodra (βλ. κ. φόδρα)]. 

Φοίβη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις Τιτανίδες, κόρη τού Ουρανού και τής Γαίας, 
µητέρα τής Λητούς και τής Αστερίας 2. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. 
γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., θηλ. τού Φοίβος (βλ.λ.)]. 

Φοίβος (ο) 1. προσωνυµία τού θεού Απόλλωνα 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. Φοίβος < επίθ. φοϊβος «καθαρός, αγνός», αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε µια 
υπόθεση, η λ. συνδ. µε τις «γλώσσες» τού Ησυχίου άφικτόν άκάθαρτον, 
µισητόν και άφικτρός- ακάθαρτος, µιαρός, οπότε οι θεµατικοί τ. φοιβ- και φικ- 
αποτελούν µεταπτωτ. βαθµ. I.E. ρίζας µε ληκτικό -gw και τροπή σε -κ- προ 
τού οδοντ. -τ-. Ωστόσο, οποιαδήποτε σύνδεση µε άλλους I.E. τ. παραµένει 
ανεπιβεβαίωτη, όπως µε αρχ. πρωσ. swäigstan «λάµψη», λετ. zvàigzne 
«αστέρι», αρχ. σλαβ. dzvézda «αστέρι», οι οποίοι θα προϋπέθεταν αρχική ρίζα 
*ghwoigw-]. 

Φοίνικας (ο) {Φοινίκων}, Φοίνισσα (η) [αρχ.] {Φοινισσών} ΙΣΤ. µέλος αρχαίου 
λαού τής Μέσης Ανατολής, ο οποίος κατοικούσε στη Φοινίκη (βλ.λ.) και 
διακρίθηκε ιδιαίτερα στο εµπόριο. — φοινικικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Φοίνιξ, -ικος (ήδη µυκ. po-ni-ki-jo = φοινίκιος), αβεβ. ετύµου. 
Αν και οι Φοίνικες ήταν σηµιτικός λαός, η ονοµασία τους δεν φαίνεται να έχει 
αυτή την προέλευση (οι ίδιοι αυτοαποκαλούνταν Kinahni «Χαναναίοι», βλ. κ. 
Χαναάν)· ίσως πρόκειται για δάνειο ή για ελληνική επινόηση, αφού το φοίνιξ 
σήµαινε «πορφυρός, κόκκινος - πορφύρα» και, συνεπώς, Φοίνιξ θα σήµαινε 
αρχικά «µη λευκός, έγχρωµος, σκουρόχρωµος, µελαµψός» και όχι 
«παραγωγός πορφύρας», όπως υποστηρίχθηκε, επειδή οι Φοίνικες ήταν 
παραγωγοί πορφύρας]. 

φοίνικας1 (ο) {φοινίκων} δέντρο ή θάµνος µε ψηλό, κυλινδρικό, ευ-θυτενή και 
χωρίς διακλαδώσεις κορµό, που καταλήγει σε θύσανο ΣΥΝ. φοινικόδεντρο, 
φοινικιά, χουρµαδιά (είδος φοίνικα). [ΕΤΥΜ. < αρχ. φοίνιξ, -ικος (µυκ. po-ni-
ke = δοτ. φοινίκεί) < εθνών. Φοίνιξ (βλ.λ.), εφόσον πρόκειται για δέντρο που 
εισήχθη από τις θερµές περιοχές τής Α. Μεσογείου]. 

φοίνικας" (ο) {φοινίκων} 1. ΜΥΘΟΛ. ιερό πτηνό των αρχαίων Αιγυπτίων, για το 
οποίο πιστευόταν ότι ζούσε 500 χρόνια και ότι, όταν διαισθανόταν πως 
έρχεται το τέλος του, άναβε φωτιά από αρωµατικά φύλλα και καιγόταν µέσα 
σε αυτήν, για να αναγεννηθεί κατόπιν από τις στάχτες του 2. (συνεκδ.) το 
πρώτο νόµισµα τού νεοσύστατου ελληνικού κράτους, που κόπηκε στην Αίγινα 
το 1828 από την κυβέρνηση Καποδίστρια και έφερε παράσταση τού 
παραπάνω πτηνού. Επίσης (λόγ.) φοίνιξ {φοίνικος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φοίνιξ, -ικος, αγν. ετύµου, µολονότι πιστεύεται ότι η λ. έχει 
αιγυπτ. προέλ. (< αιγυπτ. bnu | bjn), ενώ, σύµφωνα µε άλλη άποψη, η 
προέλευση είναι σηµιτική]. 

φοινικέλαιο (το) {φοινικελαί-ου | -ων} φυτικό έλαιο που λαµβάνεται από τους 
καρπούς τού ελαιοφοίνικα ή τού κοκοφοίνικα και χρησιµοποιείται κυρ. στη 
σαπωνοποιία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. palm oil]. 

Φοινίκη (η) ΙΣΤ. αρχαία χώρα τής Μέσης Ανατολής, που εκτεινόταν στα εδάφη 
τού σηµερινού Λιβάνου και σε τµήµα τής σηµερινής Συρίας και τού Ισραήλ 
(κυριότερες πόλεις: Τύρος, Βύβλος, Σιδώνα). [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. Φοίνικας]. 

φοινίκι (το) {φοινικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. ο καρπός τού δέντρου φοίνικας (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. χουρµάς · 2. το µελοµακάρονο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. φοινίκιον, υποκ. 
τού φοίνιξ, -ικος]. 

φοινικιά (η) [µεσν.] το δένδρο φοίνικας (βλ.λ.) ΣΥΝ. χουρµαδιά. 
φοινικικός, -ή, -ό → Φοίνικας 
φοινικόδασος (το) {φοινικοδάσ-ους | -η, -ών} δάσος από φοινικιές: το - στο Βάι 

τής Κρήτης είναι το µοναδικό στην Ευρώπη ΣΥΝ. φοινι-κώνας. 
φοινικόδεντρο (το) [1886] {-ου κ. -έντρου | -ων κ. -έντρων} το δέντρο φοίνικας 

ΣΥΝ. φοινικιά, χουρµαδιά. 
φοίνικοειδής, -ής, -ές {φοινικοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που έχει 

τη µορφή φοίνικα: ~ φυτό 2. BOT. φοινικοειδή (τα) οικογένεια 
µονοκοτυλήδονων φυτών, στην οποία περιλαµβάνονται όλα τα είδη φοινίκων, 
όπως η χουρµαδιά, η φοινικιά κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

φοινικώνας (ο) (λόγ.) δάσος φοινίκων, τόπος κατάφυτος από φοινικόδεντρα 
ΣΥΝ. φοινικόδασος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φοινίκων, -ώνος < αρχ. φοίνιξ, -ικος]. 

φοίτηση (η) → φοιτώ 
φοιτηταρειό (το) (σχολ. ορθ. φοιτηταριό) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.-περι-ληπτ.) 1. 

το σύνολο των φοιτητών ΣΥΝ. φοιτητόκοσµος 2. πλήθος φοιτητών: µαζεύτηκε 
πολύ - στο πάρτι ΣΥΝ. φοιτητόκοσµος. [ΕΤΥΜ < φοιτητής + παραγ. επίθηµα -
αρειό, πβ. κ. αλητ-αρειό, παπ-παδ-αρειό]. 

φοιτητής (ο) [αρχ.], φοΐτήτρια (η) [1889] {φοιτητριών} πρόσωπο που φοιτά στο 
πανεπιστήµιο, το πολυτεχνείο ή σε άλλη ανώτατη σχολή: είµαι ~ στο πρώτο 
έτος || ~ Θεολογίας | Μαθηµατικών || τριτοετής | µεταπτυχιακός ~ || ~ επί 
πτυχίω1 ΦΡ. (α) αιώνιος φοιτητής (µειωτ.) ο φοιτητής που παρατείνει 
αδικαιολόγητα επ' αόριστον τις σπουδές του, καθυστερώντας την αποφοίτηση 
του από το πανεπιστήµιο (β) ανταλλαγή φοιτητών βλ. λ. ανταλλαγή. — 
(υποκ.) φοιτητάκος (ο), φοιτητριούλα (η). 

φοιτητικός, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε φοιτητές: ~ ζωή | στέκι | 
καφενείο | εκλογές | ταυτότητα | σύλλογος | παράταξη | εισιτήριο | λέσχη | εστία 
| εκδήλωση | κίνηµα. 

φοιτητόκοσµος (ο) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) 1. το σύνολο των φοι- 

τητών ΣΥΝ. φοιτηταρειό 2. πλήθος φοιτητών ΣΥΝ. φοιτηταρειό. 
φοιτητοπαρέα (η) {δύσχρ. φοιτητοπαρεών} παρέα από φοιτητές. 
φοιτητοπατέρας (ο) 1. (κυρ. ειρων.) καθηγητής που επιδιώκει να έχει καλές 

σχέσεις µε τους φοιτητές και να είναι αρεστός σε αυτούς 2. (κακόσ.) 
συνδικαλιστής φοιτητής που ασχολείται συνεχώς µε τον συνδικαλισµό (εις 
βάρος των σπουδών του) ή προσπαθεί να καθοδηγήσει τους συµφοιτητές του. 

φοιτώ ρ. αµετβ. {φοιτάς... | φοίτησα} (λόγ.) 1. είµαι φοιτητής, παρακολουθώ 
µαθήµατα σε ανώτατη σχολή: ~ στη Φιλοσοφική | στο Πολυτεχνείο || φοίτησε 
στην Αθήνα | στο Καίµπριτζ || δεν θα περάσεις το έτος, αν δεν φοιτάς κανονικά 
ΣΥΝ. σπουδάζω 2. (γενικότ.) παρακολουθώ µαθήµατα σε συγκεκριµένη σχολή 
ή σχολείο ιδιαίτερου τύπου: φοίτησε τρία χρόνια στο κολέγιο. — φοίτηση (η) 
[αρχ.], [ΕΤΥΜ. < αρχ. φοιτώ (-άω), αγν. ετύµου. Η άποψη ότι το β' συνθ. -
ιτάω ανάγεται σε ρ. *ίτάω (επαναλ. τ. τού ρ. εϊµι «πηγαίνω, θα πάω», ρη-
µατικό επίθ. ίτητέον) δεν ερµηνεύει το άγνωστο προθεµ. φο)ι)-]. 

φόκο (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) η φωτιά· κυρ. στις ΦΡ. (α) βάζω φόκο 
βάζω φωτιά, πυρπολώ (β) παίρνω φόκο παίρνω φωτιά, ανάβω. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. fuoco < λατ. focus «εστία», αγν. ετύµου]. 

φόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κοµµάτι τροφής που περιέχει δηλητήριο και 
χρησιµεύει για τη θανάτωση ζώων, συνήθ. σκύλων: έριξαν ~ στα αδέσποτα τής 
γειτονιάς 2. (µειωτ.) για γυναίκα πολύ άσχηµη ή κακή: δεν αξίζει τίποτα σαν 
γυναίκα- είναι ~ 3. για οτιδήποτε δεν αξίζει (για ταινία, βιβλίο κ.λπ.): η 
παράσταση βγήκε ~ 4. µέσον εξαπατήσεως, δόλωµα: του ρίξανε τη ~ για πολλά 
κέρδη και του φάγανε τα λεφτά · 5. µικρό κοµµάτι δέρµατος που ράβεται πάνω 
σε φθαρµένο µέρος υποδήµατος ΣΥΝ. µπάλλωµα. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. 
φόλλις, -εως < λατ. follis «βαλλάντιο»]. 

Φολέγανδρος κ. (διαλεκτ.) Πολύκανδρος (η) {Φολεγάνδρου} 1. νησί των 
Κυκλάδων µεταξύ τής Μήλου και τής Σίκινου 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου 
νησιού. — Φολενάνδριος κ. (διαλεκτ.) Πολυ-κανδριώτης (ο), Φολενάνδρια κ. 
(διαλεκτ.) Πολυκανδριώτισσα (η), φολεγάνδριος, -α, -ο κ. (διαλεκτ.) 
πολυκανδριώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < Φολέγανδρος, όν. τού γυιου τού 
Μίνωος, µυθικού βασιλέα τής Κρήτης, ο οποίος εστάλη να αποικίσει τη νήσο. 
Πιθ. µε β' συνθ. σε -ανδρός, πβ. Άλέξ-ανδρος, Τέρπ-ανδρος κ.ά. Το 
Πολύκανδρος κατά παρετυµολογία προς το πολύ-]. 

φολίδα (η) (λόγ.) 1. καθένα από τα µικρά οστρακοειδή πλακίδια που καλύπτουν 
το σώµα των ερπετών και των ψαριών ΣΥΝ. λέπι 2. ΙΑΤΡ. καθεµιά από τις 
µικρές πλάκες που σχηµατίζονται στην ανθρώπινη επιδερµίδα και αποτελεί 
σύµπτωµα δερµατοπαθειών 3. µικρή µεταλλική πλάκα που καλύπτει την 
επιφάνεια διαφόρων αντικειµένων: θώρακας | πανοπλία µε φολίδες ΣΥΝ. 
έλασµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φολίς, -ίδος, πιθ. ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. τής λ. φελλός (βλ.λ.). 
Η λ. συνδ. επίσης µε ρωσ. bolona «εκβλάστηµα σε δέντρο, πε-ρικάρπιο», 
τσεχ. blâna «δέρµα» κ.ά.]. 

φολιδωτός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) 1. (για ζώα) καλυµµένος µε φολίδες 2. ΖΩΟΑ. 
φολιδωτά (τα) οικογένεια ζώων, στην οποία περιλαµβάνονται όλα τα 
λεπιδωτά ερπετά (φίδι, σαύρα, κροκόδιλος) 3. καλυµµένος µε µικρές 
µεταλλικές πλάκες (ελάσµατα), οι οποίες βρίσκονται η µία κοντά στην άλλη 
έτσι, ώστε να αποτελούν ενιαίο στρώµα: ~ πανοπλία | θώρακας. 

φολκλόρ (το) {άκλ.} 1. το σύνολο των εκδηλώσεων τού λαϊκού παραδοσιακού 
πολιτισµού' οτιδήποτε αποτελεί αντικείµενο τής επιστήµης τής λαογραφίας: 
ελληνικό | βαλκανικό ~ 2. (µειωτ.) η κακόγουστη αισθητική που βασίζεται 
στην επιφανειακή µίµηση προτύπων από τον παραδοσιακό λαϊκό πολιτισµό 3. 
(ως επίθ.) ο φολκλορικός (βλ.λ.): ντύσιµο | εκδήλωση ~. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. folklore < folk «λαός» + lore «σύνολο γνώσεων, µάθηση»]. 

φολκλορικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον παραδοσιακό λαϊκό 
πολιτισµό: ~ εκδήλωση | ντύσιµο | µπαλλέτο | µουσική ΣΥΝ. φολκλόρ 2. 
(µειωτ.) αυτός που µιµείται µε επιτηδευµένο τρόπο πρότυπα συνδεδεµένα µε 
τον παραδοσιακό λαϊκό πολιτισµό: τουριστικές ταβέρνες µε ~ διακόσµηση. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. folkloric (βλ. λ. φολκλόρ)]. 

φολκλορισµός (ο) 1. η υιοθέτηση στοιχείων τού παραδοσιακού λαϊκού 
πολιτισµού στην τέχνη 2. η αναβίωση στοιχείων ή µορφών τού λαϊκού βίου 
και πολιτισµού, που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σηµερινές ανάγκες, 
ασκούν ωστόσο γοητεία στις σύγχρονες κοινωνίες, όπως η αναπαράσταση τού 
«βλάχικου γάµου», που γίνεται κάθε Καθαρή ∆ευτέρα στη Θήβα. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. folklorism (βλ. λ. φολκλόρ)]. 

φοµπ (το) {άκλ.} διεθνής εµπορικός όρος· δηλώνει ότι όλα τα έξοδα ιός τη 
φόρτωση ενός εµπορεύµατος σε πλοίο βαρύνουν τον πωλητή. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
f.o.b., από τα αρχικά των λ. f(ree) o(n) b(oard) «ελεύθερο επί τού πλοίου»]. 

φοµπιζού κ. φο-µπιζού (το) {άκλ.} κόσµηµα κατασκευασµένο από µέταλλο, 
γυαλί ή άλλο φθηνό υλικό, που αποτελεί αποµίµηση πολύτιµου µετάλλου ή 
λίθου. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. faux bijou < faux «ψεύτικος» + bijou «κόσµηµα»]. 

φονεύς (ο) → φονιάς 
φονεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {φόνευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) αφαιρώ βίαια τη ζωή 

(κάποιου), σκοτώνω ΣΥΝ. δολοφονώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. 
φονιάς (ο) {φονιάδες}, φόνισσα (η) {φονισσών} (λαϊκ.) αυτός που έχει 

διαπράξει φόνο (βλ.λ.) ΣΥΝ. δολοφόνος, ανθρωποκτόνος· ΦΡ. κι ύστερα λένε 
πως φταίει ο φονιάς για περιπτώσεις στις οποίες η συµπεριφορά ή η 
εµφάνιση κάποιου είναι τέτοια που µπορεί να προκαλέσει εις βάρος του βίαιες 
ενέργειες (λέγεται συνήθ. ως έµµεση δικαιολόγηση τού δράστη): ~! Αφού 
συνεχώς τον υπέβαλλε σε ταπει- 
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νώσεις και εξευτελισµούς µπροστά σε όλους! Επίσης (αρχαιοπρ.) φο- 
νεύς [αρχ.] {φονέως}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < φονέας (µε συνίζηση), από την αιτ. τού αρχ. φονεύς < 
φόνος]. 

φονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε φόνο ή µε φονιά: ~ 
τάσεις ΣΥΝ. δολοφονικός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που προκαλεί ή προ-
κάλεσε θάνατο ή θανάτους: ~ όπλο | όργανο | σφαίρα | µάχη | σύ-
γκρουση | πυρ ΣΥΝ. θανάσιµος, θανατηφόρος ANT. ζωοποιός 3. (λαϊκ.) 
φονικό (το) ο φόνος. 

φονξιοναλισµός (ο) 1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η θεωρία ανάλυσης κάθε κοινω-
νικού ή πολιτιστικού φαινοµένου, σύµφωνα µε την οποία οι κοινωνι-
κές λειτουργίες επιτελούνται πάντα σε συσχετισµό µε τις κοινωνικές 
ανάγκες και γι' αυτό διασφαλίζεται η λειτουργική αρµονία και ισορ-
ροπία τής κοινωνίας ΣΥΝ. λειτουργισµός 2. ΑΡΧΙΤ. η αρχή τής λει-
τουργικότητας (βλ.λ.) στον σχεδιασµό και στη χρήση των υλικών για 
την κατασκευή κτηρίων, επίπλων κ.λπ. και η εφαρµογή της. — φον-
ξιοναλιστής (ο), φονξιοναλίστρια (η), φονξιοναλιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. fonctionnalisme < fonction «λειτουργία» 
< λατ. functio, -önis «επιτέλεση, ολοκλήρωση»]. 

φόνος (ο) η ανθρωποκτονία που γίνεται από πρόθεση: καταδικάστηκε 
| κατηγορείται για ~ εκ προµελέτης || διαπράττω ~ (ΝΟΜ. βλ. λ. αν-
θρωποκτονία) ΣΥΝ. δολοφονία, ανθρωποκτονία, (λαϊκ.) φονικό, σκο-
τωµός, σκότωµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., από την ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gwhen- «χτυπώ, φο-
νεύω» (τού αρχ. θείνω «φονεύω», βλ. λ. πρόσφατος), µε αντιπροσώ-
πευση τού *gwh- ως φ- προ τού -ο-]. 

φόντα (τα) → φόντο 
φονταµενταλισµός (ο) ελλην. θεµελιωτισµός 1. η τάση για επιστροφή 

στις πηγές τής θρησκείας- ο θρησκευτικός συντηρητισµός και η 
αντιπαράθεση προς τις φιλελεύθερες ή νεωτεριστικές τάσεις: 
προτεσταντικός | χριστιανικός | ισλαµικός ~ 2. (γενικότ.) η ακραία 
φανατική προσήλωση σε ορισµένες αρχές: πολιτικός ~. — φονταµε-
νταλιστής (ο), φονταµενταλίστρια (η), φονταµενταλιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. fondamentalisme < επίθ. fondamental < 
λατ. fundamental (< fundamentum «θεµέλιο»)]. 

φοντάν (το) {άκλ.} γλύκυσµα σε µέγεθος µπουκιάς, που προσφέρεται 
για κέρασµα (π.χ. σοκολατάκι, ζαχαρωτό). — (υποκ.) φοντανάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. fondant < p. fondre «λειώνω, χύνω» < λατ. fundere «χύ-
νω, βρέχω, διασπείρω»]. 

φοντάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το σιντριβάνι, η βρύση, η πηγή: η µαρ-
µάρινη ~ τής πλατείας Μεταξουργείου. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fontana < λατ. fontana (aqua) «(νερό) πηγής» (κατ' αντι-
διαστολή προς το aqua pluvialis «βρόχινο νερό»), θηλ. τού επιθ. 
fontano < fonte «πηγή» < λατ. fons, fontis]. 

φοντανιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πορσελάνινο ή γυάλινο σκεύος κα-
τάλληλο για την τοποθέτηση φοντάν ή άλλων µικρών γλυκών. 
[ΕΤΥΜ < φοντάν (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ιέρα (πβ. κ. µπιζουτ-ιέρα)]. 

φον-ντε-τέν (το) {άκλ.} καλλυντική κρέµα προσώπου µε χρώµα, η 
οποία χρησιµοποιείται για να καλύπτονται ατέλειες (π.χ. ακµή) και 
για να δίνει στο δέρµα χρωµατική οµοιοµορφία: απλώνω | βγάζω το 
~ || ~ σκούρο | ανοικτό | στο χρώµα τού δέρµατος ΣΥΝ. µέικ-απ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. fond de teint «βάση χρώµατος (προσώπου)»]. 

φοντί (το) (συνήθ. ορθ. φοντύ) {άκλ.} 1. ελβετικής προέλευσης έδε-
σµα από λειωµένο κίτρινο τυρί που τρώγεται µε µικρά κοµµάτια ψω-
µιού ή κρέατος 2. (συνεκδ.) το ειδικό µαγειρικό σκεύος στο οποίο πα-
ρασκευάζεται το παραπάνω φαγητό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. fondu, µτχ. τ. τού p. fondre «λειώνω, χύνω» < λατ. 
fundere «χύνω, βρέχω, διασπείρω»]. 

φόντο (το) 1. το βάθος εικόνας ή ζωγραφικού πίνακα: χαρακτηριστικό 
τής βυζαντινής εικονογραφίας είναι το χρυσό - || µαύρες φιγούρες σε 
λευκό ~ ΣΥΝ. ορίζοντας 2. (µτφ.) το χωροχρονικό πλαίσιο µέσα στο 
οποίο εκτυλίσσεται κάτι: η ταινία είναι µια ιστορία αγάπης, που 
εκτυλίσσεται µε - τον Β'Παγκόσµιο Πόλεµο · 3. φόντα (τα) τα 
προσόντα: δεν έχει τα ~ για πολιτικός || πολλοί ορέγονται αυτή τη 
θέση- πόσοι όµως έχουν τα ~ να τη διεκδικήσουν; [ETYM < ιταλ. 
fondo < λατ. fundus, -eris «βυθός, πυθµένας»]. 

φοξ-τεριέ (το) {άκλ.} κυνηγετικός σκύλος ράτσας, που χρησιµοποι-
είται παραδοσιακά στο κυνήγι τής αλεπούς και έχει κύρια χαρα-
κτηριστικά το λευκό τρίχωµα µε τις µαύρες ή καστανέρυθρες κηλί-
δες, το επίµηκες ρύγχος και τα αναδιπλωµένα σε σχήµα V αφτιά. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. fox terrier (µε γαλλ. ανάγνωση) < fox «αλεπού» + 
terrier «ράτσα σκύλων» (βλ. κ. τεριέ)]. 

φοξ-τρότ (το) {άκλ.} 1. χορός αµερικανικής προέλευσης για ζευγά-
ρια, µε ρυθµό 4/4 και ποικιλία βηµάτων, αργών και γρήγορων 2. (συ-
νεκδ.) η µουσική για τέτοιο χορό. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. fox trot < fox «αλεπού» + trot «βαδίζω γρήγορα µε µι-
κρά βήµατα»]. 

φορ (ο) {άκλ.} ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο) ο επιθετικός παίκτης µιας οµά-
δας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. fore]. 

φορά (η) 1. (συνεκδ.) η κατεύθυνση κινούµενου πράγµατος: στρέψε το 
πανί κατά τη ~ τού ανέµου || θα ακολουθήσουµε τη ~ τού ρεύµατος || 
η ~ των δεικτών τού ρολογιού (από δεξιά προς τα αριστερά) ΣΥΝ. πο-
ρεία 2. (µτφ.) ο τρόπος µε τον οποίο εξελίσσεται µια κατάσταση: πη-
γαίνουµε σύµφωνα µε τη ~ των πραγµάτων ΣΥΝ. πορεία, εξέλιξη · 3. 
χρονικό σηµείο: αυτή τη ~ έχεις δίκιο || πρώτη ~ µού συµβαίνει αυτό 
|| την τελευταία - που τον είδα είχε αδυνατίσει πολύ || για όλα τα 
πράγµατα υπάρχει η πρώτη ~ ΣΥΝ. περίπτωση, στιγµή· ΦΡ. (α) ακόµη 
| άλλη µια φορά σε µία ακόµη περίσταση | χρονική στιγµή: µπορώ να 
σας ενοχλήσω ~, αν χρειαστώ κάτι; (β) πρώτη και τελευταία φορά 

για κάτι που δεν πρόκειται να επαναληφθεί: σου κάνω το χατίρι για ~ 
(γ) (µιαν) άλλη φορά (i) άλλοτε, σε άλλη ώρα ή σε άλλη περίσταση ή 
ευκαιρία: θα τα πούµε ~ (ii) (ειδικότ.) για περιπτώσεις στις οποίες 
κάποιος αρνείται κάτι που του προτείνουν, του προσφέρουν κ.λπ., ή 
αναβάλλει κάτι επ' αόριστον: -θέλετε ν'ανεβείτε να σας κεράσω κάτι; 
-Ευχαριστώ, ~. (δ) την άλλη φορά την επόµενη παρόµοια στιγµή ή 
περίσταση: ~ θα λογαριαστούµε (ε) φορές-φορές κάποτε-κάποτε, από 
καιρού εις καιρόν: µου 'ρχεται ~ να πάω να την ξαναβρώ (στ) (ως 
σύνδ.) κάθε φορά (που) βλ. λ. κάθε (ζ) (ως σύνδ.) όσες φορές όταν, 
οσάκις: ~ πήγα εκδροµή µε πούλµαν, κουράστηκα και ζαλίστηκα πάρα 
πολύ (η) καµιά φορά (i) ενίοτε, όχι συχνά, σε ορισµένες πε-ριπτώσεις: 
καλή η δουλειά, χρειάζεται όµως ~ να το ρίχνουµε και λίγο έξω (ii) 
κάποτε, σε κάποια περίσταση ή ευκαιρία: έλα ~ να τα πούµε (iii) 
(επιτατ.), για δήλωση ανυποµονησίας: θα έλθεις ~; (θ) µια φορά (i) 
κάποτε, σε αόριστη περίσταση ή ευκαιρία: ήλθε ~ στο σπίτι µου κι 
από τότε δεν ξαναφάνηκε... (ii) κάποτε, σε συγκεκριµένη περίσταση 
στο παρελθόν ή στο µέλλον: ~ ερωτεύτηκα κι εγώ και τελικά δεν 
προχώρησε αυτή η σχέση (iii) ως επιτατικό σχόλιο ονόµατος ή 
εκφράσεως: άνθρωπος ~! (δηλ. άξιος να λέγεται άνθρωπος) (ι) µια 
φορά κι έναν καιρό κάποτε, σε περασµένη εποχή (ως εναρκτήρια 
φράση στα παραµύθια): ~ ήταν ένα βασιλόπουλο... 4. (µε αριθµητικό 
ή ποσοτικό επίθ.) για τη δήλωση συχνότητας, τού πόσο συχνά συµ-
βαίνει κάτι: πόσες ~ σου έχω πει να βγάζεις το σίδερο από την πρίζα; 
|| τις περισσότερες ~ που τον ζητώ στο τηλέφωνο, κάνει πως δεν είναι 
εκεί· ΦΡ. (α) (µτφ.) εκατό | χίλιες φορές πάρα πολύ συχνά: ~ σου το 
'χω πει, αλλά συνέχεια το ξεχνάς (β) µερικές φορές από καιρού εις 
καιρόν (όχι και τόσο συχνά(: ~ περνάει κι από 'δώ, συνήθως όµως 
πηγαίνει στον θείο του απέναντι 5. (ακολουθούµενο από συγκεκρι-
µένη χρον. ενότητα) δηλώνει τη συχνότητα κατά τη διάρκεια ορι-
σµένης χρονικής περιόδου: πάω στο γυµναστήριο τρεις ~ την εβδο-
µάδα || πόσες - τον µήνα πας στο κοµµωτήριο; 6. (µετά από απόλυτο 
αριθµητικό και ακολουθούµενο από συγκριτικό) δηλώνει τον βαθµό 
σπουδαιότητας, µεγέθους, ποιότητας µιας πράξης, ενέργειας, αντι-
κειµένου κ.λπ. σε σύγκριση µε κάτι άλλο: είναι δύο ~ µεγαλύτερος 
σου στα χρόνια || αυτό το διαµέρισµα είναι τρεις ~ καλύτερο από το 
προηγούµενο που νοικιάζαµε 7. ΜΑΘ. (α) ως δηλωτικό πολλαπλασια-
σµού αριθµών: τρεις ~ το πέντε κάνει δεκαπέντε (β) φορά διανύσµα-
τος η κατεύθυνση από την αρχή προς το πέρας διανύσµατος, η οποία 
παριστάνεται µε βέλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ αρχ. < φέρω 
(βλ.λ.). Από την αρχαία σηµ. τής λ. φορά «µεταφορά, φορείο» 
προήλθε η σηµ. «χρονικό σηµείο, χρονική στιγµή»]. 

φόρα1 (η) {χωρ. πληθ.} γρήγορη κίνηση προς ορισµένη κατεύθυνση, 
ορµή: έπεσε µε ~ πάνω στα κάγκελα και χτύπησε || το αυτοκίνητο ερ-
χόταν µε ~ καταπάνω µας ΣΥΝ. δύναµη, ταχύτητα || (κ. µτφ.) αυτός µε 
τη ~ που 'χει, θα φτάσει πολύ ψηλά- ΦΡ. (α) κόβω (σε κάποιον) τη φόρα 
αποθαρρύνω (κάποιον): ήθελα να γίνω ράλίστας, αλλά οι γονείς µου 
µου 'κοψαν τη φόρα! (β) παίρνω φόρα (i) ΑΘΛ. κάνω προπαρα-
σκευαστικές κινήσεις, που θα µου δώσουν την απαραίτητη ορµή για 
µεγάλο άλµα ή ρίψη: ο αθλητής πήρε (πολλή | µεγάλη) φόρα και πή-
δησε στο σκάµµα (ii) (µτφ.) αποκτώ µεγάλη ορµή, έντονη παρόρµηση 
για κάτι: µην παίρνεις πολλή φόρα- επειδή είχες µια επιτυχία, δεν ση-
µαίνει ότι θα καταφέρεις τα πάντα! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
< φορά (βλ.λ.), µε αναβιβασµό τού τόνου]. 

φόρα? (η) στη ΦΡ. στη φόρα (λέγεται µερικές φορές κ. στα φόρα), π.χ. 
(α) βγάζω (τα άπλυτα κάποιου) στη φόρα φανερώνω δηµόσια (κάτι 
κρυφό ή µυστικό, συνήθ. επιλήψιµο): απείλησε να µας βγάλει όλα τ' 
άπλυτα στη φόρα || ~ µια απάτη | ένα σκάνδαλο ΣΥΝ. αποκαλύπτω, 
δηµοσιοποιώ (β) βγαίνω στη φόρα έρχοµαι στο φως, αποκαλύπτοµαι 
(συνήθ. για κάτι µυστικό και επιλήψιµο): θα βγουν όλες οι απάτες 
τους στη φόρα! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < λατ. fora, πληθ. 
τού forum «αγορά» (βλ.λ.)]. 

φοράδα (η) (λαϊκ.) 1. το θηλυκό άλογο ΣΥΝ. αλόγα- ΦΡ. χέστηκε η 
φοράδα στ' αλώνι για να δηλωθεί ότι ένα συµβάν είναι ανάξιο λόγου 
ΣΥΝ. κάτι τρέχει στα γύφτικα, σιγά µη στάξει η ουρά τού γαϊδάρου 2. 
(µτφ.-υβριστ.) γυναίκα µεγαλόσωµη και άχαρη ΣΥΝ. αλόγα, γαϊδάρα. 
— (υποκ.) φοραδίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φοράς, -άδος, από την ετεροιωµ. βαθµ. (φορ-) τού αρχ. 
φέρ-ω κατ' επίδρ. τού αρχ. συνων. φορβάς, -άδος (βλ.λ.)]. 

φορατζής (ο) {φορατζήδες} (λαϊκ.) ο εισπράκτορας φόρων ΣΥΝ. φο-
ροεισπράκτορας. [ΕΤΥΜ. < φόρος + παραγ. επίθηµα -ατζής, πβ. κ. 
φορτηγ-ατζής]. 

φορβάδα (η) (λόγ.) το θηλυκό άλογο ΣΥΝ. φοράδα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
φορβάς, -άδος, από την ετεροιωµ. βαθµ. (φορβ-) τού ρ. φέρβ-ω «τρέφω» 
(βλ. λ. φορβή)]. 

φορβειά (η) (λόγ.) το καπίστρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. φέρβω «τρέφω (ζώο)», βλ. λ. φορβή]. 

φορβή (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) τροφή για τα κατοικίδια ζώα, κυρ. η ξε-
ρή, όπως λ.χ. ο σανός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. po-qa) < φέρβω «τρέφω (ζώο)» < I.E. *bher-gw-
« τρέφω, ταΐζω», πβ. σανκσρ. bhârrati «καταπίνει, καταβροχθίζει», 
αρχ. σκανδ. bergja «στοιχίζω». Η σύνδεση µε το λατ. herba «πόα, 
χλόη» δεν είναι επιτρεπτή φωνητικώς]. 

φορέας (ο) {φορ-είς, -έων} (λόγ.) 1. αυτός που φέρει, διαθέτει ή µε-
ταδίδει κάτι: η διάλεξη είχε θέµα: «ο άνθρωπος ως - πολιτισµού» || ~ 
ιδεών 2. (ειδικότ.) το πρόσωπο που φέρει ιό ασθένειας, χωρίς το ίδιο 
να την εκδηλώνει: είναι - τού έιτζ 3. διοικητικό όργανο, υπηρεσία ή 
οργανισµός, που έχει την ευθύνη για την υλοποίηση συγκεκριµένων 
στόχων ή για την κατάρτιση και την εφαρµογή προγραµµάτων: κοι-
νωνικός | ασφαλιστικός | συνδικαλιστικός | πολιτιστικός | πολιτικός 
- || οι αρµόδιοι ~ για την εφαρµογή ενός σχεδίου || οι ~ διαχείρισης Ι 
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υλοποίησης ενός έργου 4. ΤΕΧΝΟΛ. κάθε τεχνικό κατασκεύασµα ή µη-
χανισµός, που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά φορτίων ή για να 
αναδέχεται δυνάµεις (π.χ. βάρος), λ.χ. οι σιδηροδροµικές ράβδοι, το 
κεκλιµένο επίπεδο, οι δοκοί κ.ά. · 5. ΦΥΣ. φορέας ηλεκτρικού φορτί-
ου κάθε σώµα που έχει ηλεκτρικό φορτίο και τού οποίου η κίνηση 
έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ηλεκτρικού ρεύµατος: τα ελεύθερα 
ηλεκτρόνια στα µέταλλα είναι ~ 6. ΜΑΘ. φορέας διανύσµατος η 
ευθεία πάνω στην οποία βρίσκεται το διάνυσµα. {ETYM. < αρχ. 
φορεύς, από την ετεροιωµ. βαθµ. (φορ-) τού ρ. φέρ-ω (βλ.λ.). Στη σηµ. 
τού διοικητικού οργάνου η λ. αποδίδει τον γαλλ. όρο vecteur, ενώ στη 
σηµ. τού φορέα ιού αποδίδεται το αγγλ. carrier]. 

Φόρεϊν Όφις (το) {άκλ.} το Υπουργείο Εξωτερικών τής Μεγάλης 
Βρετανίας: «συνταρακτικά στοιχεία από τα αρχεία τού ~ για τα αγ-
γλικά σχέδια για την Κύπρο» (εφηµ.). [ΕΤΎΜ. < αγγλ. Foreign Office 
«Γραφείο Εξωτερικών»]. 

φορείο (το) φορητό κρεβάτι που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά 
ασθενών, τραυµατιών ή νεκρών: τον πήραν µε το ~ και τον πήγαν στο 
νοσοκοµείο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φορεΐον < αρχ. φορεύς (βλ.λ.)]. 

φόρεµα (το) {φορέµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. µονοκόµµατο γυναικείο 
εξωτερικό ένδυµα: καθηµερινό | βραδινό | νυφικό | µίνι | µάξι ~ 2. 
(καθηµ.) το να φοράει κανείς κάτι (ένδυµα, υπόδηµα): έλειωσα τα 
παπούτσια µου από το πολύ ~. — (υποκ.) φορέµατα κι (το) (σηµ. 1). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ µτγν. τ. τού αρχ. φόρηµα < φορώ 
(βλ.λ.)]. 

φορεµένος, -η, -ο (για ενδύµατα και υποδήµατα) αυτός που έχει ήδη 
φορεθεί, που δεν είναι καινούργιος: ~ σακάκι | φούστα | παπούτσια 
ΣΥΝ. µεταχειρισµένος ANT. αφόρετος. 

φορεσιά (η) (λαϊκ.) το σύνολο των εξωτερικών ενδυµάτων, η περιβο-
λή: καλή | καθηµερινή | παραδοσιακή | βασιλική ~ ΣΥΝ. ενδυµασία, 
αµφίεση, στολή, κοστούµι. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. φορεσία (µε συνίζηση) < αρχ. φορώ + επίθηµα -εσία, 
κατ' αναλογίαν προς τα θηλ. σε -σία, πβ. κ. ίκ-ε-σία]. 

φορητός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι έτσι κατασκευασµένος (λ.χ. µε 
µικρές διαστάσεις ή µικρό βάρος κ.λπ.), ώστε να µπορεί να µεταφέ-
ρεται από ένα σηµείο σε άλλο (δηλ. που δεν έχει µία µόνο σταθερή 
βάση εγκατάστασης, αλλά µπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικά 
σηµεία): ~ συσκευή | τηλεόραση | ραδιοκασετόφωνο 2. (για αντικεί-
µενα) αυτός τον οποίο µπορεί να µεταφέρει κανείς στα χέρια ή που 
µπορεί να τον έχει µαζί του καθώς κινείται: ~ όπλο | ηλεκτρονικός 
υπολογιστής | πυροσβεστική συσκευή | ασύρµατος | τηλέφωνο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φορώ (-έω), βλ.λ.]. 

-φορία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
που σηµαίνουν: 1. ότι κάποιος φέρει κάτι: λαµπαδη-φορία, οπλο-φο-
ρία, πικετο-φορία 2. εµφάνιση, ανάπτυξη (ενός πράγµατος): ανθο-φο-
ρία, καρπο-φορία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. λαµπαδη-
φορία, κυκλο-φορία), που προέρχεται από τα αντίστοιχα σύνθετα σε 
-φόρος (βλ.λ.)]. 

φόρµα (το) {άκλ.} ελλην. διαµόρφωση, µορφοποίηση 1. ΠΛΗΡΟΦ. η 
µορφή που δίνουµε σε ένα κείµενο, όταν το επεξεργαζόµαστε σε ηλε-
κτρονικό υπολογιστή 2. ΤΕΧΝΟΛ. το είδος συστήµατος µετάδοσης ει-
κόνας, π.χ. το ~ PAL. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. format < ιταλ. formato (αρχικώς όρος τής τυπογρα-
φίας) < λατ. formatus < ρ. formare «µορφοποιώ» < forma «µορφή»]. 

φόρµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το σχήµα πράγµατος, η όλη εξωτερική 
µορφή του: χάλασε η ~ τού καπέλου σας || βάζο σε κλασική ~ || πει-
ραµατική | πρωτοποριακή ~ 2. το αρνητικό εκµαγείο πράγµατος, ο 
κοίλος τύπος που δίνει σχήµα και µορφή σε εύτηκτη ύλη: -µετάλλου 
| γλυκού ΣΥΝ. µήτρα, καλούπι 3. (για λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά έρ-
γα) η µορφή: ~ και περιεχόµενο στην τέχνη || το καλλιτέχνηµα είναι 
σε µεγάλο βαθµό η ~ του · 4. ευρύχωρο, άνετο ανθεκτικό ένδυµα, κα-
τάλληλο για εργαζοµένους χειρωνακτικά ή αθλούµενους: οι τεχνίτες 
φορούσαν µπλε ολόσωµες ~ || αθλητική ~||~ γυµναστικής | εργασίας • 
5. (για πρόσ.) (α) η φυσική κατάσταση ή/και η ψυχική διάθεση: είµαι 
σε καλή | θαυµάσια | κακή ~ (β) (ειδικότ.) η καλή φυσική κατάσταση 
και απόδοση ή/και η καλή ψυχική διάθεση: αυτή την εποχή είµαι σε 
~ || διανύω περίοδο φόρµας || χάνω | διατηρώ τη ~ µου || (στον πληθ.) 
είναι στις φόρµες του (είναι σε κατάσταση ευφορίας και υψηλής 
απόδοσης) 6. ΜΟΥΣ. (α) η οργάνωση τού ηχητικού υλικού µε «οι-
κονοµία», ούτως ώστε το κάθε στοιχείο που χρησιµοποιείται να νοη-
µατοδοτείται µουσικά (β) η τυπική, ιστορικά διαµορφωµένη µουσική 
µορφή· µορφολογικός τύπος οργάνωσης τού µουσικού υλικού: ~ φού-
γκας | σονάτας. — (υποκ.) φορµίτσα κ. φόρµουλα (η) (σηµ. 2, 4) κ. 
φορµάκι (το) (σηµ. Τ επίσης, είδος ενδύµατος µωρού). [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
forma < λατ. forma «µορφή, σχήµα»]. 

φορµάικα (η) {χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. χαρτί εµποτισµένο µε ρητίνη φαι-
νόλης-φορµαλδεΰδης και µε επιφάνεια επενδεδυµένη µε τεχνητή ρη-
τίνη· χρησιµοποιείται για την επένδυση επίπλων, την κατασκευή δια-
κοσµητικών τοιχωµάτων, αντικολλητικών πλαστικών προϊόντων κ.ά. 
[ΕΤΥΜ < αγγ^λ. Formica, εµπορική ονοµ.]. 

φορµαλδεΰδη (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. η απλούστερη αλδεΰδη' άχρω-
µο αέριο, σε κανονικές συνθήκες, µε έντονη οσµή, ευδιάλυτο στο νερό 
και την αιθανόλη, που προκαλεί ερεθισµούς και χρησιµοποιείται για 
τις αντισηπτικές του ιδιότητες, καθώς και ως πρώτη ύλη στη χηµική 
βιοµηχανία για την παραγωγή πολυµερών και άλλων προϊόντων. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. Formaldehyd < form- (< λατ. formica 
«µυρµήγκι») + Aldehyde < νεολατ. al(cohol) dehyd(rogenatum) «αφυ-
δρογονωµένη αλκοόλη»]. 

φορµαλισµός (ο) ελλην. µορφοκρατία ή τυποκρατία 1. ΦΙΛΟΣ, (στη 

µεταφυσική) φιλοσοφικό σύστηµα που πρεσβεύει ότι η ουσία των 
πραγµάτων είναι η µορφή τους 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ.-ΦΙΛΟΛ. αντίληψη και 
τεχνοτροπία στις καλές τέχνες και στη λογοτεχνία, που δίνει προτε-
ραιότητα στη µορφή τού έργου τέχνης και στην αισθητική αντίδρα-
ση που αυτή προκαλεί, αγνοώντας σχεδόν το περιεχόµενο του ή ταυ-
τίζοντας το µε τη µορφή 3. (στις επιστήµες) η αντίληψη σύµφωνα µε 
την οποία η επιστηµονική προσέγγιση των αντικειµένων πρέπει να 
διατυπώνεται µε αυστηρώς επιστηµονικό τρόπο και µε βάση τη µα-
θηµατική τυποποίηση: µαθηµατικός | γλωσσολογικός | δοµιστικός ~ 
4. (γενικότ.) το ενδιαφέρον περισσότερο για τον τύπο και όχι για την 
ουσία των πραγµάτων ΣΥΝ. τυπολατρία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. formalisme < formal < λατ. formalis 
(< forma «µορφή, σχήµα»)]. 

φορµαλιστής (ο), φορµαλίστρια (η) {φορµαλιστριών} 1.ο οπαδός τού 
φορµαλισµού (βλ.λ.) 2. (γενικότ.) ο προσηλωµένος στους τύπους 
παρά στην ουσία: ~ λογοτέχνης ΣΥΝ. τυπολάτρης. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. formaliste (βλ. κ. φορµαλισµός)]. 

φορµαλιστικός, -ή, -ό ελλην. µορφοκρατικός αυτός που αναφέρεται 
στον φορµαλισµό: ~ θεωρητικές απόψεις για τη λογοτεχνία || ~ διδα-
σκαλία (τυποποιηµένη, βασισµένη στους εξωτερικούς τύπους). — 
φορµαλιστικά επίρρ. 

φορµάρισµα (το) {φορµαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η διαµόρφωση, η 
απόδοση σχήµατος, µορφής 2. η τοποθέτηση σε καλούπι 3. ΠΛΗΡΟΦ. η 
µορφοποίηση (βλ.λ.) 4. ΑΘΛ. η καλή κατάσταση αθλητή. 

φορµαρισµένος, -η, -ο 1. (για πράγµ.) αυτός που έχει διαµορφωθεί, 
που έχει λάβει οριστικό σχήµα και µορφή ΣΥΝ. διαµορφωµένος, σχη-
µατισµένος, µορφοποιηµένος ANT. αφορµάριστος, αδιαµόρφωτος, 
ασχηµάτιστος, αµορφοποίητος 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που είναι σε 
φόρµα, που βρίσκεται σε καλή φυσική ή/και ψυχική κατάσταση και 
µπορεί να αποδώσει τα µέγιστα: ~ αθλητής ANT. ντεφορµέ 3. ΠΛΗΡΟΦ. 
(δισκέτα) που έχει φορµαριστεί (βλ. λ. φορµάρω). 

φορµάρω ρ. µετβ. {φόρµαρα κ. φορµάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. δίνω 
ορισµένο σχήµα, ορισµένη µορφή σε (κάτι): ~ τη (γραπτή) έκφραση 
µου ΣΥΝ. διαµορφώνω, σχηµατίζω, πλάθω, διαπλάσσω 2. βάζω (κάτι) 
σε καλούπι, τοποθετώ (εύτηκτη ύλη) σε µήτρα, για να λάβει το ορι-
στικό της σχήµα: ~ γλυκό | µέταλλο ΣΥΝ. καλουπώνω 3. ΠΛΗΡΟΦ. µορ-
φοποιώ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. formare < λατ. formare «διαµορφώνω, 
πλάσσω» (< forma «µορφή, σχήµα»). Η σηµ. 3 αποτελεί απόδ. τού 
αγγλ. p. format], 

φορµατ (το) (ορθότ. προφορά φόρµατ) {άκλ.} το φορµά (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. format. Βλ. κ. φορµά]. 

φόρµιγγα (η) {φορµιγγών} αρχαίο έγχορδο µουσικό όργανο µε τέσ-
σερεις ή επτά χορδές, παρόµοιο µε τη σηµερινή άρπα αλλά µικρότε-
ρου σχήµατος, το οποίο χρησιµοποιούσαν κατεξοχήν οι αοιδοί και οι 
ραψωδοί. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φόρµιγξ, -ιγγος, µε παραγ. επίθηµα -ιγξ, που χρησιµο-
ποιείται και για άλλα µουσικά όργανα (λ.χ. σϋρ-ιγξ, σάλπ-ιγξ), αγν. 
ετύµου, πιθ. ανατ. ή µεσογ. δάνειο]. 

Φορµίων (ο) {Φορµίων-ος, -α} αρχαίος Αθηναίος στρατηγός (5ος αι. 
π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < φορµός «πλεχτό καλάθι, κοφίνι» (< ρ. φέρω: ετε-
ροιωµ. βαθµ. φορ- + παραγ. επίθηµα -µός, πβ. κ. παλ-µός)]. 

Φορµόζα (η) η Ταϊβάν (βλ.λ.). 
φορµόλη (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. υδατικό διάλυµα φορµαλδεΰδης που 

χρησιµοποιείται ως αντισηπτικό για τη συντήρηση βιολογικών πα-
ρασκευασµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. formol, εµπορική ονοµ., < formalde-
hyde (βλ. κ. φορµαλδεΰδη)]. 

φόρµουλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το αρνητικό εκµαγείο, το καλούπι 
που χρησιµοποιείται για τη µορφοποίηση αντικειµένων ΣΥΝ. τύπος, 
µήτρα 2. (κατ' επέκτ.) µαθηµατικός, φυσικός ή χηµικός τύπος 3. (µτφ.) 
ορισµένος τύπος ή κανόνας εκφράσεως ιδεών και διαδικασία πα-
ρουσίασης ή διατύπωσης: η κυβέρνηση αναζητεί νέα ~ για την προ-
ώθηση των φορολογικών ρυθµίσεων || αναζητείται ~ αποδεκτή από 
όλους τους συνέδρους για τη σύνταξη τής τελικής διακήρυξης · 4. 
τύπος αγωνιστικών αυτοκινήτων και συνεκδ. ο αγώνας στον οποίο 
τρέχουν τα αυτοκίνητα αυτά: Φόρµουλα 1. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. formula < λατ. formula «τύπος, κανόνας», υποκ. τού 
forma «µορφή, σχήµα»]. 

φοροαπαλλαγή (η) απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου, 
η φορολογική απαλλαγή. — φοροαπαλλάσσοµαι ρ. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. tax exemption]. 

φοροαποφευγω ρ. αµετβ. {φοροαπέφυγα} αποφεύγω µε νόµιµο τρόπο 
να πληρώσω επιπλέον φόρους, π.χ. προσέχοντας να µην εµπίπτουν οι 
δραστηριότητες µου σε κατηγορίες που φορολογούνται: λένε ότι ο 
επιχειρηµατίας έχει καθήκον απέναντι στο κράτος να µη φο-
ροδιαφεύγει και καθήκον απέναντι στον εαυτό του να φοροαποφεύ-
γει. — φοροαποφυγή (η). 

φοροδιαφεύγω ρ. αµετβ. {φοροδιέφυγα} κάνω φοροδιαφυγή (βλ.λ.), 
αποκρύπτω εισόδηµα ή άλλη φορολογητέα ύλη µε σκοπό να αποφύ-
γω την καταβολή φόρων: ορισµένοι φοροδιαφεύγουν συστηµατικά, µε 
αποτέλεσµα να µεταφέρονται τα φορολογικά βάρη εκείνων στους 
συµπολίτες τους. 

φοροδιαφυγή (η) {χωρ. πληθ.} η αθέτηση των νόµιµων φορολογικών 
υποχρεώσεων, η απάτη εις βάρος τού κράτους, που συνίσταται στην 
απόκρυψη τής πραγµατικής φορολογητέας ύλης ή στην παραποίηση 
της µε διάφορα τεχνάσµατα (πλαστά τιµολόγια, παροχή υπηρεσιών 
χωρίς αποδείξεις κ.λπ.), µε στόχο την αποφυγή καταβολής φόρων: µέ-
τρα για την πάταξη τής ~ ΣΥΝ. φοροκλοπή. 



φοροδοτικός 1896 φορτηγατζής 
 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. tax evasion]. 
φοροδοτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την καταβολή φόρων: ~ 

ικανότητα (η δυνατότητα φυσικού ή νοµικού προσώπου να καταβάλλει 
φόρους σε συνάρτηση µε το φορολογητέο εισόδηµα του) 2. αυτός που µπορεί 
να καταβάλλει φόρους: το ~ τµήµα τού πληθυσµού. [ΕΤΥΜ. < φόρος + -
δοτικός < δότης]. 

φοροεισπρακτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την είσπραξη φόρων: ~ µέσα 
| σύστηµα || ~ επιδροµή τής κυβέρνησης. 

φοροεισπράκτορας (ο/η) {φοροεισπρακτόρων} εισπράκτορας φόρων ΣΥΝ. 
εφοριακός, τελώνης, (λαϊκ.) φορατζής. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. tax 
collector]. 

φοροελεγκτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την άσκηση φορολογικών 
ελέγχων: ~ σύστηµα | µηχανισµός. 

φοροκλέπτης κ. (καθηµ.) φοροκλέφτης (ο) {φοροκλεπτών} αυτός που 
διαπράττει φοροδιαφυγή (βλ.λ.) ΣΥΝ. φοροφυγάς. 

φόρο κλέπτω ρ. αµετβ. {φοροέκλεψα} ΝΟΜ. διαπράττω φοροδιαφυγή. 
φοροκλοπή (η) {χωρ. πληθ.} 1. η φοροδιαφυγή 2. (ειδικότ.) η υπεξαίρεση τού 

Φ.Π.Α. 
φοροληπτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την είσπραξη φόρων. 
φορολόγηση (η) → φορολογώ 
φορολογήσιµος, -η, -ο [1831] αυτός που µπορεί ή πρέπει να φορολογηθεί: - 

έσοδα | εισοδήµατα || αυτοκίνητο δέκα ~ ίππων ANT. αφορολόγητος. 
φορολογητέος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που πρέπει να φορολογηθεί: ~ ποσόν | 

εισόδηµα | αξία | ύλη (το σύνολο των εισοδηµάτων, συναλλαγών και άλλων 
πράξεων, που υπόκεινται κατά τον νόµο σε φορολογία) ΣΥΝ. φορολογήσιµος 
ΑΝΤ. αφορολόγητος. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. taxable]. 

φορολογία (η) [µτγν.] {σπανιότ. φορολογιών) 1. η επιβολή φόρων: αναλογική ~ 
(κατά την οποία ο φόρος υπολογίζεται µε σταθερό συντελεστή, ανεξάρτητα 
από το ύψος τού εισοδήµατος) || προοδευτική - (κατά την οποία ο φόρος 
υπολογίζεται µε αύξοντα συντελεστή, ανάλογα µε το ύψος τού φορολογητέου 
εισοδήµατος) ΣΥΝ. φορολόγηση 2. (συνεκδ.) ο φόρος (βλ.λ.), το χρηµατικό 
ποσό που καταβάλλεται ως φόρος: µειώνω | αυξάνω τη - || - εισοδήµατος | 
επιτηδεύµατος | γαιών | κερδών | αποταµιεύσεων | κεφαλαίου | ακίνητης 
περιουσίας ΣΥΝ. δασµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φρασεολογία. 

φορολογικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που αχνίζεται µε τη φορολογία (βλ.λ.): ~ 
κατάλογος | µητρώο | απαλλαγή | επιβάρυνση | νόµος | ελάφρυνση | κλίµακα ! 
καθεστώς | βάρη | ισότητα | µέτρα | ελεγκτής | σύστηµα | πολιτική | νοµοθεσία | 
υποχρέωση | ενηµερότητα | αρχές | κατάσταση || η διεύρυνση τής ~ βάσης || ο ~ 
οδηγός είναι ένα έντυπο µε οδηγίες για τη συµπλήρωση τής ~ δήλωσης 2. (α) 
φορολογικός συντελεστής συντελεστής που, πολλαπλασιαζόµενος επί το 
φορολογητέο εισόδηµα, δίνει τον προς καταβολή φόρο (β) φορολογικό 
απόρρητο η υποχρέωση τού κράτους να µη γνωστοποιεί σε τρίτους τα στοι-
χεία τής φορολογίας κάθε πολίτη (γ) φορολογική δήλωση (i) η έγγραφη 
δήλωση των φορολογουµένων φυσικών και νοµικών προσώπων για τα 
εισοδήµατα και τα περιουσιακά στοιχεία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια τού 
προηγούµενου οικονοµικού έτους, η οποία κατατίθεται στις κατά τόπους 
οικονοµικές εφορίες (ii) (συνεκδ.) το τυποποιηµένο κρατικό έγγραφο, στο 
οποίο γίνεται η παραπάνω δήλωση (δ) φορολογικός παράδεισος χώρα που 
παρέχει πολύ µεγάλες φορολογικές διευκολύνσεις. — φορολογικ-ά | -ώς 
[1871] επίρρ. 

φορολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {φορολογείς... | φορολογ-ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
επιβάλλω φόρους σε (κάποιον/κάτι): η κυβέρνηση πρέπει να σταµατήσει να 
φορολογεί ανελέητα τους χαµηλόµισθους και τους µικροσυνταξιούχους || το 
ελληνικό κράτος ~ τους µισθωτούς | τους επιτηδευµατίες | τα ποτά | τα τσιγάρα 
ΣΥΝ. (κακόσ.) χαρατσώνω 2. (η µτχ. φορολογούµενος, -η, -ο) αυτός που 
καταβάλλει φόρους στο κράτος: ο ~ πολίτης || (συνήθ. ως ουσ.) τα ελλείµατα 
των δηµοσίων επιχειρήσεων επιβαρύνουν τον Έλληνα ~. — φορολόγηση (η) 
[1884]. 

φοροµπήχτης (ο) [1892] {δύσχρ. φοροµπηχτών} (κακόσ. για κυβερνώντες) 
αυτός που επιβάλλει µεγάλους φόρους στον λαό, που θεσπίζει αβάσταχτη ή 
άδικη φορολογία. [ΕΤΥΜ < φόρος + µπήχτης < µπήγω]. 

φοροµπηχτικός, -ή, -ό [1892] αυτός που σχετίζεται µε την επιβολή 
δυσβάστακτων φόρων: ~ πολιτική | νοµοσχέδιο | αντίληψη. 

φόρος (ο) 1. οτιδήποτε είναι υποχρεωµένος κανείς να εισφέρει ή να καταβάλλει 
σε κάποιον (κυρ. σε ανώτερη αρχή): τον Μεσαίωνα οι δουλοπάροικοι 
πλήρωναν ~ υποτέλειας στον φεουδάρχη- ΦΡ. (α) φόρος αίµατος το σύνολο των 
νεκρών σε πολεµική ή άλλη επιχείρηση: το έθνος µας πλήρωσε βαρύ ~ στον 
πόλεµο (β) φόρος τιµής οι καθιερωµένες από τον νόµο ή οι αρµόζουσες τιµές 
προς κάποιον για κατόρθωµα, έργο ή υπηρεσία που προσφέρει: 
συγκεντρωθήκαµε εδώ, για να αποτίσουµε ~ στον ένδοξο εκλιπόντα µαχητή (γ) 
φόρου υποτελής βλ. λ. υποτελής 2. (ειδικότ.-συχνότ.) η υποχρεωτική εισφορά 
σε χρήµα, που καταβάλλουν οι πολίτες και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στο 
κράτος ή σε άλλη αρχή, π.χ. στον δήµο, για την κάλυψη δηµοσίων δαπανών ή 
αναγκών: όποιος πολίτης έχει εισόδηµα µέχρι ενάµισι εκατοµµύριο τον χρόνο, 
δεν πληρώνει καθόλου ~|| ~ εισοδήµατος | επιτηδεύµατος | αποδήµων | 
µεταβιβάσεως ακινήτων | δωρεάς | αυτοκινήτου | επί τού κεφαλαίου | επί τής 
δαπάνης | κατανάλωσης | κληρονοµιάς | ανωνύµων εταιρειών | θεαµάτων | 
πολυτελείας || αναλογών | παρακρατηθείς | δηµοτικός | επαχθής | κεφαλικός ~ || 
επιστροφή | παραγραφή (µετά την παρέλευση πολύ µεγάλου χρονικού 
διαστήµατος) φόρων || πληρώνω | παρακρατώ τον - || επιβλήθηκαν πρόσθετοι ~ 
|| Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ΣΥΝ. φορολογία, δασµός- ΦΡ. (α) 
άµεσος φόρος 

βλ. λ. άµεσος (β) έµµεσος φόρος βλ. λ. έµµεσος (γ) φόρος προστιθέµενης 
αξίας (συντοµ. Φ.Π.Α.) ο δηµόσιος φόρος επί τού ποσού που µια επιχείρηση 
προσθέτει στις τιµές των αγαθών κατά τη διάρκεια τής παραγωγής και 
διανοµής τους, ο οποίος µετακυλίεται και επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή 
(δ) φόρος αεροδροµίου βλ. λ. αεροδρόµιο. [ΕΤΥΜ αρχ. < φέρω (βλ.λ.)]. 

-φόρος, -α (λόγ. -ος), -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που 
δηλώνουν: 1. αυτόν που φέρει επάνω του ή που έχει κάτι: τροχοφόρος, βαθµο-
φόρος, πετρελαιο-φόρος, κερασ-φόρος 2. (σε ουσιαστι-κοποιηµένα επίθετα) 
αυτόν που µεταφέρει κάτι: αχθο-φόρος, αγγελιαφόρος, ασθενο-φόρο, βυτιο-
φόρο 3. αυτόν που παράγει κάτι: καρποφόρος, οπωρο-φόρος 4. αυτόν που 
προκαλεί ή αποφέρει κάτι: θανατηφόρος, ελπιδο-φόρος, κερδο-φόρος 5. αυτόν 
που φορά συγκεκριµένο ένδυµα: ρασο-φόρος, βρακο-φόρος, φουστανελο-
φόρος. [ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το ρ. φέρω (βλ. κ. φόρος)]. 

φορόσήµο (το) {φοροσήµ-ου | -ων} το ειδικό ένσηµο µε το οποίο εισπράττεται ο 
φόρος για ορισµένους τόκους (βλ. λ. βιβλιόσηµο). [ΕΤΥΜ < φόρος + -σηµο < 
σήµα]. 

φοροσυνάχτης (ο) [1839] {φοροσυναχτών} (λαϊκ.) αυτός που συγκεντρώνει 
τους φόρους, ο εισπράκτορας δηµοσίων φόρων ή δηµοτικών τελών ΣΥΝ. 
φοροεισπράκτορας, (λαϊκ.) φορατζής. [ΕΤΥΜ < φόρος + συνάκτης < συνάγω]. 

φοροτελής, -ής, -ές {φοροτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) αυτός που 
υπόκειται σε φορολογία, που πληρώνει ή είναι υποχρεωµένος να πληρώνει 
φόρους: ~ υπήκοοι | οργανισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
φόρος + -τελής < τέλος]. 

φοροτεχνικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε διάφορα τεχνικά θέµατα για την 
καταβολή και είσπραξη των φόρων, τη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων 
κ.λπ.: ~ γραφείο | εταιρεία 2. φοροτεχνικός (ο/η) (α) επαγγελµατίας ειδικός 
στα διάφορα τεχνικά θέµατα γύρω από τη φορολογία, όπως λ.χ. στη σύνταξη 
φορολογικών δηλώσεων ή υποµνηµάτων, προσφυγών κ.λπ. προς τις αρµόδιες 
υπηρεσίες τού κράτους (β) δηµόσιος υπάλληλος που υπηρετεί στις κατά 
τόπους οικονοµικές εφορίες και είναι αρµόδιος για τη βεβαίωση τού φόρου 
και τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων των πολιτών. 

φόρουµ (το) (άκλ. (συχνά πληθ. φόρα)} 1. ΙΣΤ. (στην αρχαιότητα) ο υπαίθριος 
χώρος, κυρ. στο κέντρο των αρχαίων ρωµαϊκών πόλεων, που λειτουργούσε ως 
κέντρο συνάθροισης, εµπορικών συναλλαγών, διακίνησης και κατασκευής 
προϊόντων κατά το πρότυπο τής αγοράς των ελληνικών πόλεων (πβ. λ. αγορά) 
· 2. η διάσκεψη σχετικά µε ζητήµατα γενικού (συχνά διεθνούς) ενδιαφέροντος 
µε µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων, συνήθ. ειδικών, εµπειρογνωµόνων ή 
ανθρώπων που έχουν αναπτύξει έντονη σχετική δράση: διεθνές ~ για την 
καταπολέµηση τού ρατσισµού || (στο ∆ιαδίκτυο) «συζητούν για το πρόβληµα 
στα δεκάδες φόρα τού ∆ιαδικτύου» (εφηµ.) 3. το βήµα τού οµιλητή (σε 
διάσκεψη, συνέδριο κ.λπ.) και κατ' επέκτ. η παρουσίαση των θέσεων του από 
το βήµα αυτό: διακήρυξε τις ελληνικές θέσεις απ'όλα τα ~ των διεθνών 
οργανισµών 4. (συνεκδ.) οργανωµένη οµάδα ατόµων τού ίδιου επιστηµονικού, 
ιδεολογικοπολιτικού, επαγγελµατικού κ.λπ. χώρου, η οποία εκφράζεται ενιαία 
διατυπώνοντας κοινές θέσεις: ανακοίνωση τού Φιλελεύθερου ~. [ΕΤΥΜ. < 
λατ. forum «αγορά» < foris, -is «θύρα»]. 

φορούσι (το) —> φουρούσι 
φοροφυγάς (ο) {-άδα κ. -άδος, -άδα | -άδες} πρόσωπο που συµπληρώνει ψευδή 

φορολογική δήλωση, αποφεύγοντας να δηλώσει το πραγµατικό του εισόδηµα, 
ώστε να αποδίδει στο κράτος φόρο µικρότερο από τον αναλογούντα· πρόσωπο 
που δεν πληρώνει τους φόρους του, που φοροδιαφεύγει: το Υπουργείο 
Οικονοµικών έδωσε στη δηµοσιότητα λίστα µε ονόµατα γνωστών ~. Επίσης 
φοροφυγάδας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φυγάς. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. tax 
evador]. 

φόρτε (το) {άκλ.} 1. το δυνατό σηµείο κάποιου, ό,τι κάνει κανείς µε µεγάλη 
επιτυχία, καλύτερα: αυτός ο χορός δεν είναι το - µου! || είναι καλός σ' όλα τα 
µαθήµατα, το ~ του όµως είναι η έκθεση 2. το σύνολο των δυνάµεων που 
διαθέτει κανείς, το µάξιµουµ των δυνατοτήτων του: έχει βάλει το - του, για να 
τελειώσει η δουλειά (προσπαθεί µε όλες του τις δυνάµεις)- ΦΡ. στο φόρτε στον 
µέγιστο βαθµό, στο µάξιµουµ: έχει τα καλοριφέρ ~, αλλά µε τέτοια παγωνιά 
πού να κρατήσει η ζέστη! || το κέφι ήταν στο ~ του! ΣΥΝ. στο φουλ · 3. ΜΟΥΣ. 
(κυρ. ως επίρρ.) (α) (τρόπος παιξίµατος, αφορά στην ένταση τού µουσικού 
ήχου) δυνατά: η ορχήστρα παίζει ~ (β) ένδειξη µουσικής εκτέλεσης τής 
παρτιτούρας, σηµειώνεται ως f, σηµαίνει εκτέλεση µε µεγάλη ένταση ήχου, 
δυνατά (γ) (συνεκδ.) µέρος ευρύτερης συµφωνικής σύνθεσης που παίζεται 
φόρτε, δυνατά: η ανάπτυξη τού θέµατος µας οδηγεί σε ένα ~, στο οποίο το θέµα 
ακούγεται στα χάλκινα ANT. πιάνο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. forte «δυνατός, ισχυρός» < 
λατ. fortis]. 

φορτέτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (παλαιότ.-κυριολ.) φρούριο: η ~ τού 
Ρεθύµνου · 2. το χοντρό ύφασµα που τοποθετείται µέσα από τη φόδρα των 
ρούχων, κυρ. των ανδρικών, για να τα κρατάει στητά, να µη ζαρώνουν 3. 
κοµµάτι από σκληρό δέρµα, που τοποθετείται µεταξύ τού πάτου και τής σόλας 
παπουτσιού και στηρίζει την καµάρα τού ποδιού. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fortezza «φρούριο, οχυρό» < λατ. *fortitia < fortis «ισχυρός, 
δυνατός»]. 

φορτηγάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρό φορτηγό ή ηµιφορτηγό όχηµα, το οποίο 
χρησιµοποιείται κυρ. για µεταφορές. 

φορτηγατζής (ο) {φορτηγατζήδες}, φορτηγατζού (η) {φορτηγα-τζούδες} 
οδηγός ή ιδιοκτήτης φορτηγού αυτοκινήτου. [ΕΤΥΜ < φορτηγό + παραγ. 
επίθηµα -ατζής, πβ. κ. δοσ-ατζής]. 



φορτηγήσιος 1897 φορώ 
 

φορτηγήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. φορτηγίσιος) αυτός που σχετίζεται 
µε φορτηγό όχηµα ή πλοίο. 

φορτηγίδα (η) µικρό φορτηγό σκάφος, το οποίο χρησιµοποιείται για 
τη µεταφορά και φόρτωση εµπορευµάτων ΣΥΝ. µαούνα. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. φορτηγίς, -ίδος < αρχ. φορτηγός]. 

φορτηγό (το) 1. µεγάλο τροχοφόρο όχηµα, το οποίο διαθέτει ενσω-
µατωµένη κλειστή ή ανοιχτή καρότσα και χρησιµοποιείται για τη µε-
ταφορά µεγάλων φορτίων, έχει τρεις ή και τέσσερεις άξονες (αναλό-
γως τού φορτίου που µπορούν να µεταφέρουν και τού επιτρεπόµενου 
φορτίου): ~ απλό (µε άξονες προσαρµοσµένους σε ένα πλαίσιο) | αρ-
θρωτό (από δύο ή περισσότερα χωριστά πλαίσια, που συνδέονται µε 
κατάλληλα συστήµατα ζεύξεως) || ρυµουλκούµενο | ανατρεπόµενο -
(βλ. λ. ανατρέπω) | κλειστό (µε σκεπασµένη καρότσα) || ~ ψυγείο (τού 
οποίου ο πίσω χώρος είναι διαµορφωµένος σε ψυγείο για την ασφα-
λή µεταφορά ευπαθών, κατεψυγµένων προϊόντων) (πβ. λ. ηµιφορτηγό) 
2. (κατ' επέκτ.) κάθε µεγάλο όχηµα που χρησιµοποιείται για να µε-
ταφέρει πράγµατα, υλικά, προϊόντα, εξαρτήµατα κλπ., όπως οι ντα-
λίκες, τα απορριµµατοφόρα, τα πυροσβεστικά, τα βυτία, τα γερανο-
φόρα κ.λπ. 3. εµπορικό πλοίο που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά 
φορτίων. — (υποκ.) φορτηγάκι (το) (σηµ. 1, 2) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλοίο. 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. φορτηγός (βλ.λ.)· πβ. µτγν. φρ. φορ-
τηγά πλοία]. 

φορτηγός, -ός, -ό 1. αυτός που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά 
φορτίων: - πλοίο | τροχοφόρο όχηµα 2. φορτηγό (το) (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιβατικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < φόρτος + -ηγός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < άγω, πβ. κ. στρατ-ηγός, όδ-ηγός]. 

φορτίζω ρ. µετβ. {φόρτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. (για µπα-
ταρία) συσσωρεύω ή ενισχύω ηλεκτρικό φορτίο: δεν έχει φορτιστεί 
αρκετά η µπαταρία τού ασύρµατου τηλεφώνου, γι ' αυτό δεν πιάνεις 
γραµµή- (µτφ.) 2. αυξάνω την ένταση, κατά τρόπο που εγκυµονεί κιν-
δύνους: η ατµόσφαιρα ήταν πολύ φορτισµένη λόγω των συνεχών 
αντεγκλήσεων || δηλώσεις που φορτίζουν το πολιτικό κλίµα ΣΥΝ. τε-
ταµένος, ηλεκτρισµένος 3. προσδίδω ιδιαίτερο βάρος, ξεχωριστή 
χροιά σε (λέξεις, λόγια κ.λπ.): το γράµµα της ήταν ιδιαίτερα φορτι-
σµένο συναισθηµατικά ΣΥΝ. τονίζω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «φορτώνω», < φόρτος. Οι σηµερινές σηµ. 
αποτελούν απόδ. τού αγγλ. charge]. 

φορτικός, -ή, -ό αυτός που επιβαρύνει µε την παρουσία του, που χα-
ρακτηρίζεται από ενοχλητική επιµονή: ~ τύπος | πελάτης | ερωτήσεις. 
— φορτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., φορτικότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
φόρτος (βλ.λ.)]. 

φορτίο (το) 1. οτιδήποτε φορτώνεται σε µεταφορικό µέσο (π.χ. εµπό-
ρευµα): ~ πλοίου | τρένου || µεταφέρω | κουβαλώ | ασφαλίζω | φορ-
τώνω | ξεφορτώνω ~ 2. (µτφ.) οτιδήποτε είναι υποχρεωµένος να υπο-
στεί ή να διαχειριστεί κάποιος και το οποίο τον επιβαρύνει (υλικά, 
ψυχικά): «η Ελλάδα πρέπει να προβάλει µε σωστό τρόπο το βαρύ ~ 
µιας τεράστιας πολιτιστικής κληρονοµιάς» (εφηµ.) || η ανάληψη οι-
κογενειακών ευθυνών ήταν δυσβάσταχτο ~ για µερικούς ΣΥΝ. βάρος 
• 3. ΦΥΣ. ηλεκτρικό φορτίο η ποσότητα ηλεκτρισµού σώµατος ή ου-
σίας που φανερώνει περίσσεια ή έλλειµµα ηλεκτρονίων: θετικό | αρ-
νητικό ~ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φορτίον, υποκ. τού ουσ. φόρτος (βλ.λ.). o φυσ. όρ. απο-
τελεί απόδ. τού γαλλ. charge]. 

φόρτιση (η) [-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η συσσώρευση ή η ενί-
σχυση ηλεκτρικού φορτίου (σε µπαταρία)· (µτφ.) 2. η αύξηση τής 
έντασης κατά τρόπο που εγκυµονεί κινδύνους, η όξυνση: καλύτερα ν' 
αποφύγουµε τη ~ τής ατµόσφαιρας 3. το ιδιαίτερο (συναισθηµατικό) 
βάρος, η ξεχωριστή χροιά που µπορεί να έχει µια λέξη: συναισθηµα-
τική ~ || για όσους γεννήθηκαν στη Μικρά Ασία, ονόµατα όπως 
«Σµύρνη», «Αϊβαλί», «Κορδελιό» έχουν ιδιαίτερη ~. 

φορτίσιµο επίρρ. ΜΟΥΣ. 1. (τρόπος παιξίµατος, αφορά στην ένταση 
τού µουσικού ήχου) πολύ δυνατά: ακούγονται τρεις συγχορδίες σε ~ 
2. ένδειξη µουσικής εκτέλεσης τής παρτιτούρας, σηµειώνεται ως ff, 
σηµαίνει εκτέλεση µε πολύ µεγάλη ένταση ήχου, πολύ δυνατά- πρό-
κειται για τη µεγαλύτερη εν χρήσει ένδειξη ηχητικής έντασης, αν και 
δεν αποκλείονται µεγαλύτερες, όπως φόρτε - φορτίσιµο, φορτισίσιµο 
κ.λπ. 3. (συνεκδ. ως ουσ.) µέρος ευρύτερης συµφωνικής σύνθεσης που 
παίζεται φορτίσιµο, πολύ δυνατά: και το µέρος κλείνει µε ένα ~ όλης 
τής ορχήστρας ANI. πιανίσιµο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. fortissimo, υπερθ. τού 
επιθ. forte (βλ. κ. φόρτε)]. 

φορτιστής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή που φορτίζει µπαταρίες: ~ µπαταρίας 
κινητού τηλεφώνου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. charger]. 

φορτοεκφόρτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η φόρτωση 
και η εκφόρτωση (εµπορευµάτων, υλικών, αντικειµένων, ζώων κ.λπ.) 
από µεταφορικό µέσο. 

φορτοεκφορτωτής (ο) ο εργάτης που κάνει φορτοεκφορτώσεις. 
φορτοθυρίδα (η) η θυρίδα στα πλευρά πλοίου, από την οποία γίνονται 
φορτοεκφόρτωσης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. cargo port]. 

φόρτος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. οτιδήποτε επιβαρύνει κάποιον, προκαλώ-
ντας κούραση ή ενόχληση: δεν θα παρευρεθώ λόγω αυξηµένου ~ ερ-
γασίας 2. (στην αεροναυπηγική) συντελεστής φόρτου ο λόγος τού 
αθροίσµατος τού βάρους αεροσκάφους και τής φυγόκεντρης δύνα-
µης που επενεργεί σε αυτό κατά τη στροφή, διά το βάρος του 3. ΙΑΤΡ. 
γαστρικός | στοµαχικός φόρτος ενόχληση στο στοµάχι λόγω δυσπε-
ψίας. [ΕΤΥΜ. αρχ., από την ετεροιωµ. βαθµ. (φορ-) τού ρ. φέρ-ω + 
παραγ. 

επίθηµα -τος (πβ. κ. νόσ-τος)]. 
φόρτσα επίρρ. (λαϊκ.) (προτρεπτικά) µε δύναµη. [ΕΤΥΜ < ιταλ. forza 
«δύναµη, ισχύς» < µτγν. λατ. fortia < λατ. fortis «ισχυρός, δυνατός»]. 

φορτσαριστός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που κινείται ή ενεργεί µε µεγάλη 
ταχύτητα ή βιασύνη: φεύγω | έρχοµαι | περνάω µε το αυτοκίνητο ~ 
ΣΥΝ. φορτσάτος. — φορτσαριστά επίρρ. 

φορτσαρω ρ. αµετβ. {φορτσάρισα κ. φόρτσαρα) (καθηµ.) 1. βάζω όλη 
µου τη δύναµη, εντείνω τις προσπάθειες µου: όταν φτάσει ο καιρός 
των εξετάσεων, θα φορτσαρω 2. (για ανέµους) γίνοµαι πιο δυνατός, 
ενισχύοµαι ΑΝΤ. καλµάρω. — φορτσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
forzare < *fortiâre < λατ. fortis «ισχυρός, δυνατός»]. 

φορτσάτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει ορµή και ταχύτητα: µπήκε 
φορτσάτος στο γήπεδο κι έβαλε αµέσως γκολ. — φορτσάτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. forzato < ρ. forzare (βλ. κ. φορτσαρω)]. 

φόρτωµα (το) [µεσν.] {φορτώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να φορτώνει 
κανείς κάτι ΣΥΝ φόρτωση 2. (συνεκδ.) το φορτίο: µετέφερε µε το ζώο 
τρία ~ ξύλα 3. (µτφ.) αιτία προβληµάτων, ενοχλήσεως: γίνοµαι ~ σε 
κάποιον. 

φορτώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φόρτω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. (α) 
τοποθετώ φορτίο σε (µεταφορικό µέσο ή υποζύγιο): φόρτωσε το αυτο-
κίνητο µ ' έναν σωρό πράγµατα για τις διακοπές || ~ το γαϊδούρι ANT. 
ξεφορτώνω (β) (συνεκδ.) δίνω σε (κάποιον) κάτι βαρύ να µεταφέρει: µε 
φόρτωσε µε όλα τα ψώνια της και κράτησε µόνο µια µικρή τσαντού-λα 
(γ) (µτφ.) επιβαρύνω: Μη µε φορτώνεις µε πολλή δουλειά! Λεν θα 
µπορέσω να τη βγάλω || ~ κάποιον µε έγνοιες | µε αγγαρείες | µε µπε-
λάδες | µε χρέη || µου φόρτωσε (µου ανέθεσε) τον γυιο της, να τον προ-
σέχω- ΦΡ. (µτφ.) τα φορτώνω στον κόκορα βλ. λ. κόκορας 2. (µτφ.) µε-
ταθέτω (υποχρέωση ή ενοχή για κάτι) σε άλλον: προσπάθησε να του 
φορτώσει το έγκληµα που είχε κάνει || όταν είδε πως δεν µπορούσε να 
βγάλει τη δουλειά που του είχαν αναθέσει, προσπάθησε να τη φορτώ-
σει στους συναδέλφους του 3. παίρνω (φορτίο): το πλοίο θα φορτώσει 
κάρβουνο 4. (εκφραστ.) δίνω σε (κάποιον) κάτι σε αφθονία: κάθε φο-
ρά που έρχεται, µας φορτώνει (µε) δώρα 5. (για Η/Υ) (α) µεταφέρω πρό-
γραµµα ή στοιχεία στη µνήµη τού υπολογιστή: ~ ένα πρόγραµµα επε-
ξεργασίας εικόνας || περίµενα πολλή ώρα µέχρι να φορτωθεί αυτή η 
σελίδα από το ∆ιαδίκτυο (β) τοποθετώ κάποιο µέσο (κάρτα, δίσκο) 
στην αντίστοιχη περιφερειακή µονάδα ♦ 6. (αµετβ.) παίρνω φορτίο: το 
πλοίο φορτώνει στο επόµενο λιµάνι- (µεσοπαθ. φορτώνοµαι) 7. (α) 
παίρνω επάνω µου (κάτι βαρύ): δεν µου έφταναν οι δικές µου τσάντες, 
φορτώθηκα και τα πράγµατα τής θείας µου! (β) (µτφ.) αναλαµβάνω ή 
υφίσταµαι (κάτι δυσάρεστο): αφού δεν µπορούσε κανείς άλλος να 
δουλέψει, φορτώθηκε µόνος του τα οικογενειακά βάρη || πρόσεχε µη 
φορτωθείς εσύ τις συνέπειες! 8. γίνοµαι πιεστικός, φορτικός (σε κά-
ποιον): µου έχει φορτωθεί, για να τον πάρω µαζί µου στις διακοπές 9. 
(ειδικότ. η µτχ. φορτωµένος, -η, -ο) αυτός που είναι επιβαρυµένος: το 
πρόγραµµα τού υπουργού είναι πολύ ~. — φόρτωση (η) [1844]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φορτώ (-όω) < αρχ. φόρτος]. 

φορτωτηρας (ο) [1850] 1. ΝΑΥΤ. γερανός που στερεώνεται είτε στο 
κατάστρωµα είτε στα κατάρτια εµπορικού πλοίου και χρησιµοποιεί-
ται για τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων ΣΥΝ. µπίγα 2. ξύλο που δι-
χαλώνει στην άκρη του και χρησιµοποιείται για το φόρτωµα των ζώ-
ων. Επίσης φορτωτήρα (η). 
[ΕΤΥΜ < φορτώνω + παραγ. επίθηµα -τήρας, πβ. κ. µονω-τήρας, µε-
τάφρ. δάνειο από αγγλ. loader]. 

φορτωτής (ο) [1833] 1. ο εργάτης που φορτώνει εµπορεύµατα 2. το 
πρόσωπο που αποστέλλει ένα φορτίο 3. ΤΕΧΝΟΛ. µηχανικό σύστηµα 
που χρησιµοποιείται για τη φόρτωση αντικειµένων, λ.χ. σε αποθήκες, 
σε ειδικούς χώρους επεξεργασίας υλικών, σε µεταφορικά µέσα 4. χω-
µατουργικό µηχάνηµα για τη φόρτωση χωµάτων σε φορτηγά. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. chargeur]. 

φορτωτική (η) το έγγραφο που εκδίδεται αµέσως µετά τη φορτοεκ-
φόρτωση εµπορευµάτων, µε το οποίο αποδεικνύεται η φόρτωση και η 
µεταφορά τους και στο οποίο γίνεται λεπτοµερής καταγραφή όλων 
των εµπορευµάτων: θαλάσσια ~ (έγγραφο που εκδίδει και υπογράφει 
µετά τη φόρτωση ο πλοίαρχος και το οποίο αποδεικνύει τη φόρτωση 
των προς µεταφορά εµπορευµάτων) || αεροπορική ~ (έγγραφο που 
αναφέρεται στην εναέρια µεταφορά εµπορευµάτων, εκδίδεται σε 
τρία αντίτυπα και υπογράφεται από τον αποστολέα και τον µεταφο-
ρέα) || ~ διεθνών οδικών και σιδηροδροµικών µεταφορών (έγγραφο 
που αφορά στις οδικές και σιδηροδροµικές µεταφορές προϊόντων και 
συντάσσεται από τον αποστολέα). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. (lettre de) | 
(police de) chargement]. 

φορτωτικός, -ή, -ό [1816] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φόρτωση· ΦΡ. 
φορτωτικό έγγραφο κάθε έγγραφο που συντάσσεται για τη νο-
µότυπη αποστολή και µεταφορά εµπορευµάτων, όπως το ασφαλιστή-
ριο συµβόλαιο, το πιστοποιητικό προελεύσεως και επιβλέψεως κ.λπ. 
2. φορτωτική (η) βλ.λ. 3. φορτωτικά (τα) η αµοιβή που καταβάλλεται 
για τη φόρτωση εµπορευµάτων. 

φορώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {φορ-άς κ. -είς... | φόρ-εσα, -ιέµαι, -έθηκα, -εµέ-
νος} 1. φέρω, έχω στο σώµα µου (κάτι) ως ένδυµα, υπόδηµα, κόσµηµα 
ή άλλο εξάρτηµα (ενδύσεως) ή ως καλλυντικό: ~ παλτό | γάντια | 
κάλτσες || όταν δουλεύει, φοράει φόρµα || εκείνο το βράδυ φορούσε 
µαύρο παντελόνι, καφέ παπούτσια και ριγέ πουκάµισο || δεν ~ τα 
γυαλιά µου και δεν βλέπω καλά || ~ κολόνια | κραγιόν || στις επίσηµες 
εκδηλώσεις ο στρατηγός φοράει όλα του τα παράσηµα || το ρολόι 
φοριέται συνήθως στο αριστερό χέρι || ~ µαύρα (πενθώ) | τα καλά µου 
| τα επίσηµα ρούχα µου | τα καλοκαιρινά µου- ΦΡ. (α) φοράω γυαλιά 
φέρω συνήθως γυαλιά λόγω προβλήµατος στην όραση: ~ από το 
∆ηµοτικό || δεν έχει φορέσει ακόµη γυαλιά, αν και έχει γεράσει (β) 
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(κάτι) φοριέται πολύ (i) (κάτι) το φορούν πολλοί, είναι της µόδας: αυτό το 
µαγιό ~ φέτος (ii) (αργκό-ειρων.) (κάτι) συνηθίζεται: θα είναι υποψήφιος για 
δηµοτικός σύµβουλος- ~ αυτό τον καιρό 2. τοποθετώ (κάτι) πάνω µου ως 
ένδυµα, υπόδηµα, κόσµηµα ή άλλο εξάρτηµα, ντύνοµαι: φόρεσε το σακάκι 
σου, γιατί κάνει κρύο! || πήρε µια µάσκα και τη φόρεσε, για να µην τον 
αναγνωρίσουν || έκανε µία ώρα µέχρι να φορέσει αυτό το φόρεµα! || απόψε θα 
φορέσω µακριά σκουλαρίκια και αλυσίδα στο χέρι || (µτφ.-ειρων.) φόρεσε το 
καλύτερο της χαµόγελο ΣΥΝ. βάζω ANT. βγάζω 3. (~ σε κάποιον κάτι) βάζω (σε 
κάποιον) ένδυµα, υπόδηµα, κόσµηµα ή άλλο εξάρτηµα, τον κάνω να βάλει 
(κάτι) πάνω του: ~ στο παιδί καθαρά ρούχα || φόρεσαν στον Χριστό ακάνθινο 
στεφάνι || του φόρεσαν χειροπέδες (τον συνέλαβαν) ΣΥΝ. βάζω ΑΝΤ. βγάζω· 
ΦΡ. τα φοράω (σε κάποιον) (ενν. τα κέρατα) απατώ, κάνω απιστίες (σε 
κάποιον): η γυναίκα του του τα φοράει ΣΥΝ. κερατώνω 4. χρησιµοποιώ (κάτι) 
βάζοντας το πάνω µου, κάνω χρήση (ενός πράγµατος): µην του παίρνεις δώρο 
αποσµητικά και κολόνιες-δεν τα φοράει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -εσα. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. φορώ (-έω), από την ετεροιωµ. βαθµ. (φορ-) τού ρ. φέρω 
(βλ.λ.) ως επιτατ. σχηµατισµός]. 

-φορώ β' συνθετικό για τον σχηµατισµό ρηµάτων που δηλώνουν: 1. ότι κάποιος 
είναι ντυµένος µε κάτι: µαυρο-φορώ, ρασο-φορώ 2. ότι κάποιος κρατά, 
µεταφέρει (κάτι): οπλο-φορώ, λαµπαδη-φορώ 3. ότι κάποιος/κάτι βγάζει, 
παράγει, αποκτά (κάτι): ανθο-φορώ, καρπο-φο-ρώ, κερδο-φορώ. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. καρπο-φορώ, τε-λεσ-
φορώ, µτγν. λευκο-φορώ, δαφνη-φορώ), που προέρχεται από το ρ. φορώ 
(βλ.λ.) και από τα αντίστοιχα συνθ. σε -φόρος]. 

φου (το) {άκλ.} 1. ο ήχος που κάνει κάποιος όταν φυσά, συνήθ. για να σβήσει 
κάτι αναµµένο: κάνε ~ στα κεράκια! 2. (παρατεταµένο) το φύσηµα τού αέρα. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

φουαγέ (το) {άκλ.} (συνήθ. σε θέατρο, κινηµατογράφο, µορφωτικό ίδρυµα, 
εκθεσιακό χώρο κ.λπ.) η ευρύχωρη αίθουσα, η οποία έχει διαµορφωθεί ειδικά 
για την υποδοχή θεατών, επισκεπτών κ.λπ. και την παραµονή τους (λ.χ. στα 
διαλείµµατα των παραστάσεων, των διαλέξεων κ.λπ.), ώστε να µπορούν να 
καθίσουν, να καπνίσουν, να συζητήσουν, να πιουν κάτι κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. foyer, αρχική σηµ. «καπνιστήριο», < µτγν. λατ. focarium, 
υποκ. τού λατ. focus «εστία, τζάκι»]. 

φουαγκρά κ. φουα-γκρά (το) {άκλ.} ορεκτικό έδεσµα που παρασκευάζεται από 
συκώτι χήνας µε διάφορα καρυκεύµατα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. foie gras < foie 
«συκώτι» + gras «λίπος»]. 

φουγάρο (το) 1. (καθηµ.) η καπνοδόχος (βλ.λ.): ~ πλοίου | εργοστασίου | 
τζακιού- ΦΡ. (εκφραστ. -σκωπτ.) καπνίζω σαν φουγάρο καπνίζω µανιωδώς 2. 
(συνεκδ.) το εργοστάσιο ως πηγή µολύνσεως τού περιβάλλοντος, τής 
ατµόσφαιρας: «να φύγουν τα ~ απ' τον Ασπρόπυργο!» (σύνθηµα κατοίκων τής 
περιοχής). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fogara < µτγν. λατ. focärium, υποκ. τού λατ. focus «εστία, 
τζάκι, φωτιά»]. 

φούγκα (η) {χωρ. πληθ.} ΜΟΥΣ. µορφή πολυφωνικής γραφής, η τελευταία 
που αναπτύχθηκε πριν να κυριαρχήσει στην Ευρώπη η οµοφω-νική αντίληψη· 
χαρακτηρίζεται από µια µουσική φράση (το «θέµα», βλ.λ.), η οποία 
εµφανίζεται στη µια φωνή µετά την άλλη, χωρίς ουσιώδεις αλλοιώσεις τής 
µελωδικής της δοµής· από το χαρακτηριστικό της αυτό, δηλ. από το ότι η 
φράση «φεύγει» από τη φωνή στην οποία ακούγεται, προκειµένου να 
ακουστεί σε κάποιαν άλλη, πήρε το όνοµα της· έφτασε στο απόγειο της κατά 
τον 18ο αι., µε τις φούγκες τού Μπαχ και τού Χαίντελ, αλλά φούγκες 
εξακολούθησαν να γράφονται και µετά, καθώς η φόρµα αυτή θεωρήθηκε η 
υψηλότερη µορφή τής συνθετικής τέχνης. ΣΥΝ. φυγή. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. fuga < 
λατ. fuga «φυγή, τροπή» < p. fugere «φεύγω»]. 

φουκαράς (ο) {φουκαράδες}, φουκαρου (η) {φουκαρούδες} (λαϊκ.) 1.ο φτωχός, 
αυτός που βρίσκεται σε δυσχερή οικονοµική κατάσταση: την πολιτική τής 
λιτότητας την πληρώνουν κυρίως οι ~ ΣΥΝ. (λόγ.) ενδεής 2. (για την έκφραση 
συµπάθειας, συµπόνιας) ο δυστυχισµένος, ο ταλαίπωρος: βρε τον ~, τι έπαθε! 
|| σε καταλαβαίνω, φουκαρά µου! ΣΥΝ. δύστυχος, δόλιος, κακοµοίρης, 
καηµένος, (οικ.) έρµος, καψερός. — (υποκ.) φουκαράκος κ. φουκαρατζίκος 
(ο), φουκαράδικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµπάθεια. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. fukara], 

φουκαριάρης, -α/-ισσα, -ικο {φουκαριάρηδες} αυτός που προκαλεί τη συµπόνια 
των άλλων λόγω τής δυστυχίας του: βρε τον - τι έπαθε! (βλ. λ. φουκαράς, σηµ. 
2). — φουκαριάρικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµπάθεια. [ΕΤΥΜ. < φουκαράς 
+ παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. ψωρ-ιάρης]. 

φουλ επίθ. {άκλ.} 1. (καθηµ.-εκφραστ.) γεµάτος, πλήρης: το αµάξι είναι ~- δεν 
παίρνει άλλον || δούλεψα οχτώ ώρες ~ (οχτώ ώρες γεµάτες, ούτε λεπτό 
λιγότερο)· ΦΡ. ΟΤΟ φουλ στον µέγιστο βαθµό, µε τη µεγαλύτερη δυνατή 
ένταση, ισχύ: οι µηχανές δουλεύουν ~ || το καλοριφέρ καίει ~ 2. (ως επίρρ.) 
στον µέγιστο βαθµό ή πολύ έντονα: οι δακτυλογράφοι δουλεύουν ~, για να 
προλάβουν την έκδοση || στο πρώτο ηµίχρονο παίξαµε ~, ενώ στο δεύτερο 
χαλαρώσαµε · 3. φουλ (το) (στο πόκερ και την πόκα) ο συνδυασµός τριών 
όµοιων τραπουλόχαρτων µε άλλα δύο όµοια: - τού άσου (τρεις άσοι) | τής 
ντάµας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. full «γεµάτος, πλήρης» (βλ. λ. πλήρης)]. 

φουλάρι (το) {φουλαρ-ιού | -ιών} λεπτό και ελαφρό, συνήθ. µεταξωτό, 
µακρόστενο µαντήλι, που φοριέται στον λαιµό ως συνοδευτικό εξάρτηµα τής 
ενδυµασίας: γυναικείο | λευκό | εµπριµέ - || δένω το ~ γύρω απ'τον λαιµό || 
φορώ ~ µέσα απ'το πουκάµισο. — (υποκ.) φου-λαράκι (το). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. foulard < προβηγκ. foulât < δηµώδ. λατ. 
♦fulläre < λατ. fililo, -önis «αυτός που κατεργάζεται το µαλλί - λευ-καντής»]. 

φουλαριστός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που είναι εντελώς γεµάτος: δύο λεωφορεία 
πέρασαν φουλαριστά µε κόσµο ΣΥΝ. πλήρης, (καθηµ.) τίγκα, πήχτρα 2. αυτός 
που κινείται ή λειτουργεί µε τη µεγαλύτερη ταχύτητα ή µε τη µέγιστη ισχύ: 
πήρε τη στροφή ~. [ΕΤΥΜ. < φουλάρω + παραγ. επίθηµα -ιστός, κατά τα ρ. σε 
-ίζω (πβ. κ. λαχταρ-ιστός)]. 

φουλάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φούλαρα κ. φουλάρισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
γεµίζω πλήρως: ~ το ντεπόζιτο µε βενζίνη ♦ (αµετβ.) 2. τρέχω µε τη 
µεγαλύτερη ταχύτητα που µπορώ να αναπτύξω: πήγαινε σιγά στις στροφές και 
φουλάρεις στην ευθεία 3. (µτφ.) καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια, βάζω τα 
δυνατά µου: στις εξετάσεις ~ στο διάβασµα · 4. κάνω φουλ (βλ.λ.) στην πόκα ή 
στο πόκερ. — φουλάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < φουλ + παραγ. επίθηµα -άρω, πβ. 
κ. σουτ-άρω]. 

φούλι (το) 1. ποικιλία γιασεµιού · 2. φούλια (τα) κουκκιά που χρησιµοποιούνται 
ως ζωοτροφή και ως βάση τής διατροφής των πιο φτωχών λαϊκών στρωµάτων 
σε διάφορες αραβικές χώρες, λ.χ. στην Αίγυπτο. [ΕΤΥΜ < τουρκ. fulva 
«νάρκισσος»]. 

φουλτάιµ κ. φουλ-τάιµ επίθ. {άκλ.} ελλην. πλήρους ωραρίου/ απασχολήσεως 1. 
αυτός που καλύπτει πλήρες ωράριο: εργασία | απασχόληση ~ ΑΝΤ. µερικής 
απασχολήσεως, παρτ-τάιµ 2. (ως επίρρ.) µε πλήρες ωράριο: δουλεύει στο 
πρόγραµµα ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. full time]. 

φούµα (η) (λαϊκ.-οικ.) το κάπνισµα· ΦΡ. µάσες, ξάπλες, φούµες για κατάσταση 
αδράνειας, τεµπελιάς. 
[ΕΤΥΜ. < φουµάρω (υποχωρητ.), κατά το σχήµα κόρνα - κορνάρω, λίµα - 
λιµάρω]. 

φουµαδόρος (ο) (λαϊκ.) ο µανιώδης καπνιστής. [ΕΤΥΜ. < βεν. 
fumador < fumar «καπνίζω» (βλ. κ. φουµάρω)]. 

φούµαρα (τα) (οικ.-εκφραστ.) ψευτιές, τα ανόητα, χωρίς αντίκρισµα λόγια: 
πουλάει ~ || µην τον ακούς, όλο ~ είναι! ΣΥΝ. (λόγ.) φαντασιο-κοπήµατα, 
(εκφραστ.) µπούρδες. [ΕΤΥΜ. < φουµάρω (υποχωρητ.)]. 

φουµάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φούµαρα κ. φουµάρισα} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) 
καπνίζω: ~ ναργιλέ- ΦΡ. (οικ.) τι καπνό φουµάρει; τι είδους άνθρωπος είναι: 
τον άρχισε στις ερωτήσεις, µέχρι να δει τι καπνό φουµάρει ♦ 2. (αµετβ.) είµαι 
καπνιστής, καπνίζω: τον βλέπεις διαρκώς µ' ένα τσιγάρο στο χέρι να φουµάρει. 
Επίσης φουµέρνω. — φουµάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. fumare 
< λατ. fumare < fumus «καπνός»]. 

φούµος (ο) 1. η καπνιά 2. µαύρη µπογιά η οποία ξεβάφει εύκολα και 
χρησιµοποιείται για την πρόχειρη βαφή ή κάλυψη σωµάτων, λ.χ. για την 
παραλλαγή στρατιωτών 3. (µτφ.) η αρνητική ψήφος, το µαύρο: θα πέσει ~ στις 
εκλογές! || του 'ριξαν | έφαγε ~. Επίσης φούµο (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. φούµος < 
λατ. fumus «καπνός»]. 

φούντα (η) {σπάν. φουντών} 1. σύνολο κλωστών ίσου µάκρους, δεµένων µαζί, 
ώστε η µία άκρη τους να είναι ελεύθερη: µπερές µε ~ ΣΥΝ. θύσανος· ΦΡ. 
δουλειές µε φούντες (i) για δουλειά που απαιτεί µεγάλο κόπο, που είναι 
πολύπλοκη: το ιδιωτικό πανεπιστήµιο θέλει καθηγητές, χρειάζεται φοιτητές και 
δίδακτρα, άδεια λειτουργίας και έλεγχο τού υπουργείου, ~ (ii) πολλή δουλειά: 
από τότε που άνοιξε το µαγαζί, τρέχουµε για εµπορεύµατα, υπαλλήλους, 
εφορίες...- τι να σου λέω, ~ 2. κλαδάκι ανθισµένο ή µπουµπουκιασµένο: κόβω 
µια ~ βασιλικό 3. (αργκό) το χασίς ως ναρκωτική ουσία: καπνίζει ~. — (υποκ.) 
φουντίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. φοϋνδα < λατ. funda «σφεντόνα», τεχν. όρ., 
πιθ. δάνειο]. 

φουνταριστός, -ή, -ό (ως χαρακτηρισµός) ο προωθηµένος επιθετικός 
ποδοσφαιρικής οµάδας. 
[ΕΤΥΜ < φουντάρω, µε σχηµατισµό ρηµατικού επιθέτου: φουνταρισ-(θέµα 
αορ.) + -τός]. 

φουντάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φούνταρα κ. φουντάρισ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
βυθίζω (πλοίο) ρίχνοντας το πάνω σε ξέρα, βράχο κ.λπ.: πήρε καινούργια 
βάρκα και πήγε και τη φούνταρε αµέσως 2. (α) ρίχνω στη θάλασσα (κάποιον): 
τον πήραν στα χέρια και τον φούνταραν στη θάλασσα (β) ρίχνω (την άγκυρα): ο 
καπετάνιος είπε να φουντάρουµε τις άγκυρες εδώ 3. (µτφ.) οδηγώ (κάτι) σε 
αποτυχία, σε καταστροφή: αν αναλάβει αυτός, θα τη φουντάρει την επιχείρηση 
♦ (αµετβ.) 4. (για πλοίο) (α) βυθίζοµαι, καταποντίζοµαι: το καΐκι φούνταρε 
στ'ανοιχτά (β) αγκυροβολώ 5. (µτφ.) αποτυγχάνω εντελώς, καταστρέφοµαι: η 
επιχείρηση κινδυνεύει να φουντάρει. — φουντάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
fundare < λατ. fundare «στερεώνω, θεµελιώνω» < fundus, -i «πυθµένας, βυθός 
- θεµέλιο»]. 

φούντο (το) ο πυθµένας, ο πάτος τής θάλασσας· ΦΡ. πάω για φούντο (i) (για 
πλοίο) καταποντίζοµαι, βουλιάζω (ii) (µτφ.) οδηγούµαι σε ολοκληρωτική 
αποτυχία, καταστροφή: όλη η προσπάθεια πήγε για φούντο || έτσι που δεν 
διαβάζει, θα πάει πάλι για φούντο στις εξετάσεις ΣΥΝ. ναυαγώ. 
[ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. φούντος < λατ. fundus -i «πυθµένας, βυθός - θε-
µέλιο»]. 

φουντούκι (το) {φουντουκ-ιού | -ιών} ο καρπός τής φουντουκιάς· πρόκειται για 
κάρυο που βρίσκεται µέσα σε κύπελλο, είναι πλούσιο σε έλαια και πρωτεΐνες 
και χρησιµοποιείται ως ξηρός καρπός, καθώς και για την παρασκευή 
γλυκυσµάτων. — (υποκ.) φουντουκάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. findik < µτγν. ποντικόν (ενν. κάρυον) < αρχ. 
Πόντος]. 

φουντουκιά (η) φυλλοβόλο δέντρο ή θάµνος µε καρπό καστανού 
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χρώµατος (φουντούκι) και φύλλα ωοειδή και πριονωτά- καλλιεργείται κυρ. 
στη ΝΑ. Ευρώπη σε πολλές ποίκιλες, ενώ υπάρχω και αυτοφυής στην Κ. και 
Β. Ελλάδα ΣΥΝ. (λόγ.) λεπτοκαρυά. 

φουντώνω ρ. αµετβ. {φούντω-σα, -µένος} 1. (για δέντρα) αναπτύσσοµαι 
βγάζοντας φύλλα και κλαδιά: φούντωσε το αγιόκληµα στον κήπο µας ΑΝΤ. 
φυλλορροώ 2. αποκτώ πιο πυκνή βλάστηση: φούντωσε ο κήπος µε το συχνό 
πότισµα 3. (για φωτιά) δυναµώνω: φούντωσε η πυρκαγιά- (µτφ.) 4. εκτείνοµαι, 
αποκτώ µεγαλύτερη ένταση: φούντωσαν οι εξεγέρσεις των αγροτών σε όλη τη 
χώρα || φουντώνει η µάχη || φούντωσε ο έρωτας µέσα του 5. ερεθίζοµαι 
σεξουαλικά: ~, όταν τη βλέπω 6. οργίζοµαι, εξάπτοµαι: φουντώνει µε το 
παραµικρό | για το τίποτα ΣΥΝ. ανάβω 7. αναστατώνοµαι, µε κυριεύει ταραχή: 
όταν είδα ότι η ώρα είχε πάει δύο και δεν είχε γυρίσει, φούντωσα. — φού-
ντωµα (το). [ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < φούντα (βλ.λ.)]. 

φούντωση (η) {χωρ. πληθ.} η έντονη έξαψη που αισθάνεται κάποιος, η οποία 
οφείλεται σε µεγάλη συναισθηµατική αναστάτωση, δυνατή συγκίνηση ή 
νευρικότητα και δηµιουργεί την εντύπωση ότι αυξάνει απότοµα η 
θερµοκρασία τού σώµατος: «µια ~, µια φλόγα έχω µέσα στην καρδιά...» (λαϊκ. 
τραγ.). 

φουντωτός, -ή, -ό 1. (για δέντρα, φυτά) αυτός που έχει πυκνό, πλούσιο 
φύλλωµα: ~ βασιλικός | τριανταφυλλιά ΣΥΝ. πυκνόφυλλος, φουντωµένος, 
δασύφυλλος 2. αυτός που αυξάνει σε όγκο, που φαίνεται σαν φουσκωµένος: ~ 
µαλλιά | ουρά ΣΥΝ. πεταχτός, θυσανώδης 3. αυτός που έχει φούντα (για 
στολίδι): ~ τσαρούχι | µπερές. — φουντωτά επίρρ. 

φούξια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} δέντρο ή θάµνος που καλλιεργείται ως 
καλλωπιστικό για τα ζωηρόχρωµα άνθη του σε διάφορες αποχρώσεις τού 
κόκκινου, τού πορφυρού, τού µπλε, τού µοβ ή λευκού, που έχουν σωληνοειδές 
ώς κωδωνοειδές σχήµα και κρέµονται σε µακρύ µίσχο, σαν σκουλαρίκια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λουλούδι. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. fuchsia, από το όν. τού Γερµανού βοτανολόγου Leonard 
Fuchs (1501-66)]. 

φούξια επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει την έντονη, φωσφορίζουσα µοβ-ροζ 
απόχρωση των ανθέων ορισµένων ειδών τού φυτού φούξια: ~ µπλούζα | 
ύφασµα | κραγιόν 2. φούξια (το) η παραπάνω µοβ-ροζ απόχρωση. 

φούρια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) 1. η πιεστική βιασύνη: διαβάζει χωρίς 
~ || (κ. στον πληθ.) είµαι σε | έχω φούριες (βιάζοµαι) || είχε τη ~ της η γυναίκα, 
είχε κι αυτόν να της πιάνει την κουβέντα ΣΥΝ. σπουδή, βία 2. η ορµητική, 
βιαστική κίνηση: έκλεισε την πόρτα µε ~ || µπήκε στο γραφείο µε ~ ΣΥΝ. ορµή. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. furia < λατ. furia «µανία» < p. furere «µαίνοµαι, λυσσώ»]. 

φουριόζικος, -η (λαϊκ. -ια), -ο (καθηµ.) αυτός που γίνεται µε πιεστική βιασύνη: 
~ δουλειές || ~ πηγαινέλα ΣΥΝ. βιαστικός. — φουριό-ζικα επίρρ. 

φουριόζος, -α, -ο 1. (εκφραστ.) αυτός που ενεργεί µε χαρακτηριστική βιασύνη, 
ορµητικά γρήγορος: µπήκε ~ στο γραφείο και δεν µας πρόσεξε καν ΣΥΝ. 
βιαστικός 2. αυτός που έχει µεγάλη πίεση, ένταση και που εκνευρίζεται 
εύκολα: πολύ ~ µας ήλθες, συµβαίνει τίποτα; [ΕΤΎΜ. < ιταλ. furioso < λατ. 
furiösus «µαινόµενος» < furia (βλ. κ. φούρια)]. 

φούρκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο διχαλωτός πάσσαλος, το δικράνι 2. η αγχόνη, 
η κρεµάλα · 3. η οργή, κυρ. όταν δεν έχει εξωτερικευθεν ΦΡ. (α) έχω φούρκα 
(µε κάποιον) είµαι οργισµένος (εναντίον κάποιου) (β) µε πιάνει φούρκα 
θυµώνω, εξοργίζοµαι. [ΕΤΎΜ. < µτγν. φούρκα < λατ. furca «δικράνι, δίκρανο 
ξύλο σε σχήµα Λ», αγν. ετύµου]. 

φουρκαδα (η) 1. το δικράνι (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) η ποσότητα χόρτου ή άχυρου 
που πιάνει το δικράνι. 

φουρκέτα (η) {φουρκετών} 1. η διχαλωτή καρφίτσα, που χρησιµοποιούν οι 
γυναίκες, για να µαζεύουν, να στερεώνουν τα µαλλιά τους 2. (µτφ.) απότοµη, 
κλειστή στροφή αυτοκινητόδροµου. [ΕΤΎΜ. < ιταλ. forchetta «πιρούνι, 
διχαλωτή περόνη», υποκ. τού forca «δικράνι, διχάλα» < λατ. furca (βλ. κ. 
φούρκα)]. 

φουρκίζω ρ. µετβ. {φούρκισ-α, -τηκα, -µένος} 1. τρυπώ και πιάνω µε φούρκα 2. 
(µτφ.-εκφραστ.) προκαλώ οργή (σε κάποιον), τον εκνευρίζω έντονα: τον 
φούρκισε η ξετσιπωσιά τους || (κ. µεσοπαθ.) φουρκίζοµαι, όταν κάποιος είναι 
τόσο αναιδής. — φούρκισµα (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. 
«απαγχονίζω, παλουκώνω», < φούρκα (βλ.λ.)]. 

φουρναρειό (το) (λαϊκ.) 1. το τµήµα ή κτίσµα αγροικίας στο οποίο υπάρχει 
φούρνος για το ζύµωµα και το ψήσιµο τού ψωµιού 2. αποθήκη αλεύρων και 
σιτηρών. 

φούρναρης (ο) {φουρνάρηδες κ. φουρναραίοι}, φουρνάρισσα (η) 
{φουρναρισσών} (καθηµ.) πρόσωπο που ψήνει και πουλάει ψωµιά, ιδιοκτήτης 
φούρνου ΣΥΝ. αρτοποιός, ψωµάς· ΦΡ. σαράντα χρόνια φούρναρης για 
πρόσωπο που έχει πολυετή πείρα σε κάτι. [ΕΤΥΜ < µεσν. φούρναρης (µε 
αναβιβασµό τού τόνου) < λατ. furnarius < furnus]. 

φουρνάρικο (το) (λαϊκ.) ο φούρνος, το µαγαζί στο οποίο παρασκευάζεται και 
πωλείται ψωµί και άλλα αρτοποιήµατα, είδη ζαχαροπλαστικής και 
τυποποιηµένα προϊόντα (γαλακτοκοµικά, χυµοί, εµφιαλωµένα νερά, ποτά 
κ.λπ.) ΣΥΝ. αρτοποιείο, ψωµάδικο. 

φουρναροφτυαρο (το) µακρύ φτυάρι από ξύλο, που χρησιµοποιούν οι 
φουρνάρηδες, για να βάζουν ταψιά στον φούρνο. 

φουρνελο (το) 1. (α) άνοιγµα σε βράχο, το οποίο γεµίζουν µε εκρηκτική ύλη για 
ανατίναξη (β) µηχανισµός µε εκρηκτική ύλη για ανατινάξεις 2. (συνεκδ.) η 
εκρηκτική ύλη: βάρδα, ~! (φράση µε την οποία 

προειδοποιούν τον κόσµο να µην πλησιάσει εκεί όπου πρόκειται να γίνει η 
έκρηξη)-  ΦΡ. (µτφ.) βάζω φουρνελο (σε κάποιον | κάτι) υπονοµεύω, 
υποσκάπτω (κάποιον/κάτι). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. fornello, υποκ. τού forno 
«φούρνος» (βλ. λ. φούρνος)]. 

φουρνιά (η) (καθηµ.) 1. η ποσότητα που χωράει ο φούρνος για ψήσιµο: µια ~ 
ψωµί | κουλλούρια2. (µτφ.) σύνολο προσώπων ή πραγµάτων που συνδέονται 
µε ορισµένη χρονική περίοδο: η καινούργια - φοιτητών | µεταναστών | 
νεοσύλλεκτων | αθλητών ΦΡ. φουρνιές-φουρ-νιές σε οµάδες, η µία οµάδα µετά 
την άλλη. 

φουρνίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {φούρνισ-α, -τηκα, -µένος} τοποθετώ (κάτι) στο 
φούρνο, για να ψηθεί: ~ ψωµί. — φούρνισµα (το). 

φουρνιστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει ψηθεί στον φούρνο 2. ΝΑΥΤ. φουρνιστή 
(η) κοµµάτι από µέταλλο ή ξύλο, που χρησιµοποιείται για τη στερέωση τού 
σκελετού των πλοίων. 

Φούρνοι (οι) νησί τού Α. Αιγαίου Πελάγους µεταξύ τής Ικαρίας και τής Σάµου. 
φουρνόξυλο (το) µακρύ ξύλο που χρησιµοποιούν οι φουρνάρηδες για τον 

εσωτερικό καθαρισµό τού φούρνου, για τη ρύθµιση τής φωτιάς και για το 
φούρνισµα. 

φούρνος (ο) 1. θολωτή κτιστή κατασκευή, µέσα στην οποία γίνεται το ψήσιµο 
τού ψωµιού ή και άλλων φαγητών ή γλυκών ΦΡ. (α) φούρνος µην καπνίσει 
για περιπτώσεις στις οποίες εκδηλώνεται αδιαφορία (β) κάποιος φούρνος θα 
γκρεµίστηκε (ειρων.) για κάτι αναπάντεχο, απροσδόκητο ή αντίθετο προς τις 
συνήθειες κάποιου: Αποφάσισε να πλυθεί! ~! (γ) σαν τον φούρνο τού Χότζα (i) 
για κάποιον που αλλάζει πολύ εύκολα γνώµη (ii) για περιπτώσεις στις οποίες 
κάποιος δέχεται πολλές αλληλοσυγκρουόµενες υποδείξεις, συµβουλές (δ) (πα-
ροιµ.) όποιος δεν είδε κάστρο, βλέπει φούρνο και ξυπάζεται για κάποιον που 
έχει ζήσει σε αποµονωµένη περιοχή και εκπλήσσεται µε µικροπράγµατα 2. 
(συνεκδ.) κατάστηµα µε ειδική εγκατάσταση, όπου γίνεται το ψήσιµο τού 
ψωµιού ή και άλλων φαγητών, το αρτοποιείο: πήγε στον ~, για να αγοράσει 
ψωµί || ο ~ είναι σήµερα κλειστός || θα πάω το γιουβέτσι στον - 3. ηλεκτρική 
οικιακή συσκευή που χρησιµεύει για ψήσιµο: φτειάχνω στον ~ κοτόπουλο µε 
πατάτες ΣΥΝ. (ηλεκτρική) κουζίνα· ΦΡ. φούρνος µικροκυµάτων βλ. λ. 
µικροκύµατα 4. ο κλίβανος ή η κάµινος, όπου γίνονται διάφορες τεχνικές 
εργασίες, λ.χ. βαφή αυτοκινήτου, πηλοπλαστική κ.ά. 5. ΤΕΧΝΟΛ. η εστία 
ατµολέβητα 6. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) πολύ ζεστός: το δωµάτιο είναι | έγινε 
~ µε το καλοριφέρ 7. (ειδικότ.) το κρεµατόριο (βλ.λ.). — (υποκ.) φουρνάκι 
(το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. φούρνος < λατ. furnus]. 

φουρό (το) {άκλ.} φαρδύ γυναικείο µεσοφόρι, που κρατά τη φούστα 
φουσκωµένη. [ΕΤΥΜ < γαλλ. fourreau, γερµ. αρχής, πβ. φρανκον. *fôdr]. 

φουρούσι κ. φορούσι (το) {φουρουσ-ιού | -ιών} οριζόντια προεξοχή (από 
µάρµαρο, ξύλο, µπετόν κ.ά.) σε οικοδοµή ή άλλη κατασκευή για να 
υποβαστάζει βαρύ στοιχείο (π.χ. µπαλκόνι, ράφι κ.ά.)· συνήθ. προέκταση 
δοκαριού έξω από την κολόνα που χρησιµοποιείται για τη στήριξη εξώστη ή 
για διακοσµητικούς λόγους. 

φουρτούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (καθηµ.) η τρικυµία, η θαλασσοταραχή: 
ταξιδεύω µε ~ || έχει πολλή ~ ΑΝΤ. γαλήνη, µπουνάτσα 2. (µτφ.) η συµφορά, η 
δυσάρεστη περιπέτεια: ξαναβρήκε το κουράγιο να παλέψει µε τις - που τον 
περίµεναν || τον βρήκαν πολλές ~ ΣΥΝ. δυστυχία, ατυχία, δεινά· ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται οι ικανότητες 
κάποιου αποδεικνύονται στις δύσκολες περιστάσεις (β) µεγάλα καράβια, 
µεγάλες φουρτούνες οι πλούσιοι και οι ισχυροί έχουν πολλές έγνοιες, βάσανα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < φορτούνα < ιταλ. fortuna < λατ. fortuna «τύχη - κακοτυχία»]. 

φουρτουνιάζω ρ. αµετβ. {φουρτούνιασ-α, -µένος} (καθηµ.) 1. (για 
θάλασσα) γίνοµαι τρικυµιώδης 2. (µτφ.) αναστατώνοµαι, ταράζοµαι, 
θυµώνω 3. (η µτχ. φουρτουνιασµένος, -η, -ο) βλ.λ. — φουρτούνια-
σµα (το). 

φουρτουνιασµένος, -η, -ο (καθηµ.) 1. τρικυµιώδης, θυελλώδης: ~ θάλασσα | 
κύµατα- (µτφ.) 2. πολυτάραχος: ~ χρόνια | καιροί 3. αναστατωµένος, 
ταραγµένος: γύρισε στο σπίτι του ~. 

φουσάτο (το) (λαϊκ.) το στράτευµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. φουσσάτον < µτγν. 
φοσσάτον < µτγν. λατ. fossatum < λατ. fossa «όρυγµα, τάφρος (προς οχύρωση 
στρατοπέδου)» < ρ, fodere «ορύσσω, σκάβω»]. 

φουσέκι (το) → φισέκι 
φούσκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η φουσκαλα (βλ.λ.) 2. η µεγάλη φυσαλλίδα 3. 
ελαστική µεµβράνη σε σχήµα σφαίρας που γεµίζει µε αέρα ή αέριο ΣΥΝ. 
µπαλόνι 4. (συνήθ. στον πληθ.) αερολογίες, λόγια χωρίς περιεχόµενο: µας 
χόρτασε φούσκες ΣΥΝ. µπούρδες 5. για κάτι που αρχικά εµφανιζόταν ως 
σηµαντικό και τελικά αποδεικνύεται ασήµαντο: το θέµα των ξένων επενδύσεων 
αποδείχθηκε µια ~ || (στο χρηµατιστήριο) πολλοί χαρακτηρίζουν «φούσκες» τις 
µετοχές των οποίων ανεβαίνει η τιµή, χωρίς να αντιστοιχεί στην πραγµατική τους 
αξία 6. η ουροδόχος κύστη: κοντεύει να σπάσει η ~ µου (έχω έντονη ανάγκη για 
ούρηση) · 7. ΝΑΥΤ. το ιστίο τού πλοίου · 8. (στο τζάκι) ο χώρος πάνω από τον 
θάλαµο καύσεως. — (υποκ.) φουσκίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. φούσκα < αρχ. 
φύσκη | -α«το παχύ έντερο, φούσκα» < φύσα «φυσερό, φύσηµα» (βλ. λ. φυσώ) 
µε παραγ. επίθηµα -σκηΙ -κη (πβ. κ. µά-σκη, φρί-κη)]. φουσκαλα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} η πυώδης φυσαλλίδα τού δέρµατος, η φλύκταινα: βγάζω φουσκάλες στα 
χέρια | στα πόδια. — (υποκ.) φουσκαλίτσα (η). 

[ΕΤΎΜ. < φούσκα + παραγ. επίθηµα -άλα, πβ. κ. ψιχ-άλα]. φουσκαλιάζω ρ. 
αµετβ. {φουσκάλιασ-α, -µένος} γεµίζω φουσκάλες. 
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— φουσκάλιασµα (το). 
φουσκί (το) {φουσκ-ιού | -ιών} 1. το κοπρόχωµα που χρησιµοποιείται 

ως λίπασµα 2. τα υπολείµµατα κλαδιών και φύλλων µουριάς, καθώς 
και τα περιττώµατα µεταξοσκωλήκων, που χρησιµοποιούνται ως ζω-
οτροφή. [ETYM < µτγν. φύακιον, υποκ. τού αρχ. φύσκη (βλ. λ. 
φούσκα)]. 

φουσκίζω ρ. µετβ. (φούσκισ-α, -µένος} λιπαίνω (τη γη) µε φουσκί. — 
φούσκισµα (το). 

φουοκοδεντρίά (η) 1. η εποχή πριν από την άνοιξη, κατά την οποία τα 
δέντρα είναι έτοιµα να ανθίσουν 2. (µτφ.) φουσκοδεντριές (οι) οι 
πρώτοι ερωτικοί πόθοι των νέων. 

φουσκοθαλασσιά (η) η κυµατοειδής κίνηση τής θάλασσας, που 
παραµένει αφού κοπάσει ο άνεµος. 

φουσκοµάγουλος, -η, -ο αυτός που έχει φουσκωµένα µάγουλα. 
φουσκονεριά (η) (λαϊκ.) η πληµυρίδα ΑΝΤ. φυρονεριά. 
φούσκος (ο) (οικ.) το δυνατό χαστούκι, ο µπάτσος: έφαγε έναν ~, που 

είδε τον ουρανό σφοντύλι! [ΕΤΥΜ. < φούσκα]. 
φούσκωµα (το) {φουσκώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να φουσκώνει κά-

τι ή το να φουσκώσει κανείς κάτι: τα λάστιχα θέλουν ~ ΑΝΤ. ξεφού-
σκωµα 2. (ειδικότ.) το να αισθάνεται κανείς το στοµάχι του υπερβο-
λικά γεµάτο, πρησµένο ΣΥΝ. βαρυστοµαχιά. 

φουσκώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φούσκω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
γεµίζω (κάτι) µε αέρα, ώστε να µεγαλώσει σε όγκο: - το µπαλόνι | τα 
λάστιχα τού ποδηλάτου || ορισµένα πουλιά φουσκώνουν τον λαιµό 
τους, για να προσελκύσουν το θηλυκό ΑΝΤ. ξεφουσκώνω· ΦΡ. (µτφ.) 
φουσκώνω τα µυαλά (κάποιου) κάνω (κάποιον) να αποκτήσει µεγά-
λη ιδέα για τον εαυτό του 2. (για άνεµο) ωθώ (τα πανιά πλοίου), ώστε 
να γίνουν κοίλα, να καµπυλώσουν 3. αναπνέω δύσκολα, λαχανιάζω: 
έτρεξα στην ανηφόρα και φούσκωσα 4. (για φυτά και δένδρα) ετοι-
µάζοµαι την άνοιξη για τη νέα βλάστηση: φούσκωσαν οι κερασιές 
(πβ. λ. φουσκοδεντριά) 5. (για θάλασσα) είµαι σε τρικυµία, φουρτου-
νιάζω: η θάλασσα φούσκωσε 6. (για φαγητό ή ποτό) προκαλώ αίσθη-
µα κορεσµού, πρήξιµο: µε φούσκωσε η µπίρα και δεν µπορώ να φάω 
|| (συνεκδ.) αυτό το φαγητό µού φουσκώνει το στοµάχι (µτφ.-εκφρα-
στ.) 7. κάνω (κάτι) να αυξηθεί: η συχνή χρήση τού θερµοσίφωνα φου-
σκώνει τον λογαριασµό 8. (µτφ.) παρουσιάζω (κάτι) σπουδαιότερο, 
σηµαντικότερο από ό,τι πραγµατικά είναι: τους τα είπα λίγο φου-
σκωµένα, µήπως και συγκινηθούν ΣΥΝ. µεγαλοποιώ· ΦΡ. τα φουσκώ-
νω παρουσιάζω τα πράγµατα υπερβολικά, µεγαλοποιηµένα 9. (αργκό) 
αφήνω (γυναίκα) έγκυο ΣΥΝ. γκαστρώνω ♦ (αµετβ.) 10. (α) αυξάνω σε 
όγκο: το γάλα | ο καφές φουσκώνει, όταν βράζει (β) είµαι διογκωµέ-
νος: το σακάκι σου φουσκώνει στο σηµείο που έχεις το πορτοφόλι || 
φουσκωµένη τσέπη (γεµάτη λεφτά) 11. αισθάνοµαι φούσκωµα στο 
στοµάχι, κορεσµό, βαρυστοµαχιά: έφαγα πολύ και φούσκωσα 12. 
(µτφ.) επαίροµαι, καυχώµαι: ~ σαν το παγώνι | σαν τον διάνο. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. φούσκα (βλ.λ.)]. 

φούσκωση (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το δυσάρεστο αίσθηµα (συνήθ. 
δύσπνοια), κυρ. εξαιτίας στοµαχικής διαταραχής. 

φουσκωτός, -ή, -ό 1. διογκωµένος, αυτός που είναι γεµάτος αέρα: το 
σκάφος αρµένιζε µε ~ πανιά- ΦΡ. φουσκωτό ψωµί το ψωµί µε προζύ-
µι 2. φουσκωτό (το) (ενν. σκάφος) λαστιχένια βάρκα πολυτελείας 
φουσκωµένη µε αέρα 3. (αργκό) φουσκωτός (ο) σωµατοφύλακας ή 
φύλακας χώρων µε εξαιρετικά ανεπτυγµένους µυς. 

φούστα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γυναικείο ένδυµα που στηρίζεται στη 
µέση και καλύπτει τα πόδια µέχρις ενός σηµείου: µίνι | µάξι ~ || σκω-
τσέζικη ~ (το κιλτ). — (υποκ.) φουστίτσα (η) κ. φουοτάκι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fusta, αρχική σηµ. «τσόχα, σκληρό ύφασµα», < λατ. 
fustis «σκυτάλη, ξύλινο ρόπαλο», αγν. ετύµου]. 

φουστανέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) πολύπτυχη φούστα, συνήθ. λευκή, 
που αποτελούσε τµήµα τής παραδοσιακής ανδρικής φορεσιάς στην 
Ελλάδα: η ~ τού τσολιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ Υποκ. 
τού ουσ. φουστάνι (βλ.λ.)]. 

φουστανελοφόρος (ο) ο άνδρας που φορεί φουστανέλα. Επίσης 
φουστανελάς. [ΕΤΥΜ < φουστανέλα + -φόρος < φορώ]. 

φουστάνι (το) {φουσταν-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. γυναικείο ολόσωµο 
ένδυµα που καλύπτει το σώµα από τους ώµους ώς ορισµένο σηµείο 
των ποδιών: εµπριµέ/ ανοιξιάτικο | κοντό ~ || (µτφ.) είναι κολληµένος 
στο ~ τής µάννας του (είναι µαµµόθρεφτο) ΣΥΝ. φόρεµα 2. (συνεκδ.) 
το γυναικείο φύλο, οι γυναίκες (πβ. λ. ποδόγυρος). — (υποκ.) φου-
στανάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. fustagni (πληθ.) < µεσν. λατ. fùstâneum «είδος 
σκληρού υφάσµατος, τσόχα», υποκ. τού λατ. fustis «σκυτάλη, ξύλινο 
ρόπαλο», αγν. ετύµου]. 

φούτερ (το) {άκλ.} η κολεγιακή µπλούζα (βλ. λ. κολεγιακός).   — 
(υποκ.) φουτεράκι (το). [ΕΤΥΜ < γερµ. Futter «φόδρα»]. 

Φούτζι (το) ηφαιστειακό όρος, το ψηλότερο τής Ιαπωνίας. Επίσης 
Φουτζιγιάµα [ΕΤΥΜ < ιαπ. Fuji | Fujiyama (όπου yama «βουνό»), αγν. 
ετύµου]. 

φουτµπόλ (το) (κ. παλαιότ. φουτµπώλ) {άκλ.} το ποδόσφαιρο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ; < αγγλ. football]. 

φουτουρισµός (ο) καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό κίνηµα που εµφα-
νίστηκε στις αρχές τού 20ού αι. κυρ. στην Ιταλία και τη Ρωσία και 
κήρυττε την εξέγερση κατά τού ακαδηµαϊσµού και τη ριζική ανανέ-
ωση τής τέχνης σύµφωνα µε το πνεύµα τού συγχρόνου της µηχανι-
κού πολιτισµού, τον οποίο και αποθέωσε. — φουτουριστής (ο), φου-
τουρίστρια (η). 

[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. futurisme < ιταλ. futurismo < futuro «µέλ-
λον» < λατ. futurus «µέλλων». Το κίνηµα τού φουτουρισµού και η 
ονοµασία του ξεκίνησαν από τον Ιταλό ποιητή και εκδότη F.T. 
Marinetti, ο οποίος δηµοσίευσε σχετικό άρθρο στην παρισινή εφηµε-
ρίδα Le Figaro (1909)]. 

φουτουριστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον φουτουρισµό 2. 
αυτός που σχετίζεται µε κινηµατογραφικές ταινίες, οι οποίες το-
ποθετούν τη δράση τους στο µέλλον, κυρ. σε κόσµο έντονα µηχανο-
ποιηµένο ή/και παρηκµασµένο: ~ ταινία | τοπίο. — φουτουρίστ^ά 
επίρρ. 

φουφού (η) {φουφούδες} το φορητό µαγκάλι από λαµαρίνα ή πηλό: 
ψήνω ψάρια | κάστανα στη ~. 
[ΕΤΥΜ.< τουρκ. fufu < ελλην. φουβού | φουγκού < βεν. fogo «εστία, 
φωτιά» (< λατ. focus)]. 

φουφούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το πίσω και κάτω µέρος τής νη-
σιώτικης βράκας 2. (συνεκδ.) η βράκα ΣΥΝ. σαλβάρι. — (υποκ.) φου-
φουλίτσα (η). [ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου]. 

φούχτα (η) → χούφτα 
φουχτώνω ρ. → χουφτώνω 
Φ.Π.Α. (ο) Φόρος Προστιθέµενης Αξίας. 
φραγγέλλιο (το) {φραγγελλί-ου | -ων) µαστίγιο από πλεγµένα σχοινιά 
ή λουριά, το καµουτσίκν γνωστό από το µαστίγιο, µε το οποίο 
έδιωξε ο Χριστός τους εµπόρους από τον ναό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. φραγ(γ)έλλιον < φλαγ(γ)έλλιον (µε προληπτ. ανοµοίω-
ση) < λατ. flagellum «µαστίγιο», υποκ. τού flagrum]. 

<ρραγγελλώνω ρ. µετβ. {φραγγέλλω-σα, -θηκα, -µένος} χτυπώ µε 
φραγγέλιο, µαστιγώνω. — <ρραγγέλλωµα (το) κ. <ρραγγέλλωση (η) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. φραγ(γ)ελλώ | φλαγ(γ)ελλώ (-όω) < φραγ(γ)έλλιον 
(βλ.λ.)]. 

φραγή (η) ΤΕΧΝΟΛ. (στις τηλεπικοινωνίες) σύστηµα µε το οποίο επι-
λέγει κανείς να µην είναι δυνατή η πραγµατοποίηση όλων ή ορισµέ-
νων κλήσεων από συγκεκριµένη τηλεφωνική σύνδεση: ~ εξερχόµε-
νων/ εισερχοµένων/ διεθνών/ υπεραστικών κλήσεων || ενεργοποίηση | 
απενεργοποίηση φραγής || κωδικός φραγής. 
[ΕΤΥΜ Νεολογισµός, < αρχ. φράσσω κατά τους αρχ. σχηµατισµούς 
άλλάσσω - αλλαγή, διατάσσω - διαταγή, o τεχνολογικός όρος απο-
τελεί απόδ. τού αγγλ. barring], 

φραγκεόω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {φράγκεψα} (κακόσ.) ♦ 1. (αµετβ.) γίνο-
µαι ρωµαιοκαθολικός ♦ 2. (µετβ.) προσηλυτίζω (κάποιον) στον ρω-
µαιοκαθολικισµό. — <ρράγκεµα (το). 

Φραγκιά (η) (λαϊκ.-παλαιότ.) η ∆υτική Ευρώπη. 
φραγκικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (λαϊκ.) φράγκικος, -η, -ο 1. ΙΣΤ. αυτός 

που σχετίζεται µε τους Φράγκους: ~ επιδροµές· (λαϊκ.-συχνά µειωτ.) 
2. αυτός που σχετίζεται µε τους κατοίκους τής ∆. Ευρώπης και τον 
πολιτισµό τους (κατ' αντιδιαστολή προς την ανατολική-βυζαντινή ελ-
ληνική παράδοση): ~ έθιµο | φορεσιά 3. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζε-
ται µε τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία (κατ' αντιδιαστολή προς την ελ-
ληνική Ορθόδοξη Εκκλησία) 4. φράγκικα (τα) (α) η ευρωπαϊκή ενδυ-
µασία, κατ' αντιδιαστολή προς την παραδοσιακή ελληνική (β) ο-
ποιαδήποτε δυτικοευρωπαϊκή λατινογενής γλώσσα. 

φράγκιο (το) {φραγκίου} ΧΗΜ. φυσικό ραδιενεργό µεταλλικό στοι-
χείο, που βρίσκεται στη φύση µόνο σε ίχνη, χωρίς καµία µέχρι σήµε-
ρα πρακτική εφαρµογή (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠίΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύ-
ριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < νεολατ. francium, από τη χώρα προελεύσεως (France) τής 
Γαλλίδας χηµικού M. Perey, η οποία αποµόνωσε το στοιχείο το 1939]. 

Φραγκίσκονός (ο) µέλος µοναχικού τάγµατος τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας, που ίδρυσε ο Αγιος Φραγκίσκος τής Ασίζης. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. λατ. Franciscanus < Franciscus]. 

Φραγκίσκη (η) γυναικείο όνοµα. 
Φραγκίσκος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας µε 

γνωστότερο τον Αγιο Φραγκίσκο τής Ασίζης 2. όνοµα ηγεµόνων τής 
∆. Ευρώπης: ~ Ιωσήφ τής Αυστροουγγαρίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. λατ. Franciscus < µτγν. λατ. franciscus «γαλλικός» (βλ. 
κ. Φράγκος)]. 

φράγκο (το) 1. νοµισµατική µονάδα τής Γαλλίας, τής Ελβετίας, τού 
Λουξεµβούργου, τού Βελγίου, τού Λιχτενστάιν, τού Μονακό και των 
πρώην γαλλικών και βελγικών αποικιών 2. τα χρήµατα: έχεις φράγκα 
να κάνουµε µια επιχείρηση; || µας σώθηκαν τα ~ ΦΡ. (α) δεν δίνω 
φράγκο (µτφ.) αδιαφορώ τελείως: ~ για το τι θα πει ο κόσµος ΣΥΝ. 
δεν δίνω δεκάρα (β) δεν αξίζει φράγκο (µτφ.) (για πρόσ. ή πράγµατα) 
είναι ευτελούς αξίας, ασήµαντο)ς): ~ η πένα σου || µην τον εµπιστεύ-
εσαι γι'αυτή τη δουλειά-(δεν αξίζει τίποτε) (γ) δεν έχω φράγκο είµαι 
απένταρος, δεν έχω ούτε δραχµή 3. (ειδικότ.) η δραχµή: πήρα δύο κιλά 
µήλα µε πεντακόσια φράγκα. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. franco < γαλλ. franc (βλ. λ. Φράγκος), από τη µεσν. λατ. 
επιγραφή (σε νοµίσµατα) Francörum rex «βασιλιάς των Φράγκων»]. 

φράγκο- κ. φραγκό- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. ότι κάποιος/κάτι 
σχετίζεται µε τους Φράγκους, µε τη ∆. Ευρώπη γενικότ. ή µε τη Ρω-
µαιοκαθολική Εκκλησία: φραγκο-χιώτικα, φραγκο-ράφτης, φραγκο-
κάστελο 2. (για ονόµατα δέντρων, καρπών και ζώων) ότι κάτι εµφα-
νίστηκε πρώτα σε ξένη χώρα: φραγκο-συκιά, φραγκο-στάφυλο, φρα-
γκό-κοτα · 3. ότι κάτι σχετίζεται µε το φράγκο (τη δραχµή): φραγκο-
δίφραγκο, φραγκο-φονιάς. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το µεσν. Φρά-
γκος (βλ.λ.) και από το νεότ. φράγκο]. 

φραγκοδίφραγκα (τα) 1. κέρµατα µικρής αξίας: µάζευε ένα σωρό ~ 
από τη ζητιανιά 2. (κατ' επέκτ.) ευτελές χρηµατικό ποσό: δεν ασχο- 
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λούµαστε µε -· εδώ πρόκειται για δουλειά δεκάδων εκατοµµυρίων. 
φραγκοκάστελο (το) φράγκικο κάστρο. 
φραγκοκκλησιά κ. φραγκόκκλησα (η) (λαϊκ.) ο ναός Ρωµαιοκαθολικών. 
φραγκόκοτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} παµφάγο πτηνό µε ογκώδες, κυρ-
τωµένο σώµα, στρογγυλεµένες φτερούγες, σταχτί φτέρωµα, λεπτό 
λαιµό και δυνατά πόδια. 

Φραγκοκρατία (η) [1851] {χωρ. πληθ.} ΙΣΤ. η περίοδος κατά την 
οποία ελληνικές περιοχές βρίσκονταν υπό την κατοχή ∆υτικοευρω-
παίων ηγεµόνων (Φράγκων) (από τον 13ο ώς τον 16ο αι.).  — φρα-
γκοκρατούµαι ρ. [1858] {-είσαι...}. [ΕΤΥΜ < Φράγκος + -κρατία < 
κρατώ]. 

φραγκολεβαντινικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Φρα-
γκολεβαντίνους 2. φραγκολεβαντίνικα (τα) η γραφή ελληνικών λέξε-
ων µε λατινικούς^ χαρακτήρες ΣΥΝ. φραγκοχιωτίκα. 

Φραγκολεβαντίνος (ο) 1. ο κάτοικος χώρας τής Α. Μεσογείου µε 
δυτικοευρωπαϊκή καταγωγή 2. (µτφ.-µειωτ.) ο κάτοικος χώρας τής Α. 
Μεσογείου µε αλλοτριωµένη εθνική συνείδηση λόγω έντονων δυτι-
κοευρωπαϊκών επιδράσεων. [ΕΤΥΜ. < Φράγκος + λεβαντίνος 
«ανατολίτης» (βλ.λ.)]. 

φραγκοπαναγια (η) (ειρων.) γυναίκα µε προσποιητή σεµνότητα 
ΣΥΝ. σιγανοπαππαδιά, χαµηλοβλεπούσα. 

φραγκοπαππας (ο) {φραγκοπαππάδες} (λαϊκ.-συχνά µειωτ.) ο ρω-
µαιοκαθολικός ιερέας. 

φραγκοραφτάδικο (το) (λαϊκ.-παλαιότ.) το κατάστηµα ή το εργα-
στήριο ευρωπαϊκών ενδυµάτων (κατ' αντιδιαστολή προς την παραδο-
σιακή ελληνική κατά τόπους ενδυµασία). 

φραγκοράφτης (ο) {φραγκοραφτάδες} (λαϊκ.-παλαιότ.) ο ράφτης 
ανδρικών ευρωπαϊκών ενδυµάτων. 

Φράγκος (ο), Φράγκισοα (η) 1. ΙΣΤ. Ο κάτοικος τής ∆. Ευρώπης, κυρ. 
κατά τους βυζαντινούς χρόνους 2. ΘΡΗΣΚ. Ο ρωµαιοκαθολικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. Francus (κυρ. πληθ. Franci, γερµ. φύλο που εγκα-
ταστάθηκε τον 3ο αι. µ.Χ. στη ρωµαϊκή Γαλατία) < αρχ. γερµ. Frank, 
που πιθ. συνδ. µε αρχ. γερµ. franca «γενναίος», αρχ. σκανδ. frakka 
«ακόντιο». Σύµφωνα µε νεότερες θεωρίες, το εθνωνύµιο Frank συνδ. 
µε το γερµ. ρ. wringen «συστρέφω, στρίβω», µε την έννοια ότι ο λαός 
αυτός ξεριζώθηκε από την αρχική του πατρίδα]. 

φραγκοσταφυλιά (η) οπωροφόρος θάµνος µε παλαµοειδή φύλλα, που 
φύεται σε εύκρατες περιοχές και τού οποίου ο εδώδιµος καρπός 
χρησιµοποιείται στη µαγειρική, τη ζαχαροπλαστική και την ποτο-
ποιία. 

φραγκοστάφυλο (το) ο καρπός τής φραγκοσταφυλιάς. 
φραγκοσυκιά (η) ογκώδης δενδρόµορφος κάκτος, που αποτελείται 

από µεγάλα πεπλατυσµένα, σε σχήµα ρακέτας, αγκαθωτά πράσινα 
φύλλα. 

φραγκόσυκο (το) ο εδώδιµος καρπός τής φραγκοσυκιάς, που έχει 
κίτρινο ή πορτοκαλί έντονο χρώµα και έντονο περίβληµα µε λεπτά 
αγκάθια. 

Φραγκοσυριανός (ο), Φραγκοσυριανή (η) ο ελληνικής καταγωγής 
κάτοικος τής Σύρου, που είναι ρωµαιοκαθολικός το θρήσκευµα. — 
φρανκοσυριανός, -ή, -ό. 

φραγκοφονιάς (ο) {φραγκοφονιάδες} (οικ.) (µειωτ.-σκωπτ.) αυτός 
που προσπαθεί να αποφύγει οποιαδήποτε δαπάνη, σπατάλη χρηµά-
των ΣΥΝ. τσιγγούνης, σπαγκοραµµένος, εξηνταβελόνης ANT. ανοιχτο-
χέρης, σπάταλος, χουβαρντάς. 

φραγκόφτυαρο (το) (λαϊκ.) παλέτα µε λαβή από κάτω, πάνω στην 
οποία τοποθετείται ο σοβάς για το σοβάντισµα. 

φραγκοχιωτίκα (τα) Ελληνικά γραµµένα µε λατινικούς χαρακτήρες 
ΣΥΝ. φραγκολεβαντίνικα. 

Φραγκφούρτη (η) → Φρανκφούρτη 
φράγµα (το) {φράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. τεχνητό εµπόδιο που κα-

τασκευάζεται κατά πλάτος ποταµού ή στοµίου εκβολής, για να συ-
γκρατεί το νερό: το ~ τού Μαραθώνα | τού Ασουάν 2. (µτφ.) οριακό 
σηµείο, όριο πάνω ή κάτω από το οποίο είναι δύσκολο να φθάσει κα-
νείς: ο Γενικός ∆είκτης Τιµών τού Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεπέρασε 
το - των 5.000 µονάδων || ο αθλητής αυτός ξεπέρασε το ~ των δέκα 
δευτερολέπτων σε αγώνα ταχύτητας στα 100 µ. 3. ΦΥΣ. φράγµα τού 
ήχου η ταχύτητα µε την οποία διαδίδεται ο ήχος (συνήθ. στον αέρα)· 
ΦΡ. σπάω το φράγµα τού ήχου (για αεροσκάφος) φθάνω σε ταχύτητα 
µεγαλύτερη από αυτή τού ήχου 4. (µτφ.) εµπόδιο: ο αναλφαβητισµός 
υψώνει ένα ανυπέρβλητο ~ στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης τού 
νέου || η οροσειρά αυτή αποτελεί ένα φυσικό ~ µεταξύ των δύο 
χωρών. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φράσσω (βλ. λ. φράζω)]. 

φραγµογενής -ής, -ές ΓΛΩΣΣ. κυρ. στη ΦΡ. φραγµογενή σύµφωνα τα 
κλειστά σύµφωνα (βλ. λ. κλειστός). 

φραγµός (ο) 1. το εµπόδιο: µόρφωση χωρίς οικονοµικούς | κοινωνι-
κούς ~ || θέτω φραγµούς στην κερδοσκοπία | στην παραπληροφόρηση 
|| δεν γνωρίζει φραγµούς σε τίποτε || άτοµο χωρίς ηθικούς - · 2. ΣΤΡΑΤ. 
µάζα πυρός για ανάσχεση τού εχθρού: βολή φραγµού. [ΕΤΥΜ αρχ· < 
φράσσω (βλ. λ. φράζω)]. 

φράζω κ. (λόγ.) φράσσω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έφραξα, φρά-χτηκα, -γµέ-
νος} ♦ (µετβ.) 1. περικλείω µε φράχτη: ~ περιβόλι | χωράφι 2. απο-
κλείω, εµποδίζω: ~ τον δρόµο | την είσοδο σε κάποιον || ~ το στόµα 
κάποιου (τον εµποδίζω να µιλήσει, βάζοντας π.χ. το χέρι µου στο στό-
µα του) || το νέο µεϊκάπ δεν φράζει τους πόρους τού δέρµατος ♦ 3. 
(αµετβ.) βουλλώνω: έφραξε ο σωλήνας/ ο νεροχύτης και δεν φεύγουν 
τα νερά. — φράξιµο (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. έφραξα τού αρχ. φράσσω κατά το σχήµα 
έσταξα - στάζω, έκραξα - κράζω κ.τ.ό. Το αρχ. φράσσω | -ττω < 

*φράκ-}ω (που εµφανίζεται ως *φραγ- προ τού ερρίνου -µ-, λ.χ. φράγ-
µα, φραγ-µός) < θ. *bhrk-, συνεσταλµ. βαθµ. I.E. ρίζας, η οποία δεν έχει 
προσδιοριστεί. Η λ. είναι αβεβ. ετύµου, καθώς καµία σύνδεση δεν µπο-
ρεί να επιβεβαιωθεί, το δε λατ. farcire «σιτεύω, γεµίζω» απέχει σηµα-
σιολογικώς]. 

φρακάρω ρ. αµετβ. {φράκαρα κ. φρακάρισ-α, -τηκα, -µένος} παύω να 
κινούµαι, ακινητοποιούµαι λόγω εµποδίου: φράκαρε η πόρτα || έχουν 
φρακάρει τα αυτοκίνητα στον δρόµο λόγω τής πορείας στο κέντρο τής 
πόλης. — φρακάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. <βεν. fracar «πιέζω», πιθ. < λατ. frangere «συνθλίβω, συντρί-
βω»]. 

φράκο (το) επίσηµο εξωτερικό ανδρικό ένδυµα σκούρου χρώµατος µε 
ψαλιδωτό σχίσιµο στο πίσω µέρος που είναι µακρύτερο από το πρό-
σθιο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. frac < αγγλ. frock «βραδινό ένδυµα» < αρχ. γαλλ. froc, 
γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. hroc «ένδυµα»]. 

φράκτη (η) ΝΑΥΤ. το επίπεδο διαχωριστικό τοίχωµα που χωρίζει υδα-
τοστεγώς καθένα από τα κύρια διαµερίσµατα τής δοµής ενός πλοίου. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού µτγν. επιθ. φρακτός < αρχ. φράσσω 
(< *φράκ:/ω), βλ. λ. φράζω]. 

φράκτης (ο) -> φράχτης 
φραµασονία κ. φαρµασονία (η) η µασονία (βλ.λ.). 
φραµασόνος κ. φαρµασόνος (ο) ο µασόνος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μεταφορά 

τού ιταλ. frammassone < γαλλ. franc-maçon «ελευ-θεροτέκτων», απόδ. 
τού αγγλ. free-mason < free «ελεύθερος» + mason «µασόνος, τέκτων» 
(βλ. λ. µασόνος)]. 

φραµπαλάς κ. φαρµπαλάς (ο) {φραµπαλάδες} 1. λωρίδα υφάσµατος 
µε πιέτες ή σούρα, που ράβεται σαν διακοσµητικό τελείωµα σε 
φορέµατα, κουρτίνες κ.λπ. · 2. (παλαιότ.) η εύθυµη φασαρία από αν-
θρώπους που διασκεδάζουν, που αστειεύονται 3. (µτφ.) (α) εύσωµη 
γυναίκα (β) γενικά η γυναίκα: του αρέσει ο ~ (οι γυναίκες, είναι γυ-
ναικάς). 
[ΕΤΥΜ. < φαρµπαλάς (µε αντιµετάθεση) < φαλµπαλάς (µε ανοµοίωση) 
< γαλλ. falbala < farbella (διαλεκτ. τής Λυών), αβεβ. ετύµου, ίσως < 
ιταλ. faldella, υποκ. τού falda «κοµµάτι υφάσµατος, λουρίδα» (< γοτθ. 
falda «πτυχή, δίπλα»)]. 

φραµπουαζ (το) {άκλ.} το κόκκινο βατόµουρο, καρπός τής βατοµου-
ριάς, γνωστής ως σµεουριάς, που φύεται σε ορεινές ιδίως περιοχές· 
χρησιµοποιείται στην παρασκευή γλυκυσµάτων ΣΥΝ. σµέουρο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. framboise < παλαιότ. γαλλ. frambaise < φρανκον. 
brambasia «µούρο»· η τροπή τού αρκτικού br- σε fr- από επίδρ. τής λ. 
fraise «φράουλα»]. 

Φρανκφούρτη κ. Φραγκφούρτη (η) πόλη τής Γερµανίας στις όχθες τού 
ποταµού Μάιν. 
[ETYM. < γερµ. Frankfurt, αρχική σηµ. «οχυρό των Φράγκων», αφού οι 
Φράγκοι είχαν ιδρύσει τον Ιο αι. µ.Χ. ένα οχυρό δίπλα στον ποταµό 
Μάιν, όπου βρίσκεται σήµερα η πόλη]. 

φράντζα (η) (χωρ. γεν. πληθ.) 1. τούφα µαλλιών που πέφτει στο µέ-
τωπο ΣΥΝ. αφέλεια 2. ταινία µε κρόσσια ΣΥΝ. (λόγ.) ταινιόπλεγµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. frangia < γαλλ. frange < δηµώδ. λατ. *frimbia < µτγν. 
λατ. fimbria (µε µετάθεση τού -r-) < λατ. πληθ. fimbriae «κρόσσια», 
αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

φραντζόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ψωµί σε στενόµακρο σχήµα (πβ. λ. 
καρβέλι). — (υποκ.) φραντζολάκι (το) κ. φραντζολίτσα (η). [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. francala, αρχική σηµ. «γαλλικό (ψωµί)»]. 

φραντσάιζινγκ (το) {άκλ.} η δικαιόχρηση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
franchising < p. franchise < παλ. γαλλ. franchir «ελευθερώνω - 
επιτρέπω» < franc «ελεύθερος - Φράγκος» (επειδή αρχικώς 
προσδιόριζε τους Φράγκους που απαλλάσσονταν από φορολογία)]. 

Φραντσέζος (ο), Φραντσέζα (η) (λαϊκ.) ο Γάλλος. — φραντσέζι-κος, -η, 
-ο, Φραντσέζικα (τα). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. Francese < προβηγκ. franses < µτγν. λατ. Franciscus (βλ. 
λ. Γαλλία)]. 

φράξια (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. κοµουνιστική οµάδα που δρα έξω από 
θεσµικούς οργανισµούς (κόµµατα) 2. µέλη κόµµατος που συγκροτούν 
ξεχωριστή οµάδα, η οποία διαφοροποιείται ή αντιτίθεται στη γραµµή 
τού κόµµατος 3. (µτφ.-ειρων.) οµάδα προσώπων που ενεργεί κρυφά, 
συνωµοτικά: σύζυγος, νύφη και πεθερά έχουν κάνει ~ και δρουν ενα-
ντίον τού πεθερού! 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. fraktsija < γαλλ. fraction «διάσπαση» < µτγν. λατ. 
fractio, -önis < λατ. frangere «θραύω, συντρίβω» (µτχ. fractus)]. 

φράξιµο (το) → φράζω 
φράξινος, -η, -ο κατασκευασµένος από ξύλο φράξου. [ΕΤΥΜ. < λατ. 

fraxinus «το δέντρο µελία», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε I.E. λ. για τη 
σηµύδα, λ.χ. σανσκρ. bhurjah, ρωσ. berëza, αρχ. γερµ. birihha]. 

φραξιονίσµός (ο) η πολιτική πρακτική τού σχηµατισµού φράξιας 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. fractionnisme (βλ. κ. φράξια)]. 

φραξιονιστης (ο) 1. µέλος φράξιας (βλ.λ.) 2. πρόσωπο που εφαρµόζει 
φραξιονιστική πρακτική. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. fractionniste < p. fractionner < fraction 
«διάσπαση» (βλ. κ. φράξια)]. 

φραξίονίστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον φραξιονισµό ή τον 
φραξιονιστή: ~ πρακτική (βλ. λ. φράξια). 

φράξο (το) φυλλοβόλο δέντρο που καλλιεργείται ως καλλωπιστικό 
και παρέχει πολύτιµη ξυλεία ΣΥΝ. µελία. Επίσης φράξος (ο). [ΕΤΥΜ 
< λατ. fraxinus (βλ. λ. φράξινος), επειδή θεωρήθηκε επίθ.]. 

φράουλα (η) (δύσχρ. φραουλών} 1. µικρό, εύγευστο και αρωµατικό 
φρούτο µε κόκκινο χρώµα και µικρούς µαύρους σπόρους στην εξω- 
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τερική του επιφάνεια: παγωτό ~ (παγωτό µε άρωµα φράουλας) || ~ 
γλυκό (γλυκό τού κουταλιού) || µαρµελάδα ~ · 2. ποικιλία αρωµατι-
κού σταφυλιού µε µεγάλες, στρογγυλές ρώγες. — (υποκ.) φραουλί-
τσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. φράγουλα (µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -γ-) < ιταλ. 
fragola < δηµώδ. λατ. *fragula, υποκ. τού λατ. fraga, -örum (πληθ.), που 
έχει κοινή προέλευση µε το αρχ. ρώξ | ράξ (βλ. λ. ρώγα)]. 

φραουλιά (η) πολυετές ποώδες φυτό µε τριχωτά σύνθετα φύλλα, τής 
οποίας καρπός είναι η φράουλα. 

φράπα (η) 1. δέντρο εσπεριδοειδές, παρόµοιο µε τη λεµονιά, ο καρπός 
τού οποίου (στρογγυλός, χρώµατος κίτρινου) γίνεται γλυκό τού κου-
ταλιού 2. ο καρπός αυτού τού δέντρου· ΦΡ. ΓΟ πρόσωπο του | το µά-
γουλο του είναι σαν φράπα το πρόσωπο | το µάγουλο του είναι πα-
χύ, λείο, χωρίς ρυτίδες. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. frappa (< παλ. γαλλ. frape, 
αγν. ετύµου)]. 

φραπέ επίθ. {άκλ.} (ρόφηµα από στιγµιαίο καφέ) που παρασκευάζεται 
µε ανακίνηση σε σέικερ, κρύο και µε αφρό. [ETYH < γαλλ. frappé, 
µτχ. τού p. frapper «χτυπώ», ονοµατοπ. λ.]. 

φραπές (ο) {φραπέδες} (λαϊκ.-προφορ.) ο καφές φραπέ. Επίσης φραπέ 
(το). — (υποκ.) φραπεδάκι (το), (εµφατ.) φραπεδιά (η). 

φρασεολογία (η) [1782] {φρασεολογιών} οι φράσεις που επιλέγει 
κανείς για να εκφραστεί, ο τρόπος µε τον οποίο εκφράζεται κανείς: 
η ~ που χρησιµοποιεί δεν ταιριάζει σε δηµόσιο πρόσωπο || υβριστική | 
προβληµατική | άσχηµη ~. — φρασεολογικός, -ή, -ό [1834]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phraséologie]. 

φρασεολογία ή φρασιολογία; Ορθότερο θα ήταν το φρασιολογία. 
αφού τα σύνθετα από ουσιαστικά σε -ση (-σις) σχηµατίζονται από 
το θέµα τής ονοµαστικής φράσι-(ς) και όχι τής γενικής φράσε-(ως) 
(πβ. φυσιολογία, κινησιολογία, γνωσιολογία κ.τ.ό.). Η λ. αποκλίνει 
και σηµασιολογικά, αφού ούτε λόγος ή επιστήµη περί φράσεων εί 
ναι (όπως τα αισχρολογία, γενεαλογία, θεολογία, αστρολογία 
κ.λπ.) ούτε συλλογή φράσεων {στρατολογία, φορολογία κ.τ.ό.), αλ 
λά περιληπτικό όνοµα, το οποίο δηλώνει τις φράσεις που χρησιµο 
ποιεί κανείς όταν εκφράζεται. -+ ειδησεογραφία 

φράση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το σύνολο λέξεων που αποτελεί 
µία συντακτική ενότητα, τµήµα προτάσεως (π.χ. «ο καλός άνθρω-
πος» ή «µέσα στο σπίτι µου» ή «χτυπώ την πόρτα»): το «εδώ και τώ-
ρα» είναι µία ~ που χρησιµοποιούσε συχνά ο Α. Παπανδρέου στις 
προεκλογικές του οµιλίες το 19811| ονοµατική | ρηµατική | προθετική | 
εµπρόθετη | επιρρηµατική - 2. ΓΛΩΣΣ. Ο σταθερός συνδυασµός λέξεων, 
συνήθ. µε χαρακτήρα ιδιωτισµού, το περιεχόµενο τού οποίου είναι 
διαφορετικό από αυτό που θα προέκυπτε κανονικά από τον συν-
δυασµό των σηµασιών των λέξεων αυτών (π.χ. «φαύλος κύκλος», 
«λευκός θάνατος», «σπάω πλάκα» κ.λπ.) 3. (καταχρ.) οτιδήποτε λέει 
κάποιος, πρόταση ή ακόµη και µία µόνο λέξη: θα πω µόνο µία - ακό-
µη || δεν πρόλαβε να τελειώσει την ~ του || από όλες τις ~ που είπε µου 
έµεινε µία στο µυαλό 4. ΜΟΥΣ. ολοκληρωµένο τµήµα µουσικού 
λόγου, σύνολο από νότες που αποτελούν µία µουσική ενότητα. — 
(υποκ.) φραοούλα (η). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φράσις, αρχική σηµ. «οµιλία», < φράζω «δείχνω, δηλώ-
νω, εκφράζω» < *φράδ-)ω, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *φρα-δ-, συνεσταλµ. 
βαθµ. (µε οδοντ. παρέκταση) τού θ. που απαντά στο αρχ. φρήν, -ενός 
(βλ.λ.). Ήδη αρχ. οι σηµ. «τρόπος εκφράσεως - µικρό κείµενο»]. 

φράσσω ρ. → φράζω 
φραστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον λόγο, την 

οµιλία: ~ ολίσθηµα | σφάλµα | πυροτέχνηµα | επίθεση | επεισόδιο | 
διατύπωση ΣΥΝ. λεκτικός 2. ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη 
φράση: ~ δοµή (β) φραστική λέξη (ή λεξική φράση) παγιωµένη έκ-
φραση (περίφραση), που στη χρήση λειτουργεί σαν µία λέξη- µπορεί 
να είναι φραστικό όνοµα (φακοί επαφής, λέξη-κλειδί), φραστικό ρήµα 
(κάνω ερώτηση = ερωτώ) ή αρκτικόλεξο (Ο.Τ.Ε.) (γ) φραστικό 
σύνθετο βλ. λ. σύνθετος (δ) φραστική δοµή τα άµεσα και έµµεσα 
συστατικά που συνθέτουν τη δοµή µιας πρότασης- π.χ. στην πρόταση 
«ο µεγαλύτερος αδελφός έφυγε για την Ιταλία» άµεσα συστατικά είναι 
η ονοµατική φράση (ΟΦ) «ο µεγαλύτερος αδελφός», που λειτουργεί 
ως υποκείµενο, και η ρηµατική φράση (ΡΦ) «έφυγε για την Ιταλία», 
που λειτουργεί ως κατηγόρηµα· έµµεσα συστατικά τής ονοµατικής 
φράσης είναι το άρθρο «ο» και το επίθετο | επιθετικός προσδιορισµός 
«µεγαλύτερος» κ.ο.κ. η διάρθρωση τής φραστικής δοµής συχνά 
απεικονίζεται σχηµατικά µε το διάγραµµα τού δέντρου (βλ.λ.). — 
φραστικ-ά | -ως επίρρ. 

φράχτης κ. (λόγ.) φράκτης (ο) {φραχτών} µόνιµη ή πρόχειρη κατα-
σκευή, που περικλείει ανοιχτό χώρο (αυλή, σπίτι, οικόπεδο, κτήµα): 
ξύλινος | αγκαθωτός ~ ΣΥΝ. περίφραξη. [ΕΤΥΜ < µτγν. φράκτης < 
αρχ. φράσσω (βλ. λ. φράζω)]. 

φρέαρ (το) {φρέ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (αρχαιοπρ.) το πηγάδι 2. κάθε 
τεχνητό όρυγµα που οδηγεί σε κοίτασµα µετάλλου ή ορυκτού· ΦΡ. 
αρτεσιανό φρέαρ βλ. λ. αρτεσιανός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *φρήΡ-αρ (µε αντιµεταχώρηση) < *bhrew-r, µηδενισµ. 
βαθµ. (µε παρέκταση -w-) τού I.E. *bher- «βράζω, κοχλάζω, αναβλύ-
ζω», πβ. αρµ. aibiur «πηγή», γοτθ. brunna «φρέαρ», αρχ. γερµ. brunno 
(> γερµ. Brunnen), ρωσ. brujâ «ρεύµα», λατ. fervere «βράζω» (> ισπ. 
hervir) κ.ά. Είναι αξιοσηµείωτο ότι µόνον η Ελληνική εµφανίζει τη 
σηµασιολ. µεταβολή «νερό που αναβλύζει» → «πηγάδι»]. 

φρεατίδα (η) 1. χάσµα γης που επικοινωνεί µε υπόγειο υδροφόρο 
στρώµα 2. ΝΑΥΤ. καθεµιά από τις θυρίδες υδροφόρου πλοίου, από τις 
οποίες µπαίνουν οι ναύτες, για να καθαρίσουν το κύτος. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. φρεατίς, -ίδος < αρχ. φρέαρ, -ατός (βλ.λ.)]. 
φρεάτιο (το) {φρεατί-ου | -ων} 1. τεχνητή κάθετη δίοδος, που οδηγεί 

σε υπονόµους ή σε δίκτυο ύδρευσης ή υπόγειων ηλεκτρικών καλω-
διώσεων 2. ο χώρος µέσα στον οποίο κινείται ανελκυστήρας. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. φρεάτιον, υποκ. τού αρχ. φρέαρ, -ατός (βλ.λ.)]. 

φρεατωρύχος (ο) (λόγ.) ο εργάτης που σκάβει φρέατα. [ΕΤΥΜ µεσν. 
< αρχ. φρέαρ, -ατός + -ωρύχος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < όρύσσω]. 

φρεγάτα κ. φρεγάδα (η) {φρεγατών} 1. (παλαιότ.) τρικάταρτο 
ιστιοφόρο πολεµικό πλοίο 2. (µτφ.-εύσηµο) εύσωµη γυναίκα ΣΥΝ. 
νταρντάνα 3. (σήµερα) µέσου µεγέθους ταχύ πολεµικό πλοίο, κατάλ-
ληλο για συνοδία άλλων πλοίων και για επιθετικές αποστολές. 
[ΕΤΥΜ < βεν. fregada | ιταλ. fregata < σικελ. fragata, αβεβ. ετύµου, ίσως 
< λατ. *virgâta (nävis) «ιστιοφόρο (πλοίο)» < virga «ράβδος, βέργα» 
(βλ. κ. βέργα). Έχει προταθεί επίσης η αναγωγή στο µεσν. άφρακτη 
(ναϋς) «απροστάτευτο (πλοίο)», άποψη λιγότερο πιθ. φωνητικώς και 
σηµασιολογικώς], 

φρέζα (η) {φρεζών} ΤΕΧΝΟΛ. 1. εργαλειοµηχανή που χρησιµοποιείται 
για την κατεργασία ξύλου ή µετάλλου 2. το εκγλύφανο (βλ.λ.) · 3. το 
οδοντιατρικό εργαλείο που χρησιµοποιείται για την απόξεση των 
οδοντικών ιστών, οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τερηδόνα · 4. άρο-
τρο που διακρίνεται από τα αντίστοιχα των άλλων ειδών από τη σει-
ρά λεπίδων που διαθέτει, ot οποίες στηρίζονται σε περιστρεφόµενο 
κύλινδρο και µε τις οποίες γίνεται το όργωµα · 5. η φρέζια. — 
(υποκ.) φρεζάκι (το) (σηµ. 4), φρεζαδόρος (ο). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. fresa 
< γαλλ. fraise < p. fraiser «τρυπώ, πτυχώνω», ίσως 
< φρανκον. *frisi «χείλος, άκρη - γύρος (υφάσµατος), κράσπεδο»], 

φρεζάρω ρ. µετβ. (φρεζάρ-α κ. -ισα, -ισµένος} 1. κατεργάζοµαι (µέ 
ταλλο ή ξύλο) µε φρέζα · 2. οργώνω µε φρέζα. — φρεζάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fresare < fresa (βλ. κ. φρέζα)]. 
φρεζάτος, -η, -ο 1. αυτός που είναι δουλεµένος σε φρέζα 2. (για κε-
φαλή βίδας) αυτός που έχει σχήµα κόλουρου κώνου, ώστε να βυθίζε-
ται στο ξύλο και να µπορεί να καλυφθεί για διακοσµητικούς λόγους. 
Επίσης φρεζαριστός, -ή, -ό. — φρεζαριστά επίρρ. [ΕΤΥΜ < φρέζα + 
παραγ. επίθηµα -άτος]. 

φρέζια κ. φρέζα (η) {φρεζιών} καλλωπιστικό φυτό τής οικογένειας 
των ιριδιδών µε πολλές ποικιλίες, που ευδοκιµεί σε θερµά κλίµατα-

τα άνθη του είναι σωληνοειδή κίτρινα, κόκκινα ή λευκά, ενωµένα 
ανά πέντε ώς δέκα και εύοσµα. 
[ΕΤΥΜ < νεολατ. freesia, από το όν. τού Σουηδού βοτανολόγου Ε. Fries 
(1794-1878)]. 

Φρειδερίκη (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Φρίντα. 
Φρειδερίκος (ο) όνοµα ηγεµόνων τής ∆. Ευρώπης. [ΕΤΥΜ 

Μεταφορά τού γαλλ. Frédéric < γερµ. Friedrich < αρχ. γερµ. fred 
«ειρήνη» + rie «ισχύς»]. 

φρένα (τα) → φρένο 
φρεναδόρος (ο) σιδηροδροµικός υπάλληλος, ο τροχοπεδητής (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < φρένο + παραγ. επίθηµα -δόρος (βλ.λ.), πβ. κ. τζογα-δόρος, 
τορνα-δόρος]. 

φρεναπάτη (η) [1879] {χωρ. πληθ.} (λόγ.-σπάν.) η ψευδαίσθηση, η 
πλάνη. [ΕΤΥΜ < ψρην> -ενός (βλ.λ.) + απάτη, απόδ. τού γαλλ. 
illusion]. 

φρενάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φρέναρ-α κ. -ισα) ♦ (µετβ.) 1. ακινητο-
ποιώ πατώντας φρένο (βλ.λ.): ~ το αυτοκίνητο | λεωφορείο | µηχανάκι 
ΣΥΝ. τροχοπεδώ 2. (µτφ.) σταµατώ, επιβραδύνω ή εµποδίζω (κά-
ποιον/κάτι): ~ τις σχετικές διαδικασίες || στις σπατάλες τον φρενάρει 
η γυναίκα του ♦ 3. (αµετβ.) (για οδηγό) σταµατώ την κίνηση οχήµα-
τος: ευτυχώς πρόλαβα να φρενάρω, αλλιώς θα θρηνούσαµε θύµατα. 
— φρενάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. frenare < freno (βλ. λ. φρένο)]. 

φρένες (οι) → φρην 
φρενήρης, -ης, -ες {φρενήρ-ους | -εις (ουδ. -η)} (λόγ.) αυτός που βρί-

σκεται τελείως εκτός ελέγχου, που τον έχει καταλάβει φρενίτιδα, ο 
ξέφρενος: - ανταγωνισµός || ~ πορεία ενός αυτοκινήτου || ο ~ ρυθµός 
τής σύγχρονης ζωής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Το αρχ. 
φρενήρης (< φρήν, -ενός, βλ.λ., + παραγ. επίθηµα •ήρης, πβ. κ. ποδ-
ήρης) είχε την ακριβή αντίθετη σηµ. «φρόνιµος, λογικός». Η λ. 
επαναχρησιµοποιήθηκε µε τη σηµερινή σηµ. από το 1761 ίσως κατ' 
επίδρ. τού µεσν. φρενιάζω και τού αρχ. φρενϊτις]. 

φρενιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φρένιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) (σπάν.) 
κάνω (κάποιον) έξω φρενών ΣΥΝ. εξοργίζω, δαιµονίζω ♦ 2. (αµετβ.) 
εξοργίζοµαι, χάνω τον αυτοέλεγχο µου: φρένιασε από το κακό του, 
όταν άκουσε πως η φιλαινάδα του θα τον εγκαταλείψει. — φρένια-
σµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < φρην, -ενός (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ιάζω, πβ. κ. λογ-
ιάζω]. 

φρενικός, -ή, -ό [1836] σχετικός µε τις φρένες: ~ νόσος (η φρενοπά-
θεια). 

φρενίτιδα (η) 1. ΙΑΤΡ. εγκεφαλική διαταραχή που συνοδεύεται από 
παραλήρηµα 2. (συνεκδ.) το παραλήρηµα που εµφανίζεται ως σύ-
µπτωµα τής εγκεφαλίτιδας ή µηνιγγίτιδας 3. (µτφ.) η παραφροσύνη 
4. (µτφ.) η ξέφρενη χαρά: ~ ενθουσιασµού | χαράς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
φρενΐτις, -ιδος < φρήν, -ενός (βλ.λ.)]. 

φρενιτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φρενίτιδα 2. 
(για πρόσ.) αυτός που πάσχει από φρενίτιδα. 

φρενιτιώδης, -ης, -ες [1896] {φρενιτιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 
φρενήρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

φρένο (το) 1. µηχανισµός που επιβραδύνει ή σταµατά την κίνηση µη-
χανικού συστήµατος, κυρ. οχήµατος· (ειδικότ.) καθένα από τα εξαρ-
τήµατα που σταµατούν την κίνηση αυτοκινήτου: πατάω - (φρενάρω) 



φρενοβλαβής 1903 φρίκη 
 

|| τα ~ δεν έπιασαν | κόλλησαν || τα - τού αυτοκινήτου στρίγγλισαν || 
υδραυλικά | σκληρά ~ ΣΥΝ. τροχοπέδη 2. (µτφ.) οτιδήποτε θέτει φραγµό 
(σε πράξεις, δραστηριότητες): πρέπει να µπει ~ στις προσλήψεις || 
βάζω ~ στη φοροδιαφυγή (σταµατώ, µπλοκάρω). [ΕΤΎΜ. < ιταλ. 
freno < λατ. frenum «χαλινάρι»]. 

φρένο - τροχοπέδη. Μολονότι µηχανολογικά οι δύο λέξεις έχουν 
την ίδια σηµασία, διαφέροντας στην προέλευση τους (το τροχοπέ-
δη είναι ελληνική, λογιότερη λ., ενώ το φρένο είναι ξενική, νεότε-
ρη καθηµερινή λ.(, εντούτοις διαφέρουν υφολογικά στη µεταφορική 
χρήση τους. Το τροχοπέδη (= εµπόδιο) χρησιµοποιείται αρνητικά 
(κακόσηµο), ενώ το φρένο (= φραγµός) θετικά (εύσηµο): Το 
ισχύον φορολογικό σύστηµα αποτελεί τροχοπέδη για µια δικαιότερη 
κατανοµή των φορολογικών βαρών - Η κυβέρνηση αποφάσισε να 
βάλει φρένο στις αλόγιστες δαπάνες τού ∆ηµοσίου. 

φρενοβλαβής, -ής, -ές [αρχ.] (φρενοβλαβ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που πάσχει από παράνοια, από βλάβη των διανοητικών του λειτουρ-
γιών. — φρενοβλάβεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρελός, -ης, -ης, -ες. 

φρενοκοµείο (το) [1833] νοσηλευτικό ίδρυµα στο οποίο περιθάλπο-
νται οι άνθρωποι που πάσχουν από ψυχικά νοσήµατα ΣΥΝ. ψυχια-
τρείο, τρελοκοµείο. 
[ΕΤΥΜ. < φρένο- + -κοµείο < αρχ. κοµώ (-έω) «φροντίζω, περιποιού-
µαι» (βλ. λ. -κοµία)]. 

φρενολογία (η) [1846] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που ασχολείται µε 
τις διανοητικές παθήσεις ΣΥΝ. ψυχιατρική. — φρενολογικός, -ή, -ό 
[1852]. [ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Phrenologie]. 

φρενολόγος (ο) [1897] (παλαιότ.) γιατρός ειδικευµένος στις δια-
νοητικές παθήσεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phrénologue]. 

φρενοπαθής, -ής, -ές (φρενοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που πάσχει 
από διατάραξη φρενών, ο φρενοβλαβής. — φρενοπάθεια (η) [1887]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, τρελός. 
[ΕΤΥΜ. < φρένο- + -παθής, από το θ. τού αρχ. αορ. β' ε-παθ-ον τού ρ. 
πάσχω]. 

φρενοπαθολογία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) η παθολογία των 
διανοητικών παθήσεων. — φρενοπαθολονικός, -ή, -ό. 

φρέον (το) {άκλ.} ΧΗΜ. παράγωγο τού µεθανίου ή τού αιθανίου, στο 
οποίο όλα τα άτοµα υδρογόνου έχουν υποκατασταθεί από χλώριο ή 
φθόριο και το οποίο χρησιµοποιείται ως ψυκτικό υγρό ΣΥΝ. χλωρο-
φθοράνθρακας. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Freon, εµπορ. ονοµασία]. 

φρέρης (ο) ρωµαιοκαθολικός ιερωµένος που διδάσκει ως καθηγητής 
σε σχολείο. 

φρεσκάδα (η) → φρέσκος 
φρεσκάρω ρ. µετβ. {φρέσκ-αρα κ. -άρισα, -ίστηκα, -ισµένος} (καθηµ.) 

♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) δροσερό ή περιποιηµένο: πήγε να φρεσκάρει λί-
γο το πρόσωπο της 2. (µτφ.) ανανεώνω, επαναφέρω στην αρχική καλή 
κατάσταση: πρέπει να φρεσκάρω λίγο τα Γερµανικά µου, γιατί τα έχω 
ξεχάσει ♦ (αµετβ.) 3. δυναµώνει ο άνεµος, κυρ. στη φρ. φρεσκάρει ο 
καιρός δυναµώνει η ένταση τού ανέµου 4. (µεσοπαθ. φρεσκάροµαι) 
περιποιούµαι πρόχειρα τον εαυτό µου, κυρ. πλένοντας το πρόσωπο και 
τα χέρια µου ή και αλλάζοντας ρούχα ή µακιγιάζ, ώστε να εµφανιστώ 
αναζωογονηµένος, περιποιηµένος: πάω λίγο στο µπάνιο να φρεσκαρι-
στώ πριν βγούµε. —φρεσκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. frescare < 
fresco (βλ. κ. φρέσκος)]. 

φρέσκο1 (το) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η νωπογραφία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. fresco (βλ. λ. φρέσκος)]. 

φρέσκο2 (το) (αργκό) η φυλακή: τον κλείσανε στο ~ || πέρασε δυο 
µέρες στο ~ ΣΥΝ. στενή. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fresco «δροσερός - νωπός» (βλ. λ. φρέσκος). Η σηµ. 
«φυλακή» υπάρχει στις ιταλ. φρ. dormire | essere | mettere al fresco 
«κοιµούµαι | είµαι | βάζω στο φρέσκο»]. 

φρέσκο- ά συνθετικό που ενώνεται µε µτχ. παρακειµένου, προσδί-
δοντας της τη σηµασία: 1. αυτού που έγινε πρόσφατα, πριν από λίγο: 
φρεσκο-λουσµένος, φρεσκο-ασβεστωµένος 2. τού νωπού: φρεσκο-δια-
τηρηµένος, φρεσκο-κατεψυγµένος. 

φρεσκοδίατηρηµένος, -η, -ο ο διατηρηµένος σε νωπή κατάσταση. 
φρεσκοκατεψυγµένος, -η, -ο αυτός που έχει καταψυχθεί, ενώ ακόµη 

ήταν φρέσκος, νωπός: ~ ψάρια | λαχανικά. 
φρέσκος, -ια, -ο 1. αυτός που έχει παρασκευαστεί, συλλεγεί κ.λπ. πρό-

σφατα και διατηρεί ακέραια και αναλλοίωτα τα συστατικά του: ~ ψάρι 
| ψωµί ΣΥΝ. νωπός ANT. µπαγιάτικος· ΦΡ. φρέσκος αέρας ο καθαρός 
αέρας, κυρ. τής εξοχής, τής θάλασσας 2. αυτός που καταναλώνεται ό- 

πως παράγεται, χωρίς συντηρητικά ή επεξεργασία: ~ γάλα | κρέας | 
φρούτο ΣΥΝ. νωπός ANT. κατεψυγµένος 3. αυτός που δεν έχει ακόµη 
στεγνώσει, που διατηρείται σε ρευστή κατάσταση: -µπογιά ΑΝΤ. στε-
γνωµένος 4. αυτός που διατηρείται ακόµη στη µνήµη ζωηρά, έντονα: οι 
εντυπώσεις µου απ'αυτόν είναι ~ ακόµη || έχω ~ την εικόνα τής εµφά-
νισης του στη δεξίωση 5. αυτός που µόλις συνέβη, πρόσφατος: ~ ειδή-
σεις | νέα | γεγονότα 6. αυτός που χαρακτηρίζεται από ζωντάνια, δρο-
σιά, σωµατική, ψυχική ή πνευµατική ευεξία: ξύπνησε ~||~ επιδερµίδα 
|| ΤΟ πρωί είναι πάντα ~ το µυαλό τού ανθρώπου· ΦΡ. φρέσκος-φρέ-
σκος (ως χαρακτηρισµός) για κάποιον που εµφανίζεται δροσερός, πε-
ριποιηµένος και µε ζωντάνια: ήρθες ~ σήµερα στη δουλειά! 7. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από ανανεωτική διάθεση, που έχει πρωτότυπο χα-
ρακτήρα: ~ ιδέες | αντιλήψεις ΑΝΤ. παλαιός, οπισθοδροµικός 8. (για 
πρόσ.) που καταπιάνεται για πρώτη φορά µε κάτι, που δεν έχει ακόµη 
αποκτήσει τη σχετική πείρα: ~ στη δουλειά | στο γραφείο 9. για άνε-
µο έντασης περίπου 5 τής κλίµακας Μποφόρ. — φρεσκάδα (η). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fresco, γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. frise (> γερµ. frisch, 
αγγλ. fresh), αρχ. σκανδ. ferskr]. 

φρήν (η) {φρεν-ός | -ες, -ών) (µόνο στον πληθ. φρένες) ο νους, το µυα-
λό: διαταραχή | σύγχυση φρενών ΦΡ. (α) έξω φρενών (έξω φρενών, 
Πινδάρ. Όλυµπ. 7.47) σε έξαλλη κατάσταση: είµαι | γίνοµαι ~)β) έχω 
σώας τας φρένας βλ. λ. σώος. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Από τη ρίζα φρεν- (πιθ. < I.E. *gwhren-) προ-
έκυψαν τα φρέν-ες στην απαθή βαθµίδα, φρον-ώ, άφρον-α στην ετε-
ροιωµένη βαθµίδα, φρήν στην εκτεταµένη, ά-φρων, έχέφρων στην 
εκτεταµένη-ετεροιωµένη και φρα-σί (δοτ. πληθ. τού φρένες) στη συ-
νεσταλµένη βαθµίδα. Η λ. σχηµατίζεται σε -ήν όπως και άλλα όργα-
να τού σώµατος (άδήν, αύχήν, σπλήν), συνδέεται δε µε το ρ. φράζω 
(βλ. λ. φράση) µέσω τής συνεσταλµ. βαθµ. *φρ-π-δ-, αλλά εκτός τής 
Ελληνικής δεν υπάρχει επιβεβαιωµένη συσχέτιση. ∆εν τεκµηριώνε-
ται οποιαδήποτε ετυµολ. σχέση µε τα ρ. φράσσω και φύρω. Προβλή-
µατα έχουν εξάλλου εγερθεί και σε σχέση µε το µέρος τού σώµατος 
που προσδιόριζε αρχικά η λ. φρήν. Ενώ έχει µάλλον εγκαταλειφθεί η 
σηµ. «διάφραγµα», κερδίζουν έδαφος οι σηµ. «περικάρδιο», «πνεύµο-
νες» ή γενικώς «το σύνολο των οργάνων που βρίσκονται στο άνω µέ-
ρος τού σώµατος». Οµόρρ. φρον-ώ, φρόν-ιµος, φρον-τίς (-ίδα), έχέ-
φρων κ.ά.]. 

φ ρίζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΑΡΧΑΙΟΛ. η ζωφόρος. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < γαλλ. frise < µεσν. λατ. frisium, παράλλ. τ. τού phry-gium < 
λατ. phryx < αρχ. Φρύξ, -υγός (βλ. κ. Φρυγία), επειδή η Φρυγία ήταν 
περιώνυµη για τις χρυσοποίκιλτες ταινίες και ζώνες της]. 

φριζάρω ρ. µετβ. {φρίζαρ-α κ. -ισα, -ισµένος} (για µαλλιά) κατσαρώ-
νω, σγουραίνω. — φριζάρισµα (το). 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. friser, αβεβ. ετύµου, πιθ. < frire «τηγανί-
ζω» < λατ. frigere «φρυγανίζω, τηγανίζω», εκφραστ. λ., ίσως προϊόν 
ονοµατοποιίας]. 

Φριζία (η) ιστορική περιοχή τής Β∆. Ευρώπης που βρέχεται από τη 
Βόρεια Θάλασσα και περιλαµβάνει τα Φριζικά Νησιά, πατρίδα των 
Φριζίων, γερµανικού λαού τού οποίου η γλώσσα έχει στενή συγγέ-
νεια µε την Αγγλική· σήµερα ανήκει στη Γερµανία και την Ολλανδία. 
— Φρίζιος (ο), Φρίζια (η), φριζικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΎΜ, < νεολατ. Frisia (ολλ. Friesland) < λατ. Frisii, ονοµασία των 
γερµανικών φύλων τής περιοχής, πιθ. < I.E. *fer-s- ή *far-s- «ακτή»]. 

φρικαλέος, -α, -ο αυτός που προκαλεί φρίκη: ~ έγκληµα ΣΥΝ. φρι-
κτός, απαίσιος, φρικιαστικός. — φρικαλέα επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
φρίκη + παραγ. επίθηµα -αλέος, πβ. κ. γηρ-αλέος, ψωρ-αλέος]. 

φρικαλεότητα (η) [1887] {φρικαλεοτήτων} 1. η φρίκη που προκαλεί 
κάτι αποκρουστικό 2. (συχνά στον πληθ.) οτιδήποτε προκαλεί φρίκη: 
διαπράττω φρικαλεότητες || οι ~ των στρατευµάτων κατοχής. 

φρικάρω ρ. αµετβ. {φρίκαρ-α κ. -ισα, -ισµένος} (αργκό) 1. φρίττω: 
όταν βλέπω φίδι, ~ 2. εκπλήσσοµαι έντονα: όταν τον είδα µε τέτοια 
εµφάνιση, φρικάρισα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. freak «τέρας, ασυνήθιστο φαινόµενο ή πρόσωπο» (πιθ. 
συνδ. µε αρχ. αγγλ. frician «χορεύω») + παραγ. επίθηµα -άρω, µε πα-
ρετυµολογική επίδρ. τού φρίκη]. 

φρικασέ (το) {άκλ.} φαγητό που παρασκευάζεται από κρέας βρα-
σµένο µε µαρούλι ή άλλα λαχανικά και αβγολέµονο: αρνάκι | χοιρι-
νό ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. fricassée < p. fricasser, από συµφυρµό των p. frire «τη-
γανίζω» + casser «σπάζω»]. 

φρίκη (η) {χωρ. πληθ.} 1. ο τρόµος που καταλαµβάνει κάποιον, όταν 
βλέπει ή ακούει κάτι αποτρόπαιο: µου προκαλεί - η θέα τού αίµατος || 
η ~ τού πολέµου· ΦΡ. ταινία φρίκης η ταινία που µε την υπόθεση 
της ή/και µε αποτρόπαιες σκηνές αποσκοπεί στο να προκαλέσει τρό-
µο στον θεατή ΣΥΝ. ταινία τρόµου, γκραν-γκινιόλ 2. (συνεκδ.) οτιδή- 

φρέσκο- α' συνθετικό 
φρεσκο-αλεσµένος, -η, -ο ιρρεσκο-θερισµένος, -η, -ο ψρεσκο-οργωµένος, -η, -ο φρεσκο-σοβαντισµένος, -η, -ο φρεσκο-φορεµένος, -η, -ο 
φρεσκο-αλωνισµενος, -η, -ο φρεσκο-καβουρδισµένος,-η.-ο φρεσκο-παντρεµένος, -η, -ο φρεσκο-στταρµένος,-η,-ο φρεσκο-φτειαγµένος,-η.-ο 
φρεσκο-ανοιγµένος, -η, -ο φρεσκο-καθαρισµένος, -η, -ο φρεσκο-πατηµένος, -η, -ο φρεσκο-στειµµένος, -η, -ο φρεσκο-φυτεµένος, -η, -ο 
φρεσκο-αοβεστωµένος, -η, -ο φρεσκο-καλλιεργηµένος, -η, -ο φρεσκο-πλεγµένος, -η, -ο φρεσκο-στολισµένος, -η, -ο φρεσκο-χαραγµένος, -η, -ο 
φρεσκο-ασπριοµένος,-η.-ο φρεσκο-κολληµένος, -η, -ο φρεοκο-πλυµένος, -η, -ο φρεσκο-συγυρισµένος,-η,-ο φρεσκο-χιονισµένος,-η,-ο 
φρεσκο-βαµµένος, -η, -ο φρεοκο-κοµµένος, -η, -ο φρεσκο-ποτισµένος, -η, -ο φρεσκο-ταϊσµένος, -η, -ο φρεσκο-χτενιοµένος, -η, -ο 
φρεσκο-βρασµένος, -η, -ο φρεσκο-κοπανισµένος, -η, -ο φρεσκο-πουληµένος, -η, -ο φρεσκο-τηγανισµένος, -η, -ο φρεσκο-χτισµένος, -η, -ο 
φρεσκο-βρεγµένος, -η, -ο φρεσκο-κουρεµένος, -η, -ο φρεσκο-ραµµένος, -η, -ο φρεσκο-τριµµένος, -η, -ο φρεσκο-χωρισµένος, -η, -ο 
φρεσκο-γραµµένος, -η, -ο φρεοκο-λουσµένος, -η, -ο φρεσκο-ρυθµισµένος, -η, -ο φρεσκο-τρυγηµένος, -η, -ο φρεσκο-ψηµένος, -η, -ο 
φρεσκο-γυαλισµένος, -η, -ο φρεσκο-µαγειρεµένος, -η, -ο φρεσκο-οερβιρισµένος, -η, -ο φρεσκο-τυλιγµένος, -η, -ο φρεσκο-ψωνισµένος, -η, -ο 
φρεσκο-δουλεµένος, -η, -ο φρεσκο-µπογιατισµένος, -η, -ο φρεσκο-σιδερωµένος, -η, -ο φρεσκο-τυττωµένος, -η, -ο 
φρεσκο-ζυµωµένος, -η, -ο φρεσκο-ξυρισµένος, -η, -ο φρεσκο-σκαλισµενος, -η, -ο φρεσκο-υφασµένος, -η, -ο 
Φρεσκο-θαµµένος, -η, -ο φρεσκο-ξυοµένος, -η, -ο φρεσκο-σκαµµένος, -η, -ο φρεσκο-φαγωµένος, -η, -ο 



φρικιάζω 1904 φροντίζω 
 

ποτέ αποτρόπαιο προκαλεί το παραπάνω συναίσθηµα: ήταν ~ να το 
ακούς 3. (ως χαρακτηρισµός) για κάτι/κάποιον πολύ άσχηµο, απωθη-
τικό: ΤΟ παίξιµο της στη χθεσινή παράσταση ήταν ~ || -Πώς σου φά-
νηκε ο άντρας της; —! 
[ΕΤΥΜ αρχ., παράλλ. τ. τού θηλ. φρίξ, -ικός «ελαφρός κυµατισµός, ρί-
γος, ανατρίχιασµα», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε µέσ. ιρλ. bri «λόφος» 
(αιτ. brig), ουαλ. -briga «ψηλός, ορθός» κ.ά., που ανάγονται στη µη-
δενισµ. βαθµ. τού I.E. *bher-gh- «ψηλός, ύψος», µε την έννοια «στέ-
κοµαι όρθιος - ανατριχιάζω». Οι σηµασιολογικά συγγενείς τ. ρίγος, 
λατ. frîgus ανάγονται σε I.E. *srîg- και δεν συνδέονται µε τη λ. φρίξ]. 

φρικιάζω ρ. αµετβ. {φρικίασα} 1. αισθάνοµαι φρίκη 2. ριγώ, ανατρι-
χιάζω. Επίσης (λόγ.) φρικιώ [µτγν.} {-άς...}. — φρικίασµα (το). 

φρικίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) 1. το ρίγος, 
το τρεµούλιασµα 2. (µτφ. για υδάτινη επιφάνεια) ο ελαφρός κυµατι-
σµός. 

φρικιαστ^σς, -ή, -ό αυτός που προξενεί φρίκη: ~ θέαµα ΣΥΝ. φρικαλέος, 
φρικτός. — φρικιαστικά επίρρ. 

φρι-κίκ (το) {άκλ.} (στο ποδόσφαιρο) το σουτ που έχει δικαίωµα να 
εκτελέσει παίκτης µετά από φάουλ µέσα στην αντίπαλη µεγάλη πε-
ριοχή ή γενικότ. σε οποιοδήποτε σηµείο τού γηπέδου, χωρίς να εµπο-
δίζεται από αντίπαλο παίκτη. [ΕΤΥΜ < αγγλ. free kick «ελεύθερο 
χτύπηµα»]. 

φρικιό (το) (αργκό) 1. το νεαρό άτοµο που ντύνεται και συµπεριφέ-
ρεται µε τρόπο πρσκληκτικά αντίθετο προς τις κοινωνικές συµ-
βάσεις, συνήθ. για να εκδηλώσει αµφισβήτηση, διαµαρτυρία κ.λπ. 2. 
άτοµο µε πολύ άσχηµη εξωτερική εµφάνιση. [ΕΤΥΜ < αγγλ. freak 
(βλ. λ. φρικάρω) µε παρετυµολογική επίδρ. τού φρίκη, πβ. κ. χτικιό]. 

φρικιώ ρ. → φρικιάζω 
φρικτός, -ή, -ό κ. φριχτός 1. αυτός που προκαλεί φρίκη: υπέστη ~ 
βασανιστήρια || βρήκε ~ θάνατο || αντίκρισε ένα ~ θέαµα ΣΥΝ. φρικα-
λέος, αποτρόπαιος, απαίσιος 2, (εκφραστ.) πολύ κακής ποιότητας, 
απαίσιος: είναι ~ τα παπούτσια που φοράς || - παράσταση | οργάνω-
ση. — φρικτά κ. φριχτά επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φρίσσω | -ττω 
(βλ.λ.)]. 

φρικώδης, -ης, -ες [αρχ.] {φρικώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) ο 
φρικτός. — φρικωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

φριµάζω κ. (λαϊκ.) φρουµάζω ρ. αµετβ. {φρίµα-ξα, -γµένος) 1. (κυρ. για 
άλογα) ξεφυσώ δυνατά µε τα ρουθούνια από ανυποµονησία ή ορ-
γασµό 2. (µτφ. για πρόσ.) εξοργίζοµαι. — φρίµασµα κ. φρούµασµα 
(το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. φριµάσσω < αρχ. φριµάσσοµαι (·ττ-), εκφραστ. p., πιθ. 
συνδ. µε σανσκρ. jârbhurïti «τραντάζοµαι, σπινθηροβολώ», αρχ. ισλ. 
brimi «φωτιά», αρχ. αγγλ. brim «θάλασσα», πράγµα που οδηγεί σε θ. 
*bh(e)ri-m-, άλλος τ, τού I.E. *bher- «κοχλάζω, αναβλύζω» (µε έρρινη 
παρέκταση -m-)]. 

Φρίντα (η) → Φρειδερίκη 
φρίξον ήλιε! (φρίξον ήλιε, στέναξον γή·από την Ακολουθία τής Με-

γάλης Τετάρτης) (λόγ.) για να εκφραστεί έντονη δυσαρέσκεια, απο-
τροπιασµός (για ανεπίτρεπτη, αισχρή ή φρικτή πράξη). 

Φρίξος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού βασιλιά τής Βοιωτίας Αθάµαντα και 
τής Νεφέλης, αδελφός τής Έλλης· για να γλυτώσει την έχθρα τής µη-
τρυιάς του Ινούς, έφυγε µε την Έλλη από τη χώρα του µε τη βοήθεια 
ενός χρυσόµαλλου κριαριού που έστειλε η µητέρα του 2. ανδρικό 
όνοµα. [ΕΤΥΜ < αρχ. Φρίξος < φρίξ, -ικός (βλ. λ. φρίκη)]. 

φριτέζα (η) (χωρ, γεν. πληθ.} ελλην. τηγανιέρα 1. µαγειρικό σκεύος µε 
δύο πτυσσόµενα χερούλια στις άκρες του και αραιό µεταλλικό πλέγ-
µα, µέσα στο οποίο τοποθετούνται τροφές· για τηγάνισµα προσαρµό-
ζεται µέσα σε κατσαρόλα, στον πυθµένα τής οποίας υπάρχει καυτό 
λάδι ή (σπανιότ.) λίπος, ώστε να διαπερνά και να τηγανίζει το πε-
ριεχόµενο τού σκεύους 2. (συνεκδ.) µαγειρικό σκεύος που αποτελεί-
ται από µία κατσαρόλα (κάδο) µε ενσωµατωµένο το παραπάνω πλέγ-
µα και χρησιµοποιείται για το τηγάνισµα τροφίµων. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
fritteuse < frit(e) «τηγανητός» < λατ. frictus, µτχ. τ. τού p. frigere 
«τηγανίζω, φρυγανίζω»]. 

φρίτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. το τηγάνισµα σε λάδι ή σε λίπος 2. 
µείγµα λίπους και λαδιού για τηγάνισµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. frittura < fritto «τηγανητός» < λατ. frictus, µτχ. τ. τού ρ. 
friere «φρυγανίζω, τηγανίζω»]. 

φριττω ρ. αµετβ. {έφριξα} 1. καταλαµβάνοµαι από φρίκη 2. (εκφρα-
στ.) καταλαµβάνοµαι από έντονη δυσαρέσκεια, αποτροπιασµό: έφρι-
ξε, όταν έµαθε τα καµώµατα τού γυιου του. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φρίξ, -
ικός (βλ. λ. φρίκη)]. 

φριχτός, -ή, -ό → φρικτός 
φροϊδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Ζ. Φρόυντ και τη θε-

ωρία του: ~ θεωρία | ανάλυση. 
φροϊδισµός (ο) η ψυχαναλυτική θεωρία τού Αυστριακού νευρολόγου 
Ζίγκµουντ Φρόυντ. — φροϊδιστής (ο), φροϊδίστρια (η). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γερµ. Freudismus, από το όν. τού Αυστριακού 
νευρολόγου Sigmund Freud (1856-1939)]. 

φροκαλιά (η) (λαϊκ.) η σκούπα. 
φροκαλίζω ρ. µετβ. {φροκάλισα} (λαϊκ.) σκουπίζω. Επίσης φροκαλώ {-

είς...}. — φροκάλισµα (το). 
φρόκαλο (το) (λαϊκ.) 1. το σκουπίδι: µαζεύω | σαρώνω τα ~ 2. (συ-

νεκδ.) η σκούπα · 3. (µτφ.-υβριστ.) πρόσωπο χαµηλού επιπέδου, άξιο 
περιφρόνησης 4. (ως χαρακτηρισµός-οικ.) πάρα πολύ άσχηµος άν-
θρωπος. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. φροκαλώ (υποχωρητ.) < *φλοκαλώ (µε ανοµοίωση τού 
-λ-) < αρχ. φιλοκαλώ «διακοσµώ - αγαπώ το ωραίο» (< φιλόκαλος)- 

πβ. τη µεσν. «γλώσσα» φιλοκάλιον «σκούπα»]. 
φρόνηµα (το) {φρονήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. φρονήµατα (τα) οι από-

ψεις, οι πεποιθήσεις: διώχθηκε λόγω των πολιτικών του ~ || φάκελος 
πολιτικών - ΣΥΝ. ιδεολογία 2. η συναίσθηση τής αξίας ή τής υπερο-
χής: οι Ένοπλες ∆υνάµεις διαθέτουν υψηλό ~ ΣΥΝ. ηθικό, αυτοπεποί-
θηση. [ΕΤΥΜ αρχ· < φρονώ (βλ.λ.)]. 

φρονηµατίζω ρ. µετβ. {φρονηµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} κά-
νω (κάποιον) φρόνιµο, συνετό: ήλπιζαν πως η τιµωρία θα τον φρονη-
µάτιζε ΣΥΝ. συνετίζω. — φρονηµατισµός (ο) [µτγν.], φρονηµατιστι-
κός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· φρονηµατίζοµαι «γίνοµαι υπερόπτης, αλαζόνας» < φρό-
νηµα. Η σηµερινή σηµ. οφείλεται στην επίδρ. τής λ. φρόνιµος]. 

φρονηµατίζω ή φρονιµατίζω; Επειδή το ρήµα φρονηµατίζω σηµαί-
νει «συνετίζω, κάνω κάποιον να σκέπτεται και να φέρεται σωστά, 
µε φρόνηση, φρόνιµα», παρασυνδέεται από µερικούς παραγωγικά 
προς το φρόνιµος και γράφεται (λανθασµένα) ως φρονιµατίζω: 
φρονήµατ(-ος) + -ίζω > φρονηµατίζω (όχι: φρόνιµος > *φρονιµί-
ζω\). Από το φρόνιµος παράγεται το αµετάβατο ρ. φρονιµ-εύω, που 
σηµαίνει «γίνοµαι φρόνιµος». Με άλλα λόγια, σηµασιολογικώς τα 
φρονηµατίζω και φρονιµεύω βρίσκονται σε σχέση µεταβατικού 
και αµετάβατου ρήµατος µε παραπλήσια βασική σηµασία. 

φρόνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} σκέψη και συµπεριφορά που 
χαρακτηρίζεται από σύνεση και σωφροσύνη: ενεργώ µε ~ ΣΥΝ. φρο-
νιµάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λογικός. [ΕΤΥΜ < αρχ. φρόνησις < φρονώ (-
έω), βλ.λ.]. 

φρονιµάδα (η) → φρόνιµος 
φρονιµεόω ρ. αµετβ. [µτγν.] {φρονίµεψα} (καθηµ.) γίνοµαι φρόνιµος: 

από τότε που πήγε στο νηπιαγωγείο, φρονίµεψε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φρονη-
µατίζω^ 

φρονιµίτης (ο) [1897] {φρονιµιτών} καθένας από τους τέσσερεις τε-
λευταίους γοµφίους, που φυτρώνουν στα άκρα τής γνάθου, συνήθ. 
µετά το δέκατο έκτο έτος τής ηλικίας τού ανθρώπου ΣΥΝ. σωφρονι-
στήρας. 
[ΕΤΥΜ < φρόνιµος + παραγ. επίθηµα -ίτης, πβ. κ. τραπεζίτης, απόδ. 
τού γαλλ. dent de sagesse (αγγλ. wisdom tooth)]. 

φρόνιµος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που σκέπτεται λογικά και ενερ-
γεί µε σύνεση, προνοητικότητα και περίσκεψη: ~ άνθρωπος | οικογε-
νειάρχης || οι ~ και οι µωρές παρθένες ΣΥΝ. λογικός, συνετός, µυαλω-
µένος, γνωστικός ΑΝΤ. άµυαλος, ασυλλόγιστος· ΦΡ. (παροιµ.) των 
φρονίµων τα παιδιά, πριν πεινάσουν µαγειρεύουν για να τονιστεί η 
αξία τής προνοητικότητας 2. (συνεκδ. για πράξεις κ.λπ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από σύνεση, περίσκεψη κ.λπ.: ~ απόφαση/ κουβέντες | 
συµβουλές || (απρόσ.) δεν είναι φρόνιµο να εµπιστεύεσαι τέτοιους 
ανθρώπους 3. αυτός που ακολουθεί τους ηθικούς κανόνες και τα κυ-
ρίαρχα ηθικά πρότυπα τής κοινωνίας ΣΥΝ. ενάρετος, ηθικός 4. (συ-
νήθ. για παιδιά) αυτός που είναι υπάκουος και πειθαρχηµένος: όσο 
λείπω, να είσαι ~l ANT. άτακτος. — φρόνιµα επίρρ., φρονιµάδα 
[µεσν.] κ. φρονψότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αΡχ· < φρον- (ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. φρεν- τής λ. φρήν, -ενός, 
βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ιµος, πβ. κ. µόν-ιµος], 

φροντίδα (η) 1. το έντονο ενδιαφέρον, η ιδιαίτερη προσοχή και ενα-
σχόληση µε κάποιον/κάτι: ιδιαίτερη | ξεχωριστή | συγκινητική | ολο-
κληρωµένη | ειδική ~ || η στοργή και η ~ των γονέων για τα παιδιά || - 
για το ντύσιµο | την εξωτερική εµφάνιση | τη διασκέδαση || η ~ τού 
σώµατος | τής επιδερµίδας ΣΥΝ. µέριµνα, περιποίηση ΑΝΤ. αµέλεια, 
αδιαφορία 2. (συνήθ. στον πληθ.) (κακόσ.) οτιδήποτε βασανίζει το 
µυαλό κάποιου, τον κάνει να καταβάλλει εντατικές προσπάθειες, να 
αγωνιά, να έχει άγχος κ.λπ.: τώρα που παντρεύτηκε, έχει πολλές ~ || 
γεµάτος άγχη και ~ ΣΥΝ. έγνοια, σκοτούρα, πρόβληµα 3. το σύνολο 
των ενεργειών και η ευθύνη για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης, έρ-
γου, σκοπού κ.λπ.: το πρόγραµµα καταρτίστηκε µε δική του ~ || η 
γιορτή διοργανώθηκε µε τη ~ τού δηµάρχου 4. ο επιµεληµένος τρόπος 
µε τον οποίο γίνεται κάτι: σκάλισµα | βιβλιοδεσία µε ιδιαίτερη ~ ΣΥΝ. 
µεράκι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φροντίς, -ίδος < θ. φρον-, ετεροιωµ. βαθµ. τού φρήν, -
ενός (βλ.λ.), αν και δεν έχει ερµηνευθεί ικανοποιητικά η κατάλ. -τίς. 
Η απλούστερη εκδοχή είναι η υιοθέτηση οδοντικού επιθήµατος -τις 
(< *-ti, πβ. κ. πίσ-τις, κύσ-τις), ενώ έχει προταθεί και η αναγωγή στο 
ρ. φροντίζω (υποχωρητ.). Τέλος, κατ' άλλη άποψη, η λ. προέρχεται από 
τ. *φρον-τρίς (µε ανοµοίωση), θηλ. τού *φρον-τήρ «στοχαστής» (µε 
επίθηµα -τήρ, πβ. κ. κρα-τήρ(]. 

φροντίζω ρ. µετβ. {φρόντισ-α, -µένος} 1. (συχνά +για) ασχολούµαι µε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπευθυνότητα µε (κάτι): - την καριέρα | τις 
σπουδές || (µτφ.) ~ την τσέπη | το πορτοφόλι µου (το οικονοµικό µου 
συµφέρον) || - για τη µόρφωση | τη συντήρηση | την ανατροφή των 
παιδιών µου || ~ για θέσεις | εισιτήρια | καθίσµατα (µεριµνώ για την 
απόκτηση θέσεων κ.λπ.) || θα φροντίσω για το θέµα | την υπόθεση σας 
ΣΥΝ. νοιάζοµαι, ενδιαφέροµαι, µεριµνώ ΑΝΤ. αµελώ 2. έχω κατά νου, 
κανονίζω ή επιδιώκω: φρόντισε αύριο να πας- µην το αµελήσεις 3. 
(+να | ώστε...) µεριµνώ από πριν, προνοώ: φρόντισε να έχεις µαζί σου 
την ταυτότητα σου 4. επιµελούµαι, περιποιούµαι (κάποιον/κάτι): ~ 
τον εαυτό µου | το ντύσιµο | την εµφάνιση | την υγεία | τη σιλουέτα 
µου || τον άρρωστο φρόντιζε µια νοσοκόµα || το παιδί φροντίζει τη 
γιαγιά του ΣΥΝ. (για ασθενή) κουράρω 5. µε προσωπική εργασία 
κάνω κάτι να βρίσκεται ή να διατηρείται σε καλή κατάσταση: ~ ΤΟ 
σπίτι | τον κήπο | το αυτοκίνητο µου 6. (η µτχ. φροντισµένος, -η, -ο) 
αυτός που έχει γίνει µε προσοχή, επιδεξιότητα και χαρα- 
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κτηρίζεται από καλό γούστο: ~ έκδοση | ντύσιµο | ύφος ΣΥΝ. περι-
ποιηµένος, επιµεληµένος, προσεγµένος ANT. πρόχειρος, κακόγουστος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φρογτίς, -ίδος (βλ.λ.)]. 

φροντιστηριακός, -ή, -ό [1846] αυτός που σχετίζεται µε φροντι-
στήριο: ~ τάξεις | πείρα | µαθήµατα. — φροντιστηριακά επίρρ. 

φροντιστήριο (το) {φροντιστηρί-ου | -ων} 1. το ιδιωτικό εκπαιδευ-
τήριο που βοηθεί τους µαθητές στα σχολικά ή πανεπιστηµιακά µα-
θήµατα και στην προετοιµασία για τις εξετάσεις τους: κάνω µαθη-
µατικά σε ~ || νοµικό ~ ΦΡ. φροντιστήριο (ξένων γλωσσών) το ιδιω-
τικό εκπαιδευτήριο όπου διδάσκονται ξένες γλώσσες 2. (συνεκδ.) η 
σειρά βοηθητικών µαθηµάτων είτε σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο είτε µε 
καθηγητή στο σπίτι για τη βελτίωση τής επίδοσης τού µαθητή: κάνω 
- στην έκθεση (παίρνω µαθήµατα) || του κάνω ~ στα µαθηµατικά (πα-
ραδίδω µαθήµατα) 3. (ειδικότ.) το πανεπιστηµιακό µάθηµα κατά το 
οποίο γίνεται εξέταση και εφαρµογή όσων έχουν διδαχθεί 4. (σπα-
νιότ.) το σεµινάριο (βλ.λ.) 5. (µτφ.) το δασκάλεµα κάποιου από πριν, 
για το τι πρέπει να πει ή να κάνει σε συγκεκριµένη περίσταση: ήταν 
φανερό ότι οι µάρτυρες είχαν περάσει από ~ για το τι έπρεπε να πουν • 
6. αποθήκη ή το γραφείο τού φροντιστή (κυρ. θεάτρου). — (υποκ.) 
φροντιστηριάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ινστιτούτο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φροντιστήριον, στη µτγν. σηµ. «σχολείο - σπουδή», < 
φροντίζω + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. κ. γυµνασ-τήριον]. 

φροντιστηριούχος (ο/η) ιδιοκτήτης φροντιστηρίου. [ΕΤΥΜ. 
< φροντιστήριο + παραγ. επίθηµα -ούχος (< έχω)]. 

φροντιστής (ο) [αρχ.], φροντίστρια (η) {φροντιστριών} 1.ο υπεύ-
θυνος για την προµήθεια και τη φύλαξη ειδών που απαιτούνται για 
κάτι (θεατρική παράσταση, το γύρισµα κινηµατογραφικής ταινίας, 
τη λειτουργία αθλητικής οµάδας κ.λπ.) 2. ο υπεύθυνος για τη συντή-
ρηση ενός χώρου ή για τις προµήθειες σε οργανισµό, στρατόπεδο 
κ.λπ.: ~ γηπέδου | στην Ολυµπιακή Αεροπορία · 3. ο καθηγητής φρο-
ντιστηρίου ή αυτός που παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα. 

φρονώ ρ. µετβ. {φρονείς...} (λόγ.) έχω τη γνώµη, νοµίζω: εγώ ~ ότι πρέ-
πει να αντιµετωπίσουµε σοβαρότερα το ζήτηµα ΣΥΝ. θεωρώ, πιστεύω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοµίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φρονώ (-έω), ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. φρεν- τού φρήν, -
ενός (βλ.λ.)]. 

Φροσύνη (η) → Ευφροσύνη 
Φρόσω (η) → Ευφροσύνη 
φροϋδικός, -ή, -ό → φροϊδικός 
φροϋδισµος (ο) → φροϊδισµός 
φροϋδιστής (ο) -> φροϊδισµός 
φρούδος, -η, -ο (λόγ.) µάταιος, ανώφελος: ~ ελπίδες. [ΕΤΥΜ, < αρχ. 

φρούδος, αρχική σηµ. «αυτός που έχει φύγει, εξαφανιστεί», συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. προ οδού µε πρόληψη τής δα-σύτητας και 
κράση]. 

φρουί-νλασέ κ. φρουί-γκλασέ (το) {άκλ.} γλύκυσµα που παρα-
σκευάζεται από φρούτα καλυµµένα µε γλάσο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. fruit glacé < fruit «φρούτο» + glacé «παγωµένος»]. 

φρουί-ζελέ (το) {άκλ.} ζελέ από χυµό ή µε µικρά κοµµάτια φρούτων. 
[ETXM < γαλλ. gelé (ενν. fruit). Βλ. κ. ζελέ]. 

φρουκτόζη (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. απλό σάκχαρο, ισοµερές τής γλυ-
κόζης, το οποίο απαντά στα πράσινα φυτά, στους καρπούς και στο 
µέλι και έχει γεύση πιο γλυκιά από την κοινή ζάχαρη. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. fructose < λατ. frflctus «καρπός» (βλ. λ. φρούτο)]. 

φρουµάζω ρ. → φριµάζω 
φρούµασµα (το) → φρίµασµα 
φρουρά (η) 1. η φρούρηση, η φύλαξη- (συνεκδ.) 2. οµάδα προσώπων, 

κυρ. στρατιωτών, που αναλαµβάνει τη φύλαξη θέσεως ή προσώπου: 
η προσωπική - τού υπουργού || η προεδρική -1| τιµητική ~· ΦΡ. παλαιά 
φρουρά (περιληπτ.) οι παλαιότεροι σε έναν χώρο: η ~ των διηγηµα-
τογράφων | των αγωνιστών || «στο πλαίσιο τής ανανέωσης τού κόµ-
µατος, στις εκλογές για τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή δεν θα λάβουν 
µέρος κορυφαία στελέχη τής ~» (εφηµ.) 3. το σύνολο των στρατευµά-
των, τα οποία εδρεύουν σε πόλη: η ~ τής πρωτεύουσας 4. η υπηρεσία 
τού φρουρού, η βάρδια τού φρουρού: είµαι | αναλαµβάνω | µπαίνω | 
αντικαθιστώ ~· ΦΡ. αλλαγή φρουράς βλ. λ. αλλαγή. [ΕΤΥΜ αρχ., 
παράλλ. τ. τού φρουρός (βλ.λ.)]. 

φρουραρχείο (το) [1833] 1. ΣΤΡΑΤ. η στρατιωτική αρχή που εκτελεί 
χρέη αστυνοµίας, έχοντας τον έλεγχο τής εξωτερικής υπηρεσίας και 
τής εν γένει συµπεριφοράς (πειθαρχίας κ.λπ.) στρατιωτικών από µο-
νάδες που σταθµεύουν σε πόλη ή διέρχονται από αυτήν 2. (συνεκδ.) 
το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η παραπάνω αρχή. 

φρούραρχος (ο) {φρουράρχ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. ο διοικητής τού 
φρουραρχείου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φρουρά + -άρχος < άρχω]. 

φρούρηση (η) → φρουρώ 
φρούριο (το) [αρχ.] {φρουρί-ου | -ων} 1. η µεγάλη οχυρή κτηριακή ε-

γκατάσταση ή συγκρότηµα εγκαταστάσεων, όπου διευθύνεται η υπε-
ράσπιση περιοχής από εχθρική επίθεση και στην οποία µπορεί να ε-
δρεύει υψηλή στρατιωτική ή άλλη αρχή ΣΥΝ. κάστρο, πύργος, οχυρό 
2. (µτφ.) καθετί που έχει λειτουργία προστασίας, υπερασπίσεως: το 
Πανεπιστήµιο υπήρξε το ~ των δηµοκρατικών ιδεωδών. — φρουρια-
κός,-ή,-ό [1897]. 

φρουρός (ο/η) 1. πρόσωπο που φρουρεί κάποιον/κάτι: οι ~ των συνό-
ρων || βάζω ~ στην τράπεζα || υπάρχουν δύο φρουροί νύχτα-µέρα 
µπροστά στο σπίτι του ΣΥΝ. σκοπός, σωµατοφύλακας, φύλακας 2. 
(µτφ.) πρόσωπο που αναλαµβάνει να υπερασπίζεται, να προασπίζει 
κάτι: ~ τής ελευθερίας | τής δηµοκρατίας | τής ηθικής. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
*προ-/ιορός, µε πρόληψη τής δασύτητας (πβ. κ. φρούδος) 

και συναίρεση, < προ + *-horós < *-(s)woro- τού ρ. ορώ (βλ.λ.)]. 
φρουρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {φρουρείς... | φρούρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-

νος} 1. παρακολουθώ (κάτι/κάποιον), φροντίζοντας για την ασφάλεια 
του: ~ στρατόπεδο | τα σύνορα | το προεδρικό µέγαρο 2. παρακολουθώ 
(κάποιον που βρίσκεται υπό περιορισµό), προσέχοντας να µη δρα-
πετεύσει: τον κρατούµενο φρουρούν τέσσερεις αστυνοµικοί ΣΥΝ. επι-
τηρώ, περιφρουρώ, φυλάω. — φρούρηση (η) [µτγν.]. 

φρουταγορά (η) υπαίθρια αγορά ή κατάστηµα όπου πωλούνται 
φρούτα. 

φρουτάκια (τα) {χωρ. γεν.} τυχερό παιχνίδι στο οποίο ο παίκτης προ-
σπαθεί να επιτύχει την εµφάνιση τριών όµοιων εικόνων (συνήθ. 
φρούτων) στην οθόνη ειδικής συσκευής. 

φρουτιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} επιτραπέζιο σκεύος στο οποίο τοπο-
θετούνται φρούτα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. fruttiera < frutto (βλ. λ. φρούτο)]. 

φρούτο (το) 1. ο εδώδιµος νωπός καρπός δέντρου ή θάµνου, που συ-
νήθ. έχει γλυκιά γεύση και τρώγεται ως επιδόρπιο (π.χ. µήλο, πορτο-
κάλι, φράουλα, πεπόνι κ.ά.): καθαρίζω τα - (τους αφαιρώ τη φλούδα) 
2. (µτφ.-ειρων.) για πρόσωπο ή κατάσταση που ξενίζει, προκαλεί αρ-
νητική εντύπωση ή δυσάρεστη έκπληξη: Καινούργιο - κι αυτό! Πώς 
βρέθηκε αυτό το ψώνιο µε εκποµπή στην τηλεόραση; || «ο ορθολογι-
σµός θεωρείται δυτικό ~, µε αποτέλεσµα να µην είναι ιδιαίτερα δη-
µοφιλής τον τελευταίο καιρό» (εφηµ.). — (υποκ.) φρουτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. frutto < λατ. fructus «καρπός» < p. fruor «καρπούµαι, 
χρησιµοποιώ»]. 

φρουτόδεντρο (το) το οπωροφόρο δέντρο. 
φρουτοθεραπεία (η) {φρουτοθεραπειών} η θεραπεία που βασίζεται 

στη διατροφή µε φρούτα. 
φρουτόκρεµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) κρέµα φτειαγµένη από πολτο-
ποιηµένα φρούτα, συνήθ. ως παιδική τροφή. 

φρουτοσαλάτα (η) {δύσχρ. φρουτοσαλατών} ψιλοκοµµένα φρούτα 
ανακατεµένα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fruit salad]. 

φρουτοφαγία (η) {χωρ. πληθ.} το να τρώει κανείς πολλά φρούτα: η ~ 
αποτελείς στοιχείο τής υγιεινής διατροφής. 

φρουτοφάγος, -ος, -ο αυτός που τρώει πολλά φρούτα. 
φρουτοχυµός (ο) ο χυµός που φτειάχνεται µε στείψιµο φρούτων: 

φρέσκος | απολαυστικός ~. [ΕΤΎΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fruit 
juice]. 

φρουφρού (το) {άκλ.} 1. το θρόισµα λεπτού υφάσµατος ή φορέµατος 
2. ο φραµπαλάς- ΦΡ. (όλο) φρουφρού και αρώµατα (ως χαρακτηρι-
σµός) για πρόσωπο επιφανειακό, που ενεργεί µε επιδεικτικό, θορυ-
βώδη αλλά ανούσιο τρόπο, µε σκοπό τον εντυπωσιασµό: µην τον 
παίρνεις στα σοβαρά- είναι όλο ~. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ., πιθ. < γαλλ. 
froufrou]. 

φρυάζω ρ. αµετβ. {(ε)φρύαξα} (λόγ.) 1. (για άλογα) φριµάζω 2. (για 
πρόσ.) κυριεύοµαι από θυµό, εξοργίζοµαι: φρύαξε όταν το έµαθε. — 
φρύανµα (το) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φρυάσσω < αρχ. φρυάσσοµαι (-ττ-) «φριµάζω, χρεµε-
τίζω», εκφραστ. ρ. (όπως και το συνώνυµο φριµάσσοµαι), αβεβ. ετύ-
µου. Έχει προταθεί η σύνδεση µε το ουσ. φρέαρ (βλ.λ.) µέσω τής µη-
δενισµ. βαθµ. *bhru (τής ρίζας *bhr-ew-), ενώ κατ' άλλη άποψη το ρ. 
αποτελεί µεταπλασµ. τ. τού φριµάσσοµαι µε την επίδρ. τού ουσ. 
ρύαξ, -ακος]. 

φρυγανιά (η) η ψηµένη (σε φρυγανιέρα ή γκριλ) φέτα ψωµιού. — 
(υποκ.) φριιγανίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < φρυγανίζω (υποχωρητ.)]. 

φρυγανιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η οικιακή ηλεκτρική συσκευή που 
ψήνει φέτες ψωµιού, για να γίνουν φρυγανιές. [ΕΤΥΜ. < φρυγανιά + 
παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. σαλατ-ιέρά]. 

φρυγανίζω ρ. µετβ. {φρυγάνισ-α, -τηκα, -µένος) ψήνω (φέτα ψω-
µιού), ιόστε να γίνει τραγανή. — φρυγάνισµα (το). [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. φρύγανον (βλ.λ.)]. 

φρύγανο (το) {φρύγανων} 1. ποώδες φυτό µε ξυλώδη βλαστό ή µι-
κρού µεγέθους θάµνος, που φυτρώνει σε άγονους και βραχώδεις τό-
πους καθώς και οι άκρες των βλαστών του ξεραίνονται σε περιόδους 
ξηρασίας: στα ~ ανήκουν το θυµάρι, η φασκοµηλιά κ.ά. 2. ξερό κλαδί 
ή θάµνος που χρησιµοποιείται για το άναµµα φωτιάς ΣΥΝ. χαµό-
κλαδο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φρύγανον < φρύγω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ανον, πβ. 
κ. λάχ-ανον, τρύπ-ανον]. 

<ρρυγανώδης, -ης, -ες [µτγν.] {φρυγανώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. 
αυτός που έχει τη µορφή φρύγανων 2. γεµάτος φρύγανα. 

Φρύγος (ο) {Φρυγών} ΙΣΤ. µέλος αρχαίου λαού, ο οποίος αρχικά κα-
τοικούσε στη Θράκη και αργότερα (2400-2000 π.Χ.) µετακινήθηκε στη 
Β. Μικρά Ασία, όπου ανέπτυξε σηµαντικό πολιτισµό. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. Φρύξ, -γός, βλ. λ. Φρυγία]. 

Φρυγία (η) αρχαία χώρα τής Β∆. Μικράς Ασίας. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου. Σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο, οι Φρύγες ονοµάζονταν επίσης 
Βρίγες | Βρύγες | Βρύγοι και ήταν γείτονες των Μακεδόνων, ενώ τον 
12ο π.Χ. αι. µετακινήθηκαν προς την Μικρά Ασία. Μολονότι 
θεωρούνται I.E. φύλο, δεν έχει τεκµηριωθεί επαρκώς η σύνδεση µε την 
I.E. γλώσσα], 

φρυγικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Φρύγες ή τη 
Φρυγία: ~ γλώσσα | πολιτισµός 2. ΙΣΤ. φρυγικός σκούφος | πίλος (α) 
κάλυµµα τού κεφαλιού σε σχήµα κόλουρου κώνου µε την κορυφή να 
κλίνει προς τα εµπρός, το οποίο συνήθιζαν να φορούν οι Φρύγες (β) 
κάλυµµα τού κεφαλιού όµοιο µε το παραπάνω, που υπήρξε σύµβολο 
επαναστατών σε διάφορες αστικές δηµοκρατικές επαναστάσεις (στις 
Κάτω Χώρες, στη Β. Αµερική, των Ιακωβίνων κατά τη Γαλλική Επα- 



φρύγω 1906 φτελιά 
 

νάσταση). Επίσης φρύγιος, -α, -ο [αρχ.]. 
φρύγω ρ. µετβ. (φρυγµένος) ξεροψήνω, καβουρντίζω: φρυγµένα αµύ-
γδαλα. — φρυγµός (ο) [µτγν.] κ. φρύξη (η) [µτγν.] (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
αρχ. < *bhr-ug- (µε παρέκταση -g- και φωνηεντικό ένθηµα -u-(, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *bher- «ψήνω, µαγειρεύω», πβ. σανσκρ. 
bhrjjâti «ψήνει», λατ. fr-i-g-ëre «ψήνω, τηγανίζω» (> γαλλ. frire, ισπ. 
freir), λετ. birga «ατµός, αχνός» κ.ά.]. 

φρυδάς (ο) {φρυδάδες} (εκφραστ.) ο άνδρας που έχει µεγάλα ή πυ-
κνά φρύδια. 

φρυδάτος, -η, -ο αυτός που έχει µεγάλα ή πυκνά φρύδια. 
[ΕΤΥΜ. < φρύδι + παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. χνουδ-άτος]. 

φρύδι (το) {φρυδ-ιού | -ιών} 1. λωρίδα από κοντές τρίχες σε σχήµα 
ηµισελήνου, η οποία περιβάλλει το άνω µέρος των µατιών και τα 
προστατεύει από τον ιδρώτα: σµίγω | σηκώνω τα ~ 2. (µτφ.) το χείλος, 
η άκρη υψώµατος, η κορυφογραµµή: στο ~ τού γκρεµού | τής πλα-
γιάς. — (υποκ.) φρυδάκι (το), (µεγεθ.) φρυδάρα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µτγν. όφρύδιον, υποκ. τού αρχ. όφρϋς (ή) < ο- προθε-µατ. + -φρϋς < I.E. 
j*bhrü- «φρύδι», πβ. σανσκρ. bhrûh, αρχ. ιρλ. for-bru, αρχ. σλαβ. 
bruvi, αρχ. σκανδ. brun, µακεδ. άβροϋτες κ.ά. Κατ' άλ-λην υπόθεση, η 
λ. όφρϋς σχηµατίστηκε από τ. *όπ-φρϋς, όπου το όπ-αποτελεί ριζικό 
θ. τού παρακ. όπ-ωπ-α (βλ. λ. όµµα) και από το φρΰς (< I.E. *bhrû-), 
πβ. κ. αγγλ. eye-brow]. 

φρυκτός, -ή, -ό (αρχαιοπρ.) ο ξεροψηµένος, ο καβουρντισµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φρύγω (βλ.λ.)]. 

φρυκτωρία (η) {φρυκτωριών} (κατά την αρχαιότητα) η µετάδοση ση-
µάτων µε πυρσούς κατά τη νύκτα σε µακρινές αποστάσεις. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < φρυκτωρός < φρυκτός «πυρσός» (βλ.λ.) + -ωρός (µε έκταση 
τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ορώ, πβ. κ. θυρ-ωρός]. 

Φρύνη (η) 1. αρχαία Αθηναία εταίρα (365-310 π.Χ.), φηµισµένη για 
την εξαιρετική οµορφιά της 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. 
όν. < φρϋνος (βλ.λ.)]. 

Φρύνιχος (ο) {-ου κ. -ίχου} αρχαίος Αθηναίος τραγικός ποιητής (6ος 
αι. π.Χ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < φρϋνος (βλ.λ.)]. 

φρύνος (ο) αµφίβιο χωρίς ουρά, συγγενές προς τον βάτραχο, που 
όµως έχει µεγαλύτερο σώµα, πιο αδύνατα πίσω πόδια, δέρµα τραχύ 
και ξηρό, γεµάτο εξογκώµατα και παραµένει συχνότερα στην ξηρά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φρϋνος < *bhr-ü-no- (µε παραγ. επίθηµα -no-), µηδενισµ. 
βαθµ. (µε παρέκταση -û-) τού I.E. *bher- «λαµπρός, καφετής, καστα-
νός», πβ. σανσκρ. babhruh, «καστανοκόκκινος», λατ. fiber «κάστο-
ρας», αρχ. γερµ. brun «ανοιχτό καφέ χρώµα» (> γερµ. braun, αγγλ. 
brown) κ.ά. Είναι προφανές ότι η λ. φρϋνος αναφερόταν εξαρχής σε 
ζώα που έχουν ανοιχτό καφέ χρώµα και κατέληξε να προσδιορίζει το 
συγκεκριµένο αµφίβιο]. 

φρύξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} το καβούρντισµα, το ξεροψήσιµο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φρύξις < αρχ. φρύγω (βλ.λ.)]. 

-φρων, -φρων, -φρον (λόγ.) λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέ-
των που δηλώνει: 1. ότι κάποιος έχει ορισµένες πεποιθήσεις: βασιλό-
φρων, εθνικό-φρων 2. ότι κάποιος έχει συγκεκριµένη άποψη για τον 
εαυτό του και αντίστοιχη συµπεριφορά: ταπεινό-φρων, µετριό-φρων 
3. ότι κάποιος βρίσκεται σε συγκεκριµένη πνευµατική κατάσταση: 
σώ-φρων, ά-φρων, παρά-φρων. Επίσης (προφορ.) -φρονας (ο/η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. ά-φρων, 
σώ-φρων, µτγν. ταπεινό-φρων), που προέρχεται από µεταπτωτ. βαθµ. 
τού φρήν, φρενός (βλ.λ.)]. 

φταίξιµο (το) {φταιξίµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) η υπαιτιότητα, η 
ευθύνη για δυσάρεστο συµβάν: το ~ δεν είναι δικό µου || ο κατηγο-
ρούµενος ρίχνει το ~ στον φίλο του ΣΥΝ. ενοχή. [ΕΤΥΜ. Από το θ. τού 
αορ. έ-φταιξ-α (ρ. φταίω) και το παραγ. επίθηµα -ιµο, πβ. κ. τρέξ-ιµο]. 

φταίχτης (ο) {φταιχτών}, φταίχτρα (η) {δύσχρ. φταιχτρων) (καθηµ.) 
πρόσωπο που φταίει για κάτι. [ΕΤΥΜ. Από το θ. τού αορ. έ-φταιξ-α 
(ρ. φταίω), πβ. κ. παίχ-της]. 

φταίω κ. (λόγ.) πταίω ρ. αµετβ. {φταί-ω, φται-ς, -ει, -µε, -τε, -νε | 
έφταιξα} 1. είµαι υπαίτιος, ένοχος: φταίνε οι γονείς για την κακή 
ανατροφή των παιδιών τους || εσύ φταις γι'αυτό που έπαθα· ΦΡ. (α) τι 
φταίω για να εκφραστεί η διαµαρτυρία κάποιου που αδικείται, 
επειδή υφίσταται τις συνέπειες από κάτι για το οποίο δεν έχει ο ίδιος 
ευθύνη: ~ εγώ, αν εσύ είσαι ανίκανος; || κι εγώ ~; || τι φταις κι εσύ, να 
βασανίζεσαι µαζί µου; (δεν πρέπει να βασανίζεσαι κι εσύ µαζί µου) 
(β) φταίω (σε κάποιον) (i) (συνήθ. αρνητ.) θεωρούµαι αιτία ή υπεύθυ-
νος για κάτι κακό (από κάποιον): (ειρων.) τόσα άλλα προβλήµατα 
υπάρχουν, αυτό σου έφταιξε; (αυτό είναι το πρόβληµα σου;) (ii) ενο-
χλώ (κάποιον): τι σου έφταιξε το σκυλί και το κακοµεταχειρίζεσαι 
έτσι; (γιατί το κακοµεταχειρίζεσαι;) || συνεχώς βρίσκει αφορµή για να 
γκρινιάζει- πότε του φταίει το φαΐ, πότε το σπίτι (γ) έφταιξε ο γάι-
δαρος και δέρνουν το σαµάρι (παροιµ.) για περιπτώσεις που, αντί 
για τον ένοχο, τιµωρείται ένας αθώος ή κάποιος που έχει έµµεση σχέ-
ση µε το πρόβληµα (δ) τις πταίει; βλ. λ. τις' 2. (σε παρελθοντικούς 
χρόνους) διαπράττω σφάλµα, παράπτωµα: αν έφταιξα σε τίποτε, σου 
ζητώ συγγνώµη || παραδέχοµαι ότι έφταιξα 3. (τριτοπρόσ. φταίει, 
φταίνε) για τον προσδιορισµό τού αιτίου ή τού ενόχου: «τι να φταίει, 
τι να φταίει που δεν πήγαµε µπροστά;» (τραγ.) || ίσως φταίει το ότι δεν 
υπήρξε εκεί µια αντίστοιχη αστική τάξη, ίσως φταίνε και οι δια-
φορετικές συνθήκες. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. πταίω, αγν. ετύµου, εκφραστ. p., που εµφανίζει 
όµοια κατάλ. προς τα ρ. παίω, ραίω]. 

φτάνω ρ. → φθάνω 
φταρνίζοµαι ρ. → φτερνίζοµαι 

φτάρνισµα (το) -+ φτέρνισµα 
φτάσιµο (το) {φτασίµατος | χωρ. πληθ.} ο άφιξη, ο ερχοµός. 
φτασµένος, -η, -ο αυτός που είναι επιτυχηµένος στον χώρο του: στα 

30 του ήταν κιόλας ένας ~ γιατρός | δικηγόρος. 
φτειανµένος, -η, -ο 1. αυτός που είναι καλά αποκατεστηµένος 

επαγγελµατικά, οικονοµικά κ.λπ.: δεν έχει ανάγκη αυτός, είναι καλά 
~ µε τα λεφτά τού µπαµπά 2. αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση ευ-
θυµίας επειδή έχει καταναλώσει οινοπνευµατώδες ποτό: όταν βγήκα-
µε το βράδυ ήταν ήδη ~ 3. αυτός που βρίσκεται υπό την επήρεια ναρ-
κωτικών ουσιών 4. αυτός που είναι έτοιµος για ερωτική συνεύρεση. 

φτειάνω ρ. → φτειάχνω 
φτειάξη (η) (σχολ. ορθ. φτιάξη) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ο τρόπος µε τον 
οποίο είναι φτειαγµένο κάτι: είναι από τη - του πολύ πρακτικό 2. (για 
πρόσ.) η εξωτερική εµφάνιση 3. ο ιδιαίτερος χαρακτήρας που έχει 
κανείς, η ιδιοσυγκρασία: δεν είναι στη - του να λέει ψέµατα. [ΕΤΥΜ 
< *εύθείασις < µεσν. εύθειάζω, βλ. λ. φτειάχνω]. 

φτειαξιά κ. φτειασιά (η) (σχολ. ορθ. φτιαξια) η κατασκευή τού σώ-
µατος, ο τύπος τού σώµατος: είχε ωραία ~. 

φτειάξιµο κ. φτειάσιµο (το) -> φτειάχνω 
φτειασίδι κ. (λαϊκ.) φκειασίδι (το) (σχολ. ορθ. φτιασίδι κ. φκιασίδι) 

{συνήθ. στον πληθ.} το στολίδι, το ψιµύθιο: της αρέσει να ντύνεται 
απλά, χωρίς φτειασίδια || (µτφ.) ο λόγος του µεστός, λιτός, χωρίς 
φτειασίδια. 
[ΕΤΥΜ. < *εύθείασις (< µεσν. εύθειάζω, βλ. λ. φτειάχνω) + παραγ. επί-
θηµα -ίδι, πβ. κ. στολ-ίδι]. 

φτειασιδώνω κ. (λαϊκ.) φκειασιδώνω ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. φτιασι-
δώνω κ. φκιασιδώνω) {φτειασίδω-σα, -θηκα, -µένος} στολίζω, καλλω-
πίζω µε φτειασίδια (κάποιον)· συχνά ειρων.: ώρες τη φτειασιδώνανε 
για να εµφανιστεί στην εκδήλωση. — φτειασίδωµα κ. (λαϊκ.) φκεια-
σίδωµα (το). 

φτειαστός, -ή, -ό → φτειαχτός 
φτειάχνω κ. (λαϊκ.) φκειαχνω κ. φτειάνω [µεσν.] κ. φκειάνω ρ. µετβ. 
κ. αµετβ. (σχολ. ορθ. φτιάχνω κ. φκιάχνω κ. φτιάνω κ. φκιάνω) [έ-φτεια-
ξα κ. -σα, φτειά-χτηκα κ. -στηκα, -γµένος κ. -σµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
δηµιουργώ κάτι, είτε µε µηχανικά µέσα είτε µε ενέργειες µου είτε µε 
τη σκέψη και τον λόγο: το εργοστάσιο του έφτειαχνε έπιπλα || ~ σπίτι 
στην Πάρο || τα βιβλία φτειάχνονται από χαρτί || ~ σχέδια | µια 
καινούργια λέξη | µια θεωρία || - ένα µουσικό συγκρότηµα ΣΥΝ. κα-
τασκευάζω 2. (ειδικότ.) ετοιµάζω: φτειάξε µου έναν καφέ || ~ το φα-
γητό | έναν κατάλογο µε ονόµατα 3. δίνω σε (κάτι) τη µορφή που πρέ-
πει να έχει, τακτοποιώ: ~ το κρεβάτι | το δωµάτιο µου || έφτειαξε τα 
µαλλιά της και ποζάρισε για φωτογραφία 4. (α) διορθώνω: ~ το ρολόι 
µου, που πηγαίνει µπροστά (β) επισκευάζω: πότε θα έρθει ο ηλεκτρο-
νικός, να φτειάξει την τηλεόραση; || προσπαθεί να φτειάξει τα φρένα 
τού αυτοκινήτου 5. (γενικότ.) βελτιώνω, κάνω (κάτι) να γίνει καλύτε-
ρο, να έρθει σε καλύτερη κατάσταση: το χαµοµήλι θα σου φτειάξει το 
στοµάχι- ΦΡ. (α) (οικ.) (κάτι | κάποιος) µε φτειάχνει (i) (κάτι/κάποιος) 
µε κάνει να νιώθω καλύτερα, µου προκαλεί ευθυµία (ii) (κάποιος) µε 
διεγείρει ερωτικά, µε ανάβει: ξέρει να µε φτειάχνει µε κάθε του άγ-
γιγµα (β) φτειάχνω τη µέρα (κάποιου) κάνω κάποιον να αισθανθεί 
ευχάριστα: µε το κοπλιµέντο που µου έκανε µου έφτειαξε τη µέρα 6. 
(λαϊκ.) ασχολούµαι (µε κάτι): τι φτειάχνεις σήµερα; ΦΡ. (λαϊκ.) τι 
φτειάχνεις; πώς πας, τι κάνεις; 7. τιµωρώ, κυρ. στη ΦΡ. θα σε 
φτειάξω!: άσ' τον και θα σ' τον φτειάξω εγώ! ΣΥΝ. θα σε κανονίσω, θα 
σε τακτοποιήσω, θα σου δείξω εγώ! · ΦΡ. (α) τα φτειάχνω (µε κάποιον) 
(i) συµφιλιώνοµαι: είχαν τσακωθεί, αλλά τώρα τα έχουν φτειάξει (ii) 
δηµιουργώ ερωτικό δεσµό: τη γνώρισε στο γραφείο, του άρεσε και τα 
'φτειαξε µαζί της || τους τα 'φτειαξε µια κοινή τους φίλη (β) τη 
φτειάχνω (σε κάποιον) εξαπατώ (κάποιον): µου την έφτειαξαν µου 
πήραν 100.000 δρχ. χιλιάδες τάχα δανεικά και εξαφανίστηκαν♦ 8. (α-
µετβ.) βελτιώνοµαι: από αύριο θα φτειάξει ο καιρός || ακόµη είναι µι-
κρός και δεν καταλαβαίνει- όταν µεγαλώσει, θα φτειάξει || ο κόσµος 
ελπίζει ότι µετά από τόση λιτότητα θα φτειάξει η κατάσταση || µε τη 
λιακάδα µού φτειάχνει η διάθεση- (µεσοπαθ. φτειάχνοµαι) 9. αποκα-
θίσταµαι ικανοποιητικά (στον επαγγελµατικό και κοινωνικό τοµέα): 
φτειάχτηκε ήδη σε σχετικά µικρή ηλικία || ανακατεύτηκε µε το εµπόριο 
και φτειάχτηκε 10. καλλωπίζοµαι, στολίζοµαι: συνηθίζει να 
φτειάχνεται µε τις ώρες στον καθρέφτη || πάω να φτειαχτώ, γιατί πε-
ριµένω κόσµο απόψε- (αργκό) 11. (α) έρχοµαι σε κατάσταση ευθυµίας 
µεθώντας ελαφρά: µε δύο σφηνάκια φτειάχτηκε ο φίλος µας (β) έρ-
χοµαι στα κέφια µου, φτάνω σε µεγάλη ευδιαθεσία: ~, όταν µου λες 
τέτοια || πάµε ν'ακούσουµε τραγούδια, να φτειαχτούµε 12. διεγείροµαι 
ερωτικά 13. βρίσκοµαι υπό την επήρεια ναρκωτικών: από το βλέµµα 
του φαινόταν ότι ήταν φτειαγµένος ΣΥΝ. µαστουρώνω 14. (η µετοχή 
φτειαγµένος, -η, -ο) βλ.λ. — φτειάξιµο κ. φτειάσιµο κ. (λαϊκ.) 
φκειάσιµο (σχολ. ορθ. φτιάξιµο, φκιάσιµό). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. φτειάνω (κατά τα ρ. σε -χνω, πβ. σπρώ-χνω, διώ-χνω, που 
σχηµατίζουν αοριστικό θ. µε χαρακτήρα -ξ-) < φθειάνω < *φθει-άζω 
(κατά τα ρ. σε -νω) < εύθειάζω «ισιώνω, διορθώνω» (µε σίγηση τού 
άτονου αρκτικού /e/, πβ. κ. εύθηνός - φτηνός) < αρχ. ευθύς. Η γρ. µε -
ι- (φτιάχνω) δεν έχει ετυµολ. στήριξη]. φτειαχτός, -ή, -ό κ. φτειαστός 
(σχολ. ορθ. φτιαχτός κ. φτιαστός) (καθηµ.-κακόσ.) 1. µη φυσικός 
ΣΥΝ. τεχνητός 2. µη αληθινός, προσποιητός: το επεισόδιο ήταν ~· 
είχαν συνεννοηθεί από πριν να κάνουν ότι µαλώνουν || ~ αποτέλεσµα | 
αγώνες ΣΥΝ. στηµένος, προσυ-νεννοηµένος, σικέ. φτελιά (η) 
µακρόβιο και υψηλόκορµο δέντρο, το οποίο καλλιεργείται πολλές 
φορές ως καλλωπιστικό και χαρακτηρίζεται για την ανθεκτικότητα 
τού ξύλου του στο νερό ΣΥΝ. (διαλεκτ.) καραγάτσι. Επίσης (λόγ.) 
πτελέα 



φτενός 1907 φτυάρι 
 

[ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < αρχ. πτελέα (ήδη µυκ. pte-re-wa | pe-te-re-wa), 
αγν. ετύµου. Η λ. φαίνεται να εµφανίζει παραγ. επίθηµα -έα (πβ. µηλ-
έα, ίτ-εα, συκ-έη), αλλά το µυκ. -ewa γεννά προβλήµατα. Έχει διατυ-
πωθεί η άποψη ότι η λ. συνδ. µε το µτγν. πτέλας «αγριόχοιρος», µε 
την έννοια ότι ο αγριόχοιρος συχνάζει σε περιοχές µε τέτοια δέντρα 
(πβ. κ. γερµ. Eber «αγριόχοιρος» - Eberesche «φτελιά»). Το αρµ. t'eli 
«φτελιά» ίσως αποτελεί δάνειο από την Ελληνική]. 

φτενός, -ή, -ό (λαϊκ.) λεπτός, αδύνατος ΣΥΝ. λιγνός, ψιλός, ισχνός, 
αδύνατος, άπαχος ANT. χοντρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < πτενός «λεπτός» < ουσ. πτενόν «φτερό» (< αρχ. πτη-νόν)].# 

φτενόφλουδος, -η, -ο (καρπός) που έχει φτενή φλούδα ΣΥΝ. ψιλό-
φλρυδος. 

φτέρη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ποώδες φυτό χωρίς άνθη και σπόρους, το 
οποίο εµφανίζεται σε χιλιάδες διαφορετικά είδη, ορισµένα από τα 
οποία καλλιεργούνται ως διακοσµητικά, και χαρακτηρίζεται από την 
ιδιότητα του να πολλαπλασιάζεται µε σπόρια (βλ. λ. σπόριο)· ΦΡ. λα-
γός τη φτέρη έσειε | κούναγε, κακό τής κεφαλής του για περιπτώ-
σεις που κάποιος δεν προσέχει κάτι που τον προστατεύει και προκα-
λεί µόνος του το κακό του. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πτέρις, -εως < αρχ. 
πτερόν]. 

φτεριάζω ρ. αµετβ. {φτέριασα} (για νεοσσό) βγάζω φτερά, φτερώνω. — 
φτέριασµα (το). 

φτέρνα κ. (λόγ.) πτέρνα (η) {φτερνών} 1. το οπίσθιο µέρος τού πέλ-
µατος τού ανθρώπινου ποδιού- ΦΡ. (α) αχίλλειος πτέρνα βλ. λ. αχίλ-
λειος (β) οι φτέρνες του χτυπούν στις πλάτες | στους ώµους για πο-
λύ γρήγορη φυγή κάποιου που κινδυνεύει (πβ. τα πόδια του έφταναν 
στους ώµους) 2. (συνεκδ.) το πίσω µέρος τού παπουτσιού ή τής κάλ-
τσας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πτέρνη < I.E. *persnä «φτέρνα» (για την εναλλαγή 
τού αρκτικού *pt- | *ρ-, πβ. κ. πτόλις - πόλις, πτόλεµος - πόλεµος), πβ. 
σανσκρ. pärsni- «φτέρνα», λατ. perna «χοιροµέρι, ζαµπόν» (> ισπ. 
pierna), χεττ. parSna «άνω µέρος τού µηρού», γοτθ. fairzna «φτέρνα» 
(> γερµ. Ferse) κ.ά. Το µυκ. pte-no (δυϊκός πτέρνω;) δηλώνει ένα τµή-
µα τής άµαξας (πιθ. τα δύο σκαλοπάτια)]. 

φτερνιά (η) το χτύπηµα µε φτέρνα ή µε σπιρούνι. 
φτερνίζοµαι κ. φταρνίζοµαι κ. (λόγ.) πταρνιζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. 

{φτερνίστηκα} εκπνέω απότοµα και µε θόρυβο, κυρ. εξαιτίας ερεθισµού 
στη µύτη ή στις ρινικές κοιλότητες (π.χ. από σκόνη ή κρύωµα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πτάρνυµαι, µε την προσθήκη τού επιθήµατος -ίζω | -
οµαι, < *ptr-nu- (µε επίθηµα *neu- | *nu-), συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*p(s)ter- «φταρνίζοµαι», πβ. αρµ. p'rngam, λατ. sternuere (> γαλλ. 
éternuer, ισπ. estornudar) κ.ά. Η I.E. ρίζα έχει προφανώς ηχοµιµητ. 
προέλευση, o νεοελλ. τ. φτερνίζοµαι παρουσιάζει τροπή τού -α- σε -
ε- σε περιβάλλον υγρού (πβ. κρεβάτι - κράβατος), ίσως µε την επίδρ. 
τής λ. φτέρνα]. 

φτέρνισµα κ. φτάρνισµα (το) {φτερνίσµ-ατος | -ατα, -άτων} ο 
αντανακλαστικός σπασµός των αναπνευστικών µυών, κυρ. εξαιτίας 
ερεθισµού στη µύτη ή στις ρινικές κοιλότητες, ο οποίος προκαλεί 
απότοµη εκπνοή µε έντονο χαρακτηριστικό ήχο. 

φτερνιστήρι (το) [µεσν.] {φτερνιστηρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο πτερνι-
στήρας, το σπιρούνι. 

φτερνοκοπω ρ. µετβ. {φτερνοκοπείς... | φτερνοκόπησα) χτυπώ µε τις 
φτέρνες ή µε το φτερνιστήρι. — φτερνοκόπηµα (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
πτερνοκοπώ < πτέρνα + -κοπώ (< κόπτω), πβ. κ. πλευ-ρο-κοπώ]. 

φτερό (το) 1. ο επιδερµικός σχηµατισµός που καλύπτει το σώµα των 
πουλιών: παλιότερα από τα ~ τής χήνας κατασκευάζονταν πένες || 
φτερά και πούπουλα 2. η φτερούγα: τα ~ τού αετού | των αγγέλων || 
το πουλί άνοιξε τα - του και πέταξε µακριά || πουλί µε σπασµένα ~· 
ΦΡ. (µτφ.) (α) δίνω φτερά (σε κάποιον) δίνω θάρρος (σε κάποιον), ανυ-
ψώνω το ηθικό του (β) κόβω τα φτερά (κάποιου) βλ. λ. κόβω (γ) κάνω 
φτερά χάνοµαι, εξαφανίζοµαι (πιθ. λόγω κλοπής): η τσάντα µου έκα-
νε φτερά µέσα από το αυτοκίνητο! (δ) στο φτερό πολύ γρήγορα, στο 
άψε-σβήσε: έφερε τον καφέ - (ε) φύλλο και φτερό βλ. λ. φύλλο 3. 
εξάρτηµα µε µορφή πτερυγίου ή φτερούγας: ~ αεροπλάνου | ανεµό-
µυλου 4. το ξεσκονιστήρι µε φτερά (σηµ. 1) 5. η µεταλλική καµπυλώ-
δης προστατευτική κατασκευή που καλύπτει από πάνω τον τροχό αυ-
τοκινήτου ή δίτροχου 6. (µτφ.) η ώθηση ή η δύναµη και η ορµή: τα 
διαβάσµατα εκείνα έδωσαν φτερά στη φαντασία του || τα ~ τής ελ-
πίδας | τής νιότης 7. (στην πυγµαχία) κατηγορία φτερού κατηγορία 
στην οποία αγωνίζονται πολύ ελαφριοί πυγµάχοι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πτερόν < θ. πτ- (< I.E. *pet- «πετώ, πέφτω», βλ. λ. πέτο-µαι) + παραγ. 
επίθηµα -ε-ρον. Η λ. συνδ. επίσης µε χεττ. pattar «φτερό», αρµ. t'er 
«πλευρά», σανσκρ. patra- «φτερό, πούπουλο», αρχ. γερµ. fedara (> 
γερµ. Feder «πούπουλο»), λατ. penna «πούπουλο» (< *petnä-) κ.ά.]. 

φτεροκοπώ ρ. αµετβ. {φτεροκοπ-άς κ. -είς... | φτεροκόπησα} πετώ 
κάνοντας θόρυβο µε τα φτερά µου: «κότες και κοκόρια φτεροκοπού-
σαν κακαρίζοντας και ξεσήκωναν σκόνη και τον κόσµο» (περιοδ.). — 
φτεροκόπηµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < φτερό + -κοπώ < κόπτω, πβ. κ. πλαγιο-κοπώ]. 

φτεροπόδαρος, -η, -ο (εκφραστ.) γρήγορος στο τρέξιµο, αυτός που 
µοιάζει να έχει φτερά στα πόδια του ΣΥΝ. γοργοπόδαρος. φτερούγα (η) 
{σπάν. φτερούγων} καθένα από τα δύο συµµετρικά όργανα πτήσεως 
στα πλευρά των πουλιών και των εντόµων ΣΥΝ. φτερό (σηµ. 2)· ΦΡ. 
(µτφ.) παίρνω (κάποιον) κάτω από τις φτερούγες µου παίρνω 
(κάποιον) υπό την προστασία µου, αναλαµβάνω την προστασία 
κάποιου, συνήθ. αδυνάµου, (υποκ.) φτερουγίτσα (η). 

[ΕΤΥΜ < µεσν. πτερούγα (µε τροπή τού -υ- σε -ου- σε περιβάλλον 
υγρού) < αρχ. πτερύγιον, υποκ. τού πτέρυξ, -υγος (βλ.λ.). o τ. φτερού-
γων µε επίδρ. τού πτερύγων]. 

φτερουγίζω ρ. αµετβ. {φτερούγισα} (για πουλιά και έντοµα) 1. κουνώ 
τα φτερά µου, για να πετάξω 2. κουνώ τα φτερά µου και πετώ" ΦΡ. 
(µτφ.) φτερούγισε η καρδιά µου αισθάνθηκα µεγάλη συγκίνηση. Επί-
σης φτερουγώ {-άς...}. — φτερούγισµα (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πτερυγί£ω < πτέρυξ, -υγος (βλ. κ. φτερούγα)]. 

φτέρωµα κ. (λόγ.) πτερωµα (το) {φτερώµ-ατος | -ατα, -άτων} το σύ-
νολο των φτερών που καλύπτουν το σώµα των πουλιών: πλούσιο | πο-
λύχρωµο | φανταχτερό -. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πτέρωµα < αρχ. πτερώ (-όω) 
< πτερόν]. 

φτερώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {φτέρω-σα, -µένος) ♦ 1. (αµετβ.) (για που-
λιά) βγάζω φτερά ♦ (µετβ.) (µτφ.) 2. κάνω (κάποιον) γρήγορο, δίνω τα-
χύτητα σε (κάποιον/κάτι): η φιλοδοξία του να νικήσει φτέρωσε τα 
πόδια του 3. ενθαρρύνω κάποιον, του δίνω κουράγιο: τον φτέρωσε µε 
τα λόγια του. [ΕΤΥΜ < αρχ. πτερώ (-όω) < πτερόν (βλ.λ.)]. 

φτερωτός, -ή, -ό κ. (λόγ.) πτερωτός 1. αυτός που έχει φτερούγες· ΦΡ. 
(α) φτερωτός θεός ο θεός Έρωτας (β) φτερωτός κόσµος τα πουλιά 
2. (µτφ.) πολύ γρήγορος, αυτός που µοιάζει να έχει φτερά: ~ άλογο 3. 
αυτός που έχει σχηµατισµούς, οι οποίοι µοιάζουν µε φτερούγες (πτε-
ρύγια): ~ τροχός 4. φτερωτή (η) (α) ο τροχός νερόµυλου, ο οποίος φέ-
ρει πτερύγια: «γύρνα ~ τού µύλου» (Φ. Γκ. Λόρκα, µετάφρ. Ν. Γκά-
τσος) (β) (γενικότ.) κάθε τροχός µε πτερύγια. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
πτερωτός < πτερώ (-όω) < πτερόν]. 

φτηνά επίρρ. → φθηνά 
φτηναίνω ρ. → φθηναίνω 
φτήνια κ. φθήνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (καθηµ.) η ιδιότητα τού 

φτηνού ή η κατάσταση κατά την οποία οι τιµές είναι χαµηλές· ΦΡ. 
(παροιµ.) η φτήνια τρώει τον παρά όταν τα προϊόντα είναι φτηνά, 
έχει κανείς την τάση να ξοδεύει πάρα πολλά χρήµατα 2. η χαµηλή 
ποιοτική στάθµη και αξία: η ~ των λόγων του | τής συµπεριφοράς 
του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια, φτώχια. 
[ΕΤΥΜ. < φτηναίνω (υποχωρητ.) < φτηνός, πβ. κ. φτωχός - φτωχαίνω -
φτώχια]. 

φτηνιάρης, -α, -ικο {φτηνιάρηδες} (µειωτ.) αυτός που έχει µικρή αξία 
ή χαµηλή ποιότητα: το εορταστικό πρόγραµµα τού καναλιού ήταν 
πολύ ~. Επίσης φτηνιάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < φτηνός + παραγ. 
επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. ζηλ-ιάρης]. 

φτηνό- (µειωτ.) α' συνθετικό που προσδίδει στο β' συνθετικό την 
ιδιότητα τού φθηνού λόγω κακής ποιότητας: φτηνο-δουλειά, φτηνο-
πάπουτσα. 

φτηνοδουλειά (η) (µειωτ.) 1. η κακής ποιότητας εργασία, που δεν 
απαιτεί µεγάλη αµοιβή 2. (συνεκδ.) το κακής ποιότητας έργο, που δεν 
στοίχισε πολλά: αυτός ο πίνακας είναι ~. 

φτηνοπρά(γ)µατα (τα) (φτηνοπρα)γ)µάτων} (µειωτ.) 1. τα πράγµατα 
χωρίς ιδιαίτερη αξία, τα φτηνά πράγµατα 2. οι ανάξιες λόγου υπο-
θέσεις: δεν ασχολούµαι µε τέτοια ~. 

φτηνός, -ή, -ό → φθηνός 
φτιασίδι (το) → φτειασίδι 
φτιασιδώνοµαι ρ. → φτειασιδώνοµαι 
φτιάχνω ρ. → φτιάχνω 
φτου επιφών. 1. ο ήχος τού φτυσίµατος· ΦΡ. (α) φτου κι απ' την αρχή 

βλ. λ. αρχή (β) (υβριστ.) φτου σου! ντροπή σου! (γ) φτου ξελευθερία! 
συνηθισµένη έκφραση στο παιδικό παιχνίδι «κρυφτό», την οποία λέει 
ο παίκτης ο οποίος ξεφεύγει και µε αυτόν τον τρόπο «ελευθερώ-νει» 
όλους τους παίκτες που έχει βρει αυτός που τα φυλάει (δ) φτου, 
κακά! (i) (οικ.) ως έκφραση αποδοκιµασίας προς κάποιον που είπε 
κακή λέξη (ii) προς µικρό παιδί για να φτύσει κάτι που έβαλε στο 
στόµα του 2. εκφράζει απογοήτευση, έντονη δυσαρέσκεια για κάτι 
που συνέβη αντίθετα από το επιθυµητό: ~, ατυχία! || ~, να πάρει ο 
διάολος! Πάλι έχασα το πορτοφόλι µου! 3. έφραζα αηδία: ~! Γα κα-
ρύδια είναι χαλασµένα! 4. για την αποτροπή βασκανίας, όταν εκ-
φράζει κανείς έντονα τον θαυµασµό του: ~ σου, κοπελάρα µου!, επί-
σης σε φρ. όπως φτου σου να µη σε µατιάσω!, φτου σου να µην αβα-
σκαθείς! και συχνά επαναλαµβανόµενο: φτου-φτου-φτου, (να µη σε 
µατιάσω)! [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ., µε την επίδρ. τού ρ. φτύνω]. 

φτουράω ρ. αµετβ. {φτουράς, -άει..., -άνε | φτούρησα) 1. (για ποσό-
τητα) είµαι αρκετός, φθάνω (και περισσεύω): ένα κιλό σιµιγδάλι και 
δεν φτούρησε για ένα ταψί 2. (για ενέργεια) ευοδώνοµαι, πετυχαίνω, 
συµφέρω: δεν ~ αυτή η επιχείρηση- πρέπει να αλλάξουµε προσανα-
τολισµούς 3. (αργκό-για πρόσ.) αξίζω, είµαι επαρκής (για κάτι): κα-
λό παιδί, αλλά δεν φτουράει ως µαθητής. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. obduro «είµαι σκληρός, αντέχω» (< προθ. ob- + duro < 
durus «σκληρός, στερεός»), κατ' επίδρ. τού ρ. φτάνω]. 

φτυάρι κ. (λαϊκ.) φκυαρι (το) {φτυαρ-ιού | -ιών) 1. εργαλείο που 
αποτελείται από ένα στειλιάρι, στην άκρη τού οποίου είναι προσαρ-
µοσµένη πλατιά µεταλλική επιφάνεια· χρησιµοποιείται για τη λήψη, 
τη µεταφορά και το ανακάτωµα στερεών υλικών (χώµατος, πετρών, 
λάσπης κ.λπ.) και, σπάνια, στο σκάψιµο 2. (µτφ.) αυτός που συνηθί-
ζει να κουτσοµπολεύει, να κακολογεί τους άλλους (βλ. κ. λ. θάβω) 3. 
µακριά ξύλινη λαβή µε πλατύ άκρο για το φούρνισµα τού ψωµιού. 
— (υποκ.) φτυαράκι (το). 
[ΕΤΥΜ όψιµο µεσν. < µτγν. πτυάριον, υποκ. τού αρχ. πτύον «φτυάρι», 
τεχν. όρ. (µε αρχικό θ. πτ- αντί τού αναµενόµενου π-), πιθ. < I.E. *peu-
/ *pu- «καθαρίζω, διυλίζω, κοσκινίζω», πβ. σανσκρ. pâvate, λατ. pürus 
«γνήσιος, αγνός» (> γαλλ. pur, αγγλ. pure), αρχ. γερµ. fowen «κοσκι-
νίζω, διυλίζω» κ.ά.]. 



φτυαριά 1908 φτωχός 
 

φτυαριά (η) 1. κάθε κίνηση τού φτυαριού για µετακίνηση ή φόρτωση 
υλικού: δεν είναι πολλά τα µπάζα, πέντε φτυαριές πράµα 2. η πο-
σότητα υλικού που χωράει στο φτυάρι: µια ~ χαλίκι 3. το χτύπηµα µε 
φτυάρι: του 'δώσε µια -. 

φτυαρίζω ρ. µετβ. {φτυάρισ-α, -µένος} ανακατεύω ή µεταφέρω µε το 
φτυάρι: ~ χώµα | πέτρες | τσιµέντο. — φτυάρισµα (το). 

φτύµα (το) {φτύµ-ατος | -ατα, -άτων) η φτυσιά, το φτύσιµο. 
[ETYM < φτύνω, πβ. κ. ντΟνω - ντύµα]. 

φτύνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έφτυσα, φτύσ-τηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) ε-
κτοξεύω από το στόµα µου σάλιο: ~ χάµω | στον δρόµο- ΦΡ. φτύνω 
(σ)τον κόρφο µου! σε περιπτώσεις αποτροπής βασκανίας ♦ (µετβ.) 2. 
ρίχνω σάλιο σε (κάποιον): τον έφτυσε µπροστά σε όλους- ΦΡ. (α) φτύ-
νω εκεί όπου έγλειφα για πρόσωπο που καταφέρεται εναντίον αυτού 
που παλιότερα επαινούσε ή γενικότ. που δείχνει αγνωµοσύνη για 
πρόσωπο ή κατάσταση που παλιότερα τον εξυπηρετούσαν: Γι να του 
πεις! Φτύνει εκεί όπου έγλειφε: όσο τους είχε ανάγκη και πληρωνόταν 
από αυτούς, δεν έλεγε κουβέντα- τώρα που εγκατέλειψε την εταιρεία, 
κατηγορεί τους πάντες! (β) (κάποιος δεν αξίζει) ούτε να τον φτύσεις 
(κάποιος) είναι άξιος κάθε περιφρόνησης (γ) φτύσε µε µη µε µατιά-
σεις! για την αποτροπή βασκανίας, όταν κάποιος εκφράζεται µε ιδι-
αίτερο θαυµασµό για κάποιον (δ) λες και τον έφτυσε στο στόµα/λες 
και τον έχει φτύσει για κάποιον που µοιάζει πολύ σε κάποιον άλλον, 
που είναι ολόιδιος: Κοίταξε πώς του µοιάζει ο γυιός του! Λες και τον 
έφτυσε στο στόµα! 3. εκτοξεύω από το στόµα µου (κάτι που είχα µέ-
σα σε αυτό): έφτυσε το κρέας, γιατί δεν του άρεσε || (µτφ.) τα τουφέ-
κια έφτυναν καυτό µολύβι- ΦΡ. (µτφ.) (α) φτύνω αίµα βλ. λ. αίµα (β) 
φτύνω τής µάννας µου το γάλα βλ. λ. γάλα 4. (µτφ.-αργκό) αγνοώ, πε-
ριφρονώ ή απορρίπτω (κάποιον), αποστρέφοµαι (κάποιον): τόσες φο-
ρές σε καλέσαµε κι εσύ µας έφτυσες (δεν ήρθες) · ΦΡ. (αργκό) τα 
φτύνω κουράζοµαι πολύ, εξαντλούµαι, αποκάµνω: κόντευε να τα φτύ-
σει απ'την πολλή δουλειά ΣΥΝ. τα παίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ 
µεσν., από τον αόρ. έπτυσα τού αρχ. πτύω, κατά το σχήµα έξυσα - ξύνω, 
έψησα - ψήνω. Το αρχ. πτύω αποτελεί εκφραστ. ρ. και λέ-ξη-ταµπού, 
αφού δηλώνει κυρ. τη σηµ. «φτύνω για να αποφύγω το "κακό 
µάτι"», µε αποτέλεσµα την ποικιλία των τ. στις διάφορες I.E. 
γλώσσες. Σε ό,τι αφορά το αρχικό θ., αν πτύω < *pjü-, τότε η λ. συνδ. 
µε αρχ. σλαβ. pljujo, λιθ. spiâuju, αρχ. ισλ. spVja (όλα µε τη σηµ. «φτύ-
νω»), ενώ αν το σύµπλεγµα πτ- (pt-) θεωρηθεί αρχαϊκό, τότε πλησιέ-
στεροι φαίνονται άλλοι I.E. τ., λ.χ. αρµ. t'uk «πτύελο», t'k'-anem «φτύ-
νω». Επίσης συγγενείς είναι και άλλες λ. µε αρχικό s-, λ.χ. λατ. 
spuere, αρχ. γερµ. splwan (> γερµ. speien), αγγλ. spit κ.ά., αλλά η ανα-
γωγή τους σε I.E. (s)p(h)j8u- | *(s)pju- παραµένει αβέβαιη]. 

φτυσιά (η) το σάλιο που φτύνει κανείς ΣΥΝ. απόπτυσµα, πτύσµα, 
πτύελο, ροχάλα. 

φτύσιµο (το) {φτυσίµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το να φτύνει κανείς 2. το 
σάλιο που φτύνει κάποιος 3. (µτφ.-αργκό) η περιφρόνηση· κυρ. στις 
ΦΡ. (α) κάποιος | κάτι δεν είναι ούτε για φτύσιµο: µου φέρθηκε πολύ 
σκάρτα, δεν είναι ούτε για φτύσιµο (β) έχω κάποιον στο φτύσιµο: 
ήταν µια εποχή που τον είχαν όλοι στο φτύσιµο- τώρα όλοι τρέχουν 
από κοντά του || τον έχουν όλοι στο ~ (τον περιφρονούν) (γ) ρίχνω σε 
κάποιον φτύσιµο: προσπάθησε να της πιάσει την κουβέντα, αλλά 
εκείνη του 'ρίξε ένα φτύσιµο! Επίσης φτυσιµατιά (η) (σηµ. 1-2). 
[ΕΤΥΜ; Από τον αόρ. έφτυσα τού ρ. φτύνω και το επίθηµα -ιµο, πβ. κ. 
ξύσ-ιµο]. 

φτύσµα (το) [αρχ,] {φτύσµ-ατος | -ατα, -άτων) το σάλιο που φτύνει 
κάποιος. 

φτυστός, -ή, -ό (εκφραστ.) εντελώς όµοιος: το µωρό είναι ~ ο πατέρας 
του ΣΥΝ. απαράλλακτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµοιος. 

φτωχαδάκι (το) {χωρ. γεν.) (εκφραστ.) ο φτωχός, κυρ. αυτός που εί-
ναι άξιος συµπάθειας ή λύπησης. [ΕΤΥΜ < φτωχός + υποκ. επίθηµα 
-αδάκι, πβ. κ. πετρ-αδάκι]. 

φτωχαίνω κ. (λόγ.) πτωχαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φτώχυνα} ♦ 1. 
(αµετβ.) γίνοµαι φτωχός: η οικογένεια τους φτώχυνε ANT. πλουτίζω 
♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάποιον/κάτι) φτωχό. — φτώχεµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 

φτώχια (η) (σχολ. ορθ. φτώχεια) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κατάσταση τού 
να είναι κανείς φτωχός, να στερείται των αναγκαίων αγαθών: ζουν 
µέσα στη ~ || η - και η ανεργία συχνά οδηγούν στο έγκληµα || όριο 
φτώχιας (όριο εισοδήµατος κάτω από το οποίο θεωρείται κανείς φτω-
χός) ΣΥΝ. πενία, ένδεια, ανέχεια, στέρηση, δυστυχία, µιζέρια, εξα-
θλίωση ANT. πλούτος, ευµάρεια- ΦΡ. (α) η φτώχια θέλει καλοπέραση 
οι φτωχοί πρέπει να χαίρονται και να διασκεδάζουν, για να µην κα-
ταβάλλονται ψυχικά από την άσχηµη κατάσταση στην οποία βρί-
σκονται (β) έξω φτώχια (και καλή καρδιά) ο φτωχός πρέπει να αντι-
µετωπίζει την κατάσταση του µε αισιοδοξία, να µη βαρύνεται ψυχι-
κά και να µην απογοητεύεται (γ) τα πολλά λόγια είναι φτώχια (i) για 
να τονιστεί η αξία τής λακωνικότητας, το ότι πρέπει να αποφεύγει 
κανείς τη φλυαρία (ii) δεν χρειάζονται περισσότερα, ανώφελα λόγια-
οτιδήποτε περισσότερο σχετικά µε κάτι είναι µάταιο να ειπωθεί: το 
πρόγραµµα σταθεροποίησης τής οικονοµίας είναι δεδοµένο- από εκεί 
και πέρα - (δ) (παροιµ.) η φτώχια φέρνει γκρίνια η φτώχια προκαλεί 
προβλήµατα και οδηγεί στη γκρίνια λόγω δυσαρέσκειας 2. (µτφ.) η 
έλλειψη αφθονίας ή επάρκειας σε κάτι: ~ ιδεών | λεξιλογίου ANT. 
πλούτος. Επίσης (λόγ.) πτωχεία [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. [ΕΤΥΜ < 
φτωχαίνω (υποχωρητ.) < φτωχός, κατά το σχήµα φτηνός -φτηναίνω - 
φτήνια, ακριβός - ακριβαίνω - ακρίβια κ.λπ. Η γρ. φτώχεια 
προϋποθέτει παραγωγή από το αρχ. πτωχεία, κάτι που δεν δι-
καιολογείται λόγω τού τονισµού τής λ. (πβ. δουλεία - δουλειά, εσο-
δεία - σοδ(ε)ιά, υγεία - (υ)γειά κ.ά.), οπότε θα αναµενόταν πτωχεία - 
*φτωχειά]. 

φτώχια: συνώνυµα. Η έννοια τής «στέρησης των αναγκαίων πό-
ρων ζωής», δηλ. τής φτώχιας, υπήρξε από τα αρχαία χρόνια ενδη-
µούσα κατάσταση σε µια µικρή χώρα µε περιορισµένους φυσικούς 
και υλικούς πόρους, όπως η Ελλάδα. Ως εκ τούτου, το σχετικό λε-
ξιλόγιο ήταν και είναι αρκετά πλούσιο. Οι αρχαίοι εξέφρασαν τη 
φτώχια µε τη λ. πενία {πένοµαι, πένης- οµόρρ. τού πόνος, πονώ 
«µοχθώ, εργάζοµαι», πενιχρός), o Ηρόδοτος (7, 102) έχει πει το χα-
ρακτηριστικό: τη 'Ελλάδι πενίη σύντροφος εστί [...] (αρετή) δε 
χρωµένη τη πενίη επαµύνεται (στην Ελλάδα µόνιµος σύντροφος 
είναι η φτώχια [...], αντιµετωπίζει δε τη φτώχια χρησιµοποιώντας 
την αρετή »). Πενία ήταν η αξιοπρεπής φτώχια, όταν κανείς κατα-
φέρνει να εξοικονοµεί τα αναγκαία µε το µεροκάµατο, αφού πέ-
νης ήταν ο φτωχός εργάτης, ο µεροκαµατιάρης (σε αντίθεση µε 
τον πλούσιο ή τον δυνάµενον «εύπορο»). Πτώχεια, αντιθέτως, 
στους αρχαίους είναι η παντελής έλλειψη των προς το ζην, που κα-
ταλήγει στην επαιτεία, τη ζητιανιά' πτωχός είναι ο ζητιάνος, o 
Αριστοφάνης στον Πλούτο (στ. 553) ορίζει τη διαφορά πτωχού και 
πένητος ως εξής: πτωχού µεν γαρ βίος [...] ζην εστί µηδέν έχοντα-
τού δέ πένητος ζην φειδόµενον και τοϊς εργοις προσέχοντα (ας 
σηµειωθεί ότι η λ. πτωχός συνδέεται ετυµολογικά µε το αρχ. πτήσ-
σω «ζαρώνω από τον φόβο µου» και ότι πτωχός είναι «ο ζαρωµέ-
νος, ο φοβισµένος, ο κακοµοίρης»). Στη Ν. Ελληνική επικράτησε 
ως γενική για «τη στέρηση πόρων προς το ζην» η λ. φτώχια (από το 
φτωχαίνω < φτωχός κατά τα φτηνός - φτηναίνω - φτήνια κ.τ.ό.), 
ενώ η πενία είναι τυπικότερος οικονοµικός όρος. Η απορία δηλώνει 
τη βεβαιωµένη (εγγράφως και τυπικώς) έλλειψη πόρων ζωής, ενώ 
οι λ. ένδεια (από το ενδεής «στερούµενος»), ανέχεια (έχω) και 
στέρηση δηλώνουν (άτυπα) επίσης την έλλειψη πόρων για να ζή-
σει κανείς. Η λ. ζητιανιά είναι ό,τι το αρχ. πτώχεια, δηλ. η επαιτεία. 
Μια σειρά λ., όπως δυστυχία, µιζέρια και εξαθλίωση, δηλώνουν τα 
υλικά, κοινωνικά και ψυχολογικά αποτελέσµατα τής φτώχιας, ενώ 
την έλλειψη χρηµάτων, που συνιστά τη φτώχια και την ανέχεια, ο 
λαός µε πικρόχολο χιούµορ χαρακτήρισε ως απενταρία {απέντα-
ρος < πεντάρα), αδεκαρία {αδέκαρος < δεκάρα), αφραγκιά {άφρα-
γκος < φράγκο) και αναπαραδιά {ava- στερητ. + παράδες «χρή-
µατα»). 

φτωχικό (το) 1. το σπίτι τού φτωχού 2. (κατ' επέκτ. ως έκφραση µε-
τριοφροσύνης) το σπίτι: καλώς όρισες στο ~ µας. 

φτωχικός, -ή, -ό κ. (λόγ.) πτωχικός 1. αυτός που ταιριάζει σε φτωχό: ~ 
ντύσιµο | γεύµα | σπίτι | γειτονιά 2. φτωχικό (το) βλ.λ. — φτωχιά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πτωχικός < πτωχός]. 

φτωχό- κ. φτωχό- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δη-
λώνουν: 1. κατάσταση φτώχιας: φτωχό-γειτονιά, φτωχό-παιδο, φτωχό-
σπιτο 2. κάτι που σχετίζεται µε τους φτωχούς: φτωχο-κοµείο, φτωχο-
λογιά. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. φτωχός (βλ.λ.)]. 

φτωχογειτονιά (η) η γειτονιά στην οποία κατοικούν φτωχοί: στις ~ 
τής Αθήνας ΣΥΝ. φτωχοµαχαλάς. 

φτωχοκοµείο (το) → πτωχοκοµείο 
φτωχοκόριτσο (το) το κορίτσι φτωχής οικογένειας ANT. πλουσιοκό-

ριτσο. 
φτωχολογιά (η) (χωρ. πληθ.} (περιληπτ.-εκφραστ.) το σύνολο των 

φτωχών: «~, για σένα κάθε µου τραγούδι» (λαϊκ. τραγ.). [ΕΤΥΜ < 
µεσν. φτωχολογία < φτωχός + -λογία < λέγω, µε τη σηµ. «συλλέγω, 
συγκεντρώνω»]. 

φτωχολόι (το) {χωρ. πληθ.) (σπανιότ.) η φτωχολογιά. 
[ΕΤΥΜ. < φτωχό- + -λόι (βλ.λ.)]. 

φτωχοµάγαζο (το) (εκφραστ.) το φτωχικό µαγαζί: δρόµοι παλιοί, γε-
µάτοι φτωχοµάγαζα. 

φτωχοµάννα (η) (εκφραστ.) ο χώρος ή ο τόπος που είναι προσιτός 
οικονοµικά και σε φτωχούς: η Αθήνα είναι ~- βρίσκει κανείς ό,τι θέ-
λει σε φτηνές τιµές || «Θεσσαλονίκη µου, µεγάλη ~» (λαϊκ. τραγ.). 

φτωχοµαχαλάς (ο) {φτωχοµαχαλάδες} η φτωχογειτονιά. 
φτωχοµπινές (ο) {φτωχοµπινέδες} (λαϊκ.-µειωτ.) κακοµοίρης, µικρός 

(που κάνει µικροαπάτες κ.λπ.). 
φτωχοντυµένος, -η, -ο αυτός που είναι ντυµένος µε φτωχικά ρούχα. 
φτωχόπαιδο (το) το παιδί φτωχής οικογένειας: ξεκίνησε από - κι έγινε 

µεγάλος και τρανός ΑΝΤ. πλουσιόπαιδο. 
φτωχοπερήφανος, -η, -ο αυτός που είναι φτωχός, αλλά διατηρεί την 

αξιοπρέπεια του ΣΥΝ. (ειρων.) ψωροπερήφανος. 
φτωχός, -ή, -ό 1. αυτός που στερείται αναγκαίων ayaQóv, που δεν 

έχει αρκετά χρήµατα για να ζήσει: ~ οικογένεια || (κ. ως ουσ.) προ-
στάτης των ~ και των αδυνάτων || «θα γυρίσει ο τροχός, θα γελάσει κι 
ο ~» (παροιµ.) ΣΥΝ. άπορος, ενδεής ΑΝΤ. πλούσιος, ευκατάστατος, 
εύπορος· ΦΡ. (α) φτωχός συγγενής βλ. λ. συγγενής (β) (παροιµ.) 
όπου φτωχός κι η µοίρα του για περιπτώσεις στις οποίες βρίσκουν 
και άλλες δυστυχίες κάποιον ήδη δυστυχή: έχασε τον γυιο του και 
τώρα έµεινε ανάπηρος- ~! 2. αυτός που δεν έχει µεγάλη χρηµατική 
αξία ή περιέχει λιγοστά πράγµατα (φανερώνοντας έλλειψη οικονοµι-
κών πόρων): ~ δώρο | γεύµα 3. οικονοµικά αδύναµος: ~ χώρες | περιοχή 
|| τα οικονοµικά µέτρα θίγουν τις φτωχότερες τάξεις- (µτφ.) 4. ελ-
λιπής, ανεπαρκής: έδαφος ~ σε φυσικούς πόρους || φαγητό ~ σε θρε-
πτικά συστατικά || ~ σοδειά 5. (σε εκφράσεις συµπάθειας, συµπόνιας) 
καηµένος, δυστυχής: τι τραβάει, ο ~! — φτωχά επίρρ., (υποκ.) φτω-
χούλης, -α, -ι/-ικο κ. φτωχούλικος, -ια, -ο κ. φτωχούτσικος, -η/-ια, -ο 
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* ΣΧΟΛΙΟ λ. συµπάθεια, φτώχια. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πτωχός < *πτω-κ-ός (µε εκφραστ. δάσυνση τού 
επιθήµατος), ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στο ρ. πτήσσω «ζαρώνω από 
φόβο» < πτά-κ-jcû (µεταπτωτ. βαθµ. τού θ. *πετά-, βλ. λ. πί-πτ-ω, πέτ-οµαι). 
Η λ. συνδ. µεταξύ άλλων µε τα αρµ. t'ak-'cim, t'ak'-eay «κρύβοµαι»]. 

φτωχόσπιτο (το) το φτωχικό σπίτι. 
φτωχοσυνοικία (η) {φτωχοσυνοικιών} η φτωχογειτονιά ΣΥΝ. φτωχο-µαχαλάς. 
φτωχοφαµελιά (η) (λαϊκ.) η φτωχή οικογένεια. 
φτωχοφαµελίτης (ο) {φτωχοφαµελιτών}, φτωχοφαµελιτισσα (η) Ιχωρ. γεν. 

πληθ.} πρόσωπο (πατέρας ή µητέρα) που έχει φτωχή οικογένεια. 
φυγάδας (ο) → φυγάς 
φυγαδεύω ρ. µετβ. {φυγάδευ-σα, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} βοηθώ (κάποιον) 

να δραπετεύσει: φίλοι του τον φυγάδευσαν στο εξωτερικό. — φυγάδευση (η) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φυγάς, -άδος (βλ.λ.)]. 

φυγάς (ο/η) (φυγάδ-α κ. -ος (θηλ. φυγάδος) | -ες} 1. ΣΤΡΑΤ. ο ανυπότακτος ή ο 
λιποτάκτης στρατιώτης 2. πρόσωπο που έχει φύγει από την πατρίδα του ως 
δραπέτης, διωκόµενος. Επίσης φυγάδας (ο). [ΕΤΥΜ αρχ. < φυγή (βλ.λ.)]. 

φυγάς, φοροφυγάς, µιγάς κ.τ.ό. Τα ονόµατα τής κατηγορίας αυτής 
σχηµατίζουν τις πλάγιες πτώσεις τού ενικού (γενική, αιτιατική) 
περιττοσύλλαβα (δηλ. µε µία επιπλέον συλλαβή). Έτσι λέµε ο φυγάς, τού 
φυγάδ-α | -ος, τον φυγάδα και όχι τού φυγά (!), τον φυγά (!) κ.τ.ό. 

φυγή (η) {χωρ. πληθ.) 1. η εσπευσµένη αποµάκρυνση από κάπου: προσπάθησε 
να διασωθεί διό τής ~ || «µια παρατεταµένη σύρραξη θα προκαλέσει ~ 
πληθυσµού προς το εξωτερικό» (εφηµ.) ΣΥΝ. φευγιό, φευγάλα, αναχώρηση 2. 
η µη επιτρεπόµενη εγκατάλειψη ενός τόπου, η αποµάκρυνση από κάποιο 
µέρος κρυφά: η ~ τού καταζητούµενου στο εξωτερικό 3. η άτακτη υποχώρηση 
στο πεδίο τής µάχης· κυρ. σε ΦΡ. όπως: έτρεψαν τον εχθρό σε άτακτη ~ 4. 
(µτφ.) το να ξεφεύγει κανείς από κάτι δυσάρεστο: η µουσική είναι γι'αυτόν µια 
~ απ'την πεζή πραγµατικότητα || τάσεις φυγής · 5. ΜΟΥΣ. η φούγκα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < φύξ, φυγός «φυγάς» (όπως απαντά σε συνθ., λ.χ. πρόσ-φυξ) < 
θ. φυγ-, µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. φεύγω (βλ.λ.)]. 

φυγο- κ. φυγό- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν:!, 
αποφυγή: φυγό-δικος, φυγο-µαχία, φυγό-ποινος, φυγο-πο-νία 2. αποµάκρυνση: 
φυγό-κεντρος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. φυγό-µα-χος, 
µτγν. φυγό-δικος), που προέρχεται από το θ. φυγ- (πβ. αόρ. β' φυγείν) τού ρ. 
φεύγω]. 

φυγόδικος (ο/η) {φυγοδίκ-ου | -ων, -ους) ΝΟΜ. Ο κατηγορούµενος που δεν 
εµφανίζεται στο δικαστήριο για να δικαστεί στην καθορισµένη δικάσιµο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < φυγο- (θ. φυγ- τού αορ. β' ε-φυγ-ον τού ρ. φεύγω) + -δικός < 
δίκη]. 

φυγοδικώ ρ. αµετβ. [αρχ.] [φυγοδικείς... | φυγοδίκησα} ΝΟΜ. αποφεύγω να 
παραστώ στο δικαστήριο, για να δικαστώ. — φυγσδικία (η) [µτγν.]. 

φυγοκεντρικός, -ή, -ό [1886] ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη φυγόκεντρο 
δύναµη: ~ διαχωριστής (διάταξη µε την οποία επιτυγχάνεται στα εργαστήρια ο 
διαχωρισµός των συστατικών µείγµατος). 

φυγόκεντρος, -η (λόγ. -ος), -ο [1843] 1. ΦΥΣ. (α) αυτός που τείνει να 
αποµακρύνεται από το κέντρο ANT. κεντροµόλος (β) φυγόκεντρος δύναµη 
πλασµατική δύναµη που εφαρµόζουµε σε ένα σώµα, το οποίο κινείται σε 
κυκλική τροχιά, µε διεύθυνση και µέγεθος ίδια προς την κεντροµόλο δύναµη, 
αλλά αντίθετη φορά 2. (µτφ.) αυτός που κινείται µε αντίθετη φορά ή 
κατεύθυνση προς ορισµένο κέντρο (εξουσίας, κρατικής οργάνωσης κλπ.): στα 
κόµµατα αναπτύσσονται ~ τάσεις (τάσεις αντίθετες προς αυτά που πρεσβεύει η 
ηγεσία). [ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. centrifugus]. 

φυγόκεντρος - κεντρόφυγος - κεντροµόλος. Στις αρχές τού 18ου αι. 
πλάστηκαν στη λόγια Λατινική τής εποχής οι λ. centripetus και centrifugus, 
για να δηλώσουν αντιστοίχως στη φυσική την κίνηση µιας δυνάµεως προς 
το κέντρο (centripetus) και την κίνηση µιας δυνάµεως από το κέντρο 
(centrifugus). H προς το κέντρο κίνηση δηλώθηκε από τα λατ. centrum 
«κέντρο» + petere «ζητώ» (> centripetus), ενώ η από το κέντρο 
αποµάκρυνση, φυγή µε τα λατ. centrum «κέντρο» + fugere «φεύγω, 
αποµακρύνοµαι» (> centrifugus). Έτσι πλάστηκαν (από τους νεολατινικούς 
όρους) οι γαλλ. όροι centripète (1700) και centrifuge (1700), από όπου οι 
αγγλ. centripetal και centrifugal. Από τους ξένους όρους οι Έλληνες δια-
φωτιστές τού 18ου αι. έπλασαν τους ελλην. όρους κεντροµόλος (< κέντρο 
+ -µόλος < αρχ. αόρ. β' ε-µολ-ον «ήλθα» τού ρ. βλώσκω [πβ. µαλών λαβε]) 
και κεντρόφυξ, -υγος (< κέντρο + -φυξ < θ. φυγ-από αόρ. β' ε-φυγ-ον του 
φεύγω [πβ. πρόσ-φυξ «πρόσφυγας»]). Και οι δύο όροι πρωτοµαρτυρούνται 
στον διαµορφωτή τής καθαρεύουσας Νικηφόρο Θεοτόκη (1766) και στον 
διδάσκαλο τού Γένους Ευγένιο Βούλγαρι (1766). Ωστόσο, έναντι τού 
αρχαίου τύπου κεντροµόλος (που θα ήταν και ορθότερος [πβ. αυτόµολος]), 
ο άλλος διδάσκαλος τού Γένους, ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, το έτος 
1812 υποστήριξε (και επέβαλε) τον τονισµό κεντροµόλος. Για το κε-
ντροµόλος προτάθηκαν και άλλες αποδόσεις (κεντροπετής, Σπυρ. 
Μαυρογένης 1863, κεντρόποδες δυνάµεις, Χριστόδ. Ακαρνάν 1786, 

κεντροφερής και κεντροδιώκτις δύναµη, Γαλλοελληνκό Λεξικό Μ. Σχινά 
και 1. Λεβαδέως), που δεν επικράτησαν. Για το κεντρόφυξ | κεντρόφυγος 
προτάθηκε από τον πολύ Κωνσταντίνο Ασώπιο (1843) ο τ. φυγόκεντρος, ο 
οποίος και επικράτησε (ο τ. φυξίκεντρος που προτάθηκε από τον Ηρακλή 
Μητσόπουλο [1845] δεν επικράτησε). 

φυγοµαχία (η) [µεσν.] (φυγοµαχιών} 1. η αποφυγή από κάποιον να πολεµήσει, 
να µπει στη µάχη, συνήθ. από δειλία 2. (συνήθ. µτφ.) η αποφυγή από κάποιον 
να εµπλακεί σε δύσκολη γι' αυτόν υπόθεση, ενώ θα έπρεπε. 

φυγόµαχος (ο/η) [αρχ.] 1. πρόσωπο που αποφεύγει να πολεµήσει, να µπει στη 
µάχη, συνήθ. από δειλία 2. (µτφ.) πρόσωπο που αποφεύγει να εµπλακεί σε 
δύσκολη γι' αυτόν υπόθεση, ενώ θα έπρεπε. 

φυγοµαχώ ρ. αµετβ. [µτγν.] (φυγοµαχείς... | φυγοµάχησα) 1. αποφεύγω 
αναµέτρηση (µάχη ή αγώνα) από δειλία 2. (µτφ.) αποφεύγω να αντιµετωπίσω 
µια δύσκολη κατάσταση: η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι 
φυγοµαχεί στη Βουλή. 

φυγόποινος, -η, -ο [1885] αυτός που έχει καταδικαστεί από δικαστήριο, αλλά 
αποφεύγει να εκτίσει την ποινή του και παραµένει ασύλληπτος. 

φυγοπόλεµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αποφεύγει να πολεµήσει λόγω δειλίας. 
φυγόπονος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποφεύγει τους κόπους, την εργασία ΣΥΝ. 

οκνηρός, τεµπέλης ΑΝΤ. εργατικός, επιµελής. — φυγοπο-νία (η) [µτγν.]. 
φυγοπονω ρ. αµετβ. [µτγν.] {φυγοπονείς...} είµαι φυγόπονος, αποφεύγω τους 

κόπους, την εργασία ΣΥΝ. τεµπελιάζω. 
φυγοστρατος (ο) [1883] (φυγοστράτ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. πρόσωπο που 

αποφεύγει την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, ο 
ανυπότακτος. — φυγοστρατία (η) [1897]. 

φύγω (να/θα) ρ. → φεύγω 
-φυής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που δηλώνουν: 1. 

(α) αυτόν που διαθέτει µια πνευµατική ικανότητα κάποιου επιπέδου: µεγαλο-
φυής, ιδιο-φυής, ευ-φυής (β) αυτόν που έχει συγκεκριµένη σωµατική 
διάπλαση: µικρο-φυής, νανο-φυής · 2. αυτόν που φυτρώνει σε συγκεκριµένο 
τόπο ή µε ορισµένο τρόπο: πετρο-φυής, αυτο-φυής 3. αυτόν που είναι 
κατάφυτος από ένα συγκεκριµένο είδος φυτού ή δέντρου: ελαιο-φυής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής 
(πβ. αρχ. εύ-φυής, προσ-φυής), που προέρχεται από το θ. τού ρ. φύω | -οµαι 
(βλ.λ.)]. 

-φυΐα λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν: 1. πνευµατική ικανότητα σε ορισµένο βαθµό ή ορισµένου τύπου: 
ιδιο-φυΐα, µεγαλο-φυΐα, ευ-φυΐα 2. δηµιουργία, γένεση: οδο-ντο-φυΐα, τριχο-
φυΐα, ονυχο-φυΐα. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. εύ-φυΐα, µτγν. 
µεγαλο-φυΐα), που προέρχεται από τα αντίστοιχα επίθετα σε -φυής (βλ.λ.)]. 

φύκι (το) {φυκ-ιού | -ιών} αυτότροφο υδρόβιο φυτό- ΦΡ. (µτφ.) (πουλώ) φύκια 
για µεταξωτές κορδέλες (σε κάποιον) παρουσιάζω ευτελή, ασήµαντα 
πράγµατα ως σπουδαία ή ακριβά (για λόγους επίδειξης ή εξαπάτησης): τόσον 
καιρό τους πουλούσε φύκια για µεταξωτές κορδέλες, ότι τάχα είχε σπουδάσει σε 
µεγάλα πανεπιστήµια, ενώ απλώς είχε παρακολουθήσει µαθήµατα σε διάφορες 
ιδιωτικές σχολές. Επίσης (επιστηµ.) φύκος [αρχ.] {φύκ-ους | -η, -ών}. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φύκιον | φυκίον, υποκ. τού ουδ. φύκος, αγν. ετύµου, λ. που 
αναφερόταν αρχικά σε ένα είδος λειχήνα, από τον οποίο παρασκευαζόταν 
κόκκινη βαφή. Η αναγωγή στο εβρ. pûk «βαφή (µατιών)» δεν θεωρείται 
πιθανή, επειδή ο σηµιτ. τ. φαίνεται να προσδιορίζει ένα είδος µαύρης βαφής]. 

φυκοστρωτος, -η, -ο στρωµένος µε φύκια. 
<ρύλαγµα (το) [µτγν.] {φυλάγµατος | χωρ. πληθ.} 1. η φύλαξη, η προστασία: το 

~ του σπιτιού | των χρηµάτων | των συνόρων 2. (ειδικότ.) η αποθήκευση και 
φύλαξη: το ~ των χαλιών σε ειδικούς χώρους || το ~ των αποσκευών σε 
αίθουσα τού αεροδροµίου 3. η προφύλαξη: ο καιρός χάλασε και χρειάζεται ~ 4. 
η επιτήρηση (για την ασφάλεια και προστασία κάποιου): το ~ των παιδιών, 
όταν λείπουν οι γονείς. 

φυλάγω ρ. → φυλάσσω 
φuλάκα (η) (αργκό-ειρων.) η φυλακή: αν συνεχίσει τις κλεψιές, θα πάει ~. 
φύλακας (ο/η) {φυλάκων} 1. πρόσωπο που φρουρεί, που επιτηρεί κάτι: ο ~ τής 

πύλης | τού µουσείου | τής σιδηροδροµικής διασταύρωσης ΦΡ. έχουν γνώση οι 
φύλακες βλ. λ. γνώση 2. ο προστάτης, ο υπερασπιστής: έχουν τον Άγιο 
Νικόλαο ~ τού νησιού τους- ΦΡ. φύλακας άγγελος βλ. λ. άγγελος 3. (µτφ.) 
πρόσωπο που διατηρεί κάτι (π.χ. παραδόσεις, έθιµα) αναλλοίωτο στον χρόνο: 
~ των παραδόσεων. [ΕΤΥΜ < αρχ. φύλαξ, -ακος, µε επίθηµα -αξ (πβ. κ. κόλ-
αξ, σκύλ-αξ), αβεβ. ετύµου. Κατά µιαν άποψη, η λ. συνδ. µε το β' συνθ. τού 
λατ. bu-bulcus «βουκόλος», su-bulcus «χοιροβοσκός», µέσω τ. *-fulcus, αλλά 
η λ. φύλαξ είναι πολύ αρχαιότερη και επιπλέον ουδέποτε δήλωσε τον φρουρό 
ζώων. Ακόµη λιγότερες πιθανότητες συγκεντρώνουν οι συνδέσεις µε τη λ. 
πύλη ή µε το θ. *bheu-dh, πβ. αρχ. πυνθάνοµαι «πληροφορούµαι, παρατηρώ», 
καθώς και µε το αρχ. φωλεός «φωλιά»]. 

-φύλακας β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. το 
πρόσωπο που προστατεύει κάτι/κάποιον: δασο-φύλακας, σωµατοφύλακας, 
αστυ-φύλακας, θαλαµο-φύλακας, φαρο-φύλακας 2. πρόσωπο, χώρο ή 
αντικείµενο σχετικά µε την αποθήκευση και διαφύλαξη: υποθηκο-φύλακας, 
αρχειο-φύλακας, χαρτο-φύλακας. [ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής 
(πβ. µτγν. σωµατο-φύλαξ, άγρο-φύλαξ, αρχ. νυκτο-φύλαξ), που προέρχεται από 
το αρχ. φύλαξ, -κος]. 



φυλακή 1910 φύλλο 
 

φυλακή (η) 1. το κτήριο στο οποίο εγκλείονται οι υπόδικοι ή κατάδι-
κοι: µπαίνω ~ || πάω | µε κλείνουν (στη) ~ (µε φυλακίζουν) || σαπίζω 
στη ~ || δραπετεύω | απολύοµαι από τη ~ || κλείνω | στέλνω κάποιον 
(στη) ~ || τρόφιµος | διευθυντής φυλακών || φυλακές ανηλίκων || »όπου 
ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει µια φυλακή» (Β. Ουγκώ)- ΦΡ. (α) κάνω 
φυλακή κλείνοµαι σε φυλακή και εκτίνω την ποινή µου: έκανε δέκα 
χρόνια φυλακή || έχω κάνει φυλακή επί χούντας, γιατί ήµουν αριστε-
ρός (β) (παροιµ.) της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες 
όποιος µπορεί να κάνει κάτι ριψοκίνδυνο, δεν φοβάται να µπει ακό-
µη και στη φυλακή ΣΥΝ. (επίσ.) σωφρονιστικό κατάστηµα, (λόγ.) δε-
σµωτήριο 2. (συνεκδ.) η ποινή τής φυλάκισης: έφαγε δέκα χρόνια - 3. 
ΣΤΡΑΤ. ποινή που προσµετρείται ως επιπλέον χρόνος θητείας 4. (µτφ.) 
οτιδήποτε (χώρος, θεσµός κ.λπ.) περιόριζα την ελευθερία: έλεγε ότι ο 
γάµος είναι ~ || µερικοί µαθητές αισθάνονται ότι το σχολείο είναι ~ || 
ο φιλόσοφος θεωρούσε το σώµα ~ τής ψυχής· ΦΡ. θου, Κύριε, φυλα-
κήν τω στόµατί µου (θοΰ, Κύριε, φυλακήν τφ στόµατί µου, Π.∆. 
Ψαλµ. 140/141, 3) Κύριε, περιφρούρησε το στόµα µου- σε περιπτώσεις 
στις οποίες προσπαθεί κανείς να συγκρατήσει τον εαυτό του για να 
µην ξεστοµίσει ανάρµοστη φράση, χαρακτηρισµό, ύβρη: αυτός ο άν-
θρωπος, ~, είναι υπεύθυνος για ό,τι µας συνέβη · 5. ΝΑΥΤ. η τετράωρη 
υπηρεσία των ανδρών τού πληρώµατος πλοίου ΣΥΝ. βάρδια. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < φύλαξ, -ακος (βλ.λ.)]. 

-φυλακή β' συνθετικό για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν: 1. υπηρεσία φύλαξης: δασο-φυλακή, ακτο-φυλακή, αγρο-
φυλακή, πολιτο-φυλακή 2. τµήµα, συνήθ. στρατιωτών, που κινείται σε 
συγκεκριµένη πλευρά µιας πορείας: εµπροσθο-φυλακή, οπισθο-φυ-
λακή, πλαγιο-φυλακή. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. προ-φυλακή), που 
προέρχεται από το αρχ. φυλακή στην αρχ. σηµ. «φύλαξη, φρούρη-
ση»]. 

φυλακίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {φυλάκισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
κλείνω (κάποιον) στη φυλακή: τον φυλάκισαν για κλοπές που είχε 
διαπράξει || τον φυλάκισαν επειδή ήταν αντίθετος µε το καθεστώς 
ΣΥΝ. κρατώ, (λαϊκ.) κλείνω | βάζω µέσα 2. (η µτχ. φυλακισµένος, -η, 
-ο) βλ.λ. 3. (µτφ.) περιορίζω την ελευθερία των κινήσεων (κάποιου): ο 
πατέρας της την είχε φυλακίσει στο σπίτι. 

φυλάκιο (το) [µτγν.] {φυλακί-ου | -ων} ΣΤΡΑΤ. 1. οίκηµα διαµονής των 
στρατιωτών που ανήκουν στη φρουρά στρατοπέδου ή περιοχής- ΦΡ. 
προκεχωρηµένο φυλάκιο βλ. λ. προκεχωρηµένος 2. στρατιωτική θέ-
ση, η οποία φρουρείται για επιτήρηση προφυλακών και συλλογή πλη-
ροφοριών, και το απόσπασµα που είναι σε αυτήν. 

-φυλάκιο κ. -φυλακείο β' συνθετικό λέξεων που δηλώνει τον χώρο 
όπου φυλάσσεται κάτι: χαρτοφυλάκιο, θησαυροφυλάκιο, οστεοφυλά-
κιο || υποθηκοφυλακείο. 

-φυλάκιο και -φυλακείο. Η αρχαία λ. φυλάκιο παραδίδεται ως προ-
παροξύτονη µε -ι- (φυλάκιον) και ως παροξύτονη (προπερισπώµε-
νη) µε -ει- (φυλακεϊον). Κανονικά, τα ουσιαστικά που δηλώνουν 
τόπο σχηµατίζονται µε την παραγωγική κατάληξη -είο και µε τον 
τόνο στην παραλήγουσα: ραφείο, βαφείο, µαντείο, ταχυδροµείο, 
κουρείο, ιατρείο, ορυχείο, ζαχαροπλαστείο, αρτοπωλείο κ.τ.ό. Επο-
µένως και φυλακείο (όπως παραδίδεται στην Αρχαία) και υποθη-
κοφυλακείο, δασοφυλακείο, αρχαιοφυλακείο κ.τ.ό. o Ζηκίδης µά-
λιστα παρατηρεί: «το φερόµενον δια τού | φυλάκιον πληµµελές 
εΐνε», θεωρώντας ως ορθό το φυλακεΐο(ν). Ωστόσο, ο προπαροξύ-
τονος τύπος φυλάκιο ήδη στην Αρχαία γράφτηκε µε -ι- (πιθανόν 
λόγω και τής ευρύτερης, µη σταθερής τοπικής σηµασίας του), 
όµοια δε γράφονται και προπαροξύτονα σύνθετα, όπως χαρτοφυ-
λάκιο, θησαυροφυλάκιο, οστεοφυλάκιο. 

φυλάκιση (η) [1833] {-ης κ. -ίσεως |-ίσεις,-ίσεων} 1. ο εγκλεισµός στη 
φυλακή 2. ΝΟΜ. η στερητική τής ελευθερίας ποινή που δεν είναι µι-
κρότερη των δέκα ηµερών και δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη: οι παρα-
βάτες τιµωρούνται µε - τουλάχιστον 2 ετών (πβ. κ. κάθειρξη). 

φυλακισµένος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται σε φυλακή: (κ. ως ουσ.) 
τα δικαιώµατα | η ανταρσία των ~ ΣΥΝ. κατάδικος, έγκλειστος, 
κρατούµενος 2. (µτφ.) ο περιορισµένος, αυτός που δεν έχει ελευθερία 
κινήσεων. 

φυλακτό (το) -> φυλαχτό 
φύλακτρα (τα) [1883] {φυλάκτρων} το χρηµατικό ποσό που κατα-

βάλλεται για τη φύλαξη (πράγµατος). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φυλάσσω (θ. φυλακ-, λ.χ. φυλακ-τός) + παραγ. επίθηµα 
-τρα (πβ. κ. δίδακ-τρα)]. 

φυλακώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {φυλάκω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) φυλα-
κίζω. 

φύλαξη (η) [αρχ.] {-ης κ. -άξεως | χωρ. πληθ.} το να φυλάσσει κανείς 
κάποιον/κάτι: η - των κρατουµένων | των χρηµάτων | των συνόρων || 
η µπέιµπι-σίτερ αναλαµβάνει τη - των παιδιών || αναλαµβάνουν κα-
θάρισµα και ~ χαλιών. 

φύλαρχος (ο) {φυλάρχ-ου | -ων, -ους} ο αρχηγός, ο ηγέτης φυλής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. [ΕΤΥΜ αρχ. < φυλή + -άρχος < άρχω]. 

φυλάσσω κ. φυλά(γ)ω κ. φυλώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κ. -άς... | φύλαξα, -
χθηκα (καθηµ. -χτηκα), -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. παρέχω προστασία, 
προσέχω, φρουρώ: οι στρατιώτες φυλάσσουν τα σύνορα τής πατρίδας 
|| πολλοί σκοποί φύλασσαν το προεδρικό µέγαρο ΣΥΝ. περιφρουρώ, 
προασπίζω, υπερασπίζω- ΦΡ. φυλάσσω Θερµοπύλες βλ. λ. Θερ-
µοπύλες 2. επιτηρώ, δείχνω προσοχή ή φροντίδα για (κάποιον/κάτι): 
θα µου φυλάξετε για λίγο τα πράγµατα, µέχρι να επιστρέψω; || πήγαινε 
να κάνεις τη δουλειά σου και θα φυλάξω εγώ το παιδί ΣΥΝ. 

προσέχω 3. (συνεκδ.) προφυλάσσω, προστατεύω: ο Θεός να µας φυ-
λάει από τέτοιες συµφορές- ΦΡ. (α) Θεός φυλάξοι βλ. λ. Θεός (β) (πα-
ροιµ.) όποιος φυλάει τα ρούχα του, έχει τα µισά βλ. λ. ρούχο (γ) ο φό-
βος φυλάει τα έρ(η)µα βλ. λ. φόβος 4. κρατώ, διατηρώ (κάτι) µε συ-
γκεκριµένο συνήθ. σκοπό: έχω φυλάξει τα γράµµατα που µου έστελ-
νες από τη Γαλλία || ~ κάποια χρήµατα για τις σπουδές των παιδιών 
µου || φύλαξε το φαγητό για αύριο || φύλαξε την όρεξη σου για µετάφρ. 
(α) φυλάω (κάτι) (σε κάποιον) κρατώ κακία (για κάτι) (σε κάποιον), 
κυρ. περιµένοντας την ευκαιρία να ανταποδώσω: του το φυλάω αυτό 
που είπε (β) τη φυλάω | την έχω φυλαγµένη (σε κάποιον) πα-
ραµονεύω (κάποιον), ώστε να τον βλάψω 5. (µτφ.) τηρώ, σέβοµαι: δεν 
φύλαξε τον όρκο του | τις οικογενειακές του αρχές και παραδόσεις ♦ 
(αµετβ.) 6. ΣΤΡΑΤ. είµαι σκοπός, έχω σκοπιά | υπηρεσία: ποιος φυλάει 
σήµερα; 7. (µεσοπαθ. φυλάγοµαι) προσέχω τον εαυτό µου, προστα-
τεύοµαι: να φυλάγεσαι απ' τους κακούς ανθρώπους || έτρεξε να φυ-
λαχτεί απ' την ξαφνική µπόρα ✈  ΦΡ. τα φυλάω (στο παιδικό οµαδικό 
παιχνίδι «κρυφτό») κλείνω τα µάτια, για να κρυφτούν οι άλλοι ΑΝΤ. 
βγαίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *φυλάκ-jω < φύλαξ, -ακος (βλ.λ.)]. 

φυλαχτάρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το φυλαχτό. [ΕΤΥΜ. < 
φυλαχτό + παραγ. επίθηµα -άρι, πβ. κ. παλληκ-άρι]. 

φυλαχτό κ. φυλακτό (το) το αντικείµενο που φοράει κανείς πάνω του, 
για να τον προστατεύει από κάθε κακό: φορούσε ~ από τίµιο ξύλο 
ΣΥΝ. περίαπτο, εγκόλπιο, (λαϊκ.) χαϊµαλί. [ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. 
τού µτγν. επιθ. φυλακτός < αρχ. φυλάσσω]. 

φυλετικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τις φυλές ή τις µεταξύ 
τους σχέσεις: ~ µίσος | διακρίσεις (ρατσισµός) | ανισότητες | προκα-
ταλήψεις | χαρακτηριστικά || υποστηρικτές τής ~ καθαρότητας 2. 
ΒΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε το φύλο: ~ χρωµόσωµα. — φυλετικά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φυλέτης «οµόφυλος, αυτός που ανήκει σε φυλή» < φυ-
λή + παραγ. επίθηµα -έτης, πβ. κ. γαµ-έτης, οίκ-έτης]. 

φυλετικότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το σύνολο των χαρακτηριστικών 
που σχετίζονται µε το φύλο στα έµβια όντα. [EJYM Απόδ. τού αγγλ. 
sexuality]. 

φυλετισµός (ο) [1835] η πολιτική των φυλετικών διακρίσεων (βλ. κ. 
λ. ρατσισµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. 

φυλή (η) 1. σύνολο ανθρώπων µε κοινή καταγωγή και κοινά γενετικά 
γνωρίσµατα: λευκή | µαύρη | κίτρινη ~· ΦΡ. σρ/α φυλή βλ. λ. άριος 2. 
(κατ' επέκτ.-εκφραστ.) το έθνος: η ελληνική - || τα πεπρωµένα τής ~ 
3. (ειδικότ.) οµάδα µε κοινά γνωρίσµατα και κοινό βίο, κυρ. υποδιαί-
ρεση ευρύτερων οµάδων στους λαούς τής Αµερικής και τής Αφρικής: 
οι άποικοι συνάντησαν πολλές ~ Ινδιάνων || οι εξερευνητές µιλούσαν 
για άγριες ~ ιθαγενών στην Αφρική 4. (µτφ.) κοινωνική οµάδα µε ιδι-
αίτερα γνωρίσµατα, συνήθ. εκκεντρικά, περιθωριακά: οι διάφορες -
των Εξαρχείων || «η άγρια ~ των δεκαεξάρηδων» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έθνος, φύλλο. [ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. τού ουδ. φϋλον (βλ.λ.)]. 

φυλλάδα (η) 1. (παλαιότ.) φτηνό βιβλίο µικρού όγκου, που αποτε-
λούσε λαϊκό ανάγνωσµα: «Η ~ τού Μεγαλέξαντρου» 2, (µειωτ.) η χα-
µηλού επιπέδου εφηµερίδα: µη δίνεις σηµασία στο τι γράφει πάλι η ~! 
3. (συνεκδ.) το προχειρογραµµένο σχολικό βοήθηµα, το λυσάρι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φυλλάς, -άδος < φύλλον. Η λ. δήλωνε αρχικώς πολλά 
φύλλα ραµµένα µαζί και, γενικώς, το φύλλωµα ενός δέντρου- κατά 
τον Μεσαίωνα όµως η λ. δήλωσε ειδικά το κλαδί τής ροδοδάφνης, 
όπου οι µαθητές τύλιγαν τα χαρτιά τους (στα οποία αναγραφόταν το 
αλφάβητο)]. 

φυλλάδιο (το) {φυλλαδί-ου | -ων} το ολιγοσέλιδο έντυπο: ενηµερωτι-
κό | διαφηµιστικό - ΣΥΝ. µπροσούρα-  ΦΡ. ναυτικό φυλλάδιο βλ. λ. 
ναυτικός. — (υποκ.) φυλλαδιάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. livret]. 

φυλλαράκι (το) → φύλλο 
φύλλο (το) 1. καθένα από τα συνήθ. πράσινα, πεπλατυσµένα και λε-

πτά όργανα διαπνοής των φυτών, τα οποία εκφύονται στους βλαστούς 
ή στα κλαδιά τους: τον χειµώνα πολλά δέντρα ρίχνουν τα ~ τους και 
την άνοιξη βγάζουν άλλα || κίτρινα | ξερά ~· ΦΡ. (α) φύλλο συκής βλ. 
λ. συκή (β) δεν κουνιέται φύλλο (i) για πλήρη άπνοια (ii) (µτφ.) για 
πλήρη αδράνεια ή παθητική στάση: στη χώρα δεν ~· καµιά φωνή αντί-
στασης, καµιά αντίδραση 2. BOT. (ανθικό) φύλλο καθένα από τα πέ-
ταλα, τα σέπαλα ή τους στήµονες τού άνθους: τα ~ τού τριαντάφυλ-
λου 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε λεπτό και πλατύ σαν φύλλο δέντρου (σηµ. 
1): ~ χρυσού 4. (στη µαγειρική και τη ζαχαροπλαστική) ζύµη που γί-
νεται λεπτή και πλατιά ή πωλείται ως τέτοια σε τυποποιηµένη | βιο-
µηχανοποιηµένη µορφή και χρησιµοποιείται για φαγητά ή γλυκά, που 
παρασκευάζονται µε στρώσεις των υλικών τους: ανοίγω ~ για τυρό-
πιτα | µπακλαβά 5. (συνεκδ.) (α) καθένα από τα κοµµάτια χαρτιού 
από τα οποία αποτελείται βιβλίο ή τετράδιο: έκοψε ένα ~ από το ση-
µειωµατάριο της και µου έγραψε το τηλέφωνο της (β) η κόλλα χαρτι-
ού: µου δίνεις ένα ~; || κάθε ~ τυπωµένου βιβλίου αποτελείται από δύο 
σελίδες, τη µπροστινή και την πίσω- ΦΡ. (α) φύλλο και φτερό για βι-
βλίο | τετράδιο κ.λπ., τού οποίου οι σελίδες έχουν σκορπιστεί: το βι-
βλίο τής ιστορίας µου έγινε ~ (β) κάνω (κάποιον/ κάτι) φύλλο και φτερό 
εξετάζω (κάποιον/κάτι) εξονυχιστικά: οι ελεγκτές έκαναν τα βιβλία 
τής εταιρείας φύλλο και φτερό (γ) αλλάζω φύλλο βλ. λ. αλλάζω (δ) 
(µτφ.) γύρισα φύλλο άλλαξα ιδέες, φρονήµατα, τρόπο ζωής (ε) ΑΘΛ. ροζ 
φύλλο (αγώνα) (αργκό) η νίκη σε αγώνα: ήταν αποφασισµένοι να 
φύγουν µε το ~ τού αγώνα 6. (α) η εφηµερίδα που εκδόθηκε σε συγκε-
κριµένη ηµέρα: στο σηµερινό της ~ η εφηµερίδα µας φιλοξενεί συνέ-
ντευξη τού Μ. Θεοδωράκη (πβ. λ. τεύχος, τόµος) (β) (γενικότ.) η εφη- 



φυλλοβόλος 1911 φυντάνι 
 

µερίδα: αριστερό | δεξιό - || τα πρωινά ~ 7. (συνεκδ.) ΣΤΡΑΤ. το έγγραφο που 
παρουσιάζει τη στρατιωτική κατάσταση στρατιώτη ή στρατιωτικού: ~ αδείας | 
πορείας (όταν µετατίθεται στρατιώτης ή στρατιωτικός από µια στρατιωτική 
µονάδα σε άλλη ή µετακινείται από την έδρα του µε ειδική αποστολή) 8. (κατ' 
επέκτ.) το έγγραφο που δηλώνει συγκεκριµένη κατάσταση, η οποία αφορά σε 
πρόσωπο ή πράγµα: ~ µισθοδοσίας | παρουσίας | ποιότητας | ελέγχου 9. 
(συνεκδ.) (α) καθένα από τα χαρτιά τής τράπουλας: µοιράζω φύλλα || ανοίγω 
τα ~ µου (β) (περιληπτ.) το σύνολο των τραπουλόχαρτων ενός παίκτη: έχω 
καλό ~· ΦΡ. (α) κάνω φύλλα µοιράζω τραπουλόχαρτα στους συµπαίκτες µου 
(β) γύρισε το φύλλο (i) αρχίζει ή παύει να ευνοεί κάποιον η τύχη στα χαρτιά 
(ii) (µτφ.) άλλαξαν τα πράγµατα (προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο) (γ) 
έχω φύλλο µε ευνοεί η τύχη 10. (συνεκδ.) τµήµα πόρτας, παραθύρου ή 
τραπεζιού που ανοιγοκλείνει. — (υποκ.) φυλλαράκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φύλλον< *φύλ-jον< *bh(u)l-yo- ή *bh(u)l-io, συνεσταλµ. 
βαθµ. (µε αντιπροσώπευση τού -1- ως -υλ-, πβ. κ. µΰλ-η) του I.E. *bhel-
«φύλλο - φουσκώνω, αυξάνω»" πβ. λατ. folium «φύλλο» (> γαλλ. feuille), 
αρχ. γερµ. bluomo «άνθος» (> γερµ. Blume, αγγλ. bloom), blat (> γερµ. Blatt 
«φύλλο») κ.ά.]. 

φύλλο - φύλο. Οµόηχες (αρχαίες) ελληνικές λέξεις µε διαφορετική 
ετυµολογική προέλευση και σηµασία. Το φύλλο ανάγεται σε αρχ. p. *bhel- 
(φελ-) «φύλλο, άνθηση», από όπου το φύλ-λο (< *φυλ-jo < *<pI-jo, στην 
ασθενή βαθµίδα τής ρίζας και µε φωνηεντισµό -υ-) και (στην ετεροιωµένη 
βαθµίδα) το λατ. fol-ium. To φύλο (αρχ. φϋλον) ανάγεται σε ρ. φΐ>- (*bhü) 
«φυτρώνω, γεννώ, παράγω» και επίθηµα -λο-: φύ-λο «ράτσα, φυλή, είδος» 
και φυ-λή «κοινή καταγωγή, γενιά, ράτσα» (αρχική σηµασία και των δύο: 
«αυτός που αναπτύσσεται ως οµάδα»). Από το φύλλο: φυλλ-άδιο, φυλλ-άδα, 
φυλλ-άριο, φύλλ-ωµα, φυλλ-ωσιά' φυλλο-βόλος, φυλλο-ρροώ, φυλ-λο-κάρδι, 
φυλλο-φόρος, φυλλο-µετρώ, φυλλο-ξήρα1 πλατύ-φυλλος, πολύ-φυλλος, 
τριαντά-φυλλο, τρι-φύλλι, µατό-φυλλο, επι-φυλλίδα κ.ά. Από το φύλο | φυλή: 
φύλ-αρχος, φυλ-ετικός, φυλ-ετισµός, φυ-λο-γονία- αλλό-φυλος, εµ-φύλιος, έκ-
φυλος, οµό-φυλος, οµοφυλόφιλος, παµ-φυλία, τρι-φυλία κ.ά. 

φυλλοβόλος, -ος, -ο (δέντρο) τού οποίου τα φύλλα πέφτουν κατά το φθινόπωρο 
και τον χειµώνα ANT. αειθαλής.    — φυλλοβολία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ -
βόλος, φύλλο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φύλλον + -βόλος < βάλλω]. 

φυλλοβολώ ρ. αµετβ. [αρχ.] (φυλλοβολείς... | φυλλοβόλησα) (για δέντρα και 
φυτά) αποβάλλω τα φύλλα µου κατά το φθινόπωρο και τον χειµώνα. — 
φυλλοβολή (η) κ. φυλλοβόληµα (το). 

φυλλόδεντρο (το) → φιλόδεντρο 
φυλλοειδής, -ής, -ές [1897] {φυλλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 

σχήµα φύλλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
φυλλοκαρδι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} (εκφραστ. κ. στον πληθ.) τα βάθη, τα 

µύχια τής ψυχής: έτρεµαν τα ~ της (ήταν βαθύτατα συγκλονισµένη, 
ανησυχούσε, φοβόταν). ✈  ΣΧΟΛΙΟ φύλλο. 

φυλλοµαδώ ρ. µετβ. {φυλλοµαδάς...} µαδώ τα πέταλα (άνθους): το κοριτσάκι 
φυλλοµαδούσε µια µαργαρίτα. 

φυλλοµετρητής (ιστού) (ο) ΠΛΗΡΟΦ. πρόγραµµα παρουσίασης πληροφοριών τού 
Παγκόσµιου Ιστού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. web browser]. 

φυλλοµετρώ ρ. µετβ. [1782] {φυλλοµετρ-άς κ. -είς... | φυλλοµέτρησα} γυρίζω 
γρήγορα τις σελίδες (εντύπου), κοιτώντας τες βιαστικά: φυλλοµέτρησε το 
περιοδικό, για να δει αν είχε αυτό που τον ενδιέφερε ΣΥΝ. ξεφυλλίζω. — 
φυλλοµέτρηµα (το) [1894] κ. φυλλοµέτρηση (η) [1877]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ φύλλο. 

φυλλοξήρα [1888] κ. (λαϊκ.) φυλλοξέρα (η) {χωρ. πληθ.) ΓΕΩΠ. το έντοµο και η 
καταστρεπτική ασθένεια που προσβάλλει τα φύλλα και τις ρίζες των 
κληµάτων, µε αποτέλεσµα τη σήψη τους: έπεσε ~ στα αµπέλια [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ φύλλο. 
[ΕΤΥΜ. < φύλλο + -ξήρα < ξηρός, ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
phylloxera]. 

φυλλορροώ ρ. αµετβ. {φυλλορροείς... | φυλλορρόησα} 1. (για δέντρα και φυτά) 
ρίχνω τα φύλλα µου κατά το φθινόπωρο και τον χειµώνα ΣΥΝ. φυλλοβολώ 2. 
(µτφ.) χάνοµαι, εξαφανίζοµαι βαθµηδόν: οι ελπίδες µας φυλλορροούσαν. — 
φυλλορρόηµα (το) κ. φυλλόρροια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ φύλλο. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. φυλλορροώ (-έω) < φύλλον + -ρροώ < ροή]. 

-φυλλος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό επιθέτων και ουσιαστικών που 
δηλώνουν: 1. το είδος των φύλλων φυτού: πλατύ-φυλλος, σαρκό-φυλλος 2. τον 
αριθµό των φύλλων εντύπου, τετραδίου: πε-νηντά-φυλλος, εκατοντά-φυλλος 3. 
τον αριθµό των φύλλων επίπλου, π.χ. ντουλάπας: δίφυλλη ντουλάπα | τραπέζι | 
παράθυρο. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. ά-φυλλος, 
µτγν. τρί-φυλλος), που προέρχεται από το ουσ. φύλλον και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. αγγλ. chloro-phyll)]. 

φυλλοσκεπής, -ής, -ές [1894] {φυλλοσκεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) ο 
σκεπασµένος µε πυκνό φύλλωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < 
φύλλο + -σκεπής < σκέπω]. 

φυλλοστρωµένος, -η, -ο ο στρωµένος µε φύλλα. Επίσης φυλλό-στρωτος 
[αρχ.]. 

φυλλοταξία (η) [1897] {χωρ. πληθ.} BOT. η διάταξη των φύλλων πάνω στον 
βλαστό, που είναι χαρακτηριστική για κάθε φυτό. Επίσης φυλ-λόταξη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. phyllotaxie]. 

φυλλουριά (η) (περιληπτ.) το φύλλωµα, η φυλλωσιά. 

[ΕΤΥΜ < φύλλο + παραγ. επίθηµα -ουριά, πβ. κ. κλεφτ-ουριά, λασπ-ουριά]. 
φυλλοφάγος, -ος, -ο [1892] 1. (για ζώα και έντοµα) αυτός που τρώει φύλλα, που 

τρέφεται µε φύλλα 2. ΖΩΟΛ. φυλλοφάγος (ο) κολεό-πτερο έντοµο που 
προσβάλλει φυλλοβόλα δέντρα και κατατρώγει τα φύλλα τους. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. phyllophagus]. 

φυλλοφόρος, -ος, -ο αυτός που έχει φύλλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ φύλλο. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< φύλλον + -φόρος < φέρω]. 

φυλλοφορώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {φυλλοφορείς...} σχηµατίζω φύλλωµα, έχω 
φύλλα. 

φυλλόχωµα (το) {φυλλοχώµ-ατος | -ατα, -άτων} χώµα που σχηµατίζεται από 
την αποσύνθεση φύλλων δέντρων και υπολειµµάτων φυτών και που 
χρησιµοποιείται ως λίπασµα. 

φυλλώδης, -ης, -ες [µτγν.] {φυλλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που 
µοιάζει µε φύλλο, ο φυλλοειδής 2. αυτός που έχει πυκνά φύλλα. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

φύλλωµα (το) [µτγν.] {φυλλώµ-ατος | -ατα, -άτων} το σύνολο των φύλλων 
φυτού, δένδρου: πλούσιο | πυκνό - || κρυµµένος µέσα στα ~ ΣΥΝ. φυλλωσιά. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ φύλλο. 

φυλλωσιά (η) το φύλλωµα: κάθισε κάτω από µια ~, να ξαποστάσει. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ φύλλο. 
[ΕΤΥΜ. < *φύλλωσις (< αρχ. φυλλώ < φύλλον), κατά τα θηλ. σε -ιά, πβ. κ. 
καθισ-ιά]. 

φυλλωτός, -ή, -ό ΤΕΧΝΟΛ. αυτός που είναι κατασκευασµένος από φυλλώδη 
ελάσµατα: ~ πυκνωτής. 

φύλο (το) 1. το σύνολο των βιολογικών χαρακτηριστικών που καθορίζουν αν 
ένας άνθρωπος ή ζώο είναι αρσενικό ή θηλυκό: ανδρικό | γυναικείο ~ ΦΡ. (α) 
ισχυρό φύλο οι άνδρες (β) ωραίο φύλο | ασθενές φύλο οι γυναίκες (γ) αλλαγή 
φύλου βλ. λ. αλλαγή 2. (συνεκδ.) τα γεννητικά όργανα 3. η φυλή: βαρβαρικά 
~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ γένος, οµόηχα, φύλλο. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. φϋλον, µε επίθηµα -λο-, πβ. κ. ξύ-λο-ν, όχ-λο-ς. Οι λ. φϋλον 
και φυ-λή ανάγονται σε κοινό θ. φυ- < *bhû- τού ρ. φύω | -οµαι (βλ.λ.) και 
συνδ. µε αρχ. σλαβ. bylije «χόρτα», ρωσ. byl «ήµουν, ήταν», ίσως και µε λατ. 
tribus «φυλή» (< *tri-bhu-). Οι λ. φϋλον και φυλή διαχωρίστηκαν 
σηµασιολογικά, δηλώνοντας σύνολα ανθρώπων µε οµοειδή χαρακτηριστικά: 
η λ. φϋλον περιέγραψε τόσο τις φυλετικές οµάδες (πράγµα που αποτελεί την 
αποκλειστική χρήση τής λ. φυλή) όσο και το σύνολο των ανθρώπων ή ζώων 
που ανήκουν στο αρσενικό ή θηλυκό γένος]. 

φυλογενεΐα (η) [1897] (χωρ. πληθ.} η γένεση και η ύπαρξη των δύο φύλων (τού 
αρσενικού και τού θηλυκού). 

φυλογένεση (η) [1893] {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η ιστορία τής 
βιολογικής εξέλιξης ενός είδους ή ανώτερης ταξινοµικής κατηγορίας ή οµάδας 
συγγενών οργανισµών.   — φυλογενετικός, -ή, -ό [1893]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Phylogenese]. 

φυλογονία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η βιολογική εξέλιξη των οργανισµών 
(βλ. λ. οντογένεση). — φυλονονικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ φύλλο. [ΕΤΥΜ. < 
φύλο + -γονία < γόνος]. 

φυλοκαθορισµός (ο) ΒΙΟΛ. το σύνολο των παραγόντων που καθορίζουν το φύλο 
(αρσενικό ή θηλυκό) ενός οργανισµού. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sex 
determination]. 

φυλώ ρ. → φυλάσσω 
φύµα (το) {φύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (επιστηµ.) οτιδήποτε εξέχει στο δέρµα ή 

σε άλλο σηµείο τού σώµατος ΣΥΝ. έξαρµα, εξόγκωµα, οίδηµα 2. ΑΝΑΤ. 
µικρών διαστάσεων προεξοχή των οστών, τής εγκεφαλικής ουσίας ή άλλων 
ιστών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φϋµα < φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

φυµατικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό [1888] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φυµατίωση 2. 
(για πρόσ.) αυτός που πάσχει από φυµατίωση ΣΥΝ. φθισικός, (λαϊκ.) χτικιάρης. 
[ΕΤΥΜ. < φύµα, -ατός]. 

φυµατίνη (η) [1891] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. ουσία που χρησιµοποιείται, για να 
διαγνωσθώ αν κάποιος πάσχει ή όχι από φυµατίωση. [ΕΤΥΜ < φύµα, -τος + 
παραγ. επίθηµα -ίνη, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. tuberculine]. 

φυµάτιο (το) {φυµατί-ου | -ων} 1. BOT. καθένα από τα εξογκώµατα που 
σχηµατίζονται στις ρίζες ορισµένων φυτών, όπως η φακή, η σόγια κ.ά. 2. ΙΑΤΡ. 
φλεγµονώδες κέντρο µε µυκοβακτηρίδια, τον σχηµατισµό τού οποίου 
προκαλεί η φυµατίωση. — φυµατιοειδής, -ής, -ές [1839]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
φυµάτιον, υποκ. τού φύµα, -ατός]. 

φυµατιολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο τη 
µελέτη τής φυµατίωσης. — φυµατιολονικός, -ή, -ό. 

φυµατιθλόγος (ο/η) γιατρός που έχει ειδικευθεί στη φυµατιολογία. 
φυµατιώδης, -ης, -ες [1839] {φυµατιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) αυτός που 

σχετίζεται µε το φυµάτιο ή τη φυµατίωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
φυµατίωση (η) [1839] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µεταδοτικό λοιµώδες 

νόσηµα που προσβάλλει ανθρώπους και ζώα και οφείλεται σε διάφορα είδη 
µυκοβακτηρίων, τα οποία είναι γνωστά µε την περιληπτική ονοµασία 
«βάκιλος τού Κοχ» ΣΥΝ. φθίση, (λαϊκ.) χτικιό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ < 
φύµα, -ατός, µετάφρ. δάνειο από νεολατ. tuberculosis]. 

φυντάνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. ο µικρός βλαστός, το νεαρό βλαστάρι ΣΥΝ. 
βλασταράκι 2. το νεαρό φυτό 3. το φυτώριο · 4. (µτφ. για πρόσ.) νεαρό άτοµο 
που πρωτοβγαίνει σε συγκεκριµένο χώρο δρα- 
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στηριοτήτων: τα - στον χώρο τής δηµοσιογραφίας ΣΥΝ. πρωτόβγαλτος. — 
(υποκ.) φυντανάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < τουρκ. 
fidan < µτγν. φντάνη «εποχή τής φύτευσης» (< αρχ. φύω | -οµαι + παραγ. 
επίθηµα -άνη)]. 

φύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εφύην} (αρχαιοπρ.-σπάν.) (για φυτά) βλα-σταίνω, 
ξεφυτρώνω και αναπτύσσοµαι βγάζοντας βλαστούς, φύλλα κ.λπ.: το έδαφος 
τού νησιού είναι πετρώδες και τα φυτά φύονται µε δυσκολία || στην Ελλάδα 
φύονται πολλά είδη φυτών ΣΥΝ. φυτρώνω, (λόγ.) εκφύοµαι, ευδοκιµώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, έθνος, φύλλο. [ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *bhü- «αυξάνω, 
αναπτύσσοµαι», πβ. αρµ. busanim «µεγαλώνω», σανσκρ. bhumü «γη, έδαφος, 
χώµα», αρχ. σλαβ. bylije «φυτά», byhü «ήµουν», αλβ. bimë «φυτά», λατ. fui 
«ήµουν» (> ισπ. fui), αρχ. αγγλ. beo «είµαι» (> αγγλ. be) κ.ά. Οµόρρ. φύ-σις (-
η), φυ-τό(ν), φυτ-εύω, φύ-τρα, φυσ-ικός, φυτ-ικός, φυτ-εία, φϋ-µα κ.ά.]. 

φόρα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η µείωση τού όγκου ή τού βάρους προϊόντος ή 
αντικειµένου που οφείλεται σε διαφόρους λόγους: η φάβα έχει ~, όταν 
αλέθεται || αν αγοράσεις είκοσι κιλά, δεν θα είναι όλα καλά, θα έχεις και ~· 
(µτφ.) 2. η ελάττωση τής απόδοσης των πνευµατικών λειτουργιών: συνήθως 
στους γέροντες το µυαλό έχει ~ 3. πρόσωπο ή πράγµα που δεν αποδίδει έργο, 
που είναι βάρος για τη λειτουργία µιας επιχείρησης κ.λπ.: τόσα χρόνια εδώ 
υπάλληλος, ~ τον είχαµε, -τον έχουµε. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φυρώ (υποχωρητ.), βλ. λ. φύραµα, κατά το σχήµα γεννώ - 
γέννα]. 

φυραίνω ρ. αµετβ. {φύρα-να, -µένος} 1. εµφανίζω φύρα (βλ.λ.) 2. µαζεύω, 
συρρικνώνοµαι 3. (µτφ.) ξεµωραίνοµαι, χάνω το µυαλό µου. [ΕΤΥΜ < φύρα 
(βλ.λ.)]. 

φύραµα (το) {φυράµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λόγ.) η ζύµη, το ζυµάρι· ΦΡ. τού 
ιδίου φυράµατος (κακόσ.-ως χαρακτηρισµός) για πρόσωπο τού ίδιου (κακού) 
χαρακτήρα ή ήθους µε άλλο: είναι κι αυτός ~ µε τον προηγούµενο 2. ειδική 
τροφή για πτηνά 3. το ένζυµο. [ΕΤΥΜ αρχ. < φυρώ (-άω) < φύρω < *φύρ-)ω, 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < *bhor- (µε αντιπροσώπευση τού -τ- ως υρ-, πβ. κ. άγύρ-
της), συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *bher- «κοχλάζω, αναβλύζω» (βλ. λ. φρέαρ), 
πβ. λατ. fervere «ζέω, βράζω», fermentum «ζύµη», αρχ. αγγλ. beorma «προζύ-
µι», αγγλ. barm, γερµ. Bärme «ζύµη» κ.ά. Η σύνδεση µε το σανσκρ. bhurâti 
«ταράζοµαι, ανακινούµαι» και µε το συνών. αρχ. πορ-φύρω δεν θεωρείται 
πλέον βέβαιη]. 

φύρδην επίρρ. (αρχαιοπρ.) αναµεµειγµένα- στη ΦΡ. φύρδην µίγδην εντελώς 
ανακατεµένα, χωρίς καµία τάξη: τα πέταξε όλα ~ στη βαλίτσα και έφυγε 
βιαστικά. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < φύρω (βλ. λ. φύραµα) + επιρρ. επίθηµα -δην, πβ. κ. µίγ-δην, 
χύ-δην}. 

F.Y.R.O.M. (η) (προφέρεται Φίροµ) Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία τής 
Μακεδονίας· τα Σκόπια (βλ.λ., σηµ. 2). [ΕΤΥΜ Ακρωνύµιο τής αγγλ. 
διεθ\Όύς ονοµασίας Former Yugoslavian Republic of Macedonia]. 

φυρόµυαλος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που µιλά ή πράττει ανόητα.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος, κουτσός. [ΕΤΥΜ < φύρω + µυαλό]. 

φυρονεριά (η) (λαϊκ.) η άµπωτη κατά το φαινόµενο τής παλίρροιας ΑΝΤ. 
φουσκονεριά. [ΕΤΥΜ < φύρω + -νεριά < νερό]. 

φυσαλλίδα (η) (σχολ. ορθ. φυσαλίδα) 1. (λόγ.) σφαιρίδιο αέρα ή αερίου στην 
επιφάνεια υγρού ΣΥΝ. µπουρµπουλήθρα 2. ΙΑΤΡ. µικρή φου-σκάλα τού 
δέρµατος, που περιέχει υγρό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φυσαλλίς, -ίδος < φύσα «φυσερό, πνοή» (βλ. λ. φυσώ) + 
παραγ. επίθηµα -αλλίς, πβ. κ. θρυ-αλλίς]. 

φυσαρµόνικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πνευστό όργανο που ηχεί µε το φύσηµα 
µιας σειράς παλλόµενων µεταλλικών γλωσσιδίων, τα οποία είναι στερεωµένα 
σε µικρούς σωλήνες που περιέχονται σε παραλληλόγραµµο κουτί 2. 
(παλαιότ.) το ακορντεόν 3. (µτφ.) (α) οτιδήποτε έχει αρθρώσεις, πτυχές, όπως 
αυτές τού ακορντεόν: λεωφορείο ~ (το αρθρωτό λεωφορείο) (β) οτιδήποτε 
έχει συµπιεστεί και παραµορφωθεί έτσι, ώστε να έχει πτυχές, όπως τού 
ακορντεόν: το αυτοκίνητο έγινε - µετά την καραµπόλα. 
[ΕΤΥΜ < γερµ. Physharmonika < phys- (< αρχ. φύσα «φυσερό, πνοή», βλ. κ. 
φυσώ) + harmonika (< αρχ. αρµονικός)]. 

φύσει επίρρ. (λόγ.) εκ φύσεως, από τη φύση του, εκ γενετής: ο άνθρωπος είναι 
~ κοινωνικό ον || σύµφωνα µε τις ρατσιστικές αντιλήψεις, ορισµένοι λαοί είναι - 
κατώτεροι από άλλους (πβ. λ. επίκτητος, θέσει)-ΦΡ. (α) φύσει αδύνατον 
εντελώς αδύνατον: µου είναι ~ να δεχθώ µια τέτοια πρόταση (β) φύσει µακρά 
συλλαβή (στην αρχαία Ελληνική) η συλλαβή που περιέχει µακρό φωνήεν, 
µακρό από τη φύση και όχι από τη θέση του· π.χ. συλλαβές µε η, ω, ει, ου κ.ά. 
ANT. θέσει µακρά συλλαβή. [ΕΤΥΜ αρχ., δοτ. εν. τού ουσ. φύσις]. 

φυσέκι (το) → φισέκι 
φυσεκλίκι (το) → φισεκλίκι 
φυσερό (το) ο φυσητήρας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < φυσώ + παραγ. επίθηµα 

-ερό, πβ. κ. τσαγ-ερό]. 
φύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το σύνολο των φυτικών και ζωικών 

οργανισµών (χλωρίδα και πανίδα), των γεωλογικών σχηµατισµών (βουνά, 
έδαφος, υπέδαφος, θάλασσες, λίµνες κ.λπ.), των υλικών στοιχείων (αέρας, 
φωτιά, νερό κ.λπ.) και γενικότ. το υλικό σύµπαν και οι λειτουργίες του, 
θεωρούµενο ανεξαρτήτως τού ανθρώπου, για τον οποίο αποτελεί το φυσικό 
περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει, αναπτύσσεται και πεθαίνει: οι οµορφιές/ τα 
στοιχεία (βλ.λ.) | τα αγαθά/ τα προϊόντα | η προστασία | οι χαρές | οι κίνδυνοι 
τής ~ || αυτό αντίκειται στους νόµους τής ~ || χηµικά στοιχεία που υπάρχουν στη 
~ || η σχέση 

ανθρώπου-φύσης στον Σολωµό 2. (καθηµ.) χώρος µε πράσινο, δέντρα κ.λπ.· η 
εξοχή: ζω στη ~3. η προσωποποιηµένη δύναµη που εκδηλώνεται στα 
µετεωρολογικά (θύελλες, κατακλυσµούς) ή τα γεωφυσικά φαινόµενα 
(σεισµούς, εκρήξεις ηφαιστείων) και που αποτελεί βασικό σύµβολο σε 
µυστηριακές λατρείες ή αισθητικά ρεύµατα (λ.χ. στον ροµαντισµό): η οργή | η 
εκδίκηση τής ~|| η µητέρα ~ 4. ο συνήθ. απλός τρόπος ζωής που φέρνει τον 
άνθρωπο σε άµεση και ζωντανή επαφή µε το φυσικό περιβάλλον, σε αντίθεση 
προς τον σύγχρονο και σύνθετο τρόπο ζωής των βιοµηχανικών και 
µεταβιοµηχανικών κοινωνιών, των σηµερινών µεγαλουπόλεων: ο Ζ.Ζ. Ρουσσώ 
διακήρυξε την επιστροφή στη ~ 5. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η καλλιτεχνική αναπαράσταση 
στοιχείων τής φύσεως, ιδ. στη ΦΡ. νεκρή φύση | (λόγ.) νεκρά φύσις (i) (στη 
ζωγραφική) η αναπαράσταση φρούτων, λουλουδιών, θηραµάτων και διαφόρων 
αντικειµένων (ii) (συνεκδ.) ο ζωγραφικός πίνακας µε τα παραπάνω στοιχεία 6. 
η προσωπικότητα, ο ιδιαίτερος ψυχικός κόσµος κάθε ανθρώπου, η 
ιδιοσυγκρασία του: χαρούµενη | ευχάριστη | ανήσυχη | ερευνητική ~ ΣΥΝ. 
στόφα, (καθηµ.-λαϊκ.) πάστα· ΦΡ. (α) είναι στη | από τη | µέσα στη φύση 
(κάποιου) αποτελεί έµφυτο στοιχείο τού χαρακτήρα, τής προσωπικότητας 
(κάποιου): δεν είναι στη φύση του να εξαπατά τους άλλους (β) σπό τη φύση 
(µου | σου | του | της κ.λπ.) όπως προκύπτει από τον ιδιαίτερο ψυχοπνευµατικό 
του κόσµο: είµαι από τη φύση µου αισιόδοξος | απαισιόδοξος ΣΥΝ. (λόγ.) εξ 
ιδιοσυγκρασίας (γ) η έξη είναι δεύτερη φύση βλ. λ. έξη (δ) δεύτερη φύση 
οτιδήποτε καθίσταται οργανικό και αναπόσπαστο µέρος τής ζωής ή τής 
προσωπικότητας κάποιου: η σχολαστικότητα τού έγινε ~ 7. ο ιδιαίτερος τρόπος 
σωµατικής κατασκευής ατόµου: ασθενική | αδύναµη | ρωµαλέα | δυνατή ~ ΣΥΝ. 
κράση· ΦΡ. εκ φύσεως εκ γενετής, από γεννη-σιµιού (κάποιου): ~ τυφλός | 
ανάπηρος 8. το γεννητικό όργανο τού άνδρα ΣΥΝ. πέος 9. (ειδικότ.) οι φυσικές 
λειτουργίες τού ανθρώπινου οργανισµού, που εξασφαλίζουν τη συντήρηση, 
την επιβίωση και την αναπαραγωγή τού ανθρώπινου είδους και γενικότ. ό,τι 
θεωρείται ότι υπακούει στους νόµους τής φύσης, ό,τι θεωρείται φυσικό· ΦΡ. (α) 
παρά φύσιν (παρά φύσιν, Ευριπ. Φαίδρα 395) (i) για σεξουαλικές πράξεις που 
θεωρείται ότι αποκλίνουν από την οµαλή ικανοποίηση τής γενετήσιας ορµής: ~ 
συνουσία | ασέλγεια (ΝΟΜ. ποινικό αδίκηµα που προσβάλλει τη σωµατική και 
ηθική ακεραιότητα προσώπου, ιδ. ανηλίκου, και γενικότ. τα χρηστά ήθη τής 
οργανωµένης κοινωνίας) (ii) (καθηµ.) για οτιδήποτε αντίκειται στους νόµους 
τής φύσης (iii) παρά φύσιν έδρα τεχνητός πρωκτός που δηµιουργείται µε 
εγχείρηση σε άλλη θέση από τον φυσικό πρωκτό (ορθό τού εντέρου) για την 
αποβολή των κοπράνων σε παθολογικές καταστάσεις (π.χ. καρκίνο τού παχέος 
εντέρου) (β) κατά φύσιν | φύση (κατά φύσιν, Πινδάρ. Αποσπ. 169) σύµφωνα 
µε τις φυσιολογικές λειτουργίες ή και ορµές, ένστικτα, ανάγκες τού ανθρώπου 
και γενικότ. σύµφωνα µε τις επιταγές τής φύσης: ο άνθρωπος έπαψε να ζει ~||~ 
ορµές | ροπές || λειτουργία νεφρών ~ · 10. το σύνολο των χαρακτηριστικών που 
προσδιορίζουν την ξεχωριστή φυσιογνωµία προσώπου, πράγµατος, 
καταστάσεως, κυρ. αυτά που συνδέονται µε το ίδιο του το είναι, που δεν 
µπορούν να αλλάξουν: είναι τέτοια η ~ τής δουλειάς του, που αναγκάζεται να 
καταπονείται σωµατικά || η - τού συστήµατος | τού πολιτεύµατος | τού 
προβλήµατος || η ~ των πραγµάτων (η ιδιαίτερη µορφή των συνθηκών που εκά-
στοτε επικρατούν) || η θεϊκή ~ τού Χριστού || είναι στη ~ τού ανθρώπου να 
σφάλλει (πβ. λ. υπόσταση) 11. το είδος, κάθε ξεχωριστή µορφή µε την οποία 
υπάρχει κάτι· κυρ. στη ΦΡ. πάσης φύσεως κάθε είδους: οι - σκοπιµότητες || 
πωλούνται ~ υλικά 12. ο λόγ. τ. φύσει βλ. λ. φύσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ειδησεογραφία, ζωγραφική. [ΕΤΥΜ < αρχ. φύσις < *φύτ-ις < φυτ-όν (µε 
συριστικοποίηση τού -τ-προ τού -ι-, πβ. κ. βάσις) < φύω | -οµαι (βλ.λ.). Η λ. 
συνδ. επίσης µε σανσκρ. bhuti- «ευηµερία, αφθονία», λιθ. bütis «ύπαρξη». 
Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. νεκρή φύση (< γαλλ. nature morte), 
δεύτερη φύση (< λατ. secunda natura(, εκ φύσεως (< λατ. de natura)]. 

φύσηµα (το) [αρχ.] {φυσήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να φυσήξει κανείς αέρα 2. 
η πνοή τού ανέµου · ΦΡ. (οικ.-µτφ.) παίρνω φύσηµα µε διώχνουν: ο 
διευθυντής δεν είναι ευχαριστηµένος µαζί του· αργά ή γρήγορα θα πάρει φύσηµα 
· 3. αθώος ή παθολογικός ήχος µιας κάποιας διάρκειας, καρδιακής ή αγγειακής 
προελεύσεως: καρδιακό | καρδιοπνευµονικό ~. 

φυσητήρας (ο) 1. συσκευή µε την οποία φυσιέται αέρας για την αναρρίπιση 
φωτιάς ΣΥΝ. φυσερό 2. ΖΩΟΛ. (α) το αναπνευστικό όργανο τής φάλαινας, από 
το οποίο εκτοξεύει νερό (β) εξαιρετικά µεγαλόσωµη φάλαινα µε µικρά 
πτερύγια, χωρίς ραχιαίο πτερύγιο και µε µικρές καµπούρες στη ράχη, η οποία 
αλιεύεται συστηµατικά. [ΕΤΥΜ < αρχ. φυσητήρ, -ήρος < φυσώ + παραγ. 
επίθηµα -τήρ, πβ. κ. κρα-τήρ]^ 

φυσητικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που αναφέρεται στο φύσηµα (βλ.λ., σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < φυσώ]. 

φυσητός, -ή, -ό [µτγν.] κατασκευασµένος και κατεργασµένος µε φύσηµα: ~ 
γυαλί. 

φυσιατρική (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που χρησιµοποιεί φυσικούς παράγοντες για 
διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.   — φυσιατρι-κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. physiatrics]. 

φύσιγγα (η) {φυσίγγων} ΦΑΡΜ. µικρός σωλήνας που χρησιµοποιείται για την 
υποδοχή και συντήρηση φαρµάκου υπό µορφή διαλύµατος ΣΥΝ. αµπούλα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φϋσιγξ, -ιγγος, αρχική σηµ. «κύστη, βολβός», < φύσα «φυσερό, 
πνοή» + παραγ. επίθηµα -ιγξ, πβ. κ. σϋρ-ιγξ, φόρµ-ιγξ]. 

φυσίγγιο (το) [1782] {φυσιγγί-ου | -ων} ΣΤΡΑΤ. πυροµαχικό πολεµικού ή 
κυνηγετικού όπλου, µικρού µεγέθους και κυλινδρικού σχήµατος, το 
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οποίο περιλαµβάνει βλήµα και προωθητική γόµωση, κλεισµένα σε 
περίβληµα ή κάλυµµα εφοδιασµένο µε εµπύρευµα. Επίσης φυσίγγι 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού αρχ. φϋσιγξ, -ιγγος (βλ.λ.)]. 

φυσιγγιοθήκη (η) [1847] {φυσιγγιοθηκών} (για στρατιώτες ή κυνη-
γούς) φορητή θήκη φυσιγγίων. 

φυσικά επίρρ. 1. ακολουθώντας φυσικές διεργασίες, µε µη τεχνητό 
τρόπο: προϊόν που παρασκευάζεται - ΑΝΤ. τεχνητά 2. µε τρόπο που 
φαίνεται πηγαίος, απροσποίητος, που είναι ο αναµενόµενος σύµφω-
να µε τη φύση των πραγµάτων: παίζει | απαγγέλλει ~ || «Πέθανε», 
απάντησε πολύ ~, σαν να µη συνέβαινε τίποτα! ΑΝΤ. ψεύτικα · 3. (ως 
επιβεβαιωτικό µόριο) ασφαλώς, οπωσδήποτε, σαφώς: ~ και θα του το 
πω- µείνετε ήσυχος || -Εσύ θα πας διακοπές; —! Είναι δυνατόν να µην 
πάω; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα. 

φυσική (η) 1. η επιστήµη που µελετά την ύλη, την κίνηση της, καθώς 
και τις δυνάµεις που ασκούνται σε αυτήν: βασικοί κλάδοι τής ~ είναι 
η µηχανική, η θερµοδυναµική, ο ηλεκτρισµός, η οπτική, η ακουστική 
κ.ά. || πυρηνική | ιατρική ~|| ~ πειραµατική (παλαιότερο σχολικό 
µάθηµα τού ∆ηµοτικού, κατά το οποίο διδάσκονταν τα βασικά 
στοιχεία τής φυσικής επιστήµης µε τη βοήθεια πειραµάτων) 2. (συ-
νεκδ.) το αντίστοιχο µε την παραπάνω επιστήµη σχολικό µάθηµα: 
διαγώνισµα στη ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φυσική (επιστήµη), ήδη στον Αριστοτέλη, ουσιαστικοπ. 
θηλ. τού επιθ. φυσικός]. 

φυσικό (το) (καθηµ.) η ιδιοσυγκρασία, ο χαρακτήρας, το εσωτερικό 
γνώρισµα: είναι τού φυσικού µου να αγχώνοµαι. 

φυσικό- κ. φυσικό- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν: 1. σχέση µε την επιστήµη τής φυσικής: φυσικο-µαθηµατι-
κός, φυσικο-πυρηνικός 2. φυσικό και όχι µηχανικό ή τεχνητό µέσο 
για την πραγµατοποίηση µιας ενέργειας: φυσικο-θεραπεία. [ΕΤΥΜ. 
Α' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. φυσικός και ως 
τµήµα επιστηµονικών όρων περιλαµβάνεται σε ελληνογε-νή σύνθετα 
(λ.χ. γαλλ. physico-chimique, physico-mathématique)]. 

φυσικοθεραπεία κ. (παλαιότ.-εσφαλµ.) φυσιοθεραπεία (η) [1896] 
{χωρ. πληθ.} η θεραπεία ασθενειών µε τη βοήθεια και την 
αξιοποίηση φυσικών στοιχείων, όπως ο αέρας, το νερό, η θερµότητα 
κ.λπ., µε την εφαρµογή φυσικών ασκήσεων (κινήσεων, µαλάξεων 
κ.λπ.) συνήθ. και µε τη βοήθεια ειδικών µηχανηµάτων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. physiothérapie]. 

φυσικοθεραπεία ή φυσιοθεραπεία; Ορθός είναι ο σχηµατισµός φυ-
σικοθεραπεία (< φυσικός + θεραπεία [πβ. αγγλ. physical therapy]). 
Το παλαιότ. φυσιοθεραπεία θα σήµαινε µάλλον «η θεραπεία τής 
φύσεως» (πβ. φυσιολογία = λόγος περί φύσεως, φυσιογνωµία = η 
γνώση τής φύσεως, φυσιολάτρης = ο λάτρης τής φύσεως κ.τ.ό.) και 
σχηµατίστηκε ως απόδοση των (όχι ορθώς σχηµατισµένων) ξένων 
όρων (πβ. γαλλ. physiothérapie, αγγλ. physiotherapy [και physical 
therapy]}. 

φυσικοθεραπευτής κ. (παλαιότ.-εσφαλµ.) φυσιοθεραπευτής (ο) 
[1896], φυσιοθεραπεύτρια κ. (παλαιότ. εσφαλµ.) φυσιοθε-
ραπεύτρια (η) {φυσικοθεραπευτριών} ο επιστήµονας που έχει ειδι-
κευθεί στη φυσικοθεραπεία. 

φυσιοθεραπευτικός κ. (παλαιότ.-εσφαλµ.) φυσιοθεραπευτικός, -ή, -ό 
[1898] αυτός που σχετίζεται µε τη φυσικοθεραπεία ή και τους 
φυσικοθεραπευτές: ~ αγωγή. 

φυσικοµαθηµατικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που σχετίζεται τόσο µε τη 
φυσική όσο και µε τη µαθηµατική επιστήµη 2. (παλαιότ.) Φυσικο-
µαθηµατική Σχολή πανεπιστηµιακή σχολή στην οποία διδάσκονται 
οι θετικές επιστήµες µε έµφαση στη φυσική και στα µαθηµατικά 3. 
φυσικοµαθηµατικός (ο/η) επιστήµονας που ειδικεύεται τόσο στα µα-
θηµατικά όσο και στη φυσική- συνήθ. καθηγητής που διδάσκει τα 
αντίστοιχα µαθήµατα 4. φυσικοµαθηµατικά (τα) [1786] οι φυσικές 
και οι µαθηµατικές επιστήµες στο σύνολο τους. 

φυσικοπυρηνικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την πυρηνική 
φυσική 2. φυσικοπυρηνικός (ο/η) επιστήµονας που έχει ειδικευθεί 
στην πυρηνική φυσική. 

φυσικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φύση, προέρχεται ή κα-
θορίζεται από αυτήν και όχι από τον άνθρωπο: ~ δυνάµεις | νόµος | 
φαινόµενα | οµορφιά | άµυνα τού οργανισµού || ~ δίκαιο (ο άγραφος 
νόµος που προηγείται τού θετού και αντιδιαστέλλεται προς αυτόν) || 
~ τρόπος ζωής || πέθανε από ~ αίτια 2. (α) φυσικός πλούτος | φυσικοί 
πόροι το σύνολο των πρώτων υλών που προέρχονται από τη φύση (από 
το έδαφος, τα δάση, τα ύδατα) και αξιοποιούνται βιοµηχανικώς (β) 
ΧΗΜ. φυσικό αέριο αέριο που παράγεται στον φλοιό τής Γης, απο-
τελείται κυρ. από µεθάνιο (CH4), είναι εύφλεκτο, βρίσκεται συνήθ. 
στους θόλους των κοιτασµάτων πετρελαίου, δεν είναι δηλητηριώδες, 
εξορύσσεται και χρησιµοποιείται ως καύσιµη ύλη (προς υποκατά-
σταση τού φωταερίου) και για την παραγωγή πρώτων υλών ΣΥΝ. γαι-
αέριο (γ) φυσικά καύσιµα φυσικές ουσίες (υλικά σώµατα), όπως κάρ-
βουνο, πετρέλαιο, οι οποίες, όταν καίγονται, παράγουν άφθονη θερ-
µότητα (δ) ΒΙΟΛ. φυσική επιλογή βλ. λ. επιλογή (ε) φυσική επιστήµη 
(φυσική επιστήµη, Αριστοτ. Περί Ζώων 640a 2) καθεµιά από τις επι-
στήµες που διερευνούν και µελετούν τους νόµους που διέπουν τη φύ-
ση (λ.χ. η φυσική, η χηµεία, η γεωλογία, η βιολογία, η αστρονοµία 
κ.λπ.) (στ) φυσική ιστορία (παλαιότ.) σχολικό µάθηµα τού ∆ηµοτικού, 
που έχει ως αντικείµενο τον κόσµο των ζώων και των φυτών (ζ) φυ-
σικός θάνατος ο θάνατος από γηρατειά, ο θάνατος που δεν προέρχε-
ται από βία ή δεν επέρχεται πρόωρα 3. (για σχέσεις συγγενείας) βα-
σισµένες σε δεσµούς αίµατος: ~ γονείς | τέκνα | παιδί ANT. θετός 4. 
αυτός που βασίζεται στη λογική, την επιστήµη κ.λπ., κατ' αντιδια- 

στολή προς τον µεταφυσικό: ~ εξήγηση | ερµηνεία ενός φαινοµένου 5. 
αυτός που είχε προκαθοριστεί πριν από τη γέννηση κάποιου, που δεν 
διαµορφώθηκε µετά (π.χ. ως αποτέλεσµα επιδράσεων, εµπειριών 
κ.λπ.): ~ ικανότητες | χαρίσµατα ΣΥΝ. έµφυτος, εγγενής ΑΝΤ. επίκτη-
τος 6. αυτός που σχετίζεται µε την υλική, τη σωµατική υπόσταση τού 
ανθρώπου: ~ ανάγκες | ορµές- ΦΡ. (α) φυσική κατάσταση η κατάστα-
ση τής σωµατικής υγείας κάποιου: βρίσκοµαι σε | έχω καλή | κακή ~ 
|| βελτιώνω τη φυσική µου κατάσταση (β) φυσική | σωµατική αγωγή 
βλ. λ. αγωγή (γ) φυσική αντίσταση βλ. λ. αντίσταση 7. αυτός που συµ-
φωνεί µε τη φύση των πραγµάτων, που είναι εύκολα κατανοητός και 
κατ' επέκτ. ο συνήθης και οµαλός: ~ αντίδραση || ~ πορεία | τάξη 
πραγµάτων || παίρνω | θεωρώ κάτι εντελώς ~· ΦΡ. (α) είναι φυσικό (να | 
ότι) είναι κανονικό, αποδεκτό από όλους, αυτονόητο: ~ να υποστη-
ρίζει τους συµπατριώτες του || ~ να τον συµπαθείς- είναι τόσο καλός 
άνθρωπος! (β) φυσική ακολουθία η ανεµπόδιστη και λογική συνέχεια 
των πραγµάτων: «εδώ, η σχέση θεωρίας και πράξης δεν είναι µια σχέ-
ση φυσικής ακολουθίας και άρρηκτης συνέχειας...» (περιοδ.) (γ) φυ-
σικώ τω λόγω βλ. λ. λόγος 8. µη προσποιητός, αυτός που χαρακτηρί-
ζεται από ειλικρίνεια, αυθορµητισµό, φυσικότητα: ~ παίξιµο θεατρι-
κού ρόλου | ύφος | λόγος | απαγγελία ΣΥΝ. αυθόρµητος ΑΝΤ ψεύτικος, 
υποκριτικός 9. µη τεχνητός, αυτός που δεν έχει υποστεί υστερογενή 
επεξεργασία: ~ φωνή | µαλλιά | τροφές (µη βιοµηχανοποιηµένες) | χυ-
µοί (που παρασκευάζονται απευθείας από χυµό φρούτων) · 10. (για 
χρώµατα) αυτός που χαρακτηρίζεται από ζωντάνια και ένταση · 11. 
ΜΑΘ. φυσικός αριθµός καθένας από τους αριθµούς 0, 1, 2, 3, 4, 5..., 
που αποτελούν βασική (πρωταρχική) έννοια για τα µαθηµατικά · 12. 
ΝΟΜ. (α) φυσικό πρόσωπο ο άνθρωπος από τη σκοπιά τής νοµο-
θεσίας, τού ∆ικαίου, κατ' αντιδιαστολή προς το νοµικό πρόσωπο 
(εταιρεία, ίδρυµα κ.λπ.) (β) φυσικός δικαστής βλ. λ. δικαστής · 13. 
φυσικός (ο/η) (α) ο επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη φυσική επι-
στήµη (β) ο καθηγητής τής φυσικής 14. φυσική (η) βλ.λ. 15. φυσικό 
(το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα, τεχνητός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φύσις. Οι αρχ. σηµ. περιλαµβάνουν οτιδήποτε έχει σχέ-
ση µε τη φύση, τη γνησιότητα και τη φυσικότητα, ενώ φυσικός απο-
καλείται και ο ερευνητής των φαινοµένων. Ορισµένοι επιστηµ. όροι 
είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. φυσικός θάνατος (< γαλλ. mort naturelle), 
φυσικό δίκαιο | αέριο (< γαλλ. droit | gaz naturel), φυσική αγωγή (< 
γαλλ. culture physique) κ.ά.]. 

φυσικότητα (η) [1852] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού να είναι κανείς 
φυσικός στη συµπεριφορά του, να µη δίνει την εντύπωση ότι προ-
σποιείται: λέει τα ψέµατα του µε τέτοια ~, που τον πιστεύουν όλοι 
ΑΝΤ. προσποίηση. 

φυσικοχηµικός, -ή, -ό [1821] αυτός που µελετά ή σχετίζεται µε τις 
γενικές αρχές και τους νόµους που διέπουν τις χηµικές αντιδράσεις 
και τις µεταβολές των καταστάσεων τής ύλης. — φυσικοχηµεία (η). 

φυσιο- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνει: 1. 
τη φύση, το περιβάλλον και τον φυσικό κόσµο: φυσιο-λάτρης, φυσιο-
γνώστης, φυσιο-δίφης 2. τη φύση, τις οργανικές λειτουργίες προσώ-
που ή έµβιου όντος γενικότ.: φυσιο-λογία, φυσιο-παθολογία 3. χαρα-
κτηριστικά µορφής και προσωπικότητας: φυσιο-γνωµία 4. αντί τού 
ορθού φυσικό-: φυσιο-θεραπεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φυσικοθεραπεία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. φυσιο-
γνωµία, φυσιο-λογία), που προέρχεται από το ουσ. φύσις, -εως και 
απαντά επίσης σε ελληνογενή σύνθετα (λ.χ. γαλλ. physio-thérapie, 
physio-cratie)]. 

φυσιογνωµία (η) {φυσιογνωµιών} 1. το σύνολο των χαρακτηριστικών 
τού προσώπου κάποιου: γνωστή | ευγενική | γλυκιά | συµπαθητική ~ 
2. (µτφ.) το σύνολο των χαρακτηριστικών πράγµατος ή η γενική 
εντύπωση που προκαλεί: στη δεκαετία τού '50 άλλαξε εντελώς η ~ τής 
Αθήνας || η ~ των κοµµάτων | τού καλλιτεχνικού ρεύµατος ΣΥΝ. µορφή 
3. η εξέχουσα προσωπικότητα που έχει διαδραµατίσει σε ορισµένο 
τοµέα σηµαντικό ρόλο: ηγετική - || έγινε | αποτελεί ~ στον χώρο τής 
επιστήµης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συγκεκοµµένος τ. τού φυσιογνωµονια < φυσιογνώµων< 
φύσις + γνώµων]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το φυσιογνωµία είναι αρχαία (µτγν.) λ. που σχηµατίστηκε 
κατά απλολογία από το φυσιογνωµ(ον)ία (< φυσιογνώµων, -ώµο-
νος). Εικάζεται ότι µπορεί να σήµαινε τη «φυσιολογία», αλλά ο-
πωσδήποτε είχε ως κύρια σηµ. «το να κρίνει κανείς κάποιον από τα 
φυσικά του χαρακτηριστικά» (υπάρχει πραγµατεία µε τίτλο Φυ-
σιογνωµονικών τού Αντισθένη και βιβλίο Φυσιογνωµονικά που α-
ποδίδεται στον Αριστοτέλη). Στην επιστηµονική ορολογία, από το 
ελλην. φυσιογνωµονια πλάστηκε το νεότερο λατινικό physiogno-
monia (από όπου το γαλλικό (1562) physiognomonie) και το physio-
gnomia, από όπου τα γαλλ. physionomie, αγγλ. physiognomy (µε ε-
πίδραση των ελλην. -γνωµία) και από αυτά το ελλην. φυσιογνωµία 
(ως αντιδάνειο). Η Ελληνική χρησιµοποίησε περαιτέρω το φυσίΌ-
γνωµική (τέχνη), για να αποδώσει «την τέχνη τού να κρίνεις από 
τα χαρακτηριστικά», ενώ η Αγγλική χρησιµοποίησε το physio-
gnomy, για να δηλώσει και τη φυσιογνωµία και τη φυσιογνωµική. 

φυσιογνωµική (η) η µελέτη τής σχέσης µεταξύ των χαρακτηριστικών 
τού προσώπου και τής προσωπικότητας κάποιου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φυσιογνωµία. 

φυσιογνωµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη φυσιογνωµία: ~ 
χαρακτηριστικά. — φυσιγνωµικ-ά | -ώς επίρρ. 

φυσιογνωµιστής (ο) [1885], φυσιογνωµιστρια (η) {δύσχρ. φυ-
σιογνωµιστριών} µελετητής τής φυσιογνωµικής. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. physionomiste < physionomie < 
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νεολατ. physiognomia < αρχ. φυσιογνωµία]. 
φυσιογνωσία (η) [1864] {χωρ. πληθ.} 1. η µελέτη τής φύσης 2. το σύ-

νολο των φυσικών επιστηµών. — φυσιογνωστικός, -ή, -ό [1893]. 
[ΕΤΥΜ < φνσιο- + -γνωσία < γνώση]. 

φυσιογνώστης (ο) [1897] {φυσιογνωστων}, φυσίογνωστρια (η) 
{φυσιογνωστριών} επιστήµονας που ασχολείται µε τις φυσικές επι-
στήµες. 

φυσιογραφία (η) [1871] η φυσική γεωγραφία.   — φυσιογραφίας, -ή, -
ό [1849]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. physiographic]. 

φυσιογράφος (ο) [1819] πρόσωπο που ασχολείται µε τη φυσιογραφία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. physiographe]. 

φυσιοδίφης (ο) [1867] (φυσιοδιφών) πρόσωπο που ερευνά συστηµα-
τικά οτιδήποτε ανήκει στη φύση (φυσικά φαινόµενα, ζώα, φυτά, ορυ-
κτά κ.λπ.): µέχρι τη στιγµή που η βιολογία συγκροτήθηκε ως επιστή-
µη, δεν είχαµε βιολόγους αλλά φυσιοδίφες. — φυσιοδιφικός, -ή, -ό 
[1845]. 
[ΕΤΥΜ. < φυσιο- + -δίφης < αρχ. διφώ (-άω) «ψηλαφώ, διερευνώ», αγν. 
ετύµου (πβ. κ. ιστοριο-δίφης), µετάφρ. δάνειο από γερµ. Natur-
forscher]. 

φυσιοθεραπεία (η) → φυσικοθεραπεία 
φυσιοθεραπευτής (ο) -+ φυσικοθεραπευτής 
φυσιοθεραπευτικός, -ή, -ό → φυσιοθεραπευτικός 
φυσιοκράτης (ο) [1862] {φυσιοκρατών} ο οπαδός τής φυσιοκρατίας. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. physiocrate]. 
φυσιοκρατία (η) (χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, θεωρία κατά την οποία η φύση 

ανάγεται σε απώτατη αιτιοκρατική αρχή των πάντων και απορρίπτε-
ται η ύπαρξη οποιασδήποτε υπερφυσικής δηµιουργικής δύναµης. — 
φυσιοκρατικός, -ή, -ό [1861]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
physiocratie]. 

φυσιολάτρης (ο) [1869] {φυσιολατρών}, φυσιολατρισσα (η) {δύ-σχρ. 
φυσιολατρισσών} πρόσωπο που αγαπά τη φύση και τον φυσικό 
τρόπο ζωής. — φυσιολατρία (η) [1831]. 

φυσιολατρικός, -ή, -ό [1841] αυτός που σχετίζεται µε τους φυσιο-
λάτρες και τη φυσιολατρία: εκδροµή τού ~ συλλόγου. 

φυσιολογία (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που ασχολείται µε τις λει-
τουργίες των ζωντανών οργανισµών και συνιστά συνδυασµό πολλών 
επιστηµονικών κλάδων, κυρ. τής ιατρικής αλλά και τής βιολογίας 
και τής φυσικής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία, φρασεολογία. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < φύσις + -λογία, o όρος χρησιµοποιήθηκε από τον Αριστοτέλη 
και εντεύθεν µε τη σηµ. «έρευνα των φυσικών αιτίων και 
φαινοµένων», αναφερόταν δε αρχικά στις φιλοσοφικές απόψεις των 
προσωκρατικών. Την ίδια σηµ. είχαν και οι λ. φυσιολογικός και φυ-
σιολόγος. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί ελληνογενές σύνθετο, < γαλλ. 
physiologie]. 

φυσιολογικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που υπάρχει ή γίνεται σύµφωνα 
µε τη φύση: ~ τοκετός | σφυγµός | θερµοκρασία | επίπεδα χοληστερίνης 
ΣΥΝ. φυσικός, οµαλός ANT. παθολογικός, αφύσικος, ανώµαλος 2. 
αυτός που δεν προκαλεί έκπληξη, που δεν ξεφεύγει από τα 
αναµενόµενα: είναι ~ το ενδιαφέρον τού επενδυτή για την τύχη που 
θα έχουν τα χρήµατα του || ~ εξέλιξη ΣΥΝ. εύλογος, φυσικός · 3. αυ-
τός που σχετίζεται µε τη φυσιολογία. — φυσιολογικά επίρρ. 

φυσιολόγος (ο/η) [αρχ.] επιστήµονας ειδικευµένος στη φυσιολογία. 
φυσιοπαθολογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής φυσιολογίας που µε-
λετά την κατάσταση τού οργανισµού κατά τη διάρκεια ασθενειών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Physiopathologie]. 

φυσιοπαθολόγος (ο/η) φυσιολόγος που έχει ειδικευθεί στη φυσιο-
παθολογία. — φυσιοπαθολογικός, -ή, -ό [1886]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. physiopathologue]. 

φύσκα ως άκλ. επίθ. ή επίρρ. (συνήθης ορθ. φίσκα) (λαϊκ.) 1. (ως επίθ.) 
πολύ γεµάτος, εντελώς πλήρης: το θέατρο | το τρένο ήταν - ΣΥΝ. υπερ-
πλήρης 2. (ως επίρρ.) εντελώς, πλήρως: γεµάτος ~ ΣΥΝ. κάργα, τίγκα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φύσκη | -α «το παχύ έντερο, φούσκα» (βλ. λ. φούσκα). 
Η γρ. µε -ι- (φίσκα) δεν έχει ετυµολ. στήριξη]. 

φυσκάρω ρ. αµετβ. (συνήθης ορθ. φισκάρω) {φύσκ-αρα κ. -άρισα, -
αρισµένος} γεµίζω πλήρως: η αίθουσα φύσκαρε από κόσµο ΣΥΝ. τι-
γκάρω. 

φυσοµανώ ρ. αµετβ. {φυσοµαν-είς κ. -άς...· µόνο στον ενεστ.} (εκ-
φραστ.) 1. (για άνεµο) φυσώ πολύ δυνατά 2. (µτφ. για πρόσ.) είµαι ορ-
γισµένος. 
[ΕΤΥΜ. < φυσώ + -µανώ < µαίνοµαι, από το. θ. τού αρχ. αορ. β' ε-µάν-
ην (βλ. κ. µαν-ία)]. 

φυσούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (µεγεθ.) το φυσερό · 2. πτυσσόµενο 
τοίχωµα από πλαστικό ή άλλο εύκαµπτο υλικό, π.χ. στα αρθρωτά λε-
ωφορεία 3. σωληνοειδής στοά µε πτυσσόµενα τοιχώµατα, π.χ. στα γή-
πεδα, διά µέσου τής οποίας βγαίνουν οι αθλητές από τα αποδυτήρια, 
ή σε αεροδρόµια, διά µέσου τής οποίας γίνεται η µετακίνηση των 
επιβατών από και προς το αεροπλάνο · 4. σειρά σελίδων ενωµένων 
µεταξύ τους, που βγαίνουν από εκτυπωτή και στη συνέχεια κόβονται 
χωριστά η καθεµία: η ~ µε τη µισθοδοσία | µε τα αποτελέσµατα των 
εξετάσεων. [ΕΤΥΜ. < φυσώ, κατά τα ον. σε -οννα, πβ. κ. κουδούνα]. 

φυστίκι (το) → φιστίκι 
φυστικιά (η) → φιστικιά 
φυσώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φυσάς... | φύση-ξα κ. -σα, -χτηκα, -µέ-

νος} ♦ (µετβ.) 1. εκπνέω αέρα, βγάζω από το στόµα µου αέρα κατευ-
θύνοντας τον προς (συγκεκριµένο αντικείµενο): ~ τη σούπα, για να 
κρυώσει || ~ τη φωτιά, για να δυναµώσει ΦΡ. (µτφ.) (α) το φυσάει 
διαθέτει πολλά χρήµατα, είναι πλούσιος: παντρεύτηκε έναν Αµερι- 

κάνο που το φυσάει (β) το φυσάει και δεν κρυώνει βλ. λ. κρυώνω (γ) 
(παροιµ.) όποιος καεί στον χυλό, φυσάει και το γιαούρτι βλ. λ. για-
ούρτι 2. κάνω να βγει αέρας από (κάπου)- κυρ. στη ΦΡ. φυσώ τη µύτη 
µου βγάζω αέρα από τη µύτη µου (για να βγει η µύξα που έχει µέσα) 
♦ (αµετβ.) 3. βγάζω αέρα από το στόµα µε µεγάλη ένταση: ~ στο µάτι 
του, για να φύγει το σκουπιδάκν ΦΡ. φυσάω και ξεφυσάω (i) νιώθω 
έντονη δυσφορία (ii) είµαι πολύ αναστατωµένος: αντί να φυσάς και 
να ξεφυσάς, ηρέµησε και προσπάθησε να αντιµετωπίσεις την κα-
τάσταση 4. (για άνεµο) πνέω: ο άνεµος φυσούσε δυνατά || φύσηξε 
απαλά το αεράκι ΦΡ. (α) (µτφ.) όπου φυσάει ο άνεµος βλ. λ. άνεµος 
(β) όποιος αέρας κι αν φυσά, ο µύλος πάντα αλέθει βλ. λ. αλέθω 5. 
(απρόσ. φυσάει) (α) πνέει δυνατός και ορµητικός άνεµος ΣΥΝ. έχει 
αέρα (β) (γενικότ.) πνέει άνεµος: σήµερα µόλις που ~ 6. (προστ. φύ-
σα! - οικ.) σε κάποιον που είπε ή έκανε ανοησία- συνοδεύεται από 
χειρονοµία κατά την οποία προτείνει κανείς τα δάχτυλα του κλειστά 
στο στόµα τού άλλου, ώστε µε το φύσηµα να ανοίξουν σε µούντζα. 
[ΕΤΥΜ < οφΧ- φυσώ (-άω) < φνσα (ή) «φυσερό, πνοή», θηλ. σε -σα 
(πβ. κ. δόξα, δίψα), < *φϋσ-σα (µε απλοποίηση) < I.E. *p(h)u-s- (µε 
παρέκταση -s-), ονοµατοπ. ρίζα από τον ήχο τής πνοής τού ανέµου 
και των εκρήξεων, πβ. σανσκρ. puäyati «ευδοκιµεί, προκόβει», λατ. 
pussula «φυσαλλίδα» κ.ά.]. 

φυτεία (η) (φυτειών) µεγάλη έκταση γης, στην οποία γίνεται συγκε-
κριµένη καλλιέργεια (λ.χ. ζαχαροκάλαµου, καφεόδεντρου, µπανάνας 
κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < φυτεΟω]. 

φύτεµα (το) → φυτεύω 
φύτευση (η) → φυτεύω 
φυτευτήρι (το) (φυτευτηρ-ιού | -ιών} το γεωργικό εργαλείο που χρη-

σιµοποιείται στο φύτεµα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φυτευτήριον< φυτεύω + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. κ. 
κλαδευ-τήριον]. 

φυτευτικος, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φύτευση 2. 
κατάλληλος για φύτευση. 

φυτευτός, -ή, -ό 1. (για φυτά) αυτός που τον έχουν φυτέψει (κάπου), 
που δεν φύτρωσε µόνος του ΣΥΝ. φυτεµένος ANT. αυτοφυής 2. (κατα-
χρ.-λαϊκ.) αυτός που τον έχουν εµφυτεύσει, τον έχουν τοποθετήσει ως 
εµφύτευµα σε κάποιο σηµείο: ~ δόντια | µαλλιά 3. (µτφ.) αυτός που 
τον τοποθετούν σε µια υπηρεσία, γενικότ. σε έναν οργανωµένο χώρο, 
χωρίς να προβλέπεται ή να απαιτείται κάτι τέτοιο: αυτός ο υπάλλη-
λος ήρθε ~ από κάποιο σηµαίνον πρόσωπο. 

φυτεύω ρ. µετβ. (φύτ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. τοποθετώ στο έδαφος 
(σπόρο ή ρίζα φυτού), προκειµένου να ριζώσει και να αναπτυχθεί: ~ 
λεµονιές | µαρούλια | λουλούδια ANT. ξεριζώνω 2. (µτφ.-εκφραστ.) χώ-
νω: του φύτεψε µια σφαίρα στο κεφάλι πυροβολώντας τον 3. (µειωτ.) 
ενταφιάζω: πάει αυτός· τον φύτεψαν χτες το απόγευµα. — φύτεµα 
(το) [αρχ.] κ. φύτευση (η) [αρχ.], φυτευτής (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρλ- < 
φυτόν (βλ.λ.)]. 

φυτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα φυτά: ~ βασίλειο | 
κόσµος | λίπη | έλαια | παραγωγή 2. ΦΥΣΙΟΛ. (α) φυτικές λειτουργίες οι 
βιολογικές λειτουργίες που εξασφαλίζουν την εσωτερική οµοιο-
στασία τού σώµατος (β) φυτικό νευρικό σύστηµα το αυτόνοµο νευ-
ρικό δίκτυο που ελέγχει όλες τις φυτικές λειτουργίες. 

φυτίνη (η) {χωρ. πληθ.) 1. άλας ασβεστίου και µαγνησίου, που πε-
ριέχεται στα σιτηρά και µπορεί να παρασκευαστεί και συνθετικώς 2. 
υδρογονωµένο µαγειρικό λίπος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. Phytin (εµπορική ονοµ.)]. 

φυτό (το) 1. ΒΙΟΛ. ενόργανος σχηµατισµός, ο οποίος τρέφεται από το 
έδαφος, το νερό και την ατµόσφαιρα, και µεταβάλλει την τροφή του, 
αφού την αφοµοιώσει, σε οργανικές ενώσεις: τα ~ χωρίζονται σε δέ-
ντρα, θάµνους και πόες || η ρίζα | ο βλαστός | τα φύλλα | οι καρποί 
τού ~ || ~ τροπικό | αρωµατικό | καλλωπιστικό | εσωτερικού χώρου || 
ανώτερα | κατώτερα ~ || φυτεύω | κλαδεύω | ποτίζω | περιποιούµαι | 
ραντίζω τα ~· (µτφ.) 2. ο άνθρωπος που λόγω βλάβης (τού εγκεφάλου) 
έχει χάσει τις διανοητικές του ικανότητες και ζει υποτυπωδώς: ύστερα 
από το ατύχηµα έµεινε ~ · 3. (σκωπτ. για µαθητή ή φοιτητή) αυτός 
που µελετά υπερβολικά, που δεν σκέπτεται τίποτε άλλο εκτός από το 
διάβασµα και έχει χάσει την κριτική του ικανότητα ή δεν έχει επαφή 
µε τον κόσµο γύρω του. — (µεγεθ.-σκωπτ.) φυτούκλα (η) κ. φύτουλας 
(ο) (σηµ. 3), (υποκ.) φυτούλι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ, < 
αρχ. φυτόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού ρηµατ. επιθ. φυτός < φύω | -οµαι 
(βλ.λ.). Η λ. συνδ. επίσης µε σανσκρ. bhüta- (ίδια σηµ.)]. 

φυτοβιολογία (η) (χωρ. πληθ.} η βιολογία των φυτών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phytobiology]. 

φυτογεωγραφια (η) (χωρ. πληθ.} η επιστήµη που µελετά τη γεω-
γραφική κατανοµή των φυτών. — φυτογεωγραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phytogeography]. 

φυτογή (η) [1889] {χωρ. πληθ.) η φυτική γη, το φυτόχωµα. 
φυτογραφία (η) [1799] (χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής βοτανικής που 

ασχολείται µε την περιγραφή των φυτών.   — φυτογραφικός, -ή, -ό 
[1897]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phytographie]. 

φυτοζωία (η) [1840] {χωρ. πληθ.) (λόγ.) το να φυτοζωεί κανείς. 
φυτοζωώ ρ. αµετβ. [1853] {φυτοζωείς...· εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. 

ζω φτωχά, µόλις που καταφέρνω να καλύψω τις βιοτικές µου ανά-
γκες: επέζησαν από την καταστροφή, αλλά τώρα φυτοζωούν µέσα σε 
άθλιες συνθήκες 2. (µτφ.) βρίσκοµαι σε µαρασµό, σε κατάσταση πα-
ρακµής: τα επαρχιακά θέατρα φυτοζωούν. 

φυτοθεραπεία (η) (φυτοθεραπειών) η θεραπεία που βασίζεται στη 
λήψη φυτικών παρασκευασµάτων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. phytotherapy]. 
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φυτοκοινωνία (η) {φυτοκοινωνιών} ΟΙΚΟΛ. το σύνολο των φυτών δε-
δοµένου βιοτόπου ή βιοκοινωνίας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. phytocoenosis < phyto- + 
coenosis (< µτγν. κοίνωσις< αρχ. κοινώ, -όω< κοινός)]. 

φυτοκοµειο (το) [1846] ο χώρος στον οποίο γίνονται καλλιέργειες 
φυτών µε επιστηµονικές µεθόδους. 

φυτοκοµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η επιστηµονική καλλιέργεια των 
φυτών. — φυτοκοµικός, -ή, -ό [1828]. 

φυτοκόµος (ο/η) πρόσωπο που ασχολείται µε τη φυτοκοµία. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < φυτόν + -κόµος < αρχ. κοµώ (-έω) «φροντίζω, περιποιούµαι» (βλ. 
κ. -κοµία)]. 

φυτολογία (η) [1799] {χωρ. πληθ.) 1. ο κλάδος τής βιολογίας που έχει 
ως αντικείµενο τη µελέτη των φυτών 2. (παλαιότ.) µάθηµα στο ∆η-
µοτικό µε αντικείµενο τα φυτά. — φυτολογικός, -ή, -ό [1881]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phytologie]. 

φυτολόγιο (το) [1873] {φυτολογί-ου | -ων} 1. συλλογή αποξηραµµέ-
νων φυτών, η οποία χρησιµοποιείται για επιστηµονική µελέτη 2. το 
µαθητικό τετράδιο ή άλµπουµ που περιέχει συλλογή δειγµάτων από 
φυτά. 

φυτολόγος (ο/η) [1805] επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη φυτο-
λογία. 

φυτοορµόνη (η) {φυτοορµονών} BOT. φυσική ή συνθετική ουσία η 
οποία συντελεί στην αύξηση των φυτών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. phytohormone]. 

φυτοπαθογόνος, -ος, -ο αυτός που προκαλεί ασθένεια στα φυτά: ~ 
µύκητες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phytopathogen]. 

φυτοπαθολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΠ. η επιστήµη που µελετά τις 
ασθένειες των φυτών. — φυτοπαθολογικός, -ή, -ό [1893]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Phytopathologie]. 

φυτοπαθολόγος (ο/η) [1890] επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη 
φυτοπαθολογία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phytopathologue]. 

φυτοπαράσιτο (το) {φυτοπαρασίτ-ου | -ων} ο ζωικός οργανισµός που 
παρασιτεί πάνω σε φυτό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
phytoparasite]. 

φυτοπλαγκτον (το) {φυτοπλαγκτού | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το σύνολο των 
υδρόβιων φυτικών οργανισµών, συνήθ. µονοκυττάρων, που συ-νήθ. 
δεν έχουν δική τους κίνηση και µαζί µε το ζωοπλαγκτόν αποτελούν 
το πλαγκτόν (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phytoplankton]. 

φυτοτεχνία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΠ. σύνολο επιστηµών και τε-
χνικών που µελετούν τις διαδικασίες παραγωγής καλλιεργούµενων 
φυτών. — φυτοτεχνικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phytotechnie]. 

φυτοτοξίνη (η) {φυτοτοξινών} ΓΕΩΠ. 1. αντιγόνο φυτικής προελεύ-
σεως, το οποίο µπορεί να καθορίσει την παραγωγή αντισωµάτων σε 
ζωντανό οργανισµό 2. η τοξική ουσία που παράγεται από ορισµένα 
φυτά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phytotoxin]. 

φυτούκλα (η) → φυτό 
φύτουλας (ο) → φυτό 
φυτοφάγος, -ος, -ο [1814] αυτός που τρέφεται αποκλειστικά από 

φυτικές ουσίες, αυτός που τρώει µόνο φυτά ή µέρη φυτού (δεν τρώει 
κρέας): τα ζώα διακρίνονται σε φυτοφάγα, σαρκοφάγα και παµφάγα. 
— φυτοφαγία (η) [1887], φυτοφαγικός, -ή, -ό [1886]. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phytophage]. 

φυτοφάρµακο (το) {φυτοφαρµάκ-ου | -ων} το φάρµακο που χρησι-
µοποιείται για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών των φυτών. 

φυτόχωµα (το) {φυτοχώµ-ατος | -ατα, -άτων} χώµα που αναµειγνύε-
ται µε αποσυντεθειµένες οργανικές ύλες ζωικής ή φυτικής προέλευ-
σης· χρησιµοποιείται ως βελτιωτικό τού εδάφους (λίπασµα) στις καλ-
λιέργειες. 

φυτόψειρα (η) {δύσχρ. φυτοψειρών} η µελίγκρα (βλ.λ.). Επίσης φυ-
τόφθειρα (η) [1888]. 

φύτρα (η) {φυτρών} 1. το φύτρο (βλ.λ.) 2. (µτφ.) η γενιά, το σόι: δια-
βόλου ~ || ~ αρχοντική. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. φύω | -οµαι (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. 
µή-τρα, χύ-τρα]. 

φύτρο (το) το βλάστηµα, το γέννηµα: ~ πατάτας | ντοµάτας. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. φύτρον < φυτρώνω (υποχωρητ.)]. 

φυτρώνω ρ. αµετβ. {φύτρω-σα, -µένος} 1. (για φυτό) αναφύοµαι στην 
επιφάνεια εδάφους ή χώµατος: τα γιασεµιά δεν φύτρωσαν ακόµη 
ΣΥΝ. βλαστάνω, ξεφυτρώνω 2. βγαίνω, εκφύοµαι στην επιφάνεια τού 
δέρµατος: φύτρωσε το µουστάκι του || φύτρωσαν λίγες τρίχες στο κε-
φάλι του 3. (µτφ.) εµφανίζοµαι (κάπου) ξαφνικά, συνήθ. προκαλώ-
ντας δυσφορία: από πού φύτρωσες εσύ; ΦΡ. (α) φυτρώνω εκεί που 
δεν µε σπέρνουν ανακατεύοµαι σε ξένες υποθέσεις (β) φυτρώνουν 
σαν τα µανιτάρια για οµοειδή πράγµατα που εµφανίζονται µαζικά σε 
µια περιοχή: τέτοια µπαράκια έχουν φυτρώσει σαν τα µανιτάρια στην 
πόλη. — φύτρωµα (το) κ. φύτρωση (η). [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. φύτρα 
(βλ.λ.)]. 

φυτώριο (το) {φυτωρί-ου | -ων) 1. (α) η έκταση στην οποία αναπτύσ-
σονται νεαρά φυτά, µέχρι να µεταφυτευθούν (β) ο χώρος στον οποίο 
αναπτύσσονται και πωλούνται νεαρά φυτά 2. (µτφ.) ο χώρος µέσα 
από τον οποίο βγαίνουν καινούργια ταλέντα: η σχολή τού Κ. Κουν 
αποτέλεσε ~ σπουδαίων ηθοποιών || οι οµάδες εφήβων είναι τα ~ των 
αυριανών πρωταθλητών. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φυτώριον< *φυτωρός < φυτόν + -ωρός (µε έκταση τού 
αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ορώ, πβ. κ. πυλ-ωρός, θυρ-ωρός]. 

φύω ρ. → φύοµαι 
φχαριστώ ρ. → ευχαριστώ 
φχαριστιέµαι ρ. → ευχαριστώ 
φωβισµός (ο) → φοβισµός 
φωβιστής (ο) → φοβισµός 
φωβιστικός, -ή, -ό → φοβιστικός 
Φωκάς (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνο-

µα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Φωκάς < αρχ. φώκη «φώκια» (βλ.λ.). Οµόρρ. Φωκ-ίων, 
Φωκ-υλ-ίδης, Φωκ-ίς, Φώκ-αια]. 

φώκια (η) {φωκιών} 1. µεγαλόσωµο αµφίβιο σαρκοφάγο θηλαστικό µε 
παγκόσµια εξάπλωση- έχει σώµα ογκώδες και υδροδυναµικό, κοντό 
λείο τρίχωµα, άκρα σαν πτερύγια ψαριών, µακρουλό κεφάλι, µεγάλα 
µάτια και οξύ ρύγχος· ζει και αναπαράγεται στις ακτές, συνήθ. σχη-
µατίζοντας αποικίες, αλλά αναζητεί την τροφή του (ψάρια, καβού-
ρια, χταπόδια κ.λπ.) στη θάλασσα:  γροιλανδική | µεσογειακή ~ 
2. (µτφ.-υβριστ.) γυναίκα άσχηµη ή χοντρή και δυσκίνητη. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. φώκη, αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται στην ονοµατοπ. I.E. 
ρίζα *p(h)u- (βλ. λ. φυσώ) µε επίθηµα -κη (πβ. κ. θή-κη), µέσω τής σηµ. 
«σφύριγµα τής φώκιας». Κατ' άλλους, ωστόσο, η λ. αποτελεί δάνειο]. 
Φωκίδα (η) {-ας κ. -ος} περιοχή και νοµός τής Κ. Στερεάς Ελλάδας µε 
πρωτεύουσα την Άµφισσα.   — Φωκεύς (ο) [αρχ.], φωκικός, -ή, -ό 

[αρχ·]· 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Φωκίς, -ίδος (ενν. γη), κατά τα Αιολ-ίς, ∆ωρ-ίς, που πήρε 
το όνοµα της από τον ήρωα Φώκο, γυιο τής θαλάσσιας θεότητας 
Ψαµάθης, η οποία µεταµορφώθηκε σε φώκια]. Φωκίων (ο) {Φωκίων-
ος, -α) 1. αρχαίος Αθηναίος στρατηγός, πολιτικός και ρήτορας (402-
317 π.Χ.) 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Φωκίωνας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < Φώκος, όν. ήρωα (βλ. λ. Φωκίδα)]. 

Φωκυλίδης (ο) {-η κ. -ίδου} αρχαίος Έλληνας ποιητής (6ος αι. π.Χ.)· 
συνέθεσε κυρίως έπη και ελεγείες. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < Φωκύλος (µε παραγ. επίθηµα -ίδης, πβ. κ. Παρ-
µεν-ίδης) < Φώκος (< φώκη «φώκια») + επίθηµα -ύλος]. 

φωλεό (η) [αρχ.] (λόγ.) η φωλιά (βλ.λ.). 
φωλεός (ο) (λόγ.-σπάν.) φωλιά στην οποία βρίσκουν προσωρινό κα-

τάλυµα ή φωλιάζουν άγρια ζώα και κυρ. το µέρος όπου περνούν τη 
χειµερία νάρκη τους: ο ~ τής αρκούδας ΣΥΝ. φωλιά, ληµέρι. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *φωυλ-εός (µε επίθηµα -εός) < *bhöw-l-, που συνδ. πιθ. µε αρχ. 
σκανδ. boi «φωλιά», διαλεκτ. σουηδ. böle «καλύβα καστόρων», 
ίσως και µε το συνώνυµο αρχ. γωλεός (πβ. κ. λιθ. guôlis «φωλιά»). Η 
ακριβής I.E. ρίζα παραµένει άγνωστη]. 

φωλεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εύχρηστ. σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (για ζώα) 
βρίσκοµαι στη φωλιά µου, µένω ή κρύβοµαι στη φωλιά µου ΣΥΝ. φω-
λιάζω 2. (ειδικότ. για άγρια ζώα) διέρχοµαι τη χειµερία νάρκη, κοι-
µάµαι στη φωλιά µου: η αρκούδα φωλεύει 3. (µτφ.) λανθάνω, υπάρ-
χω κρυµµένος, χωρίς να εκδηλώνοµαι: στα λόγια της φώλευε το µί-
σος ΣΥΝ. εµφωλεύω. 

φώλι (το) {φωλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) αβγό ή οµοίωµα αβγού που τοποθε-
τείται στη φωλιά τής κότας, για να την προσελκύσει να γεννήσει εκεί 
ΣΥΝ. (λόγ.) απότοκο·  ΦΡ. (εκφραστ.) ούτε φώλι ούτε προσφώλι για 
περιπτώσεις µεγάλης φτώχιας, πείνας. Επίσης φώλος (ο). [ΕΤΥΜ. < 
φωλιά (υποχωρητ.)]. 

φωλιά (η) 1. η κατοικία των ζώων (και ιδ. των πουλιών), η κατασκευή 
που ετοιµάζουν τα ζώα, για να προφυλάσσονται και για να αποθέ-
τουν τα αβγά ή να φυλάσσουν τα νεογνά τους: ~ αετού | πέρδικας | 
χελιδονιού | αλεπούς | λιονταριού 2. (µτφ.) ο χώρος που αποτελεί κα-
ταφύγιο, κρυψώνα ή/και ορµητήριο, κυρ. για τις επιλήψιµες ή παρά-
νοµες πράξεις κάποιου: ~ ληστών | κακοποιών | τροµοκρατών 3. (α) 
(χαϊδευτ.) ο χώρος στον οποίο συµβιώνει ένας άνδρας και µία γυναί-
κα, ένα ζευγάρι: έχτισαν τη ~ τους µε µεγάλο µεράκι (δηλ. το σπίτι 
τους) (β) (κακόσ.) χώρος που χρησιµοποιείται για κρυφές ερωτικές 
συνευρέσεις: αυτό το ξενοδοχείο αποτελεί ερωτική - για τα παράνοµα 
ζευγάρια- ΦΡ. (α) (µτφ.) έχω λερωµένη τη φωλιά µου έχω διαπράξει 
επιλήψιµες πράξεις, έχω κάνει ατοπήµατα: δεν µπορούσε να πει 
τίποτα εναντίον µου, γιατί είχε κι αυτός λερωµένη τη φωλιά του (β) 
(παροιµ.) ο διάολος δεν χαλάει τη φωλιά του ο κακοποιός δεν βλά-
πτει αυτούς που τον υποθάλπουν 4. ΣΤΡΑΤ. κάθε οχυρωµένη θέση που 
έχει ειδικά οργανωθεί για άµυνα: ~ αντίστασης | πυροβόλου || (πα-
λαιότ.) ΝΑΥΤ. ~ κόρακα (σκοπιά εγκατεστηµένη στο ψηλότερο σηµείο 
τού πρωραίου ιστού για την κατόπτευση τής θάλασσας) 5. ΤΕΧΝΟΛ. 
πυροσβεστική φωλιά | φωλεό κόκκινο µεταλλικό κιβώτιο, τοποθετη-
µένο σε ευδιάκριτη θέση στο εσωτερικό κτηρίου, το οποίο περιέχει τα 
µέσα πυρόσβεσης για ώρα ανάγκης 6. ΓΕΩΠ. κάθε ένα από τα σηµεία 
οργωµένου αγρού, στα οποία παραχώνονται σπόροι ή κόνδυλοι φυ-
τών, για να φυτρώσουν 7. ΒΙΟΛ. οικολογική φωλιά η θέση την οποία 
κατέχει κάθε πληθυσµός σε ένα οικοσύστηµα ανάλογα µε τη λει-
τουργία του ΣΥΝ. οικολογικός θώκος · 8. (στον οδηγισµό) υποοµάδα 
τού Σµήνους των Πουλιών (βλ. λ. πουλί, οδηγισµός). Επίσης (λόγ.) φω-
λεό. — (υποκ.) φωλίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φωλεά (µε συνίζηση, πβ. κ. µηλέα - µηλιά), παράλλ. τ. 
τού αρσ. φωλεός (βλ.λ.). o βιολ. όρ. αποδίδει το γαλλ. niche], 

φωλιάζω ρ. αµετβ. {φώλιασα} 1. (για πτηνά) φτειάχνω φωλιά και µέ-
νω µέσα σε αυτήν: τα περισσότερα πουλιά φωλιάζουν στα δέντρα 
ΣΥΝ. φωλεύω 2. (για ζώα) βρίσκοµαι στη φωλιά µου, ζω ή κρύβοµαι 
σε φωλιά: στο δάσος φωλιάζουν λύκοι και αλεπούδες ΣΥΝ. φωλεύω 3. 
(ειδικότ. για ορισµένα ζώα) περνώ τη χειµερία νάρκη µέσα στη φω-
λιά µου: φωλιάζει τον χειµώνα και ξαναβγαίνει την άνοιξη 4. (µτφ. 
για πρόσ.) µπαίνω κάπου, για να κρυφτώ, κρύβοµαι κάπου: το µικρό 
φώλιασε στην αγκαλιά τής µητέρας του ΣΥΝ. τρυπώνω, χώνοµαι 
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5. υπάρχω µέσα σε (κάτι/κάποιον), χωρίς να γίνοµαι αντιληπτός: το 
µίσος φώλιαζε στην ψυχή του. — φώλιασµα (το). 

φωλίτης (ο) (φωλιτών) το φώλι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < φωλιά + 
παραγ. επίθηµα -ίτης, πβ. κ. φαµελ-ίτης). 

φωνάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {φώναξα} ♦ (αµετβ.) 1. βγάζω ισχυρή φωνή 
ή κραυγή, µιλώ πολύ δυνατά: µη φωνάζεις, δεν είµαι κουφός || φώνα-
ξα απ' τον πόνο || δεν µπορείς να µιλάς χωρίς να φωνάζεις; || οι συ-
γκεντρωµένοι φώναζαν µ ' όλη τη δύναµη τής φωνής τους || τι έπαθε 
και φωνάζει; ΣΥΝ. κραυγάζω, (εκφραστ.) κράζω, ξεφωνίζω, (λόγ.) φω-
νασκώ ANT. µουρµουρίζω, ψιθυρίζω- ΦΡ. (παροιµ.) (α) φωνάζει ο κλέ-
φτης, να φοβηθεί ο νοικοκύρης βλ. λ. κλέφτης (β) αν δεν φωνάξει το 
µωρό, δεν το ταΐζει η µάννα πρέπει να διεκδικεί κανείς αυτό που θέ-
λει ή δικαιούται και να µην περιµένει να του το δώσουν οι άλλοι από 
µόνοι τους 2. (ειδικότ.) εκδηλώνω µε δυνατές φωνές την οργή ή τον 
θυµό µου: µην του δίνεις σηµασία, άσ' τον να φωνάζει || ήρθε να 
κάνει φασαρία και φώναζε σαν λυσσασµένος ΣΥΝ. κραυγάζω, ουρ-
λιάζω ♦ (µετβ.) 3. (α) λέω (κάτι) µε δυνατή φωνή, απευθύνοµαι (προς 
κάποιον) µεγαλόφωνα: φώναξε του να γυρίσει πίσω || ~ τ' όνοµα της 
|| φώναξε «βοήθεια» (β) µαλώνω, επιπλήττω: φωνάζει τού παιδιού όλη 
την ώρα 4. (ειδικότ.) καλώ (κάποιον) µεγαλόφωνα και συνήθ. ονοµα-
στικά: µε φώναξε στο γραφείο του, για να µε ρωτήσει κάτι || άκουσα 
να µε φωνάζει κάποιος || να δεις που σήµερα ο δάσκαλος θα µε φω-
νάξει για µάθηµα- ΦΡ. φωνάζω τον κατάλογο βλ. λ. κατάλογος 5. (γε-
νικά) καλώ (κάποιον που χρειάζοµαι) να έλθει: φώναξε αµέσως για-
τρό! || κάθε τόσο χαλάει η βρύση και πρέπει να φωνάζουµε τον 
υδραυλικό || φώναξε µου ένα ταξί. — φώνανµα (το). [ETYM µεσν. < 
αρχ. φωνώ (-έω) < φωνή, κατά τα ρ. σε -άζω]. 

φωνακλάς (ο) {φωνακλάδες}, φωνακλου (η) {φωνακλούδες} (λαϊκ.) 
1. πρόσωπο που συνηθίζει να φωνάζει, να βγάζει κραυγές: ~ µωρό 2. 
πρόσωπο που εκνευρίζεται εύκολα και βάζει τις φωνές: µε ποιους τα 
έβαλε πάλι ο ~ ο άντρας σου; ANT. ήρεµος, σιωπηλός. — 
φωνακλάδικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < φωνακλά «δυνατή φωνή» < φωνή + µεγεθ. επίθηµα -άκλα, 
πβ. κ. χερ-άκλα]. 

φωνάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.-µεγεθ.) 1. δυνατή, βροντερή φωνή: 
έβγαλε µια ~ που µας ξεκούφανε όλους! 2. (συνεκδ.) τραγουδιστής | 
τραγουδίστρια µε πολύ καλή φωνή: είναι ~! [ΕΤΥΜ. < φωνή + µεγεθ. 
επίθηµα -άρα, πβ. κ. τρελ-άρα]. 

φωνασκία (η) [αρχ.] {φωνασκιών} (λόγ.) πολύ δυνατή και ενοχλητική 
οµιλία ή συζήτηση µε οξεία και διαπεραστική φωνή: αφήστε τις ~ κι 
ελάτε να µιλήσουµε ήρεµα, για να συνεννοηθούµε. 

φωνασκώ ρ. αµετβ. {φωνασκείς...· εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(λόγ.) εκβάλλω δυνατές κραυγές, φωνάζω ή φλυαρώ µε δυνατή και 
διαπεραστική φωνή: µη φωνασκείτε, κύριε συνάδελφε! || όσοι φωνα-
σκούν θα αποβληθούν από την αίθουσα ΣΥΝ. κραυγάζω, ουρλιάζω, ξε-
φωνίζω ΑΝΤ. µουρµουρίζω, ψιθυρίζω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φωνασκώ (-έω), αρχική σηµ. «ασκούµαι στο τραγούδι 
ή στην απαγγελία», < φωνή + ασκώ]. 

φωναχτός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που λέγεται δυνατά και ξεκάθαρα, που 
τον φωνάζει κανείς: ~ αντίρρηση | επίκριση | δήλωση ΣΥΝ. µεγα-
λόφωνος ΑΝΤ. χαµηλόφωνος, ψιθυριστός. — φωναχτά επίρρ. 

φωνή (η) 1. ΓΛΩΣΣ. Ο έναρθρος ήχος που παράγεται από τον αέρα κα-
θώς περνά µέσα από φραγµούς ή στενά τής στοµατικής κοιλότητας ή 
από τη ρινική κοιλότητα- ο αέρας ξεκινάει από τους πνεύµονες, 
περνάει από την τραχεία, θέτει (ή δεν θέτει) σε κίνηση τις φωνητικές 
χορδές τού λάρυγγα και µέσω τού φάρυγγα διοχετεύεται στη στοµα-
τική κοιλότητα (λιγότερο στη ρινική κοιλότητα), όπου διαµορφώνε-
ται ακουστικά από τα αρθρωτικά σχήµατα, τις θέσεις και τις κινήσεις 
των «φωνητηρίων οργάνων» (γλώσσας, χειλιών, σταφυλής, µαλακού 
ουρανού, κάτω σιαγόνας) σε σχέση µε το «σύστηµα αναφοράς» 
(δόντια, ούλα, ουρανίσκος, άνω σιαγόνα): έχει δυνατή | βαθιά | ψιλή | 
πλούσια | σπηλαιώδη | βροντερή | καµπανιστή | απαλή | τραχιά - || από 
την έκπληξη έχασα τη ~ µου || φώναζε µ ' όλη τη δύναµη τής ~ του, για 
να τον ακούσουν ΣΥΝ. λαλιά- ΦΡ. (α) µε µια φωνή (µτφ.) οµόφωνα, 
σαν ένας άνθρωπος: ~ συµφώνησαν όλοι να µην παραδοθούν στον 
εχθρό (β) (οικ.) κατά φωνή κι ο γάιδαρος για κάποιον που 
εµφανίζεται απροσδόκητα τη στιγµή ακριβώς που γίνεται λόγος για 
αυτόν (γ) ούτε φωνή ούτε ακρόαση βλ. λ. ακρόαση (δ) υψώνω | 
χαµηλώνω τη φωνή (συνεκδ.) φωνάζω (από θυµό κ.λπ.) | κατεβάζω 
τον τόνο τής φωνής, µιλώ ήπια: (απειλητικά) µη µου υψώνεις εµένα 
τη φωνή! || για χαµήλωσε λίγο τη φωνή σου, µας ακούνε οι γείτονες 2. 
πολύ δυνατή οµιλία, κραυγή: έβγαλε µια ~, που µας κούφανε όλους || 
βράχνιασε από τις πολλές ~ ΣΥΝ. φωνασκία, ξεφωνητό, ουρλιαχτό 
ANT. ψίθυρος, µουρµούρισµα- ΦΡ. (α) (λόγ.) φωνή βοώντος εν τη ερή-
µω (φωνή βοώντος εν τη ερήµφ, Κ.∆. Ματθ. 3,3 και Π.∆. Ησαΐας 40, 3) 
για περιπτώσεις στις οποίες ορθές και χρήσιµες υποδείξεις αντιµε-
τωπίζονται µε αδιαφορία (β) φωνή λαού, οργή Θεού (λατ. vox populi, 
vox Dei) η κινητοποίηση τού λαού έχει πολύ µεγάλη δύναµη και απο-
τελεσµατικότητα (γ) βάζω | µπήγω | πατάω τις φωνές (σε κάποιον) 
φωνάζω µε οργή για να επιπλήξω (κάποιον) ή ξεφωνίζω καλώντας σε 
βοήθεια 3. φωνές (οι) θόρυβος από φωνασκίες, φασαρία: τι ~ και κα-
κό είναι αυτό; || σταµατήστε τις ~ να σκεφτούµε ήρεµα τι θα κάνουµε 
ΣΥΝ. οχλοβοή, σαµατάς 4. (κατ' επέκτ.-λογοτ.) ο ήχος που παράγεται 
από άψυχα αντικείµενα: βιολί | κιθάρα µε βραχνή ~ || ~ τού δάσους | 
τής Θάλασσας 5. (µτφ.) η εσωτερική παρόρµηση, έντονο συναίσθηµα 
που ωθεί κάποιον σε ορισµένες ενέργειες: τον κάλεσε η -τού αίµατος 
να εκδικηθεί τον φόνο τού αδελφού του || η ~ τής συνείδησης | τού 
καθήκοντος | τής καρδιάς 6. (συνεκδ.) (α) τραγουδιστής ή 
τραγουδίστρια: µια από τις σηµαντικότερες ~ τού αιώνα µας (β) 
άνθρωπος, προσωπικότητα: «µαςχρειάζεται µια-µε κύρος και επιρ- 

ροή στο εξωτερικό» (εφηµ.) 7. ΜΟΥΣ. (α) το σύνολο των ήχων που πα-
ράγονται από τα φωνητήρια όργανα τού ανθρώπου και χρησιµοποι-
ούνται για την δηµιουργία µέλους: τραγουδίστρια µε ωραία ~ || σή-
µερα η ~ µου δεν είναι σε καλή κατάσταση || δεν έχει ~ για να τρα-
γουδήσει όπερα (β) (ιταλ. parte, γαλλ. voix) το µουσικό «µέρος» στο 
πλαίσιο µιας φωνητικής µουσικής σύνθεσης, η µουσική γραµµή, η 
διαδοχή µουσικών φθόγγων που προορίζονται να τραγουδηθούν από 
ένα σύνολο τραγουδιστών, λ.χ. η «φωνή τού τενόρου» είναι η µουσι-
κή γραµµή που τραγουδούν ταυτόχρονα όλοι οι τενόροι µιας χορω-
δίας- (κατ' επέκτ.) (στην οργανική σύνθεση και ιδίως στο πολυφωνικό 
ιδίωµα, λ.χ. στη φόρµα τής φούγκας), διαδοχή φθόγγων που γίνονται 
αντιληπτές ως µία µουσική γραµµή στο πλαίσιο ενός πολυφωνικού 
πλέγµατος: πρώτη | δεύτερη | τρίτη ~ (γ) (στο λαϊκό τραγούδι) η 
καθεµιά από τις συνήθ. δύο παράλληλες µουσικές γραµµές: το πρίµο 
(βλ.λ.) ή το σεκόντο (βλ.λ.): στο τραγούδι αυτό τού Στέλιου Καζα-
ντζίδη, κάνει δεύτερη - η Καίτη Γκρέυ (δ) για µουσικό όργανο) µου-
σικό φθόγγος, νότα: δεν µπορώ να πιάσω αυτή την ~ στην κιθάρα || 
από το ακορντεόν λείπουν δύο - 8. ΓΛΩΣΣ. (α) µορφολογική κατηγο-
ριοποίηση των τύπων τού ρήµατος (ληκτικών µορφηµάτων, στοιχείων 
τού θέµατος κ.ά.) µε τους οποίους δηλώνεται ότι το ρήµα σηµαίνει 
ενέργεια (ενεργητική φωνή), πάθος (παθητική φωνή) ή κατάσταση 
(µέση φωνή)· π.χ. στέλνω ένα δέµα (ενεργητική) - η γυναίκα τραυµα-
τίστηκε από το αυτοκίνητο (παθητική) - κοιµάται ήρεµα (µέση) (η 
φωνή αναφέρεται στους τύπους τού ρήµατος, ενώ η διάθεση στο τι 
σηµαίνει το ρήµα, πώς διατίθεται το υποκείµενο τού ρήµατος σε σχέ-
ση µε αυτό που δηλώνει το ρήµα· η φωνή είναι οι ενεργητικοί και οι 
µεσοπαθητικοί κλιτικοί τύποι, ενώ η διάθεση είναι η ενεργητική, ου-
δέτερη, αυτοπαθής, παθητική, µέση κ.ά. σηµασίες τού ρήµατος· πβ. 
και σχέση έγκλισης (µορφολογικής διάκρισης) και τροπικότητας (ση-
µασιολογικής διάκρισης)· βλ. λ. έγκλιση (β) ο φθόγγος. — (υποκ.) φω-
νίτσα κ. φωνούλα (η), (µεγεθ.) φωνάρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φω-νά (µε επίθηµα -να, πβ. κ. ποι-νή, στρωµ-νή) < *bho-
na, ετεροιωµ. βαθµ. τής I.E. ρίζας *bhä- τού ρ. φηµί (βλ. κ. φήµη). Η νε-
ότερη άποψη, κατά την οποία φωνή < *ghwönä, ετεροιωµ. βαθµ. ρίζας 
*ghwen- «αντηχώ», πβ. αρχ. σλαβ. zvonu, ρωσ. zvon «ήχος» κ.ά., θα 
παρουσίαζε τη λ. φωνή εντελώς αποµονωµένη (από τα φη-µί, ά-φα-
τος, φή-µη κ.ά.) εντός τής Ελληνικής, µε αποτέλεσµα να µη συγκε-
ντρώνει πολλές πιθανότητες. Η σηµ. 8α αποτελεί µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. voix. H σηµ. 8β αποτελεί απόδ. τού αγγλ. phone, το οποίο πλά-
στηκε από το αρχ. φωνή (= φθόγγος), που απαντά στους αρχαίους 
γραµµατικούς (∆ιονύσιο θράκα κ.ά.)]. 

φωνήεν (το) {φωνή-εντος | -εντα, -έντων} ΓΛΩΣΣ. κάθε ηχηρός φθόγ-
γος τής γλώσσας, που µπορεί να σχηµατίσει µόνος του συλλαβή και 
που παράγεται µε την ελεύθερη διέλευση (χωρίς πρόσκρουση σε 
φραγµό ή στενό) τού εκπνεόµενου αέρα από τον λάρυγγα και τη στο-
µατική κοιλότητα: η Ελληνική γλώσσα φωνητικώς έχει 5 φωνήεντα 
(τα /α/, /e/, /i/, loi και lui) τα οποία δηλώνονται στη γραφή µε 7 (φω-
νητικά) γράµµατα (τα α, ε, η, ι, ο, υ, ω) || ανάλογα µε τον τρόπο αρ-
θρώσεώς τους τα ~ διακρίνονται σε ανοικτά (το lai), σε ενδιάµεσα (τα 
lei = ε, αι και Ιοί = ο, ω) και σε κλειστά (τα | il = ι, η, υ, ει, οι, υι και 
lui m ου) || στην Αρχαία Ελληνική υπήρχαν µακρά φωνήεντα (δη-
λώνονταν µε τα γράµµατα η και ω), βραχέα φωνήεντα (ε, ο) και δί-
χρονα (α, | και υ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόστροφος, δίφθογγος, έκκρουση, 
-ρρ-, συγκοπή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φωνήεν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. φωνήεις «αυτός 
που έχει φωνή», < φωνή + επίθηµα -ήεις. Ήδη στον Πλάτωνα συνα-
ντούµε τη σηµερινή σηµ. στον πληθ. τό φωνήεντα]. 

φωνηεντικός, -ή, -ό [1863] ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τα φω-
νήεντα: ~ σύµπλεγµα || ~ πάθη. — φωνηεντικ-ά | -ώς [1891] επίρρ. 

φωνηεντισµός (ο) [1880] ΓΛΩΣΣ. 1. η παρουσία ενός συγκεκριµένου 
φωνήεντος στο θέµα λέξεως 2. το σύνολο των φωνηέντων µιας γλώσ-
σας, τα φωνήεντα: ο ~ τής Ελληνικής άλλαξε σηµαντικά. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. vocalisme]. 

φωνηεντόληκτος, -η, -ο [1860] ΓΛΩΣΣ. (για λέξεις) αυτός που το θέµα 
του λήγει σε φωνήεν: ~ όνοµα | ρήµα (λ.χ. ακού-ω, οµιλί-α κ.λπ.) 
(πβ. λ. συµφωνόληκτος). [ΕΤΥΜ < φωνήεν, -εντός + -ληκτος < 
λήγω]. 

φώνηµα (το) {φωνήµ-ατος | -ατα, -άτων) ΓΛΩΣΣ. καθένας από τους 
φθόγγους ορισµένης γλώσσας που έχει διαφοροποιητική αξία και µε 
την αντίθεση του προς άλλα φωνήµατα µεταβάλλει τη σηµασία των 
λέξεων π.χ. στις λέξεις πόνος, τόνος, µόνος τα π, τ και µ διαφορο-
ποιούν τη σηµασία των αντίστοιχων λέξεων, δηλ. είναι φωνήµατα· ο 
συνδυασµός συγκεκριµένων φωνηµάτων για κάθε λέξη συνιστά το 
«σηµαίνον», τη φωνολογική δήλωση, που µαζί µε τη σηµασία αποτε-
λούν τη λέξη· βλ. κ. λ. -ηµα. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. phonème < αρχ. φώνηµα «εκφώνηµα, ήχος 
φωνής» < ρ. φωνώ (-έω) < φωνή], 

φωνηµατικη (η) ΓΛΩΣΣ. η φωνολογία (βλ.λ.). Επίσης φωνηµική.  — 
φωνηµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phonématique]. 

φώνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΦΥΣΙΟΛ. το σύ-
νολο των ανατοµικών και φυσιολογικών διεργασιών που συντελούν 
στην παραγωγή φωνής, λόγου 2. (γενικότ.) η παραγωγή φωνής. 

φωνητήριος, -α, -ο φωνητικός κυρ. στη ΦΡ. φωνητήρια όργανα τα 
όργανα που παράγουν τη φωνή. [ΕΤΥΜ µτγν. < φωνή + παραγ. 
επίθηµα -τήριος, πβ. κ. σω-τήριος]. 

φωνητική (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η επιστήµη η οποία µελετά τους 
φθόγγους, δηλ. τους έναρθρους ήχους µιας γλώσσας από φυσική, υλι-
κή πλευρά, δηλ. ως φυσικά, εµπειρικά γεγονότα, εξετάζει την αρθρω-
τική και ακουστική τους ποιότητα, καθώς και τη διαδικασία αντί- 
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λήψεως τους: αντιληπτική ~ (ερευνά τη διαδικασία, µε την οποία γίνονται 
αντιληπτοί οι φθόγγοι, καθώς και τη σχέση τους µε τα αντίστοιχα κέντρα τού 
εγκεφάλου) || πειραµατική | συγχρονική | εφαρµοσµένη | αρθρωτική | ακουστική 
~. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phonétique]. φωνητικός, -ή, -ό [µτγν.] 
1. αυτός που σχετίζεται µε τη φωνή: ~ όργανα | µουσική (γραµµένη για µία ή 
περισσότερες φωνές, στις οποίες µπορεί να προστεθεί και συνοδία οργάνων) | 
άσκηση || οι ~ δυνατότητες ενός τραγουδιστή 2. ΑΝΑΤ. αυτός που συνδέεται µε 
την παραγωγή τής φωνής ή συντελεί σε αυτή: ~ χορδές (οι δύο οριζόντιες, 
µυώδεις πτυχές στο εσωτερικό τού λάρυγγα, οι οποίες µε τις περιοδικές 
δονήσεις τους λόγω τού ρεύµατος τού αέρα που περνά ανάµεσα τους, παράγουν 
τους ηχηρούς φθόγγους τής γλώσσας) || ~µύες (οι µύες τού λάρυγγα που 
βοηθούν στην παραγωγή τής φωνής) 3. ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που σχετίζεται µε 
τους φθόγγους: ~ µεταβολές | νόµοι (οι νόµοι που διέπουν τις µεταβολές των 
φθόγγων) (β) φωνητική ορθογραφία σύστηµα ορθογραφίας κατά το οποίο κάθε 
γράφηµα (γράµµα) παριστάνει έναν και µόνο φθόγγο τού φωνητικού 
συστήµατος µιας γλώσσας, οπότε η σχέση µεταξύ τής προφοράς µιας γλώσσας 
και τής γραπτής δήλωσης της είναι σχέση 1:1, λ.χ. η λέξη <λύπη> θα γραφεί 
[λίπι] (κατ' αντιδιαστολή προς την ιστορική ορθογραφία) (γ) φωνητική 
µεταγραφή η καταγραφή γλωσσικού στοιχείου µε τα σύµβολα τού διεθνούς 
φωνητικού αλφαβήτου, προκειµένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιστότερη 
απόδοση τής προφοράς του (δ) διεθνές φωνητικό αλφάβητο βλ. λ. αλφάβητο 4. 
φωνητική (η) βλ.λ. — φωνη-■πκ-ά/-ώς [1891] επίρρ. 

φωνητική - φωνολογική - ιστορική ορθογραφία. Η ορθογραφία µιας 
γλώσσας ακολουθεί κατά κανόνα έναν από τους τρεις αυτούς τύπους 
ορθογραφίας. Ως ιστορική ορθογραφία χαρακτηρίζεται ο τύπος γραφής των 
λέξεων σύµφωνα µε την ιστορική, δηλαδή την αρχική ή ετυµολογική τους 
προέλευση. Φωνολογική είναι η ορθογραφία που αποδίδει αδροµερώς την 
προφορά των λέξεων. Φωνη-•πκή ορθογραφία είναι αυτή που αποδίδει µε 
µεγάλη ακρίβεια τον τρόπο που προφέρονται οι λέξεις µιας γλώσσας. Η 
λέξη «γυναίκα», γραµµένη σήµερα ως <γυναίκα>, αποτελεί παράδειγµα 
ιστορικής ορθογραφίας τής λέξης. Φωνολογικά η λέξη θα γραφόταν 
/γινέκα/ (φωνολογική ορθογραφία). Η φωνητική ορθογραφία τής λέξης θα 
οδηγούσε σε τύπο [γινέκα]. Όπως φαίνεται από το παράδειγµα, ο 
«πιστότερος» τύπος ορθογραφίας είναι η φωνητική, που αποδίδει 
λεπτοµερώς την προφορά τής λέξης (π.χ. την ουρανική προφορά τού γ ως 
[γ] στο παράδειγµα). Λιγότερο πιστή είναι η φωνολογική ορθογραφία τής 
λέξης και ακόµη λιγότερο πιστή έως τελείως αποµακρυσµένη είναι η 
ιστορική ορθογραφία των λέξεων. Στην πραγµατικότητα, και στην ιστορία 
των διαφόρων γλωσσών, η ορθογραφία ξεκινά κατά κανόνα ως 
φωνολογική και στην καλύτερη περίπτωση ως φωνητική, για να καταλήξει 
µε την πάροδο τού χρόνου σε ιστορική. 

-φωνία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. ΜΟΥΣ. 
την ύπαρξη συγκεκριµένου αριθµού φωνών: τρι-φωνία, τετρα-φωνία 2. την 
ύπαρξη συγκεκριµένου αριθµού προσώπων µε δικαίωµα οµιλίας, έκφρασης: 
κατοχύρωση τής πολυφωνίας στην πολιτική · 3. την οµιλία συγκεκριµένης 
γλώσσας: ελληνο-φωνία, αγγλο-φωνία. [ΕΤΎΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και 
Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. συµ-φω-νία, µτγν. πολυ-φωνία), που προέρχεται από 
το ουσ. φωνή, εµφανίζεται δε και σε ελληνογενή ξένα συνθ. και σε αποδόσεις 
ξένων όρων (πβ. γαλλ. franco-phonie > γαλλο-φωνία, ortho-phonie)]. 

φωνίΌτρική (η) ΙΑΤΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τις διαταραχές τής 
εκφοράς (εκφώνησης) τής γλώσσας, καθώς και τους τρόπους θεραπείας τους. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phoniatrics]. 

-φωνικός, -ή, -ό λεξικό επίθηµα που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό φωνών: 
πολυφωνική χορωδία. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. συµ-φω-
νικός), το οποίο προέρχεται από συνθ. σε -φωνία, -φωνος και εµφανίζεται 
επίσης σε ελληνογενή ξένα συνθ. (πβ. γαλλ. radio-phonique, νόθο συνθ.)]. 

φωνο- κ. φωνό- κ. φων- λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σχετίζονται: 1. µε τη φωνή και γενικότ. τους ήχους: φωνό-γρα-φος, φωνο-
µετρία, φωνο-µοντάζ 2. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. µε τα φωνήµατα: φωνο-λογία. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. φωνο-µαχία), 
που προέρχεται από το αρχ. φωνή και απαντά επίσης σε ελ-ληνογενείς ξέν. 
όρους (πβ. γαλλ. phono-logie, phono-métrie)]. 

φωνογραφία (η) {φωνογραφιών} 1. η αποτύπωση τής φωνής σε δίσκο 
(φωνογράφου, µαγνητοφώνου κ.λπ.) ΣΥΝ. ηχογράφηση 2. η παράσταση 
φθόγγου µε γραφικό σηµείο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
phonography]. 

φωνογραφικός, -ή, -ό [1888] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φωνογραφία ή τον 
φωνογράφο: ~ εταιρεία 2. αυτός που σχετίζεται µε την παράσταση φθόγγου µε 
γραφικό σηµείο: ~ απόδοση. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
phonographic]. 

φωνογράφος κ. φωνόγραφος (ο) [1880] ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή για την εγγραφή σε 
δίσκο και την αναπαραγωγή των διαφόρων ήχων (µουσικής, ανθρώπινης 
φωνής κ.λπ.) µε τη βοήθεια µιας ακίδας που γλιστρούσε επάνω στην ειδική 
επιφάνεια ενός περιστρεφόµενου κυλίνδρου, παρωχηµένης σήµερα 
τεχνολογίας ΣΥΝ. γραµµόφωνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phonograph]. 

φωνογραφώ ρ. µετβ. [1891] {φωνογραφείς... | φωνογράφ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} αποτυπώνω (φωνή και γενικά ήχους) σε φωνογραφικό κύλινδρο ή 
δίσκο: ~ το τραγούδι ΣΥΝ. ηχογραφώ. 

φωνοκαρδιογράφηµα (το) {φωνοκαρδιογραφήµ-ατος | -ατα,-άτων} ΙΑΤΡ. η 
καταγραφή µε το κατάλληλο όργανο ενός καρδιακού φυσήµατος. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phonocardiogram]. 

φωνοκινητικος, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τις κινήσεις των φωνητικών 
οργάνων: ~ αµνησία (απώλεια τής µνήµης των κινήσεων για την άρθρωση τού 
λόγου). — φωνοκινητικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phonocinétique]. 

φωνοληψία (η) {φωνοληψιών} 1. το σύνολο των διαδικασιών µε τις οποίες 
επιτυγχάνεται η λήψη και αποτύπωση των διαφόρων ήχων µε 
ηλεκτροακουστικά µέσα ΣΥΝ. ηχοληψία 2. (συνεκδ.) το αποτέλεσµα των 
παραπάνω διαδικασιών: η ταινία είχε πολύ κακή ~. — φωνολή-πτης (ο), 
φωνοληπτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ; < φωνή + -ληψία < λήψη]. 

φωνόλιθος (ο) [1861] {φωνολίθ-ου | -ων, -ους} (στην πετρογραφία) 
εκρηξιγενές πέτρωµα, το οποίο διασπάται σε λεπτές ανθεκτικές πλάκες. — 
φωνολιθικός, -ή, -ό [1861]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phonolite, επειδή οι πλάκες τού 
πετρώµατος παράγουν ισχυρό ήχο, όταν χτυπηθούν µε µεταλλικό 
αντικείµενο]. 

φωνολογία (η) [1883] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. ο κλάδος που εξετάζει τους 
φθόγγους µιας γλώσσας από τη λειτουργική τους πλευρά, δηλ. ως σύστηµα 
αντιθέσεων, ως ελάχιστες διαφοροποιητικές µονάδες (φωνήµατα), η παρουσία 
ή απουσία των οποίων σε ορισµένο περιβάλλον λέξεως διαφοροποιεί τη 
σηµασία τής λέξης: λειτουργική | συγχρονική | διαχρονική (εξετάζει τις 
µεταβολές των φωνηµάτων µέσα στον χρόνο) ~. [ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γερµ. Phonologie]. 

φωνολογικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φωνολογία: ~ 
σύστηµα (το σύστηµα αντιθέσεων που συγκροτούν τα φωνήµατα ορισµένης 
γλώσσας, τα οποία διαφοροποιούν τη σηµασία των λέξεων ανάλογα µε την 
παρουσία ή την απουσία τους σε συγκεκριµένο περιβάλλον) || ~ µονάδα (το 
φώνηµα) | νόµοι (που περιγράφουν τις συστηµατικές µεταβολές των 
φωνηµάτων µέσα στον χρόνο) 2. ΓΛΩΣΣ. φωνολογική ορθογραφία σύστηµα 
ορθογραφίας κατά το οποίο τα γραφήµατα (γράµµατα) παριστάνουν τα 
φωνήµατα και όχι τους φθόγγους µιας γλώσσας, οπότε δεν δηλώνονται οι ποι-
κιλίες (τα αλλόφωνα) των φωνηµάτων αλλά µόνο τα ίδια τα φωνήµατα 
(δηλώνεται λ.χ. µόνο το φώνηµα κ, ασχέτως τού ότι το κ προφέρεται 
διαφορετικά στη λ. κακός και στις λ. κυρία, και). — φωνο-λονικ-ά | -ώς επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φωνητικός. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phonologique]. 

φωνοµετρια (η) [1861] {χωρ. πληθ.) 1. η µέτρηση τής έντασης τής φωνής και 
γενικά των διαφόρων ήχων 2. σύστηµα πειραµατικής διερεύνησης των 
φωνητικών χαρακτηριστικών τής γλώσσας µε βάση τη στατιστική. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phonométrie]. 

φωνοµετρικός, -ή, -ό [1861] αυτός που σχετίζεται µε τη φωνοµετρια. — 
φωνοµετρικ-ά /-ώς [1861] επίρρ. [ΕΤΥΜ_. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phonométrique]. 

φωνόµετρο (το) [1861] {φωνοµέτρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. 1. όργανο για τη µέτρηση 
τής έντασης και τής οξύτητας τής φωνής 2. συσκευή παραγωγής διαφόρων 
ήχων και θορύβων, η οποία χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των µικροφώνων. 
[ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phonomètre]. 

φωνοµιµητική (η) {χωρ. πληθ.} µέθοδος διδασκαλίας τής ανάγνωσης στα 
παιδιά, κατά την οποία οι µαθητές προφέρουν µόνο τον φθόγγο που 
αντιστοιχεί σε κάθε γράµµα και όχι ολόκληρο το όνοµα τού γράµµατος, λένε 
λ.χ. «α» και όχι «άλφα». [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phonomimic]. 

φωνοµοντάζ (το) {άκλ.} µοντάζ µαγνητοφωνηµένων φωνών: τα όσα 
ακούστηκαν στη συνέντευξη δεν ειπώθηκαν έτσι ακριβώς, είναι αποτέλεσµα ~. 
[ΕΤΥΜ; < γαλλ. phonomontage (νόθο συνθ.)]. 

-φωνος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. 
αυτόν που αποτελείται από συγκεκριµένο αριθµό φωνών: πε-ντάφωνο 
συγκρότηµα · 2. αυτόν που έχει ως µητρική ή κύρια γλώσσα του αυτή που 
δηλώνει το α' συνθετικό: αγγλό-φωνος, αλβανό-φω-νος, αραβό-φωνος, 
αρβανιτό-φωνος, βλαχό-φωνος, βουλγαρό-φωνος, γαλλό-φωνος, γερµανό-
φωνος, ελληνό-φωνος, ισπανό-φωνος, ιταλό-φωνος, λατινό-φωνος, ρωσό-
φωνος, σλαβό-φωνος, τουρκό-φωνος. [ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (πβ. αρχ. όµό-φω-νος, σύµ-φωνος), που προέρχεται από το ουσ. 
φωνή και εµφανίζεται επίσης σε µεταφορές ξέν. όρων (πβ. γαλλ. franco-phone 
> γαλλό-φωνος, νόθο συνθ.)]. 

φωνοσκόπιο (το) {φωνοσκοπί-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή για τη µελέτη τού 
µηχανισµού και τού τρόπου παραγωγής τής φωνής, καθώς και των οργάνων 
που συντελούν σε αυτή. 
[ΕΤΥΜ < φωνή + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω», 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phonoscope]. 

φωνοσπασµια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. σπασµώδης διαταραχή τής οµιλίας. 
φωνοταινία (η) {φωνοταινιών} ταινία κινηµατογράφου ή µαγνητοφώνου στην 

οποία έχουν καταγραφεί ήχοι και φωνές. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. sound 
track]. 

φωνούµενος λόγος (ο) ΓΛΩΣΣ. η οµιλία, ο λόγος | η γλώσσα στην προφορική 
τους διάσταση, ως έναρθρη εκφορά κατ' αντιδιαστολή 



φώραση 1918 Φώτα 
 

προς τον (κατεξοχήν) λόγο, το σύστηµα τής γλώσσας και την εσωτε- 
ρικευµένη γνώση που έχουµε γι' αυτό ΣΥΝ. οµιλία ΑΝΤ. ενδιάθετος 
λόγος. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. µεσοπαθ. ενεστ. τού αρχ. φωνώ (-έω) (< φωνή)]. 

φώραση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) ΦΥΣ. 1. (στη ραδι-
οηλεκτρολογία) η διαδικασία ανίχνευσης, µε ειδική συσκευή, τής 
παρουσίας ή τής µεταβολής ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, ταλαντώ-
σεων κλπ., προκειµένου να εξαχθεί το πληροφοριακό περιεχόµενο 
που πιθανόν µεταφέρουν 2. (παλαιότ.) η διαδικασία διαχωρισµού 
ενός σήµατος από τη φέρουσα συχνότητα, την οποία αυτό διαµορ-
φώνει. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φωρώ | -ώµαι (-άο-) «συλλαµβάνοµαι επ' αυτοφώρω -
αναζητώ τον κλέφτη (ενεργ.)» (βλ.λ.)]. 

φωρατής (ο) (λόγ.) ΤΕΧΝΟΛ. ειδική συσκευή ασυρµάτων, µε την 
οποία ανιχνεύεται η παρουσία ραδιοηλεκτρικών κυµάτων ή ταλα-
ντώσεων και ενίοτε διαχωρίζεται το αρχικό διαµορφωτικό σήµα, προ-
κειµένου να εξαχθεί το πληροφοριακό του περιεχόµενο: γραµµικός | 
τετραγωνικός ~. [ΕΤΥΜ < «Ρχ· φωρώ | -ώµαι (-άο), βλ.λ., απόδ. τού 
αγγλ. detector], 

φωριαµός (ο) κιβώτιο σε διάφορα µεγέθη, εντοιχισµένο ή φορητό, 
που χρησιµοποιείται για τη φύλαξη διαφόρων αντικειµένων (εγγρά-
φων, φακέλων σε γραφεία, αθλητικών ειδών σε σχολεία και αθλητι-
κούς χώρους κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *φώρ-ιος «φορητός» (πβ. σανσκρ. 
bhâryâ-) < φέρ-ω- το φωρ- είναι εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµίδα τού θ. 
φερ- (< I.E. *bher-). Κατ' άλλους, πρόκειται για ξέν. προελεύσεως λ., 
πιθ. προελληνική]. 

φωρώµαι ρ. αµετβ. αποθ. {φωράσαι... | εφωράθην, -ης, -η...} (λόγ.-
σπάν.) 1, συλλαµβάνοµαι επ' αυτοφώρω να διαπράττω αξιόµεµπτη ή 
κολάσιµη πράξη: εφωράθη κλεπτών | να περιφέρεται υπόπτως ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) πιάνοµαι στα πράσα, µε τσακώνουν 2. (µτφ.) γίνοµαι φανερά 
αντιληπτός, πιάνοµαι: ο βουλευτής εφωράθη να αγνοεί τον κανονι-
σµό τής Βουλής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < αΡΧ- φορώ | -ώµαι (-άο-) < φώρ, -ρός «κλέφτης» < *bhôr-, 
εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *bher- τού ρ. φέρω (βλ.λ.), δηλώνο-
ντας αυτόν που «φέρει µαζί του (το κλεµµένο αντικείµενο)». Η λ. 
συνδ. επίσης µε λατ. für «κλέφτης» (αν δεν αποτελεί δάνειο από την 
Ελληνική) και µε αρµ. burn «χέρι, πυγµή, δύναµη». Οµόρρ. αυτό-φω-
ρος (βλ.λ.)]. 

φως (το) {φωτ-ός | -α, -ων} 1. το αίτιο που διεγείρει το αισθητήριο τής 
όρασης, η φωτεινή ακτινοβολία που καθιστά τα αντικείµενα ορατά 
και η οποία, από επιστηµονικής απόψεως, είναι ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία που εκπέµπεται από σώµατα σε κατάσταση ερυθροπύ-
ρωσης ή λευκοπύρωσης, διαδίδεται στο κενό µε ταχύτητα 300.000 χι-
λιοµέτρων το δευτερόλεπτο και αποτελεί τη βασικότερη πηγή ενέρ-
γειας για τη ζωή των φυτών και των ζώων στον πλανήτη µας: έλα 
στο ~ να σε δω καλύτερα! || στο ~ τής ηµέρας τα χρώµατα του θα φα-
νούν πολύ καλύτερα || τα φυτά µεγαλώνουν µε το ~ τού Ήλιου || περ-
πατούσαµε στο ~ τού φεγγαριού || δυνατό | άπλετο | µουντό | αδύνατο 
~ ΣΥΝ. φέγγος ΑΝΤ. σκότος, (λόγ.) σκοτία, σκοτάδι, σκοτεινιά· ΦΡ. (α) 
(µτφ.) βλέπω το φως αρχίζω να υπάρχω, γεννιέµαι: είδε το φως µέσα 
στη δίνη τού Β'Παγκοσµίου Πολέµου (β) βλέπω το φως τής δη-
µοσιότητας δηµοσιεύοµαι, γίνοµαι ευρέως γνωστός: η δήλωση του 
µόλις χθες είδε το φως τής δηµοσιότητας (γ) έρχοµαι | βγαίνω στο 
φως (εις φώς ΐέναι, Σοφοκλ. Φιλοκτ. 1853, ίδια σηµ.) ανακαλύπτοµαι 
ή αποκαλύπτοµαι, έρχοµαι στο προσκήνιο: ήλθαν στο φως οι κοµπί-
νες τους (δ) βλέπω φως απαλλάσσοµαι από εµπόδια, δυσχέρειες 
κλπ., διαβλέπω ελπίδες: πέρασα πολλές ταλαιπωρίες, µέχρι που άρ-
χισα να ~ || από τη δουλειά αυτή δεν πρόκειται να δούµε φως (ε) (εί-
ναι) φως φανάρι βλ. λ. φανάρι (στ) αλλάζω τα φώτα (σε κάποιον) τα-
λαιπωρώ (κάποιον) πολύ, βασανίζω (κάποιον): µου άλλαξε τα φώτα 
στο τρέξιµο! (ζ) (δίνω) (σε κάποιον) το πράσινο φως επιτρέπω (σε κά-
ποιον) να ενεργήσει ή να κινηθεί προς συγκεκριµένη κατεύθυνση: η 
συµµαχία έδωσε το πράσινο φως για αεροπορική επέµβαση (η) φως 
µου! (ω φώς!, αρχ. προσφώνηση) ως προσφώνηση προς αγαπηµένο 
πρόσωπο (θ) ρίχνω φως (σε µια υπόθεση) ανακαλύπτω στοιχεία που 
βοηθούν στη διαλεύκανση υπόθεσης, την επίλυση προβλήµατος κ.λπ.: η 
δηµοσιογραφική έρευνα ρίχνει άπλετο φως στην υπόθεση τής δο-
λοφονίας τον εισαγγελέα (ι) νε νηθήτω φως! (γενηθήτω φώς, Π.∆. Γέ-
νεσις 1, 3) aç δηµιουργηθεί φως! συχνά µτφ. σε στιγµές συσκότισης 
(ια) (και) εγενετο φως (και έγένετο φώς, Π.∆. Γένεσις 1, 3) (και) δη-
µιουργήθηκε φως- συχνά µτφ. όταν επανέρχεται το φως µετά από συ-
σκότιση ή όταν αποκαλύπτεται κάτι (ιβ) (φως), περισσότερο φως! 
(γερµ. mehr Licht, τα τελευταία λόγια τού Γκαίτε) (µτφ.) ως απαίτηση 
για διαφάνεια σε µια υπόθεση, για την αποκάλυψη περισσότερων 
στοιχείων (ιγ) έτος φωτός (i) ΑΣΤΡΟΝ. µονάδα µετρήσεως µήκους που 
χρησιµοποιείται κυρ. στην αστρονοµία για τη µέτρηση των κοσµικών 
αποστάσεων και ισούται µε την απόσταση που διανύει το φως στο 
κενό σε χρονικό διάστηµα ενός έτους (ii) (µτφ. στον πληθ.-εµφατ.) για 
πολύ µεγάλη απόσταση ή διαφορά που χωρίζει (πρόσωπα, καταστά-
σεις κ.λπ.): σε σχέση µε τις αντιλήψεις των προκατόχων του, οι αντι-
λήψεις του βρίσκονται έτη φωτός µπροστά! 2. το σύνολο των φωτει-
νών ακτινών που εκπέµπονται από τεχνητή φωτεινή πηγή, η ύπαρξη 
ή παροχή τεχνητού φέγγους: αυτό το δωµάτιο δεν έχει ηλεκτρικό ~ || 
διάβαζε τη νύχτα µε το ~ τής λάµπας | των κεριών | τής φωτιάς || 
άναψε | άνοιξε το ~, έχει βραδιάσει πια || σβήσε το ~, ξηµέρωσε || η 
∆.Ε.Η. µάς έκοψε το - ΣΥΝ. φωτισµός 3. (συνεκδ.) κάθε τεχνητή φω-
τεινή πηγή, δηλ. κάθε συσκευή ή διάταξη που εκπέµπει φωτεινή 
ακτινοβολία: πάλι χάλασαν τα ~ και πρέπει να φωνάξουµε τον ηλε-
κτρολόγο || πριν βάψουµε το δωµάτιο, βγάλαµε το ~ από το ταβάνι || 

(στο αυτοκίνητο) φώτα πορείας | κατεύθυνσης | θέσεως || τα ~ τής 
τροχαίας (τα φανάρια τής τροχαίας) || (κ. µτφ.) τα φώτα τής ράµπας 
(το θέατρο, η θεατρική ζωή, καριέρα, βλ. κ. λ. ράµπα) ΣΥΝ. λαµπτήρας, 
λάµπα, λυχνία, φανάρι 4. (συνεκδ.) το να βλέπει κανείς, η αίσθηση 
τής όρασης: µετά από το ατύχηµα έχασε το ~ του || πρέπει να κάνει 
µια πολύ λεπτή και δύσκολη εγχείρηση, για να ξαναβρεί το - του-ΦΡ. 
ποιος στραβός δεν θέλει το φως του; για περιπτώσεις στις οποίες 
προτείνεται σε κάποιον κάτι που σίγουρα επιθυµεί και τον ωφελεί, 
ώστε να είναι αυτονόητη η αποδοχή του: φυσικά και θέλω µια καλύ-
τερη δουλειά- ~ 5. (µτφ.) η προσδοκώµενη αίσια έκβαση σε κατάσταση 
δυσκολίας: αρχίζουµε να βλέπουµε φως στην άκρη | στο βάθος τού 
τούνελ 6. (µτφ. στον πληθ.) οι γνώσεις ή η παιδεία που διαθέτει 
κανείς, η σοφία: για το ζήτηµα αυτό θα καταφύγω οπωσδήποτε στα ~ 
σου- ΦΡ. ο αιώνας των φώτων η περίοδος τού ∆ιαφωτισµού 7. Φώτα 
(τα) βλ.λ. 8. (µτφ.) η οπτική γωνία· στη ΦΡ. υπό το φως (+γεν.): «~ 
αυτών των δεδοµένων προκύπτει αβίαστα η διαπίστωση...» (εφηµ.) 9. 
ΕΚΚΛΗΣ. (α) ως προσωνυµία τού Θεού Πατρός, τού Ιησού Χριστού, 
αλλά και γενικά τής Αγίας Τριάδας: ~ εκ φωτός, θεόν αληθινόν εκ θεού 
αληθινού (Σύµβολο τής Πίστεως) (β) άγιο φως το αναστάσιµο φως 
(σηµ. 1) που λαµβάνεται από τον Πανάγιο Τάφο το µεσηµέρι τού Με-
γάλου Σαββάτου και διανέµεται στους πιστούς από τον Ορθόδοξο 
Πατριάρχη Ιεροσολύµων (γ) άκτιστο φως βλ. λ. άκτιστος (δ) φως ιλα-
ρόν εκκλησιαστικός ύµνος που ψάλλεται από τους ιερείς τη στιγµή 
που εισέρχονται στο Ιερό Βήµα κατά την ακολουθία τού Εσπερινού. 
— (υποκ.) φωτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φώς | φαος < *φάF-ος (µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -
Ε- και συναίρεση) < *bha-w- (µε επίθηµα -W-), συνεσταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *bhä «φως, λάµψη», πβ. σανσκρ. bhä-ti, bhäs-a «φως», bhàs-ati «λά-
µπει» κ.ά. Η ανάλυση αυτή θα µπορούσε να οδηγήσει στην υπαγωγή 
των σηµαντικών λ. φώς, φηµί, φαίνω στην ίδια ευρύτερη ετυµολ. οι-
κογένεια. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. βλέπω το φως (γεν-
νιέµαι) (< γαλλ. voire la lumière), φέρνω στο φως (< γαλλ. mettre en 
lumière), υπό το φως (< γαλλ. à la lumière), ρίχνω φως (σε κάτι) (< 
αγγλ. throw | shed light on something)]. 

φωστήρας (ο) (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο µε σηµαντική κατάρτιση 
στον τοµέα του· σοφός, ειδήµων: είναι ~ στα νοµικά || ~ τής Εκκλησίας 
| τής επιστήµης || (ειρων.) δεν χρειαζόµαστε άλλους -· ακόµα 
πληρώνουµε τα χρέη που άφησαν στην εταιρεία µας οι προηγούµενοι || 
«αυτά τα προβλήµατα µόλις πρόσφατα τα ανακάλυψαν οι αρµόδιοι ~ 
τού υπουργείου» (εφηµ.) ΣΥΝ. πολυµαθής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. φωστήρ, -ήρος, µεταπλασµ. τ. τού φαυστήρ κατ' επίδρ. 
τού ουσ. φώς. Το µτγν. φαυστήρ ανάγεται σε θ. *φαυ-σ- (µε υστερο-
γενές -σ-) < *φαΨ- (βλ. λ. φως) + παραγ. επίθηµα -τήρ, πβ. κ. καυσ-
τήρ). 

φωσφόριζε επίθ. {άκλ.} αυτός που φωσφορίζει: ~ ρούχο | ρολόι | 
µαρκαδόρος. [ΕΤΥΜ < γαλλ. phosphorisé, βλ. λ. φωσφορίζω]. 

φωσφορίζω ρ. αµετβ. [1839] {εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} εκπέµπω 
φως, φωσφορική λάµψη: φωσφορίζουσα ουσία (κάθε στερεά ουσία 
που εκπέµπει φως, όταν εκτίθεται σε ακτινοβολία) || τα µάτια τής γά-
τας φωσφορίζουν στο σκοτάδι ΣΥΝ. λαµπυρίζω, φθορίζω. — φωσφό-
ρισµα (το). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phosphoriser]. 

φωσφορικός, -ή, -ό [1812] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον φώσφορο 
(βλ.λ.): ~ λάµψη | ιδιότητες 2. ΧΗΜ. αυτός που περιέχει τη φωσφορική 
ρίζα (Ρθρ: ~ οξύ | νάτριο | λίπασµα | ορυκτό | πέτρωµα ΣΥΝ. φω-
σφορούχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. [ΕΤΥΜ^Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. phosphorique]. 

φωσφόρισµα (το) → φωσφορίζω 
φωσφορισµός (ο) [1881] {χωρ. πληθ.} 1. η εκποµπή φωτεινής ακτι-

νοβολίας από σώµα ή ουσία που έχει εκτεθεί στην επίδραση ορισµέ-
νων ειδών ακτινών (λ.χ. τής υπεριώδους ακτινοβολίας), φαινόµενο 
που διατηρείται και µετά την παύση τής ακτινοβόλησης (σε αντιδια-
στολή προς τον φθορισµό, βλ.λ.) ΣΥΝ. (καθηµ.) φωσφόρισµα, λαµπύρι-
σµα 2. ΒΙΟΛ. (α) το φαινόµενο τής εκποµπής ψυχρού φωτός από ορι-
σµένους ζωικούς ή φυτικούς οργανισµούς ή µικροοργανισµούς, όπως 
λ.χ. η πυγολαµπίδα (β) θαλάσσιος φωσφορισµός το ψυχρό, κυανο-
πράσινο φως που εκπέµπεται, λόγω χηµικών διεργασιών, από τα θα-
λάσσια φυτά και ζώα ΣΥΝ. βιοφωσφορισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. phosphorisme], 

φωσφορίτης (ο) [1802] {φωσφοριτών} πέτρωµα, κυρ. ιζηµατογενές, 
που περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις φωσφορικών ορυκτών µε τη µορ-
φή κονδυλωδών ή συµπαγών µαζών. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. phosphorite]. 

φώσφορος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΧΗΜ. αµέταλλο χηµικό στοιχείο (σύµ-
βολο Ρ), ευρύτατα διαδεδοµένο στη φύση, που απαντά σε χρώµα λευ-
κό, ερυθρό ή µαύρο- είναι ισχυρό αναγωγικό µέσο, έχει ύψιστη βιο-
λογική σπουδαιότητα για τον άνθρωπο και τα ζώα και λαµβάνεται 
από τα τρόφιµα (κρέας, κρόκο αβγού, όσπρια κ.λπ.) 2. κάθε στερεό 
υλικό χρώµατος κίτρινου ή υποκίτρινου που εκπέµπει φως στο σκο-
τάδι και αναφλέγεται εύκολα στον αέρα (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
Επίσης (λόγ.) φωσφόρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
φωσφόρος (ενν. αστήρ) < φώς + -φόρος < φέρω. Η σηµερινή σηµ. 
αποτελεί αντιδάν. από γαλλ. phosphore, o τονισµός φώσφορος 
αναλογικώς προς άλλα σύνθετα σε -φόρος, όπως ανήφορος, 
κατήφορος, εύφορος, πρόσφορος κ.ά.]. 

φωσφορούχος, -ος, -ο [1802] ΧΗΜ. αυτός που περιέχει φώσφορο 
(βλ.λ.): ~ ένωση | υδρογόνο | λίπασµα | ορυκτό ΣΥΝ. φωσφορικός. 
[ΕΤΥΜ < φωσφόρος + -ούχος < έχω). 

Φώτα (τα) {Φώτων} τα Θεοφάνια (βλ.λ.): «Σήµερα τα ~ και ο φωτι- 
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σµός | και χαρά µεγάλη και ο αγιασµός» (από κάλαντα των Θεοφα-
νίων) || την ηµέρα των Φώτων γίνεται ο αγιασµός των υδάτων. 
[ΕΤΥΜ. Η ηµέρα τής βαπτίσεως τού Χριστού ονοµάστηκε «ηµέρα των 
Φώτων» (ήδη µεσν.), γιατί µε αυτήν γενεσιουργείται το µυστήριο τής 
χριστιανικής βαπτίσεως, που είναι «φωτισµός» των ανθρώπων, πβ. 
Γρηγορίου Θεολόγου Εις τα άγια Φώτα 36. 336. 8-23: Ή γαρ αγία τών 
Φώτων ήµερα, (...) αρχήν µεν τοτοῦεµού Χριστού βάπτισµα λαµβάνει, 
τού αληθινού φωτός,τοῦφωτίζοντος πάντα άνθρωπον ερχό-µενον εις 
τον κόσµον]. 

φωταγώγηση (η) [1895] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} φωτισµός µε 
πολλά και δυνατά φώτα: γιορτινή ~ τού σπιτιού || ~ τής πολιτείας 
ΣΥΝ. φωταψία, φωτοχυσία ΑΝΤ. συσκότιση. Επίσης φωταγωγία [µτγν.] 
{φωταγωγιών}. 

φωταγωγικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φωταγώ-
γηση (βλ.λ.): ~ ετοιµασίες ΑΝΤ. συσκοτιστικός 2. ΕΚΚΛΗΣ. φωταγωγι-
κό (το) τροπάριο που δεν ψάλλεται αλλά αναγιγνώσκεται στην αρχή 
τής ακολουθίας τού Όρθρου κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. 

φωταγωγός, -ός, -ό (λόγ.) 1. (σπάν.) αυτός που φέρνει φως, που µε-
ταδίδει το φως από φωτεινό σε σκοτεινό χώρο: ~ οπή ΣΥΝ φωτοφόρος 
2. φωταγωγός (ο) βλ.λ. [ΕΤΥΜ µτγν. < φωτ(ο)- (< αρχ. φως, φωτός) + 
αγωγός]. 

φωταγωγός (ο) άνοιγµα σε τοίχο ή κενός χώρος στο εσωτερικό οι-
κοδοµής, ιδ. πολυκατοικίας, για τον φωτισµό των εσωτερικών διαµε-
ρισµάτων: το παράθυρο τού µπάνιου βλέπει στον ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
φωταγωγός (θυρίς), από το επίθ. φωταγωγός (βλ.λ.)]. 

φωταγωγώ ρ. µετβ. [µτγν.] {φωταγωγείς... | φωταγώγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} φωτίζω µε πολλά και δυνατά φώτα (έναν χώρο), πα-
ρέχω άπλετο φωτισµό: την περίοδο των εορτών ο δήµος φωταγωγεί 
τους δρόµους και την κεντρική πλατεία || η Ακρόπολη φωταγωγείται 
κάθε βράδυ ΣΥΝ. καταφωτίζω ΑΝΤ. συσκοτίζω. 

φωταέριο (το) [1834] {φωταερίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ.-ΤΕΧΝΟΛ. εύφλε-
κτο αέριο µείγµα που παρασκευάζεται µε ξηρά απόσταξη λιθανθρά-
κων, περιέχω µπάνιο και σηµαντικές ποσότητα µονοξιδίου και διο-
ξιδίου τού άνθρακα και χρησιµοποιείται για φωτισµό και θέρµανση 
ΣΥΝ. (καθηµ.) γκάζι. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. gaz d'éclairage]. 

φωτάκι (το) → φως 
φωταύγεια (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.-σπάν.) 1. ο πλούσιος (δυνατός) φω-

τισµός, φωταψία ΣΥΝ. φωτοχυσία, καταυγασµός 2. (σπάν.) η λαµπρό-
τητα τού φωτός: η ~ τής ηµέρας 3. ΦΥΣ. η εκποµπή από ένα υλικό ηλε-
κτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε ένταση µεγαλύτερη από αυτή τής 
θερµικής ακτινοβολίας που εκπέµπεται από το ίδιο υλικό στην ίδια 
θερµοκρασία 4. ΦΥΣ. ατµοσφαιρική φωταύγεια η εκποµπή φωτεινής 
ακτινοβολίας από τα άτοµα ή τα µόρια τής ατµόσφαιρας είτε λόγω 
διεγέρσεώς τους από την ηλιακή ακτινοβολία είτε λόγω συγκρούσε-
ων είτε ως αποτέλεσµα των µεταξύ τους αντιδράσεων. [ΕΤΥΜ µεσν. 
< µτγν. φωταυγής < φωτ(ο)- (< φώς, φωτός) + -αυγής < αυγή]. 

φωταψία (η) {φωταψιών} (λόγ.) ζωηρός και άπλετος φωτισµός: προς 
τι όλες αυτές οι ~, γιορτάζουµε τίποτε; ΣΥΝ. φωταγώγηση, φωτοχυ-
σία. [ΕΤΥΜ µεσν. < φωτ(ο)- + -αψία < αρχ. άπτω (πβ. κ. άν-άπτω)]. 

Φωτεινή (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ η 
Σαµαρείτις | η µάρτυς 2. γυναικείο όνοµα.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, 
-ο. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού αρχ. επιθ. φωτεινός (βλ.λ.)]. 

φωτεινός, -ή, -ό 1. αυτός που φωτίζει, που εκπέµπει φως: ~ σώµα | 
αστέρι | επιγραφή | σηµατοδότης | πηγή | ακτίνα || αγόρασα ένα ρολόι 
µε ~ δείκτες, για να βλέπω την ώρα στο σκοτάδι ΑΝΤ. σκοτεινός 2. 
αυτός που είναι γεµάτος φως, που φωτίζεται άπλετα: ~ δωµάτιο | 
σπίτι | χώρος ΣΥΝ. φωτερός, κατάφωτος, ολόφωτος ΑΝΤ. σκοτεινός· ΦΡ. 
(α) φωτεινή εξαίρεση πρόσωπο που ξεχωρίζει ιδιαίτερα λόγω των θε-
τικών ιδιοτήτων του ανάµεσα σε άλλα µε αρνητικές ιδιότητες: µέσα 
σ' αυτό τον συρφετό των φανατικών, αυτός, µετριοπαθής και ήπιος, 
αποτελεί ~ (β) φωτεινό παράδειγµα για πρόσωπο ή πράξη που λει-
τουργεί ως πρότυπο, ως υπόδειγµα: το ~ ενός αστυνοµικού που µε 
την αυτοθυσία του προστάτεψε τη ζωή αθώων πολιτών (γ) φωτεινό 
διάλειµµα περίοδος διανοητικής διαύγειας ή πνευµατικής, πολιτικής, 
οικονοµικής ανόδου µέσα σε µια περίοδο στασιµότητας (δ) ΦΥΣ. φω-
τεινός θάλαµος συσκευή που αποτελείται από κάτοπτρο µε µικρή 
οπή ή από πρίσµα κατάλληλα διαµορφωµένο, ώστε να επιτρέπει την 
ταυτόχρονη παρατήρηση µιας εικόνας και ενός φύλλου χαρτιού, πά-
νω στο οποίο είναι δυνατή η σχεδίαση τής εικόνας 3. (µτφ.) αυτός 
που λάµπει, που διαθέτει καθαρότητα και διαύγεια: ~ µάτια | χαµό-
γελο | χρώµατα ΣΥΝ. λαµπρός, καθαρός, διαυγής ΑΝΤ. µουντός, θολός 
4. (µτφ.) αυτός που διαθέτει σαφήνεια και ευκρίνεια, που φωτίζει ή 
διαφωτίζει: ~ ιδέα | εξήγηση || (για πρόσ.) ~ διάνοια | πνεύµα ΣΥΝ. σα-
φής, καθαρός, ευκρινής, ξεκάθαρος ΑΝΤ. ασαφής, αόριστος. — φω-
τεινά επίρρ., φωτεινότητα (η) [1880]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εναργής. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < φώς, φωτός, κατά τα επίθ. σκοτ-εινός, φα-εινός]. 

φωτερός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. γεµάτος φως, αυτός που φωτίζεται άπλετα: 
~ δωµάτιο ΣΥΝ. φωτεινός ΑΝΤ. σκοτεινός 2. (ειδικότ.) φωτερό (το) µι-
κρό άνοιγµα σε τοίχο για την είσοδο τού φωτός, φεγγίτης 3. (ειρων.-
σπάν.) φωτερό (τα) τα µάτια, οι οφθαλµοί: άνοιξε τα - σου! (πρόσε-
ξε καλά). [ΕΤΥΜ. < φώς, φωτός + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. παγ-
ερός]. 

Φώτης (ο) → Φώτιος 
φωτιά (η) 1. η ταυτόχρονη παραγωγή θερµότητας και φωτός µε τη 
γρήγορη καύση εύφλεκτου υλικού, η οποία συνοδεύεται συνήθ. και 
από φλόγα: η ~ καίει στο τζάκι || κάθοµαι κοντά στη ~ || ~ µε ξύλα || 

κάρβουνα για τη ~ || ανάβω | σβήνω | φυσώ | συνδαυλίζω τη ~ || µόλις 
διάβασε το γράµµα, το πέταξε στη ~ || µου δίνετε τη ~ σας, παρακαλώ; 
(δηλ. µου δίνετε σπίρτο ή αναπτήρα, για να ανάψω τσιγάρο;) ΣΥΝ. 
(αρχαιοπρ.) πυρ· ΦΡ. (α) βάζω φωτιά (i) πυρπολώ: έβαλε φωτιά στο 
σπίτι, για να εισπράξει την ασφάλεια (ii) (µτφ.) προκαλώ έριδα και 
αντιδικία, προξενώ καβγά: µπήκε ανάµεσα στο ζευγάρι και τους έβαλε 
φωτιά (β) παίρνω | αρπάζω | πιάνω φωτιά (i) ανάβω, αναφλέγοµαι: τα 
ξερά ξύλα πήραν εύκολα φωτιά (ii) (µτφ. για πρόσ.) θυµώνω, εξορ-
γίζοµαι: µην παίρνεις φωτιά µε το πρώτο! (iii) (κυρ. παίρνω | αρπάζω 
φωτιά) χρησιµοποιούµαι εντατικά σε δεδοµένη στιγµή: µόλις µαθεύ-
τηκε το νέο, τα τηλέφωνα πήραν φωτιά (γ) φωτιά και λάβρα µεγάλη 
ζέστη, δυνατός καύσωνας (δ) (µτφ.) είµαι φωτιά και λάβρα (i) (για 
πρόσ.) είµαι πολύ θυµωµένος, έχω εξοργιστεί (ii) (για είδη εµπορίας) 
είµαι πανάκριβος, πωλούµαι σε πολύ υψηλή τιµή (ε) φωτιά (πάνω) 
στη φωτιά αντίδραση µε τα ίδια (βίαια) µέσα (στ) θα πέσει φωτιά να 
µας κάψει! ως έκφραση φόβου για περιπτώσεις στις οποίες παρατη-
ρούνται πολλές αθέµιτες ή ανήθικες πράξεις: ~ που αφήσαµε τόσο 
κόσµο να χαθεί εξαιτίας µας! || (κ. ως κατάρα) φωτιά (να πέσει) να 
σας κάψει, παλιάνθρωποι! || (κ. σε όρκο) να πέσει φωτιά να µε κάψει, 
αν λέω ψέµατα! (ζ) φωτιά που µας έκαψε! µας βρήκε µεγάλη συµφο-
ρά (η) βάζω το χέρι µου στη φωτιά είµαι απόλυτα βέβαιος για κάτι, 
παίρνω όρκο για την αλήθεια πράγµατος (θ) παίζω µε τη φωτιά βλ. λ. 
παίζω (ι) ρίχνω λάδι στη φωτιά βλ. λ. λάδι (ια) (παροιµ.) δεν υπάρχει 
καπνός χωρίς φωτιά βλ. λ. καπνός (ιβ) (παροιµ.) η φωτιά και το µπα-
ρούτι δεν συγκάνουνε | δεν συγκαίουνε για πράγµατα ή πρόσωπα 
που είναι φύσει ασυµβίβαστα και συνεπώς η συνύπαρξη τους είναι 
αδύνατη (ιγ) (παροιµ.) το στραβό το ξύλο η φωτιά το ς)ι)άζει µε την 
τιµωρία περιορίζεται ή αναστέλλεται η τάση προς το κακό (ιδ) ανά-
βω φωτιά βλ. λ. ανάβω (ιε) φωτιά στα µπατζάκια µου βλ. λ. µπατζάκι 
(ιστ) βγάζω τα κάστανα από τη φωτιά βλ. λ. κάστανο 2. (συνεκδ.) η 
γλώσσα τού πυρός: οι ~ έγλειφαν τους τοίχους των σπιτιών || (µτφ.) 
τα µάτια της πετούσαν φωτιές (πβ. σπίθες) ΣΥΝ. φλόγα 3. (κατ' επέκτ.) 
πυρκαγιά που ανάβεται τυχαία ή σκόπιµα και προξενεί καταστροφές: 
ευτυχώς δεν ήταν κανένας στο σπίτι, όταν ξέσπασε η ~ || η ~ άφησε 
µόνο τους εξωτερικούς τοίχους τού κτηρίου όρθιους 4. (µτφ.) ένοπλη 
σύγκρουση, µάχη: έπεσε πρώτος στη ~ εµψυχώνοντας τους άνδρες του 
ΣΥΝ. πόλεµος 5. (µτφ.) ένταση, κρίση ή µεγάλα προβλήµατα που 
προκαλούνται (σε έναν χώρο ή στις σχέσεις ανθρώπων): η 
παρέµβαση του αποσκοπούσε στο να σβήσει τη ~ που άναψαν στο 
κόµµα οι δηλώσεις τού πρώην υπουργού- κυρ. στη ΦΡ. ανάβω φωτιές 
(σε κάποιον) βλ. λ. ανάβω. — (υποκ.) φωτίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
φωπ'α (µε καταβιβασµό τού τόνου και συνίζηση) < αρχ. φώς, φωτός]. 

φωτίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {φώτισ-α, -τηκα, -µένος κ. (λόγ.) πε-
φωτισµένος} ♦ (µετβ.) 1. εκπέµπω και παρέχω φως σε (κάποιον/κάτι): 
ο ήλιος φωτίζει την οικουµένη || µόνο ένα κερί φώτιζε το σκοτεινό 
δωµάτιο || είχαµε ένα φανάρι, για να φωτίζουµε τον δρόµο µας || (κ. 
µτφ.) ένα χαµόγελο φώτισε το πρόσωπο του || (κ. αµετβ.) δεν φωτίζει 
καλά αυτή η λάµπα || οι δρόµοι και οι πλατείες µας φωτίζονταν µε 
ηλεκτρισµό || ο ουρανός φωτίστηκε προς την πλευρά τής Ανατολής 
ΣΥΝ. φέγγω 2. (µτφ.) παρέχω επαρκείς εξηγήσεις για (κάτι) σε (κά-
ποιον}, κάνω διευκρινίσεις ή αποκαλύψεις: η ανάκριση φώτισε το 
έγκληµα || η έκθεση τού διεθνούς οργανισµού φώτισε µε δραµατικό 
τρόπο τη δυστυχία τού πληθυσµού || µπορείτε να µε φωτίσετε σε αυτό 
θέµα; || - ένα µυστήριο | ένα δύσκολο χωρίο κειµένου || τα νέα δε-
δοµένα φωτίζουν σκοτεινές πτυχές αυτής τής υπόθεσης ΣΥΝ. ερµη-
νεύω, διαλευκαίνω, διαφωτίζω- ΦΡ. (ειρων.) µε | µας φώτισες! δεν εί-
πες τίποτε το καινούργιο ή η εξήγηση σου δεν έλυσε την απορία µου: 
Τώρα, µας φώτισες! Αυτό το ήξερα, δεν περίµενα εσένα να µου το 
πεις! 3. (µτφ. για τον Θεό) δίνω φώτιση στους (ανθρώπους), βοηθώ 
και καθοδηγώ στη ζωή: (ως ευχή) ο Θεός να σε φωτίζει! || µε φώτισε 
ο Θεός και απάντησα σωστά | και απέφυγα τον κίνδυνο ♦ 4. (αµετβ.) 
(τριτοπρόσ. φωτίζει) ξηµερώνει, γίνεται ηµέρα: το καλοκαίρι φωτίζει 
νωρίτερα || άρχισε ήδη να φωτίζει ΣΥΝ. φέγγει, χαράζει 5. (ειδικότ. 
µεσοπαθ. φωτίζοµαι) δέχοµαι το µυστήριο τού βαπτίσµατος, βαπτί-
ζοµαι: φωτίστηκε το µωρό || ο φωτιζόµενος (αυτός που πρόκειται να 
βαπτιστεί) 6. (ειδικότ. η λόγ. µτχ. πεφωτισµένος, -η, -ο) βλ.λ. Επίσης 
(λαϊκ.) φωτάω. — φώτισµα (το) [µτγν.]. 

φωτίκι (το) {φωτικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το λευκό σεντόνι µε το οποίο 
περιβάλλουν το νεοφώτιστο βρέφος αµέσως µετά την τελετή τού βα-
πτίσµατος 2. (συνήθ. στον πληθ.) τα βαπτιστικά ρούχα. [ΕΤΥΜ. < 
φως, φωτός + -ίκια, πληθ. ουδ. τού επιθήµατος -ίκιος (πβ. κ. συχαρ-
ίκιά)]. 

Φώτιος (ο) {Φωτίου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε γνωστότερο τον Φώτιο τον Μέγα, πατριάρ-
χη Κωνσταντινουπόλεως (820-891), περίφηµο για την παιδεία και την 
ευρύτητα τού πνεύµατος του 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Φώ-
της. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < αρχ. φώς, φωτός]. 

φώτιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. ο φωτισµός τού µυα-
λού µε τη θεία χάρη, η παροχή πνευµατικού φωτός από τον Θεό, ώστε 
να υπάρχει επίγνωση τού ορθού και τού πρέποντος: είθε ο Θεός να 
σου δίνει ~ ! || µου 'δώσε ~ ο Θεός και κατάλαβα εγκαίρως το λάθος 
µου 2. (συνεκδ.) η έξυπνη, «φαεινή» ιδέα: στην πιο δύσκολη στιγµή 
µού ρθε µια ~ ΣΥΝ έµπνευση. 

φώτισµα (το) → φωτίζω 
φωτισµός (ο) [µτγν.] 1. η ύπαρξη ή η παροχή φωτός στα αντικείµενα 

και στον περιβάλλοντα χώρο, προκειµένου αυτός να φωτίζεται: 
φυσικός ~ (αυτός που οφείλεται στο φως τής ηµέρας) || τεχνητός ~ 
(αυτός που γίνεται µε τεχνητές φωτεινές πηγές) || ~ µε κεριά | µε λά- 
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µπες | µε ράβδους φθορίου || ζωηρός | δυνατός | χαµηλός | κρυφός | άπλετος ~ 
ΣΥΝ. φώτισµα, (λαϊκ.) φέξιµο 2. (συνεκδ.) το σύνολο των συσκευών που 
παράγουν τεχνητό φως και φωτίζουν κάποιον χώρο: αλλάξαµε τον - τού 
σπιτιού ΣΥΝ. φωτιστικά 3. ο τρόπος που φωτίζεται η σκηνή (πρόσωπα, 
πράγµατα, πράξεις κ.λπ.) σε µια θεατρική, κινηµατογραφική ή τηλεοπτική 
παράσταση: τον ~ ανέλαβε ένας ταλαντούχος νέος φωτιστής 4. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η 
µετάδοση πνευµατικού φωτός µέσω τού µυστηρίου τού βαπτίσµατος, η 
φώτιση τού πνεύµατος (β) (παλαιότ.) το µυστήριο τού βαπτίσµατος, µε το 
οποίο φωτίζεται ο άνθρωπος από το φως τής διδασκαλίας τού Χριστού και 
ελευθερώ-νεται από τα σκοτάδια τής πλάνης 5. ΦΥΣ. (στην οπτική) το 
φωτοµε-τρικό µέγ8θος που ορίζεται ως ο λόγος τής φωτεινής ροής που δέχε-
ται φωτιζόµενη επιφάνεια προς το µέγεθος τής επιφάνειας αυτής. 

φωτιστής (ο) [µτγν.] ο ειδικός (θεάτρου, κινηµατογράφου, τηλεόρασης κ.λπ.) 
που αναλαµβάνει τον φωτισµό (βλ.λ., σηµ. 3) παράστασης (θεατρικής, 
κινηµατογραφικής κ.λπ.). 

φωτιστικό (το) κάθε συσκευή που χρησιµεύει για τον φωτισµό κλειστού χώρου: 
~ για το σαλόνι | οροφής | δαπέδου | επιτραπέζιο. ίΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
(lampe) d'éclairage]. 

φωτιστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που φωτίζει, που παρέχει φως: ~ συσκευή | 
εφέ || (ΣΤΡΑΤ.) ~ βλήµα (που περιέχει φωτοβολίδες για τη νύχτα, οι οποίες 
αναφλέγονται καθώς αυτό εκρήγνυται και πέφτουν αργά στο έδαφος, 
φωτίζοντας την περιοχή που πρόκειται να παρατηρηθεί) ΣΥΝ. φωτοφόρος 2. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που χρησιµοποιείται για την παροχή φωτός: ~ πετρέλαιο | 
οινόπνευµα 3. φωτιστικό (το) βλ.λ. 

φωτο- κ. φωτό- κ. φωτ- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε το φως ή τον φωτισµό, λ.χ. φωτο-γραφία, 
φωτό-σφαιρα, φωτο-ρρυθµικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. [ETYM. Λεξικό πρόθηµα 
τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. φώς, φωτός (βλ.λ.) 
και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. photo-graphie)]. 

φωτοαγωγιµοτητα (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. η αύξηση τής ηλεκτρικής 
αγωγιµότητας µιας ουσίας, που προκαλείται από την απορρόφηση 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (λ.χ. τού φωτός). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. photoconductivity (νόθο συνθ.)]. 

φωτοαντιγραφικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το φωτοαντίγραφο: ~ 
µηχάνηµα | παραγωγή | εκτύπωση ΣΥΝ. φωτοτυπικός. — φωτοαντιγραφικά 
επίρρ. 

φωτοαντίγραφο (το) {φωτοαντιγράφ-ου | -ων} αντίγραφο κειµένου, σχεδίου ή 
εικόνας που έχει ληφθεί µε τη µέθοδο τής φωτοτυπίας (βλ.λ.): χρειάζοµαι δέκα 
~ αυτού τού εγγράφου ΣΥΝ. φωτοτυπία, φω-τοκόπια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. photocopy (νόθο συνθ.)]. 

φωτοβιολογια (η) ΒΙΟΛ. Ο κλάδος που µελετά την επίδραση τού φωτός στους 
έµβιους οργανισµούς καθώς και τις µεταβολικές τους διεργασίες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photobiologie]. 

φωτοβολή (η) →, φωτοβολία 
φωτοβόληµα (το) → φωτοβολώ 
φωτοβολία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η εκποµπή φωτός και λάµψης, η ακτινοβολία: η 

~ των άστρων | των βεγγαλικών ΣΥΝ. φεγγοβόληµα 2. ΦΥΣ. η ένταση 
φωτεινής πηγής. Επίσης φωτοβολή. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φωτο- + -βολία < -βόλος 
(< βάλλω)]. 

φωτοβολίδα (η) [1887] 1. πυροτεχνικό βλήµα σε µορφή µικρού πυραύλου, που 
εκτοξεύεται µε ειδικό πιστόλι και εκπέµπει πολύ λαµπρό φως- 
χρησιµοποιείται τη νύχτα για πανηγυρικό φωτισµό (δηλ. ως πυροτέχνηµα), για 
σηµατοδότηση ή φωτισµό, καθώς και για τη µετάδοση µηνυµάτων κατά τη 
διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων: ρίχνω | πετώ | εκτοξεύω ~ || πιστόλι 
φωτοβολίδων 2. κύριο εξάρτηµα λυχνίας φωταερίου ή υγραερίου που 
µετατρέπει τη θερµική ενέργεια τής φλόγας σε φως. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Leuchtkugel]. 

φωτοβόλος, -α (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που εκπέµπει φως, που φωτίζει: ~ αστέρι 
ΣΥΝ. φωτεινός, φαεινός 2. (µτφ.) αυτός που έχει λάµψη, που αστράφτω: ~ 
πρόσωπο | µάτια ΣΥΝ. λαµπρός, αστραφτερός ANT. σκοτεινός, µουντός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < φωτο- + -βόλος < βάλλω]. 

φωτοβολταϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε ύλη ή συσκευή στην οποία ο 
ηλεκτρισµός παράγεται ως αποτέλεσµα έκθεσης στο φως. [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού αγγλ. photovoltaic (νόθο συνθ.)]. 

φωτοβολώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φωτοβολείς... | φωτοβόλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ♦ 1. (µετβ.) φωτίζω (κάτι) έντονα, ρίχνω σε (κάτι) άπλετο φως ΣΥΝ. 
φωταγωγώ, (λόγ.) καταυγάζω ΑΝΤ. συσκοτίζω ♦ 2. (αµετβ.) εκπέµπω φως και 
λάµψη, αστράφτω: φωτοβολούν τα µάτια του | το πρόσωπο του από ευτυχία 
ΣΥΝ. λάµπω, φεγγοβολώ, ακτινοβολώ. — φωτοβόληµα (το). [ΕΤΥΜ < µεσν. 
φωτοβολώ < φωτο- + -βολώ (< βάλλω)]. 

φωτογένεια (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η αυτόµατη εκποµπή φωτός από 
ορισµένα είδη ζώων και φυτών 2. η ιδιότητα ορισµένων ανθρώπων να 
φαίνονται ζωηρά, όµορφα ή εκφραστικά τα χαρακτηριστικά τους κατά τη 
λήψη φωτογραφιών ή κατά την κινηµατογράφηση τους: βασικό προσόν κάθε 
µοντέλου είναι να διαθέτει ~. — φωτογενής, -ής, -ές [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φωτογενής «ο παραγόµενος από το φως» < φωτο- + -γενής < 
γένος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photogénie]. 

φωτογκρέι (το) {άκλ.} ειδικό κρύσταλλο γυαλιών που σκουραίνει στο φως και 
προστατεύει τα µάτια: (κ. ως επίθ.) γυαλιά ~. [ΕΤΥΜ < αγγλ. photogrey (νόθο 
σύνθ.) < photo- (< ελλην. φωτο-) + grey «γκρι»]. 

φωτογονία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η παραγωγή και εκποµπή φωτός, ο 
φωσφορισµός (βλ.λ.). — φωτογονικός, -ή, -ό [1882]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φωτο- + 
-yovi'a < γόνος]. 

φωτο γόνος, -ος, -ο [µεσν.] (λόγ.) 1. αυτός που παράγει, που αναδίδει φως 2. 
ΖΩΟΛ. φωτογόνα όργανα τα όργανα ορισµένων οργανισµών, λ.χ. τής 
πυγολαµπίδας, στα οποία παρατηρείται το φαινόµενο τού φωσφορισµού 3. 
κατάλληλος ως φωτιστική ύλη: ~ σώµα | αέριο. 

φωτόγραµµα (το) {φωτογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} ΦΩΤΟΓΡ. φωτογραφικό 
είδωλο, το οποίο παράγεται µε την τοποθέτηση αντικειµένου µεταξύ τού 
φωτοπαθούς χαρτιού ή τού φωτογραφικού φιλµ και τής φωτεινής πηγής· η 
εµφάνιση τού λανθάνοντος ειδώλου που σχηµατίζεται µε τον τρόπο αυτό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photogramme]. 

φωτογραµµετρία [1883] κ. φωτογραµµοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη η 
οποία χρηρισµοποιεί τη φωτογραφία και γενικότ. την εικόνα για τη διενέργεια 
µετρήσεων τεχνική µετρήσεων που αποσκοπεί στη µελέτη και τον ακριβή 
καθορισµό τού σχήµατος, των διαστάσεων και τής θέσεως οποιουδήποτε 
αντικειµένου στον χώρο, µε την χρησιµοποίηση µιας ή περισσότερων εικόνων 
τού αντικειµένου αυτού, π.χ. η χρησιµοποίηση φωτογραφιών κατά τη 
χαρτογράφηση και τις τοπογραφικές µετρήσεις ή αεροφωτογραφιών για την 
εκπόνηση στο γραφείο τοπογραφικών χαρτών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. photogrammétrie]. 

φωτογραφείο (το) [1882] το εργαστήριο, το ατελιέ τού φωτογράφου: πήγα στο 
~ να βγάλω φωτογραφίες για διαβατήριο. 

φωτογράφηµα (το) [1860] {φωτογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} το αποτέλεσµα 
τής διαδικασίας λήψεως µόνιµων εικόνων µε την επίδραση τού φωτός πάνω 
σε ειδικό χαρτί- η φωτογραφία (βλ.λ.). 

φωτογραφία (η) [1871] {φωτογραφιών} 1. η µέθοδος και η τέχνη τού 
σχηµατισµού µόνιµων εικόνων πάνω σε φιλµ µε τη βοήθεια ειδικής µηχανής 
και εν συνεχεία τής αναπαραγωγής τους µε την επίδραση τού φωτός σε χηµικά 
παρασκευασµένη επιφάνεια: ασχολούµαι µε τη - || σπούδασε ~ ΣΥΝ. (σπάν.) 
φωτογραφική (τέχνη) 2. (συνεκδ.) κάθε εικόνα που λαµβάνεται και 
αναπαράγεται µε αυτό τον τρόπο: ασπρόµαυρη | έγχρωµη | στιγµιαία (αυτή που 
λαµβάνεται αυτόµατα µε ειδική µηχανή) | υποβρύχια ~ || τραβώ | παίρνω | 
βγάζω ~ || ελάτε να σας βγάλω µια ~! || δυστυχώς, δεν βγαίνω καλά στις ~. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photographie]. 

φωτογραφίζω ρ. µετβ. [1896] {φωτογράφισ-α, -τηκα, -µένος} 1. παίρνω 
(κάποιον) φωτογραφία, καταγράφω εικόνα προσώπου, αντικειµένου, τοπίου 
κ.λπ. µε τη χρήση ειδικής µηχανής: µαζευτείτε όλοι να σας φωτογραφίσω || µας 
φωτογράφισε πάνω στη γέφυρα 2. (κατ' επέκτ.) απεικονίζω (κάτι) σε 
φωτογραφία: ~ πρόσωπα | τοπία | ηλιοβασιλέµατα 3. (µτφ.) (α) περιγράφω 
κάποιον/κάτι πιστά, µε απόλυτη ακρίβεια: οι περιγραφές του φωτογραφίζουν 
όψεις τής καθηµερινής ζωής στην επαρχία (β) υποδεικνύω (κάποιον/κάτι) 
σαφώς, αλλά χωρίς να κατονοµάζω: ο δηµοσιογράφος στο άρθρο του 
φωτογράφισε κατά κοινή οµολογία τον τέως υπουργό. Επίσης (λόγ.) 
φωτογραφώ [1861] {-είς...}^ 

φωτογραφικός, -ή, -ό [1874] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φωτογραφία: ~ 
µηχανή (η συσκευή µε την οποία λαµβάνονται οι φωτογραφίες) | πλάκα | 
θάλαµος | εργαστήριο | εκτύπωση | φακός (οπτικό σύστηµα που αποτελείται 
από απλούς φακούς στερεωµένους στο εσωτερικό κυλινδρικού σωλήνα και 
χρησιµεύει για τον σχηµατισµό των ειδώλων κατά τη λήψη φωτογραφιών ή 
την εικονοληψία) || έκδοση µε πλούσιο ~ υλικό || - στιγµιότυπο | πορτρέτο 2. 
(ειδικότ.) φωτο-Υραφική (η) η τέχνη τής λήψης φωτογραφιών, το επάγγελµα 
τού φωτογράφου 3. (µτφ.) (α) αυτός που περιγράφει τόσο πιστά κάτι/κάποιον, 
ώστε θυµίζει φωτογραφία: - απεικόνιση | περιγραφή (β) αυτός που αναφέρεται 
σε συγκεκριµένο πρόσωπο (στις ικανότητες, στα προσόντα του κ.λπ.) ή 
περίπτωση, χωρίς να κατονοµάζει: η διατύπωση τής προκήρυξης τής θέσεως 
αυτής είναι ~, αφού περιγράφει συγκεκριµένο υποψήφιο, ο οποίος έχει ακριβώς 
αυτά τα προσόντα που αναφέρει || «πολύ εύστοχα ορισµένες τροπολογίες 
χαρακτηρίστηκαν "ντροπολογίες", γιατί αφορούσαν σε ρουσφέτια και ήταν 
απροκάλυπτα φωτογραφικές» (εφηµ.). — φωτογραφικ-ά | -ώς [1882] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photographique]. 

φωτογράφιση (η) [1896] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η λήψη φωτογραφίας ή 
σειράς φωτογραφιών (προσώπου, αντικειµένου, τοπίου κ.λπ.) µε τη χρήση 
ειδικής µηχανής: οι ~ µόδας συχνά απαιτούν πολλές ώρες και µεγάλη κούραση 
|| δύσκολη | πρωτότυπη | προσωπική | επαγγελµατική ~. 

φωτογράφος (ο/η) [1871] 1. επαγγελµατίας που κάνει φωτογραφίσεις ή βγάζει 
φωτογραφίες επί πληρωµή: ~ µόδας | εφηµερίδας || ~ µε αποκλειστικό 
συµβόλαιο συνεργασίας µε το περιοδικό µας || ο Φρανς Λάντινγκ είναι από τους 
µεγαλύτερους ~ φύσης τού αιώνα || έχει ταλέντο φωτογράφου 2. πρόσωπο που 
τραβάει φωτογραφίες: ποιος είναι ο ~ σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία; || θα σας 
έβγαζα µία φωτογραφία, αλλά δυστυχώς δεν είµαι και πολύ καλός ~|| 
ερασιτέχνης ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. photographe]. 

φωτογραφώ ρ. → φωτογραφίζω 
φωτοδότης (ο) [µτγν.] {δύσχρ. φωτοδοτών}, φωτοδότρα (η) {δύ-σχρ. 

φωτοδοτρών} (λόγ.) 1. αυτός που παρέχει φως, που φωτίζει: ο ~ ήλιος ΣΥΝ. 
φωτεινός 2. (µτφ.) αυτός που χαρίζει πνευµατικό φως, που φωτίζει την ψυχή 
και τον νου: ο ~ Θεός. 

φωτοδυναµικη (η) ΒΙΟΛ. η φωτοβιολογια (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photodynamique]. 

φωτοδυναµικός, -ή, -ό 1. (ουσία έγχρωµη ή φωσφορίζουσα) η οποία είναι 
βλαβερή, λ.χ. για τα βακτήρια µε παρουσία φωτός, ενώ 
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είναι αβλαβής στο σκοτάδι 2. φωτοδυναµική (η) βλ.λ. 
φωτοειδησεογραφηµα (το) (ορθότ. φωτοειδησιογράφηµα) {φωτο-

ειδησεογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων) το φωτορεπορτάζ (βλ.λ., σηµ. 2). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία. 

φωτοειδησεογραφία (η) (ορθότ. φωτοειδησιογραφία) {χωρ. πληθ.} το 
φωτορεπορτάζ φλ.λ., σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία. 

φωτοειδησεογραφος (ο/η) (ορθότ. φωτοειδησιογράφος) ο/η φωτορεπόρτερ 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Photoreporter (< Pholo- < φωτο-) + Reporter (βλ. κ. 
ρεπόρτερ)]. 

φωτοευαισθησία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΧΗΜ. η ευπάθεια ορισµένων ουσιών και 
σωµάτων στο φως, που έχει ως αποτέλεσµα την αλλοίωση τους, όταν 
εκτίθενται στις φωτεινές ακτίνες 2. ΒΙΟΛ. η ευαισθησία των οργανισµών στην 
επίδραση τού φωτός, τόσο των ορατών φωτεινών ακτινών όσο και τής 
υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας 3. ΙΑΤΡ. η δυσανεξία προς το φως τού 
ηλίου που παρουσιάζουν τα ξανθά και πυρρόξανθα άτοµα και η οποία 
εκδηλώνεται µε κοκκίνισµα τού δέρµατος ύστερα από µικρής διάρκειας 
έκθεση σε αυτό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. photosensitivity (νόθο 
συνθ.)]. 

φωτοευαίσθητος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από φωτοευαισθησία, από 
ευπάθεια στο φως, µε αποτέλεσµα να υφίσταται αλλοιώσεις κατά την έκθεση 
του στο φως: η ~ επικάλυψη επιφάνειας φιλµ || ~ φάρµακα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. photosensitive (νόθο συνθ.)]. 

φωτοευπαθης, -ής, -ές {φωτοευπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που είναι 
ευαίσθητος στο φως και που µπορεί να αλλοιωθεί ή και να καταστραφεί µε την 
έκθεση του σε αυτό: τα φωτογραφικά φιλµ είναι ~ ΣΥΝ. φωτοευαίσθητος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΎΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. photosensitive 
(νόθο συνθ.)]. 

φωτοηλεκτρικός, -ή, -ό ΦΥΣ. αυτός που αχνίζεται µε τον φωτοη-λεκτρισµό: ~ 
στοιχείο (συσκευή µε την οποία οι διακυµάνσεις τής έντασης τού φωτός 
µετατρέπονται σε διακυµάνσεις έντασης τού ηλεκτρικού φωτός) || ~ κύτταρο 
(όργανο µε το οποίο η φωτεινή ενέργεια µετασχηµατίζεται σε ηλεκτρική και 
το αντίστροφο) || ~ φαινόµενο (φαινόµενο αλληλεπίδρασης µεταξύ 
ακτινοβολίας και ύλης, το οποίο χαρακτηρίζεται από απορρόφηση φωτονίων 
και απελευθέρωση ηλεκτρονίων). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
photoelectric]. 

φωτοηλεκτρισµος (ο) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) το σύνολο των φυσικών 
φαινοµένων, κατά τα οποία εµφανίζονται ηλεκτρικά φορτία σε σώµα ή ουσία 
που βρίσκεται υπό την επίδραση φωτεινής ακτινοβολίας. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. photoelectricity]. 

φωτοηλιογράφος (ο) ΑΣΤΡΟΝ. ειδικό τηλεσκόπιο που χρησιµεύει στη 
φωτογράφιση και µελέτη τού ηλιακού δίσκου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. photoheliograph]. 

φωτοθεραπεια (η) [1894] {φωτοθεραπειών} ΙΑΤΡ. θεραπευτική µέθοδος που 
χρησιµοποιεί την επενέργεια φωτεινών ακτινών, φυσικής (λ.χ. ο ήλιος) ή 
τεχνητής προελεύσεως (λ.χ. λυχνίες υπέρυθρων ή υπεριωδών ακτινών). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photothérapie]. 

φωτοθερµοθεραπεία (η) {φωτοθερµοθεραπειών} ΙΑΤΡ. η εφαρµογή 
συνδυασµού φωτεινών και θερµικών ακτινοβολιών για θεραπευτικούς 
σκοπούς. 

φωτοκόπια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το φωτοαντίγραφο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ.   
Μεταφορά  τού   αγγλ.  photocopy   (νόθο   συνθ.)  <  photo-(< φωτο-) + copy 
«αντίγραφο»]. 

φωτοκύτταρο (το) {φωτοκυττάρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. ηλεκτρονική διάταξη µε την 
οποία δηµιουργούνται ηλεκτρικά ρεύµατα µέσω τής επίδρασης φωτεινής 
ακτινοβολίας, πράγµα που επιτρέπει την κίνηση απλών µηχανισµών, λ.χ. για 
το άνοιγµα και κλείσιµο πόρτας, για την ενεργοποίηση συστηµάτων 
συναγερµού ή για άλλες χρήσεις. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. 
photocell (νόθο συνθ.)]. 

φωτόλουστος, -η, -ο [1892] αυτός που είναι λουσµένος στο φως, άπλετα 
φωτισµένος: ~ δωµάτιο ΣΥΝ. ολόφωτος ANT. κατασκότεινος, θεοσκότεινος. 

φωτόλουτρο (το) [1898] ΙΑΤΡ. η έκθεση τού δέρµατος πάσχοντος µέλους ή και 
ολόκληρου τού σώµατος σε φωτεινές (και θερµικές) ακτινοβολίες, φυσικής ή 
τεχνητής προελεύσεως, για την επίτευξη θεραπευτικού αποτελέσµατος (λ.χ. 
για την πρόκληση ωδίνων κατά τον τοκετό). [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από 
γερµ. Lichtbad]. 

φωτόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) 1. ΧΗΜ. η χηµική αποσύνθεση, 
δηλ. η διάσπαση χηµικής ένωσης σε µικρότερες µονάδες ως αποτέλεσµα τής 
απορρόφησης φωτεινής ακτινοβολίας: - του νερού (η διάσπαση τού νερού 
κατά τη φωτοσύνθεση, οπότε και απελευθερώνεται οξυγόνο, ιόντα υδρογόνου 
και ηλεκτρόνια) 2. ΦΥΣ. το σύνολο των µεταβολών ή των αλλοιώσεων που 
προκαλούνται στα διάφορα σώµατα από την απορρόφηση φωτονίων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. photolysis]. 

φωτοµεταφορά (η) {χωρ. πληθ.} ΤΥΠΟΓΡ. εργασία αποτύπωσης από το 
διαφανές µοντάζ (βλ.λ.) τού προς εκτύπωση υλικού (κειµένων, φωτογραφιών 
κ.λπ.) επάνω σε κατάλληλα προετοιµασµένη επιφάνεια τής εκτυπωτικής 
πλάκας, µε τη βοήθεια κατάλληλου φωτισµού, για εκτύπωση σε όφσετ ή 
βαθυτυπία. 

φωτοµετέωρο (το) [1883] {φωτοµετεώρ-ου | -ων} ΜΕΤΕΩΡ. κάθε οπτικό 
φαινόµενο που παρατηρείται στην ατµόσφαιρα και οφείλεται σε ανάκλαση, 
διάθλαση, περίθλαση ή συµβολή τού ηλιακού και τού σεληνιακού φωτός, 
όπως λ.χ. το ουράνιο τόξο, ο ιριδισµός, ο αντικατο-πτρισµός κ.ά. 

[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. photometeor]. 
φωτοµετρηση (η) [1874] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µέτρηση τής 

έκτασης ή τής ποσότητας τού φωτός. — φωτοµετρώ ρ. {-είς...}. 
φωτοµετρία (η) [1882] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. κλάδος τής οπτικής που ασχολείται 

µε τη µέτρηση µεγεθών σχετικών προς τις ακτινοβολίες, στην περιοχή τού 
ορατού φωτός, όπως είναι λ.χ. η ένταση, η φωτεινή ροή, η λαµπρότητα κ.ά., 
χρησιµοποιώντας ως µέτρο το προκαλούµενο από αυτές οπτικό αίσθηµα και 
βάσει ορισµένων συµβατικών παραδοχών. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. Photometrie]. 

φωτοµετρικός, -ή, -ό [1865] αυτός που σχετίζεται µε τη φωτοµετρία: ~ 
συσκευή. — φωτοµετρικ-ά | -ώς [επίρρ.]. 

φωτόµετρο (το) [1845] {φωτοµέτρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. 1. ειδικό όργανο για τη 
µέτρηση τής έντασης τού φωτός που εκπέµπεται από φωτεινή πηγή 2. όργανο 
µε το οποίο καθορίζεται ο χρόνος που πρέπει να εκτεθεί στο φως το 
φωτογραφικό ή κινηµατογραφικό φιλµ κατά τη λήψη φωτογραφιών, την 
κινηµατογράφηση, καθώς και κατά τη µαγνητο-σκοπική εικονοληψία. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photomètre]. 

φωτοµηχανικός, -ή, -ό 1.ΤΥΠΟΓΡ. αυτός που χρησιµοποιεί τη λήψη 
φωτογραφιών -rat γενικά την επίδραση τού φωτός- για την κατασκευή 
στερεοτύπων, από τα οποία λαµβάνονται κατόπιν πολλά αντίτυπα: ~ 
αναπαραγωγή | ανατύπωση 2. αυτός που συνδυάζει ιδιότητες αναφερόµενες 
στο φως και στη µηχανική: ~ διεργασία. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. photomechanical]. 

φωτοµικρογραφια (η) {φωτοµικρογραφιών} φωτογραφία αόρατου µε γυµνό 
οφθαλµό αντικειµένου, που λαµβάνεται µε τη βοήθεια µικροσκοπίου. [ΕΤΎΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. photomicrography]. 

φωτοµοντάζ (το) {άκλ.} 1. ΤΕΧΝΟΛ. η συνένωση ή συναρµολόγηση πολλών 
φωτογραφιών ή τµηµάτων φωτογραφιών σε µία εικόνα, που γίνεται για να 
προκαλέσει αισθητικό | καλλιτεχνικό αποτέλεσµα ή για να προβληθεί 
διαφηµιστικά ένα θέµα καλύτερα απ' ό,τι θα προβαλλόταν µε µία απλή 
φωτογραφία 2. (συνεκδ.) το αποτέλεσµα τής παραπάνω διαδικασίας, η 
σύνθεση εικόνας που δηµιουργείται από τη συνένωση πολλών φωτογραφιών ή 
από τον συνδυασµό φωτογραφίας και σχεδίου: ο πρώην υπουργός δήλωσε ότι 
οι φωτογραφίες που δηµοσιεύθηκαν είναι ~ || είχαν για διαφηµιστική αφίσα ένα 
καλόγουστο ~ από τοπία τής Ελλάδας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. photomontage (νόθο συνθ.) < photo- (< φωτο-) + montage 
(βλ. κ. µοντάζ)]. 

φωτοµοντέλο (το) πρόσωπο που εργάζεται ως µοντέλο, ποζάροντας για 
διαφηµιστικές ή καλλιτεχνικές φωτογραφίες, οι οποίες προορίζονται να 
δηµοσιευθούν, λ.χ. σε περιοδικά, να συνοδεύσουν διαφηµιστικά κείµενα κ.λπ. 

φωτόνιο (το) {φωτονί-ου | -ων} ΦΥΣ. ένα κβάντο (βλ.λ.) ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας, δηλ. το στοιχειώδες σωµάτιο φωτεινής ενέργειας, µηδενικά 
φορτισµένο, που εκπέµπεται από τα ακτινοβόλα σώµατα. [ΕΤΎΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. photon]. 

φωτοπαγίδα (η) ειδική λυχνία που χρησιµεύει για την παγίδευση και 
εξολόθρευση βλαβερών νυκτόβιων εντόµων. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από 
αγγλ. light trap]. 

φωτοπεριοδισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η λειτουργική και συµπε-ριφορική 
αντίδραση των ζωντανών οργανισµών στις ηµερήσιες, εποχικές ή ετήσιες 
εναλλαγές των περιόδων φωτός και σκότους: ο ~ στα φυτά επηρεάζει τον 
σχηµατισµό κονδύλων ή βολβών, την ανθεκτικότητα στο ψύχος, την ανθοφορία 
κ.ά., ενώ στα ζώα καθορίζει την περίοδο τής αναπαραγωγής. Επίσης 
φωτοπεριοδικότητα (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
photoperiodism]. 

φωτορεπορτάζ (το) {άκλ.} ελλην. φωτοειδησεογραφία (σηµ. 1), φω-
τοειδησεογραφηµα (σηµ. 2) 1. δηµοσιογραφικό είδος που συνίσταται στην 
έρευνα και παρουσίαση ενός θέµατος µέσω φωτογραφιών που συνοδεύονται 
από κατάλληλες λεζάντες ή και σχόλιο 2. (συνεκδ.) το ίδιο το θέµα που 
παρουσιάζεται µε φωτογραφικό υλικό σε δηµοσιογραφικό έντυπο: ένα 
αξιόλογο ~ για τους οικονοµικούς µετανάστες. [ΕΤΥΜ < γαλλ. photoreportage 
< photo- (< φωτο-) + reportage (βλ. κ. ρεπορτάζ)]. 

φωτορεπόρτερ (ο/η) {άκλ.} φωτογράφος που ασχολείται επαγγελµατικά µε τη 
φωτογραφική κάλυψη τής επικαιρότητας και που οι φωτογραφίες του/της 
δηµοσιεύονται σε εφηµερίδες, περιοδικά και κάθε είδους ειδησεογραφικά 
έντυπα ΣΥΝ. φωτοειδησεογράφος. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Photoreporter (νόθο 
συνθ.)]. 

φωτοροµάντζο (το) λαϊκό ροµάντζο σε συνέχειες, που δηµοσιεύεται σε 
εφηµερίδα ή περιοδικό µε τη µορφή φωτογραφιών ή εικόνων, οι οποίες 
συνοδεύονται από κείµενο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fotoromanzo (νόθο συνθ.) < foto- (< φωτο-) + romanzo (βλ. 
κ. ροµάντζο)]. 

φωτορρυθµικά (τα) (κυρ. στα κέντρα διασκέδασης, τα κλαµπ, τα µπαρ) φωτά 
συντονισµένα και ρυθµισµένα έτσι, ώστε να αναβοσβήνουν ρυθµικά και 
σύµφωνα µε τον ρυθµό τής µουσικής των κοµµατιών που ακούγονται από τα 
µεγάφωνα: δυνατά | γρήγορα ~. — φω-τορρυθµικός, -ή, -ό, φωτορρυθµικ-ά | -
ώς επίρρ. 

φωτορρύπανση (η) το φαινόµενο κατά το οποίο ο νυκτερινός ουρανός, κυρ. 
στις αστικές περιοχές, παρουσιάζει ένα έντονα φωτεινό υπόβαθρο- οφείλεται 
στη σκέδαση τού τεχνητού φωτός στη σκόνη, στα αιωρούµενα σωµατίδια, 
στην υγρασία και στα αέρια τής ατµόσφαιρας. 

-φωτός, -η, -ο λεξικό επίθηµα που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό λαµπτήρων 
(φώτων): µονό-φωτο, τρί-φωτο || επτάφωτη λυχνία. 



φωτοσβέστης 1922 φωτοψία 
 

φωτοσβέστης (ο) [1839] {φωτοσβεστών} (λόγ.-µτφ.) αυτός που εχθρεύεται το 
πνεύµα και την παιδεία, ο πολέµιος τού πνευµατικού φωτός και κάθε προόδου: 
ο Καποδίστριας κατηγορήθηκε αδίκως ως ~ για την εκπαιδευτική του πολιτική 
ΣΥΝ. σκοταδιστής ΑΝΤ. διαφωτιστής. φωτοσκιάζω ρ. µετβ. [1871] 
{φωτοσκίασα} συµπληρώνω (εικόνα) µε φωτοσκίαση (βλ.λ.), συνδυάζω 
αρµονικά τα χρώµατα της έτσι, ώστε να δηµιουργείται φωτοσκίαση: ~ πίνακα | 
σκίτσο. 
φωτοσκίαση (η) [1871] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ο αρµονικός 

συνδυασµός σκούρων και ανοιχτών χρωµάτων σε εικόνα ή ζωγραφικό πίνακα, 
ώστε να αποδίδεται η επίδραση τού φωτός στα εικονιζό-µενα αντικείµενα, δηλ. 
-να δηµιουργούνται φωτεινά σηµεία και σκιές ΣΥΝ. σκιοφωτισµός. 

φωτοστέφανο (το) 1. φωτεινός κύκλος µε τον οποίο περιβάλλεται η κεφαλή τού 
Χριστού, τής Παναγίας και των αγίων στις αγιογραφίες ως σύµβολο αγιότητας 
ΣΥΝ. άλως 2. ΜΕΤΕΩΡ. οπτικό φαινόµενο τής ατµόσφαιρας, που 
δηµιουργείται συνήθ. όταν υπάρχει οµίχλη ή πυκνή συννεφιά, και γίνεται 
ορατό ως µία λαµπρή, φωτεινή επιφάνεια που περιβάλλει σαν δακτύλιος τον 
Ήλιο ή τη Σελήνη 3. (µτφ.) καλή φήµη, αίγλη: το ~ τού µαρτυρίου | τής 
επιτυχίας || (ειρων.) παλιότερα τον παρουσίαζαν µε µελανά χρώµατα, τώρα του 
έχουν βάλει - ΣΥΝ. δόξα, κλέος. Επίσης φωτοστέφανος (ο) [1892]. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Strahlenkranz]. 

φωτοστοιχειο (το) είδος ηλεκτρικού στοιχείου που παράγει ηλεκτρισµό µόνο 
όταν φωτίζεται και ανάλογα µε τον φωτισµό που δέχεται. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. photoelement (νόθο συνθ.)]. 

φωτοστοιχειοθεσία (η) {χωρ. πληθ.} ΤΥΠΟΓΡ. µέθοδος ηλεκτρονικής 
στοιχειοθεσίας κειµένων που γίνεται µε φωτογράφιση και αποτύπωση των 
τυπογραφικών στοιχείων πάνω σε ειδικό φωτοευαίσθητο χαρτί ή 
φωτογραφικό φιλµ ή µε µεταφορά τους σε µαγνητικό δίσκο, από όπου στη 
συνέχεια µεταβιβάζονται σε τυπογραφική πλάκα ή τυπώνονται απευθείας σε 
σελίδες, χωρίς να χρησιµοποιείται τυπογραφική µηχανή ΣΥΝ. φωτοσύνθεση. 
— φωτοστοιχειοθετώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
photocomposition (νόθο συνθ.)]. 

φωτοσύνθεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΒΟΤ.-ΒΙΟΛ. το σύνολο των 
χηµικών αντιδράσεων που συντελούνται µε την επενέργεια τού ηλιακού 
φωτός και µε τις οποίες τα φυτά (συγκεκριµένα τα πράσινα µέρη τους, λ.χ. τα 
φύλλα) µετατρέπουν το νερό και το διοξίδιο τού άνθρακα σε οξυγόνο και 
υδατάνθρακες· παρόµοιες διεργασίες παρατηρούνται και σε 
µικροοργανισµούς στους οποίους µετατρέπεται το υδρόθειο αντί τού νερού · 
2. ΤΥΠΟΓΡ. [1965] η φωτοστοιχειοθεσία (βλ.λ.). — φωτοσυνθετικός, -ή, -ό 
(σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. photosynthesis]. 

φωτοσυνθέτω ρ. αµετβ. {φωτοσυνέθεσα} ΒΙΟΛ. (για φυτά) µετατρέπω την 
ηλιακή ενέργεια σε χηµική (βλ. κ. λ. φωτοσύνθεση). 

φωτοσύστηµα (το) {φωτοσυστήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΒΙΟΛ.-ΧΗΜ. καθένας από 
τους βιοχηµικούς µηχανισµούς των φυτών µε τους οποίους η φωτεινή ενέργεια 
µετατρέπεται σε χηµική. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. photosystem]. 

φωτόσφαιρα (η) [1869] {χωρ. πληθ.} ΑΣΤΡΟΝ. το εσωτερικό τµήµα τής ηλιακής 
ή τής αστρικής ατµόσφαιρας, που αποτελεί και το ορατό τµήµα τής ηλιακής 
και τής αστρικής δοµής. Επίσης φωτοσφαίρα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. photosphère]. 

φωτοτακτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η φωτοταξία (βλ.λ.). 
φωτοταξία (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η ιδιότητα των ζωντανών οργανισµών να 

στρέφονται ή να κινούνται προς συγκεκριµένη κατεύθυνση αντιδρώντας σε 
φωτεινό ερέθισµα, δηλ. είτε να το πλησιάζουν είτε να αποµακρύνονται από 
αυτό ΣΥΝ. φωτοτακτισµός, φωτοτροπισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. phototaxie]. 

φωτοταχυµετρία (η) µέθοδος αποτύπωσης τµηµάτων τού εδάφους για την 
κατασκευή χαρτών. Επίσης φωτοταχυµέτρηση. [ΕΙΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. phototacheometry]. 

φωτοταχυ µέτρο (το) {φωτοταχυµέτρ-ου | -ων} ειδικό όργανο για την 
αποτύπωση εδαφικών επιφανειών. 

φωτοτηλεγραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. σύστηµα τηλεοµοιοτυπίας, µε το 
οποίο αποστέλλονται και λαµβάνονται φωτογραφίες, ακτινογραφίες κ.λπ. µε 
φωτοηλεκτρικά µέσα. — φωτοτηλεγραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. phototelegraphy]. 

φωτοτροπισµός (ο) {χωρ. πληθ.} BOT. η ιδιότητα των φυτών να στρέφουν τα 
µέλη τους (βλαστούς, φύλλα, ρίζες κ.λπ.) προς συγκεκριµένη κατεύθυνση 
αντιδρώντας σε φωτεινό ερέθισµα: θετικός ~ (όταν το φυτό στρέφεται προς το 
φως) || αρνητικός ~ (όταν το φυτό στρέφεται σε κατεύθυνση αντίθετη προς το 
φως) ΣΥΝ. φωτοταξία, φω-τοτακτισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. phototropism]. 

φωτοτσιγκογραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΤΥΠΟΓΡ. µέθοδος αποτύπωσης εικόνων 
πάνω σε πλάκες ψευδαργύρου µε τη χρήση φωτοµηχανικών µέσων. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. photozincography (νόθο συνθ.)]. 

φωτοτσιγκογράφος (ο) τεχνίτης ειδικευµένος στη φωτοτσιγκογραφία (βλ.λ.). 
φωτοτυπάδικο (το) (λαϊκ.) το φωτοτυπείο (βλ.λ.). φωτοτυπείο (το) [1894] το 
κατάστηµα ή ο χώρος όπου µπορεί να 
βγάλει κάποιος φωτοτυπίες. φωτοτυπία (η) [1848] {φωτοτυπιών} 1. ΤΕΧΝΟΛ. 
µέθοδος παραγωγής αντιγράφων κειµένων, φωτογραφιών κ.λπ., µε ειδικό 
µηχάνηµα: η διάδοση τής ~ απάλλαξε τους ανθρώπους από την αγγαρεία τής αντι-
γραφής των κειµένων µε καρµπόν 2. (συνεκδ.) κάθε αντίγραφο κειµένου, 
φωτογραφίας κ.λπ. που παράγεται µε την παραπάνω µέθοδο: ασπρόµαυρη | 
έγχρωµη ~ || βγάζω - ΣΥΝ. φωτοαντίγραφο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. phototypie]. φωτοτυπικός, -ή, -ό [1866] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη 
φωτοτυπία 2. φωτοτυπικό (το) µηχάνηµα που µπορεί να παράγει 
φωτοαντίγραφα (κειµένων, φωτογραφιών, σχεδίων κ.λπ.): τελείωσαν τα φύλλα 
τού ~ || χάλασε πάλι το ~. — φωτοτυπικ-ά | -ώς [1891] επίρρ. φωτοτυπώ ρ. µετβ. 
[1889] {φωτοτυπείς... | φωτοτύπ-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -ηµένος} βγάζω 
φωτοτυπίες ή δίνω να µου βγάλουν φωτοτυπίες µε τη χρήση ειδικών 
µηχανηµάτων: θα φωτοτυπήσω τις σηµειώσεις σου και θα σου τις επιστρέψω. — 
φωτοτύπηση (η) [1889]. φωτοφάνεια (η) {χωρ. πληθ.) (λόγ.) 1. η ύπαρξη ή η 
εµφάνιση ζωηρού φωτός, λάµψη 2. ΙΑΤΡ. οπτική ψευδαίσθηση κατά την οποία το 
µάτι βλέπει φωτεινά σχήµατα, φωταψίες κ.λπ., όταν διεγείρεται ο αµ-
φιβληστροειδής χιτώνας και το οπτικό νεύρο λόγω πιέσεως, ελαφρού 
χτυπήµατος, σπασµού των βλεφάρων, υπεραιµίας κ.ά.  — φωτοφα-νής, -ής, -ές 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < φωτο- + -φανής, από το θ. τού παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην τού αρχ. 
φαίνω | -οµαι]. φωτοφινις κ. φώτο-φίνις (το) (άκλ.) (στον αθλητισµό) ο καθορι-
σµός τού νικητή αγώνα ταχύτητας, ιπποδροµίας κ.λπ. µε τη βοήθεια 
φωτογραφίας σε περίπτωση που τερµατίσουν µαζί δύο ή περισσότεροι αθλητές. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. photo-finish (νόθο συνθ.)]. φωτοφοβία (η) [1841] {χωρ. πληθ.} 
ΙΑΤΡ. παθολογικός φόβος τού φωτός και τάση για προστασία των µατιών από 
αυτό λόγω τής οδυνηρής αίσθησης που προκαλεί η επαφή µαζί του, φαινόµενο 
που παρατηρείται σε άτοµα τα οποία πάσχουν από ορισµένες ασθένειες (λ.χ. 
επιπεφυκίτιδα, µηνιγγίτιδα, ιλαρά κ.ά.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
photophobie]. φωτοφόρο (το) λαµπτήρας µε ανακλαστήρα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. photophore < µτγν. φωτοφόρος (βλ.λ.)]. φωτοφόρος, 
-α, -ο αυτός που εκπέµπει φως, που φωτίζει: ~ συσκευή ΣΥΝ. φωτεινός, 
φωτιστικός. [ΕΤΥΜ µτγν. < φωτο- + -φόρος < φέρω]. φωτοφράκτης (ο) 
{φωτοφρακτών} ΤΕΧΝΟΛ. εξάρτηµα φωτογραφικής µηχανής, µε το οποίο 
αποκλείεται ή επιτρέπεται η είσοδος τού φωτός στον θάλαµο της και ρυθµίζεται 
έτσι και ο χρόνος φωτισµού τής φωτοευαίσθητης επιφάνειας κατά τη λήψη 
φωτογραφιών. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. shutter]. φωτόφυτο (το) {φωτοφύτ-ου | -
ων} φυτό που αναπτύσσεται καλύτερα στο άµεσο ηλιακό φως ή σε άπλετο 
φωτισµό. φωτόφωνο (το) [1881] {φωτοφών-ου | -ων} ΦΥΣ. συσκευή για τη µε-
τάδοση των ήχων και τής φωνής σε µεγάλη απόσταση µε τη βοήθεια δέσµης 
φωτεινών ακτινών και κατόπτρων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
photophone]. φωτοχαλκοτυπία (η) {φωτοχαλκοτυπιών} ΤΕΧΝΟΛ. φωτοµηχανική 
µέθοδος εκτύπωσης εικόνων που προορίζονται για πολυτελείς εκδόσεις. 
φωτοχαρακτική (η) [1888] {χωρ. πληθ.} ΤΥΠΟΓΡ. µέθοδος για τη χάραξη µε 
διαβρωτικά µέσα τού φωτογραφικού αντιτύπου που αποτυπώθηκε σε µεταλλική 
πλάκα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. photogravure (νόθο συνθ.)]. φωτοχηµεία (η) 
ΦΥΣ.-ΧΗΜ. κλάδος που µελετά τις χηµικές µεταβολές, οι οποίες προκαλούνται ή 
επιταχύνονται από την επίδραση τού φωτός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photochimie]. φωτοχηµικός, -ή, -ό 
[1883] ΦΥΣ.-ΧΗΜ. αυτός που σχετίζεται µε τη φωτοχηµεία (βλ.λ.): ~ αντίδραση 
(κάθε χηµική διεργασία που προκαλείται από την απορρόφηση υπέρυθρης, 
υπεριώδους ή ορατής φωτεινής ακτινοβολίας) | νέφος. — φωτοχηµικ-ά | -ώς 
[1898] επίρρ. φωτοχρωµία (η) [1889] φωτογραφία χρωµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photochromie]. φωτοχρωµικος, -ή, -ό 
αυτός που σχετίζεται µε τη φωτοχρωµία. — φωτοχρωµικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photochromique]. φωτοχυσία (η) {χωρ. 
πληθ.} (λόγ.) πληµύρα φωτός, άπλετος φωτισµός ΣΥΝ. φωταγώγηση, φωταψία 
ΑΝΤ. συσκότιση. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φωτο- + -χυσία < χέω]. φωτοψία (η) [1867] 
ΙΑΤΡ. η αίσθηση τής παρουσίας φώτων που εµφανίζονται στιγµιαία µπροστά 
στα µάτια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. photopsia]. 



χ 

Χ> Χ: Χει | Χ'> το εικοστό δεύτερο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Στη Ν. Ελληνική (ήδη από τους χρόνους τής Κοινής) το γράµµα Χ 
δηλώνει ένα διαρκές τριβόµενο ουρανισκόφωνο σύµφωνο, αυτό που προφέρουµε στις λέξεις χαρά (υπερωικό χ) και νύχι (ου-ρανικό χ). Στην 
Αρχαία, το γράµµα Χ δήλωνε ένα κλειστό δασύ σύµφωνο (kh: khara = χαρά), µέλος τής πολύ σηµαντικής σειράς των δασέων συµφώνων. 
Αυτός ήταν και ο λόγος που οι Έλληνες έπλασαν το γράµµα Χ µεταξύ των πρόσθετων γραµµάτων τού ελληνικού αλφαβήτου. Οι ιστορικοί 
τής ελληνικής γραφής υποστηρίζουν ότι το γράµµα Χ προήλθε µορφικά είτε από το γράµµα θήτα στην παραλλαγή του ως ® ή, µε πλαγίαση 
των κεραιών, από το γράµµα ταυ (που αρχικά εµφανίστηκε ως +) ή και από το γράµµα Κ. Είναι αξιοσηµείωτο ότι το γράµµα Χ στα µεν 
γνωστά αλφάβητα τής Αρχαίας (τα λεγόµενα «ανατολικά»), όπως τής Αττικής, τής Μ. Ασίας, τής Πελοποννήσου κ.ά., δήλωνε το δασύ 
σύµφωνο [kh], ενώ στα δυτικά αλφάβητα (Ευβοίας, Βοιωτίας, Κάτω Ιταλίας κ.ά.) το Χ δήλωνε (όπως και σήµερα στο λατινικό αλφάβητο, 
που προήλθε από το δυτικό ελληνικό) το συµφωνικό σύµπλεγµα [ks], δηλ. το Ξ. Στα αλφάβητα, µάλιστα, όπου Χ = Ξ, ο δασύς φθόγγος [kh] 
δηλώθηκε µε το γράµµα Ψ, ενώ το σύµπλεγµα ps (το Ψ) δηλώθηκε ως ΦΣ. Η γραφή χι αντί χει οφείλεται στο φαινόµενο τού ιωτακισµού, που 
παρατηρείται στην αρχαία φωνολογία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Χ, χ χει κ. χι 1. το εικοστό δεύτερο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. χει, αριθµός) 2. ΜΑθ. (στην άλγεβρα) άγνωστος Χ η άγνωστη 
ποσότητα και ιδ. ο άγνωστος αριθµός, πίνακας, συνάρτηση κ.λπ. που 
ζητείται να υπολογιστεί σε µια εξίσωση ή γενικότερα σε ένα µαθη-
µατικό πρόβληµα 3. ΦΥΣ. ακτίνες Χ οι ακτίνες Ραίντγκεν, µια µορφή 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε πολλές εφαρµογές στην ιατρική 
και τη διαγνωστική (βλ. κ. λ. ακτίνα) · 4. το σύµβολο τής ισοπαλίας 
στο ποδόσφαιρο (στα δελτία τού ΠΡΟ-ΠΟ): ο αγώνας ήρθε Χ || παί-
ζουν τον αγώνα 1-Χ-2. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. 

χα επιφών.· δηλώνει γέλιο ή ειρωνεία και συνήθ. επαναλαµβάνεται: ~! 
Ας γελάσω, είπε χλευαστικά || ~, ~, ~! Ξέσπασαν όλοι στα γέλια, όταν 
το άκουσαν. [ΕΤΥΜ. µτγν., ηχοµιµητική λ.]. 

Χ.Α.Α. (το) Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 
χαβά για (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. 1. κιθάρα µε έξι ατσάλινες χορ-

δές, που παίζεται σε οριζόντια θέση µε τη βοήθεια µεταλλικής πλά-
κας που µετακινείται πάνω στις χορδές µε το αριστερό χέρι και µε-
ταλλικών ονύχων στο δεξί χέρι- προέρχεται από τη νήσο Χαβάη τού 
Ειρηνικού Ωκεανού 2. (συνεκδ.) παθητικό τραγούδι που εκτελείται µε 
τη συνοδεία τού παραπάνω οργάνου και προέρχεται επίσης από τη 
νήσο Χαβάη. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. επίθ. hawaiian (guitar) < τόπων. Hawaii 
(βλ. κ. Χαβάη)]. 

χαβαδάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) επιµονή στην ίδια αντίληψη, τακτι-
κή, συµπεριφορά: το ~ του αυτός, δεν αλλάζει µυαλά µε τίποτα! ΣΥΝ. 
χαβάς. [ΕΤΥΜ. < χαβάς + υποκ. επίθηµα -αδάκι, πβ. κ. καβγ-αδάκι]. 

Χαβάη (η) νησιωτική πολιτεία των Η.Π.Α. στον Κ. Ειρηνικό Ωκεανό 
µε πρωτεύουσα τη Χονολουλού στη νήσο Οάχου. — Χαβανέζος (ο), 
Χαβανέζα (η), χαβανέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Hawaii (οπτικό δάνειο) < πολυνησ. Owhyhii «τόπος των 
θεών», που αναφέρεται στα δύο ηφαίστεια των νησιών, τα οποία θε-
ωρούνταν ως κατοικία των θεών]. 

χαβαλεδιαζω ρ. αµετβ. {χαβαλέδιασα} (λαϊκ.-εκφραστ.) κάνω χαβαλέ 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < χαβαλές, -έδες + παραγ. επίθηµα -ιάζω]. 

χαβαλεδιάρικος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από στοιχεία 
(συχνά χονδροειδούς) αστεϊσµού, ελαφρότητας και επιπολαιότητας 
ή και ανευθυνότητας. 
[ΕΤΥΜ. < χαβαλές, -έδες + παραγ. επίθηµα -ιάρικος, πβ. κ. χαδ-ιάρι-
κος]. 

XaÇiakéq (ο) {χαβαλέδες} (λαϊκ.-εκφραστ.) 1. αστεϊσµοί, πειράγµατα 
ή ευχάριστη κουβεντούλα για εκτόνωση, για πλάκα: κάναµε χαβαλέ 
όλο το απόγευµα || η συνάντηση είχε πολύ ~ || πήγαµε µαζί τους για 
τον ~ τής υπόθεσης 2. (κακόσ.) φασαρία ή και πρόκληση καταστρο-
φών χωρίς λόγο, για πλάκα: πάµε στο γήπεδο να κάνουµε ~ 3. (για 
πρόσ.) (α) πρόσωπο που αρέσκεται να κάνει και να δέχεται αστεία 
(συχνά χονδροειδή), αυτός που συµπεριφέρεται µε ελαφρότητα: τον 
θέλουν στην παρέα, γιατί είναι πολύ - ΣΥΝ. χαβαλετζής (β) πρόσωπο 
επιπόλαιο και ανεύθυνο: αυτοί δεν είναι σοβαροί άνθρωποι για να 
συνεργαστεί µαζί τους, είναι χαβαλέδες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκφραστικός. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. navale]. 

χαβαλετζής (ο) {χαβαλετζήδεςί,χαβαλετζού (η) {χαβαλετζούδες} 
(λαϊκ.-εκφραστ.) πρόσωπο που του αρέσει ο χαβαλές ΣΥΝ. χαβαλές. 
— χαβαλετζήδικος, -η/-ια, -ο, χαβαλετζήδικα επίρρ. 

χαβανέζικος, -η/-ια, -ο → Χαβάη 
χαβάνι (το) {χαβαν-ιού | -ιών) (λαϊκ.) µεταλλικό κοίλο σκεύος για το 

κοπάνισµα συνήθ. ξηρών καρπών: κοπάνισε τα καρύδια στο ~. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. havan «γουδί» < περσ. havan]. 

χαβανόχερο (το) µεταλλικό, αµβλύ στη µία άκρη όργανο, το οποίο 
χρησιµοποιείται για το κοπάνισµα στο χαβάνι. 

χάβαρο (το) (λαϊκ.) 1. µικρό εδώδιµο στρείδι ΣΥΝ. αχηβάδα 2. (κατ' 
επέκτ.) κάθε εδώδιµο όστρακο 3. (µτφ.-µειωτ. για πρόσ.) άνθρωπος µε 
µειωµένη ευφυΐα, βραδύνους: είναι σκέτο ~! ΣΥΝ. χαζός, αργόστροφος 
ΑΝΤ. έξυπνος, ευφυής, (µτφ.) σπίρτο. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

χαβάς (ο) {χαβάδες} (λαϊκ.) 1. η µελωδία τού τραγουδιού, ο σκοπός: 
κρατώ | αλλάζω ~ || (ειρων.) «οι βιολιτζήδες άλλαξαν, ο ~ µένει ο 
ίδιος» (θ. Κολοκοτρώνης) 2. (συνήθ. µτφ.) η πεισµατώδης επανάληψη 
των ίδιων λόγων, πράξεων, συµπεριφοράς κ.λπ.: τόσες παρατηρήσεις 
τού κάναµε, αλλ'αυτός τον ~ του! ΦΡ. αλλάζω χαβά βλ. λ. αλλάζω. 
[ΕΤΎΜ. < τουρκ. hava]. 

habent sua fata libelli λατ. (προφέρεται χάµπεντ σούα φάτα λίµπε-λί) 
ελλην. έχουν τη δική τους µοίρα τα βιβλία- για να αναφερθούµε στην 
ποικίλη υποδοχή τους ανάλογα µε το κοινό και την εποχή. 

χαβιάρι (το) {χαβιαριού | χωρ. πληθ.} εκλεκτό έδεσµα που παρασκευ-
άζεται από αλατισµένα αβγά διαφόρων ψαριών, ιδ. τού οξυρρύγχου, 
αφού πρώτα τους αφαιρεθούν οι ιστοί και το λίπος: το ~ πρέπει να 
διατηρείται σε θερµοκρασίες 0''-7° Κελσίου, γιατί αλλοιώνεται εύκολα 
|| µαύρο (το καλύτερης ποιότητας και ακριβότερο) | κόκκινο ~· ΦΡ. 
(µτφ.) µαύρο χαβιάρι για κάτι πολύ ακριβό, για κάτι που έχει απαγο-
ρευτικά υψηλή τιµή. 
[ΕΤΥΜ µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < τουρκ. havyar ή, κατ' άλλη άποψη, 
κατ' απόσπαση από το συνθ. ταριχαβγιάριον < τάριχος + αβγό]. 

χαβιαροσαλάτα (η) {δύσχρ. χαβιαροσαλατών) σαλάτα από χαβιάρι ή 
αβγοτάραχο. 

χαβούζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (παλαιότ.) χτιστή δεξαµενή 
νερού ή λαδιού ΣΥΝ. στέρνα 2. (ειδικότ.) υπόγεια δεξαµενή, ειδικά 
κατασκευασµένη για τη συγκέντρωση περιττωµάτων και άλλων λυ-
µάτων κατοικίας ή πόλεως ΣΥΝ. βόθρος 3. (µτφ.) οτιδήποτε χαρακτη-
ρίζεται από ηθική ρυπαρότητα, διαφθορά: το στόµα του είναι ~ ΣΥΝ. 
(µτφ.) βροµιά, λάσπη. [ΕΤΥΜ < τουρκ. havuz < αραβ. haud]. 

χάβρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. (κυρ.) η συναγωγή των Εβραίων 
2. (µτφ.) θορυβώδης συγκέντρωση, πλήθος µαζεµένων ανθρώπων που 
φωνασκούν: ~ γίναµε εκεί µέσα, δεν υπάρχει κανείς να βάλει µια τάξη 
|| η συνέλευση ήταν ~ Ιουδαίων ΣΥΝ. οχλαγωγία, οχλοβοή. [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. havra «συναγωγή» < εβρ. hebra. H σηµ. 2 λόγω τής οµαδικής 
προσευχής που αναπέµπεται στη συναγωγή]. 

Χάβρη (η) πόλη και λιµάνι τής Β∆. Γαλλίας στο Στενό τής Μάγχης. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. (Le) Havre (οπτικό δάνειο), που αποσπά-
στηκε από την πλήρη αρχική ονοµ. Le Havre de Grâce «το λιµάνι τής 
Χάριτος», η οποία δόθηκε στην πόλη το 1517 από τον ιδρυτή της Φρα-
γκίσκο Α]. 

χάβω ρ. → χάφτω 
χαγάνος (ο) (παλαιότ.) Μογγόλος µονάρχης ή ανώτατος αξιωµατού-

χος (κυβερνήτης, έπαρχος), ευγενής ή γαιοκτήµονας σε πολλές ισλα-
µικές κοινωνίες· αλλιώς χαν, χάνος: - των Αβάρων | των Χαζάρων. 
[ΕΤΥΜ. Λόγ. µεταφορά τού τουρκ. kagan < µογγολ. qayan «κυβερνή-
της». Όµοια προέλ. και το χαν < τουρκ. han < αρχ. περσ. khan < µογ-
γολ. qayan]. 

Χάγη (η) πόλη τής ∆. Ολλανδίας, έδρα τής ολλανδικής κυβέρνησης 
και τού ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Hague (οπτικό δάνειο) < ολλ. Den Haag, 
συντοµευµένη µορφή τής πλήρους ονοµασίας 's Graven-hage, µε τη 
σηµ. «φράχτης από θάµνους τού κόµητα», επειδή την κυνηγετική πε-
ριοχή των Ολλανδών ευγενών περιέκλειαν φράχτες από θάµνους]. 

χαγιάτι (το) {δύσχρ. χαγιατ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ξύλινος στεγασµένος 
και ανοιχτός εξώστης παραδοσιακού σπιτιού µε εξωτερική σκάλα 
ΣΥΝ. βεράντα, µπαλκόνι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hayat < αραβ. ha'it 
«λαχανόκηπος»]. 



χάδεµα 1924 χαϊκού 
 

χάδεµα (το) → χαϊδεύω 
χαδεµένος, -η, -ο → χαϊδεµένος 
χάδι κ. χάιδί (το) {χαδ-ιού | -ιών} 1. ελαφρό, τρυφερό άγγιγµα µε την παλάµη 

τού χεριού ή µε τις άκρες των δαχτύλων ως εκδήλωση αγάπης, στοργής, 
τρυφερότητας κ.λπ.: γλυκό είναι πάντα το ~ τήςµαννας || το µωρό µου θέλει 
χάδια ΣΥΝ. χαΐδεµα, χαϊδολόγηµα, (λόγ.) θωπεία 2. (κατ' επέκτ.) τρυφερή 
περιποίηση, καλόπιασµα: «κι εµένα το παιδάκι µου το θρέφουνε τα ~» 
(νανούρισµα) || στερήθηκε τα ~ και τις φροντίδες στα παιδικά του χρόνια ΣΥΝ. 
κανάκεµα 3. (κατ' επέκτ.) φιλάρεσκη προσποίηση ή ακκισµός για την 
προσέλκυση τής προσοχής: του 'κάνε τόσα ~, ώστε τελικά τον κατάφερε ΣΥΝ. 
νάζι, κάµωµα. — (υποκ.) χαδάκι (το). 
[ETYM. µεσν. < ήχάδι)ο)ν (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ή-), µε τη σηµ. 
«τραγουδάκι, κανάκεµα», υποκ. τού αρχ. ήχος. o τ. χάιδι προέρχεται από τη 
συνεκφορά τό ήχάδιον > *τοϊχάδι > το χάιδι (µε µετά-θεσητού -ι-)]. 

χαδιάρης, -α, -ικο {χαδιάρηδες} (λαϊκ.) 1. αυτός που αγαπά πολύ τα χάδια, που 
είναι συνηθισµένος στα χάδια, που του αρέσει να του συµπεριφέρονται 
τρυφερά: ~ παιδί | γατί ΣΥΝ. µαλακός, τρυφερός ANT. σκληρός 2. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που κάνει νάζια, που του αρέσουν τα καµώµατα: ~ γυναίκα 
ΣΥΝ. ναζιάρης. Επίσης χαδιάρικος, -η, -ο. — χαδιάρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
χάδι + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. αλαν-ιάρης]. 

χαζεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {χάζεψα} ♦ (αµετβ.) 1. (κυριολ.) γίνοµαι χαζός: είσαι 
στα καλά σου ή χάζεψες; ΣΥΝ. ξεκουτιαίνω 2. (κατ' επέκτ.) εντυπωσιάζοµαι 
τόσο, που φέροµαι σαν χαζός, χάσκω από έκπληξη: µε το που αντικρίζεις τόσο 
πλούτο και χλιδή, χαζεύεις! ΣΥΝ. αποσβολώνοµαι, µένω µε το στόµα ανοιχτό · 
3. περνώ τον καιρό µου κοιτάζοντας ασήµαντα πλην ευχάριστα πράγµατα, 
σπαταλώ τον χρόνο µου κοιτώντας από 'δώ και από 'κεί: γιατί δεν κάνεις κάτι, 
αντί να χαζεύεις; || πέρασε όλη την ηµέρα χαζεύοντας ♦ 4. (µετβ.) βλέπω ή πα-
ρακολουθώ (κάποιον/κάτι) απορροφηµένος, µε µεγάλη προσήλωση: καθόταν 
στη γωνία και χάζευε την κίνηση || στεκόµουν και σε χάζευα πολλή ώρα. — 
χάζεµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλέπω. [ΕΤΥΜ. < χαζός]. 

χάζι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.) (λαϊκ.) το να κοιτάζει κανείς ασήµαντα πράγµατα, 
το να χαζεύει (κάτι)- κυρ. στις ΦΡ. (α) έχω χάζι είµαι διασκεδαστικός, 
ευχάριστος: έχει πολύ χάζι ο φίλος σου! (β) κάνω (κάτι | κάποιον) χάζι µου 
αρέσει, µε διασκεδάζει, µε ευχαριστεί (κάτι/κάποιος): αυτό το µωρό το κάνω 
χάζι ΣΥΝ. κάνω γούστο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. haz «ευχαρίστηση»]. 

χαζό- κ. χαζό- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. ανοησία, αφέλεια: χαζό-γερος, 
χαζο-γκόµενα, χαζο-πούλι 2. έλλειψη σοβαρότητας (από υπερβολική αγάπη 
και ενδιαφέρον): χαζο-µπαµπάς 3. κάτι πρόχειρο, ανούσιο: χαζο-κουβέντα, 
χαζο-λογώ. 

χαζοβιόλης (ο) {χαζοβιόληδες}, χαζοβιόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 
πρόσωπο που φέρεται ανόητα και επιπόλαια: τι πήγε κι έκανε πάλι ο ~; ΣΥΝ. 
κουτός, ανόητος, ελαφρόµυαλος, επιπόλαιος. — χα-ζοβιόλικος, -η, -ο. ΓΕΙΥΜ. 
< χαζός + -βιόλης < βιολί]. 

χαζογελω (κ. -άω) ρ. αµετβ. {χαζογελάς... | χαζογέλασα} γελώ χωρίς ιδιαίτερο 
λόγο και συνήθ. µε τρόπο που ενοχλεί τους άλλους. 

χαζογκοµενα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ.) κοπέλα που συµπεριφέρεται 
ανόητα, επιπόλαια ή µε ιδιαίτερη αφέλεια και ευπιστία. 

χαζοκουβέντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} χαζή κουβέντα, ανόητα λόγια· φλυαρία 
χωρίς περιεχόµενο: αφήστε τις ~, να πούµε και κάτι πιο σοβαρό! ΣΥΝ. (λόγ.) 
µωρολογία. 

χαζοκούτι (το) {χαζοκουτιού | χωρ. πληθ.} (ειρων.) η τηλεόραση: κάθεται µε τις 
ώρες µπροστά στο ~, αντί να διαβάσει τα µαθήµατα του. 

χαζολογώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {χαζολογάς...· εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} 1. 
µιλώ σαν χαζός, λέω ανοησίες: συγκεντρώσου και σταµάτα να χαζολογάς ΣΥΝ. 
(λόγ.) µωρολογώ 2. µένω αδρανής, είµαι αργόσχολος, σπαταλώ τον χρόνο µου 
ασχολούµενος µε ασήµαντα πράγµατα: όλο χαζολογάει εδώ κι εκεί, αντί να 
στρωθεί να διαβάσει! || κ:άνε και καµιά δουλειά, όχι µόνο να χαζολογάς! ΣΥΝ. 
χαζεύω, χασοµερώ ANT. δραστηριοποιούµαι. — χαζολόνηµα (το). [ΕΤΥΜ. < 
χαζός + -λογώ < -λόγος < λέγω]. 

χαζοµαµµά (η) (χαζοµαµµάδες) γυναίκα που γίνεται για πρώτη φορά µητέρα 
και που επιδεικνύει ιδιαίτερο ενθουσιασµό και αφοσίωση στην ενασχόληση 
µε το παιδί της. 

χαζοµάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το να είναι κανείς χαζός: η ~ αυτού 
τού παιδιού είναι άλλο πράγµα! || είναι καλός µέχρι χαζοµάρας ΣΥΝ. 
κουταµάρα, βλακεία, ανοησία ΑΝΤ. εξυπνάδα, ευφυΐα 2. (συνεκδ.) λόγος ή 
πράξη χαζού, ανόητη ενέργεια: ήταν µεγάλη ~ αυτό που έκανες || πρόσεξε µην 
κάνεις καµιά - εκεί που θα πας ΣΥΝ. κουταµάρα, βλακεία, ανοησία, 
απερισκεψία ΑΝΤ. εξυπνάδα. — (υποκ.) χαζοµαρίτσα κ. χαζοµαρούλα (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < χαζός + παραγ. επίθηµα -µάρα (βλ.λ.), πβ. κ. 
κουτα-µάρα]. 

χαζοµπαµπάς (ο) {χαζοµπαµπάδες} άνδρας που γίνεται για πρώτη φορά 
πατέρας και που επιδεικνύει ιδιαίτερο ενθουσιασµό και αφοσίωση στην 
ενασχόληση µε το παιδί του. 

χαζοπούλι (το) {χαζοπουλι-ού | -ών} (µειωτ. ως χαρακτηρισµός) νεαρό συνήθ. 
πρόσωπο που συµπεριφέρεται µε αφέλεια. 

χαζός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν διαθέτει ευφυΐα ή ευστροφία: είναι 
πολύ καλός χαρακτήρας αλλά λιγάκι ~ || δεν είµαι τόσο ~, ώστε να του δανείσω 
χρήµατα! || µην παριστάνεις τον ~, καταλαβαίνεις πολύ καλά τι σου λέω || ~ 
είσαι ή τον ~ παριστάνεις; || για χαζούς µας περνάς και µας λες τέτοιες 
δικαιολογίες; || (σε οικ. προσφων.) σε πείραζα, βρε χαζέ, δεν το εννοούσα! ΣΥΝ. 
κουτός, ανόητος, βλάκας ΑΝΤ. έξυπνος, ευφυής, εύστροφος 2. (κατ' επέκτ. για 
πράγµ.) αυτός 

που δεν απαιτεί εξυπνάδα (συνεπώς είναι εύκολος, κάνει ακόµη και για 
ανόητο): ~ δουλειά | ερώτηση | ταινία (απλοϊκή, αφελής) 3. χαρακτηρίζεται 
από ανοησία, που φανερώνει χαµηλό δείκτη ευφυΐας: ~ κουβέντες | λόγια | 
απάντηση | έκφραση | µατιά ΣΥΝ. ανόητος, βλακώδης ΑΝΤ. έξυπνος, ευφυής 4. 
αυτός που δεν προκαλεί κανένα ενδιαφέρον σε έναν έξυπνο άνθρωπο, που 
προορίζεται για ανθρώπους χαµηλού επιπέδου: ~ έργο | ταινία | βιβλίο. — 
(υποκ.) χαζούλης, -α, -1/-VKO κ. χαζούτσικος, -η/-ια, -ο, χαζά επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < χάζι (βλ.λ.)]. 

χαζούλιακας (ο) (εκφραστ.-επιτατ.) πολύ χαζός: ούτε αυτό το απλό πράγµα δεν 
καταλαβαίνει, ο ~! ΣΥΝ. κουτός, βλάκας, ανόητος ΑΝΤ. έξυπνος, ευφυής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < χαζός + παραγ. επίθηµα -ούλιακας, πβ. κ. 
στραβ-ούλιακας]. 

χαζοφέρνω ρ. αµετβ. (λαϊκ.) είµαι κάπως χαζός, συµπεριφέροµαι σαν χαζός: 
µην του δίνεις σηµασία, χαζοφέρνει λίγο! 

χαζοχαρούµενος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που εκδηλώνει την ευθυµία του µε 
χαζοµάρες ή δείχνει πολύ χαρούµενος, χωρίς να υπάρχει λόγος: ~ παιδί | 
κορίτσι 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από υπερβολική ευθυµία, ελαφρότητα 
και επιπολαιότητα: ~ τραγουδάκι | ποιηµατάκι | έκφραση (προσώπου). — 
χαζοχαρούµενα επίρρ. 

χαι επίθ. {άκλ.} (αργκό) 1. αυτός που βρίσκεται σε πολύ καλή ψυχική διάθεση· 
συνήθ. στη ΦΡ. στα χάι µου στην καλύτερη κατάσταση µου: τώρα που βρήκα 
δουλειά, είµαι ~! ΣΥΝ. ανεβασµένος 2. (α) αυτός που έχει ανέλθει κοινωνικά 
ή που ντύνεται και συµπεριφέρεται όπως τα µέλη των ανώτερων τάξεων: το 
παίζει πολύ ~ µε τα ακριβά ρούχα που αγοράζει ΣΥΝ. ανεβασµένος (β) (για 
πράγµατα) αυτός που είναι εντυπωσιακός και ξεχωριστός: πολύ ~ σπίτι- όλα 
δένουν µεταξύ τους άψογα 3. (κ. ως επίρρ.) θαυµάσια, σπουδαία: περάσαµε 
πολύ ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. high, κυριολ. «(υ)ψηλός»]. 

χαϊβάνι (το) {χαϊβαν-ιού | -ιών) (λαϊκ.) 1. αυτός που είναι πολύ χαζός ΣΥΝ. 
βλάκας, κουτός, ανόητος ΑΝΤ. ευφυής, έξυπνος, εύστροφος 2. (σπάν.-λαϊκότ.) 
το µωρό ή το µικρό παιδί. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hayvan «ζώο»]. 

Χαϊδελβέργη (η) πόλη τής Ν∆. Γερµανίας µε διεθνούς φήµης πανεπιστήµιο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Heidelberg < Heide «θαµνότοπος» + Berg 
«βουνό», καθώς η πόλη βρίσκεται στις όχθες τού ποταµού Νέκαρ και δίπλα 
στους δασώδεις λόφους Όντενβαλντ]. 

χαΐδεµα (το) → χαϊδεύω 
χαϊδεµένος, -η, -ο κ. χαδεµένος αυτός που του έχουν δείξει ιδιαίτερη στοργή 

και φροντίδα, που τον έχουν αναθρέψει µε πολλά χάδια και περιποιήσεις: τον 
έχουν πολύ ~ τον γυιο τους ΣΥΝ. καλοµαθηµένος, χαϊδούλης· ΦΡ. χαϊδεµένο 
παιδί (i) (µειωτ.) αυτός που έχει δεχτεί τόσα χάδια και περιποιήσεις, ώστε έχει 
καταντήσει µαλθακός ή/και ασθενικός: είναι το ~ τής µαµµάς του (ii) αυτός 
που έχει την ιδιαίτερη συµπάθεια και εύνοια κάποιου: είναι το ~ τού 
αφεντικού. 

χαϊδευτικός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται µε τρυφερότητα ή εκφράζει 
τρυφερότητα: ~ κίνηση | χειρονοµία | όνοµα | προσωνυµία ΣΥΝ. (λόγ.) 
θωπευτικός ΑΝΤ. τραχύς, σκληρός 2. (ειδικότ.) χαϊδευτικό (το) το όνοµα µε 
το οποίο προσφωνούν κάποιον τα πολύ οικεία του πρόσωπα και το οποίο 
αποτελεί συνήθ. σύντµηση τού βαπτιστικού: τη βάφτισαν Αθηνά, αλλά Νανά 
είναι το ~ της. — χαϊδευτικά επίρρ. 

χαϊδεύω ρ. µετβ. {χάιδ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. (α) αγγίζω ή τρίβω ελαφρά µε 
την παλάµη τού χεριού ή µε τις άκρες των δαχτύλων µου (κάποιον/κάτι) ως 
ένδειξη τρυφερότητας, αγάπης και στοργής: χάιδεψε τρυφερά τη γυναίκα του || 
~ το µωρό | το σκυλί | τα γένια τού παππού || ΤΟ παιδάκι χαϊδεύει τη γατούλα 
ΣΥΝ. (εκφραστ.) χαϊδολογώ, (λόγ.) θωπεύω (β) αγγίζω κάτι ελαφρά, απαλά: ~ 
τις χορδές τής κιθάρας 2. (ειδικότ.) αγγίζω (κάποιον) ερωτικά, κάνω ερωτικές 
θωπείες σε (κάποιον): τη χάιδεψε στο στήθος 3. (κατ' επέκτ.) περιβάλλω (κά-
ποιον) µε πολλές περιποιήσεις και φροντίδες, συµπεριφέροµαι τρυφερά ή 
κολακευτικά προς (κάποιον): µην τον χαϊδεύεις πολύ τον γυιο σου, γιατί θα τον 
κακοµάθεις ΣΥΝ. περιποιούµαι, καλοπιάνω, κανακεύω 4. (ειδικότ. το µεσοπαθ. 
χαϊδεύοµαι) (α) αρέσκοµαι στα χάδια, επιδιώκω τα χάδια και συµπεριφέροµαι 
ανάλογα: η γάτα ήρθε να χαϊδευτεί στα πόδια µου (β) αυνανίζοµαι 5. (ειδικότ. η 
µτχ. χαϊδεµένος, -η, -ο) βλ.λ. — χαΐδεµα κ. χάδεµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
χά(ι)δι (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -εύω]. 

χάιδι (το) → χάδι 
χαϊδολογώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {χαϊδολογ-άς κ. -είς... | χαϊδολόγ-ησα, -ιέ-µαι κ. -

ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. χαϊδεύω επίµονα ή συχνά (κάποιον/κάτι): ~ 
συνέχεια το µωρό ΣΥΝ. (λόγ.) θωπεύω· (µεσοπαθ. χαϊδολο-νιέµαι) 2. 
ανταλλάσσω χάδια µε κάποιον ΣΥΝ. χαϊδεύοµαι 3. µου αρέσουν τα χάδια, 
επιδιώκω τα χάδια και το δείχνω: η γάτα χαϊδολογιέ-ται στα πόδια µου ΣΥΝ. 
χαϊδεύοµαι. — χαϊδολόγηµα (το). [ΕΤΥΜ. < χά(ι)δι + -λογώ < -λόγος < 
λέγω]. 

χαϊδούλης κ. χαδούλης (ο) {χαϊδούληδες} (λαϊκ.) ο πολύ χαϊδεµένος, πρόσωπο 
που έχει ανατραφεί µε πολλές περιποιήσεις και φροντίδες: είναι µικρούλης και 
~ ΣΥΝ. παραχαϊδεµένος, κανακεµένος. [ΕΤΥΜ. < χά(ι)δι + υποκ. επίθηµα -
ούλης, πβ. κ. χαζ-ούλης]. 

Χάιδω (η) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. κύρ. όν. (µε σλαβ. καταλ. σχηµατισµό [-ο], για τον οποίο βλ. λ. 
Μαλάµω), που προέρχεται από το θ. τού ρ. χα)ϊ)δεύω (βλ.λ.)]. 

χαϊ-κλάς (η) {άκλ.} η υψηλή κοινωνία (βλ. λ. υψηλός). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. high-class], 

χαϊκού (το) {άκλ.} σύντοµο ιαπωνικό ποίηµα µε σταθερή στιχουργική µορφή- 
αποτελείται από τρεις στίχους (5, 7 και 5 συλλαβών) και κύριο 
χαρακτηριστικό του είναι ότι υποβάλλει πολλά µε όσο το δυνατόν λιγότερες 
λέξεις. Επίσης χάι-κάι [ΕΤΥΜ. < ιαπ. haiku < hai «είδος ανεπίσηµης ποίησης» 
(κατά λέξη 



χαϊµαλί 1925 χαίτη 
 

«αστείο») + ku «στροφή ποιήµατος»]. 
χαϊµαλί (το) {χαϊµαλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. αντικείµενο που το κρεµούν 

στον λαιµό εν είδει κοσµήµατος και θεωρείται ότι προφυλάσσει από 
το κακό, τις ατυχίες κ.λπ.: φορούσε ~ κατά τής βασκανίας ΣΥΝ. φυ-
λαχτό, (λαϊκ.) γκόλφι, (λόγ.) περίαπτο 2. (γενικά) στολίδι που κρέµε-
ται από τον λαιµό: «οι βασιλιάδες µε τ'ασηµένια τους ~, µε την κο-
ρώνα και την πορφύρα...» (Ν. Γκάτσος) 3. (ειρων.) µεγάλο, κρεµαστό 
και άκοµψο κόσµηµα τού λαιµού: τι τα φόρεσες όλα αυτά τα ~; 
{ETYM. < χαµαϊλί (µε αντιµετάθεση) < τουρκ. hamayil]. 

χαίνω ρ. αµετβ. (εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.· παρακ. κεχην-ώς, -υία, 
-ός} (λόγ.-σπάν.) 1. έχω ή σχηµατίζω χάσµα, είµαι ανοικτός: το βάρα-
θρο έχαινε µπροστά µας ΣΥΝ. χάσκω· ΦΡ. χαίνουσα πληγή (i) ανοικτή 
πληγή, τραύµα που δεν έχει κλείσει (ii) (µτφ.) πρόβληµα ή δυσάρεστη 
κατάσταση που δεν επιδέχεται λύση ή βελτίωση: ο πληθωρισµός εί-
ναι µία από τις χαίνουσες πληγές τής οικονοµίας µας 2. (η µτχ. κε-
χηνώς, -υία, -ός) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < *χάν-
}ω (µε επένθεση), βλ. λ. κεχηνώς, χάσκω}. 

χαίρε [αρχ.] προστ. τού ρ. χαίρω (βλ.λ.) 1. (αρχαιοπρ. ως χαιρετισµός-
σπάν.) να αισθάνεσαι χαρά, γεια σου (πβ. ~ Καίσαρ, ~ Κεχαριτωµέ-
νη)· ΦΡ. χαίρε βάθος αµέτρητον βλ. λ. βάθος 2. χαίρε (το) στη ΦΡ. 
ύστατο χαίρε βλ. λ. ύστατος (βλ. κ. λ. χαίρω). 

χαιρέκακος, -η, -ο αυτός που νιώθει χαρά για τη δυστυχία των άλλων, 
που χαίρεται µε τις ατυχίες ή τα παθήµατα τους. — χαιρέκακα 
επίρρ., χαιρεκακία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < χαίρε- (< χαίρω) + 
κακός]. 

χαιρεκακώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {χαιρεκακείς...· εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} (λόγ.) είµαι χαιρέκακος, χαίροµαι για τις δυστυχίες ή τα πα-
θήµατα των άλλων. 

χαίρετε ρ.→χαίρω 
χαιρέτηµα (το) -> χαιρετώ 
χαιρετίζω ρ. µετβ. {χαιρέτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. προσαγορεύω (κά-

ποιον) µε το «χαίρετε» ή µε τη φράση «γεια σου | σας» ή µε νεύµα, 
καθιερωµένο τρόπο χαιρετισµού κ.λπ.: µόλις µε είδε, µε χαιρέτισε || ~ 
κάποιον µε µια κίνηση τού κεφαλιού | βγάζοντας το καπέλο µου | δί-
νοντας το χέρι µου | διά χειραψίας | µε ελαφρά υπόκλιση | κουνώντας 
το χέρι µου ΣΥΝ. χαιρετώ 2. απευθύνω σε (κάποιον) χαιρετισµό όπως 
ορίζει η συνήθεια ή η εθιµοτυπία: ~ το συνέδριο | τους παρι-
στάµενους | τα µέλη τού κόµµατος ΣΥΝ. χαιρετώ 3. (ειδικότ.) στέλνω 
χαιρετισµούς σε (κάποιον): να µου χαιρετίσεις τους δικούς σου 4. 
(κατ' επέκτ.) εκφράζω σε (κάποιον που συναντώ) τα συναισθήµατα, 
τα οποία τρέφω προς αυτόν, µε φράσεις, χειρονοµίες και γενικότ. µε 
εξωτερικές εκδηλώσεις: µε χαιρέτισε µ' ένα χαµόγελο | πολύ ψυχρά 
ΣΥΝ. χαιρετώ 5. (µτφ.) αποδέχοµαι (κάτι) µε ενθουσιασµό, δηλώνω µε 
ευχαρίστηση την έγκριση ή την επιδοκιµασία µου: τα συνδικάτα χαι-
ρέτισαν τις αποφάσεις τής κυβέρνησης || η εκλογή του χαιρετίστηκε 
από όλους τους συνέδρους ΣΥΝ. επιδοκιµάζω, επικροτώ, εγκρίνω ΑΝΤ. 
αποδοκιµάζω, επικρίνω, ψέγω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χαιρετώ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. χαίρω (από τον τ. χαίρετε, που χρησιµοποιείται ως χαιρετισµός) + 
παραγ. επίθηµα -ίζω]. 

χαιρέτισµα (το) [µτγν.] {χαιρετίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.η απόδοση 
χαιρετισµού (σε κάποιον) µε τις καθιερωµένες φράσεις ή/και χειρο-
νοµίες κατά τη συνάντηση ή τον αποχωρισµό και η συνακόλουθη έκ-
φραση των συναισθηµάτων προς αυτόν: το ~ του ήταν κάπως ψυχρό 
ΣΥΝ. χαιρετισµός 2. χαιρετίσµατα (τα) (α) αποστολή ή διαβίβαση χαι-
ρετισµού προς απόντα µέσω επιστολής, τρίτου προσώπου ή µε άλλον 
τρόπο: η γυναίκα µου σας στέλνει τα θερµά της - || δώσε τα ~ µου στον 
πατέρα σου ΣΥΝ. χαιρετισµοί, (σπάν.) χαιρετιστήρια (β) (ειρων.) 
λέγεται για να δηλώσει τέλεια αδιαφορία για κάτι ή για να τονίσει 
τετελεσµένη και αµετάκλητη αποτυχία: Τώρα, πες του ~! Ας ερχόταν 
νωρίτερα! || άµα χάσουµε και αυτό το παιχνίδι, µετά ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
χαιρετώ. 

χαιρετισµός (ο) [µτγν.] 1. η (λ.χ. «χαίρετε» «γεια σου | σας» κ.ά.) εκ-
δήλωση των διαφόρων συναισθηµάτων µεταξύ των ανθρώπων κατά 
τις συναντήσεις, τις συναναστροφές και τους αποχωρισµούς τους µε 
καθιερωµένες λέξεις, φράσεις και χειρονοµίες: θερµός | εγκάρδιος | 
ψυχρός | τυπικός ~ || έβγαλε το καπέλο του ως χαιρετισµό || µε χαι-
ρέτισε πρώτος και εγώ όφειλα να ανταποδώσω τον - ΣΥΝ. χαιρέτι-
σµα 2. (στον πληθ.) (α) αποστολή ή διαβίβαση αυτών των καθιερωµέ-
νων λέξεων και φράσεων προς απόντα µέσω τρίτου προσώπου, επι-
στολής ή µε άλλον τρόπο: δώστε τους ~ µου στη σύζυγο σας || σας 
στέλνω τους θερµότερους ~ µου ΣΥΝ. χαιρετίσµατα, χαιρετιστήρια (β) 
ΕΚΚΛΗΣ. Χαιρετισµοί (οι) εκκλησιαστικοί ύµνοι που ψάλλονται προς 
τιµήν τής Θεοτόκου· ονοµάστηκαν έτσι, γιατί σε αυτούς οι στίχοι των 
οίκων (βλ.λ.) που έχουν περιττό αριθµό αρχίζουν µε τη λέξη «χαίρε» 
(βλ.λ.) 3. (ειδικότ.) η απόδοση των καθιερωµένων τιµών σε υψηλό 
πρόσωπο, επίσηµο σύµβολο κ.λπ.: ο ~ τού βασιλιά | τής σηµαίας || 
στέκοµαι σε στάση χαιρετισµού 4. το να χαιρετίζει κανείς κάτι, κυρ. 
εκφράζοντας την αποδοχή, την επιδοκιµασία του: ο πρόεδρος έστειλε 
~ στη συνέλευση | στο συνέδριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χαιρετώ. 

χαιρετιστήριος, -α, -ο [1886] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 
χαιρετισµό ή γίνεται σε ένδειξη χαιρετισµού και ως εκδήλωση σεβα-
σµού, αφοσίωσης, αγάπης κ.λπ.: ~ κανονιοβολισµός | λόγος | τηλε-
γράφηµα | δώρο 2. (ειδικότ.) χαιρετιστήρια (τα) {χαιρετιστήριων} η 
αποστολή ή διαβίβαση χαιρετισµού ΣΥΝ. χαιρετίσµατα. [ΕΤΥΜ. < 
χαιρετίζω + παραγ. επίθηµα -τήριος, πβ. κ. ευχαρισ-τήριος]. 

χαιρετούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πολύ έντονος και ποµπώδης χαι-
ρετισµός µε ζωηρές κινήσεις και χειρονοµίες: άρχισαν τις -µπροστά 
στις κάµερες τής τηλεόρασης 2. κάθε τυπικός χαιρετισµός, ο οποίος 
για τον οµιλητή αποτελεί σύµβαση κοινωνική, την οποία δεν επιθυ-
µεί σε συγκεκριµένη περίσταση ή αποφεύγει γενικά: ∆εν αφήνουµε 

τις ~ και τους πληθυντικούς; Εδώ είµαστε φιλαράκια! [ΕΤΥΜ. < 
χαιρετώ + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. χασ-ούρα]. χαιρετώ (κ. -άω) ρ. 
µετβ. {χαιρετάς... | χαιρέτ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα} 1. απευθύνω 
χαιρετισµό σε (κάποιον) µε τις καθιερωµένες λέξεις, φράσεις και 
χειρονοµίες, δείχνοντας ταυτόχρονα τα συναισθήµατα που τρέφω 
προς αυτόν: ~ εγκάρδια | ψυχρά || µε συγχωρείτε, παρέλειψα να σας 
χαιρετήσω || έφυγε χωρίς να µε χαιρετήσει ΣΥΝ. χαιρετίζω, (ειδικότ.) 
καληµερίζω, καλησπερίζω, καληνυχτίζω· ΦΡ. χαιρέτα µου | µας τον 
πλάτανο βλ. λ. πλάτανος 2. (ειδικότ.) στέλνω τους χαιρετισµούς µου 
σε (κάποιον απόντα) µέσω τρίτου προσώπου, επιστολής ή µε άλλον 
τρόπο: να µου χαιρετήσεις τους γονείς σου ΣΥΝ. χαιρετίζω 3. 
(ειδικότ.) κάνω καθιερωµένη κίνηση ή χειρονοµία, για να αποδώσω 
τιµές σε υψηλό πρόσωπο, επίσηµο σύµβολο κ.λπ.: ~ τον βασιλιά | τη 
σηµαία || οι στρατιώτες χαιρέτησαν ζωηρά τον λοχαγό τους || η άφιξη 
του χαιρετήθηκε µε καννονιοβολισµούς 4. (κατ' επέκτ.) προσκυνώ 
εικόνα ή άλλο θρησκευτικό σύµβολο: θα χαιρετήσουµε τον επιτάφιο 
και θα φύγουµε ΣΥΝ. ασπάζοµαι 5. (κατ' επέκτ.) επισκέπτοµαι 
(κάποιον) σε επίσηµη ηµέρα, για να ευχηθώ σε (αυτόν): ήρθαµε να σε 
χαιρετήσουµε για τη γιορτή σου. — χαιρέτηµα (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
χαιρετώ, από τον αόρ. εχαιρέτισα τού µτγν. χαιρετίζω (βλ.λ.), που 
συνέπιπτε φωνητικώς µε τα ρ. σε -ώ, πβ. κ. εκύλησα -κυλώ, έτίµησα - 
τιµώ]. 

χαιρετώ ή χαιρετίζω; Από τον αόριστο (χαιρέτισα) και τον µέλλοντα 
(χαιρετίσω) τού ρ. χαιρετίζω, που συνέπιπταν µε τους αορίστους σε 
-ησα και µέλλοντες σε -ήσω των ρηµάτων σε -ώ, πλάστηκε και ρ. 
χαιρετώ (πβ. σκορπίζω - σκορπώ, σφυρίζω - σφυρώ, λυγίζω - λυγώ 
κ.ά.) και αποχαιρετώ. Τόσο τα χαιρετισµός, χαιρετίσµατα όσο και 
το αποχαιρετισµός, παράγωγα ρηµάτων σε -ίζω, δείχνουν ότι κύρια 
µορφή των αντίστοιχων ρηµάτων είναι τα χαιρετίζω και αποχαιρε-
τίζω. Ωστόσο, η χρήση έχει σήµερα καθιερώσει ευρύτερα το χαι-
ρετώ (Χαιρετά ευγενικά τους γείτονες και τους γνωστούς, αλλά δεν 
χαιρετά κανέναν από τους συναδέλφους του), κρατώντας το χαιρε-
τίζω για πιο τυπικές χρήσεις, ιδίως στη σηµ. τού «απευθύνω χαιρε-
τισµό» σε συγκέντρωση, συνέδριο κ.τ.ό. (Χαιρετίζω το συνέδριο σας 
για τη µελέτη τού περιβάλλοντος - Χαιρετίζουµε όλους τους συγκε-
ντρωµένους εδώ απόψε). 

χαίρι (το) {χαϊριού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) εξέλιξη προς το καλύτερο, ευ-
δοκίµηση: τόσα χρόνια στην ξενιτειά και ~ δεν έκανε! ΣΥΝ. πρόοδος, 
προκοπή· ΦΡ. (α) χαίρι και προκοπή (i) (εµφατ.) πρόοδος κοινωνική 
και οικονοµική: ~ δεν είδαµε απ' την κόρη σου! (ii) (ως κατάρα) σε 
ΦΡ. όπως χαΐρι και προκοπή να µη δεις να µην προοδεύσεις καθόλου, 
να δυστυχήσεις στη ζωή σου (β) (παροιµ.) στραβά πας, κάβουρα, µα 
δες και το χαΐρι σου αυτός που διαστρέφει την αλήθεια, που βρίσκει 
συνεχώς δικαιολογίες και προσχήµατα, δεν προοδεύει. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. hayir]. 

χαίροµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {χάρηκα} ♦ 1. (αµετβ.) αισθάνοµαι 
χαρά, είµαι χαρούµενος, πολύ ευχαριστηµένος ή ενθουσιασµένος: 
χάρηκα που έµαθα νέα σας || γιατί χαίρεσαι τόσο πολύ σήµερα; || ~ 
που δουλεύω για φιλανθρωπικούς σκοπούς || (παροιµ.) «ο ψεύτης και 
ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται» || (κ. σε συστάσεις) ~ πολύ 
που σας γνώρισα | για τη γνωριµία ΑΝΤ. λυπούµαι ΦΡ. Ο λύκος στην 
αναµπουµπούλα χαίρεται βλ. λ. αναµπουµπούλα ♦ 2. (µετβ.) απολαµ-
βάνω (κάτι): καθόταν στον κήπο και χαιρόταν τη λιακάδα || δεν µπο-
ρεί να χαρεί τα πλούτη του || είναι από τους ανθρώπους που χάρηκαν 
τη ζωή τους || σου εύχοµαι να 'σαι πάντα καλά, να χαίρεσαι τον άντρα 
σου και τα παιδιά σου- ΦΡ. (εκφραστ.) (α) να σε χαρώ | να χαρείς για 
να εκφράσουµε έντονη παράκληση: πήγαινε, ~, να του µιλήσεις εκ 
µέρους µου! || (επιτατ.) να χαρείς ό,τι αγαπάς, βοήθησε τον! (β) να (σε 
| τον | την κ.λπ.) χαρώ για την έκφραση θαυµασµού: να σε χαρώ εγώ, 
πόσο έχεις οµορφύνει! || να το χαρώ, που µου έχει ψηλώσει τόσο! (γ) 
να χαρείς τα νιάτα σου (και την οµορφιά σου) βλ. λ. νιάτα (δ) (σε 
ευχετικές εκφράσεις για τη γιορτή κάποιου) να χαίρεσαι τη γιορτή 
σου! να ζήσεις πολλά χρόνια, (ευχή προς εορτάζοντα), να τον 
χαιρόµαστε | να τον χαίρεστε (ενν. αυτόν που εορτάζει) (ε) (σε οµω-
τικές φρ.) να µη χαρώ (κάποιον | κάτι): να µη χαρώ τα παιδιά µου, αν 
σου λέω ψέµατα! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν., µεσοπαθ. 
φωνή τού αρχ. χαίρω (βλ.λ.)]. 

χαίρω ρ. αµετβ. {εχάρην, -ης, -η...} (αρχαιοπρ.) 1. χαίροµαι (βλ.λ.)· συ-
νήθ. για συστάσεις σε φρ. όπως: ~ πολύ για τη γνωριµία || -Να σας 
συστήσω: από 'δώ ο σύζυγος µου. — πολύ 2. (ειδικότ.) χαίρε | χαίρετε 
ως επίσηµη προσφώνηση χαιρετισµού ή αποχαιρετισµού: χαίρετε, 
κυρία µου || χαίρετε, κύριε διευθυντά || «χαίρε, ω, χαίρε ελευθέρια» 
(από τον Εθνικό Ύµνο) (βλ. λ. χαίρε)· ΦΡ. χαίρετε και αγαλλιάσθε 
(χαίρετε και αγαλλιάσθε, Κ.∆. Ματθ. 5, 12) (ως ευχή) να αισθάνεσθε 
χαρά και αγαλλίαση 3. (λόγ.) τυγχάνω: σας πληροφορώ ότι ~ άκρας 
υγείας || το πρόσωπο αυτό χαίρει µεγάλης εκτιµήσεως στο εξωτερικό 
|| ~ καλής | κακής φήµης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *χάρ-)ω (µε επένθεση) < *ghr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*gher- «επιθυµώ, βρίσκω ευχαρίστηση, χαίροµαι», πβ. σανσκρ. haryati 
«επιθυµώ, ευχαριστιέµαι», λατ. hortor «προτρέπω, παρορµώ», αρχ. 
γερµ. gern «επιθυµητός» (> γερµ. gerne «ευχαρίστως») κ.ά. Οµόρρ. 
χαρ-ά, χάρ-ις, χάρ-µα κ.ά. Σχετικά µε τον τ. χαίροµαι, ήδη οι αττικι-
στές θεωρούσαν τον τ. αυτό ως βαρβαρισµό έναντι τού χαίρω]. 

χάι-σοσαιετι (η) {άκλ.} υψηλή κοινωνία (βλ. λ. υψηλός). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. high-society]. 

χαίτη (η) {χαιτών} 1. οι µακριές τρίχες στον αυχένα ορισµένων ζώων: 
η ~ τού αλόγου | τού λιονταριού 2. (µτφ. για πρόσ.) το µακρύ ξέπλε-
κο µαλλί που πέφτει στους ώµους και ο ανάλογος τρόπος χτενίσµα- 
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τος: η ξανθιά ~ µιας τραγουδίστριας ΣΥΝ. κόµη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. 
*ghait-ä «κυµατιστή κόµη», πβ. αβεστ. gaësa- «σγουρά µαλλιά», µεσν. 
ιρλ. gaiset «σκληρά µαλλιά», περσ. g6s «µακριά µαλλιά» κ.ά.]. χάι-φάι 
κ. χαϊφάι (το) {άκλ.} σύστηµα εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου 
υψηλής πιστότητας: ραδιόφωνο ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. hi-fi, αρκτικόλεξο από τις λ. high fidelity «υψηλή πι-
στότητα»]. χάκερ (ο) {άκλ.} ο δικτυοπειρατής (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
κυβερνοπειρατής. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. hacker < hack «σπάζω - αποκτώ 
παράνοµα πρόσβαση (σε σύστηµα)»]. χακί (το) {άκλ.} 1. χοντρό 
ύφασµα από βαµβάκι, µαλλί και συνθετικές ίνες, χρώµατος γκρίζου 
προς το πράσινο ή κίτρινο, το οποίο χρησιµοποιείται κυρ. για την 
κατασκευή στρατιωτικών στολών 2. (συνεκδ.) (α) η στολή τού 
στρατιώτη: ντύθηκε στο - || φόρεσε το ~ (φόρεσε στρατιωτικά, πράγµα 
που δείχνει ότι κατατάχθηκε στον στρατό, πήγε στρατιώτης) (β) ο 
στρατός, η στρατιωτική θητεία: µετά το σχολείο τον περιµένει το ~ 3. 
(συνεκδ.) (α) το χρώµα τού παραπάνω υφάσµατος (σηµ. 1), δηλ. η 
γκριζοπράσινη ή γκριζοκίτρινη απόχρωση (β) (ως επίθ.) αυτός που έχει 
το παραπάνω χρώµα: ~ σακάκι. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. khaki < χίντι khaki < 
περσ. khâk «χώµα, σκόνη - χρώµα τής σκόνης»]. 
χάκινγκ (το) {άκλ.} ελλην. δικτυοπειρατεία, κυβερνοπειρατεία- η πα-

ράνοµη πρόσβαση ατόµου στα αρχεία ενός υπολογιστή (βλ. λ. δι-
κτυοπειρατής). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. hacking < hack «σπάζω - αποκτώ παράνοµα πρόσβα-
ση (σε σύστηµα)»]. 

χάλαζα (η) το χαλάζι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < *χάλαδ-)α < *ghlsd-, 
συνεσταλµ. βαθµ. (ως προς το ά φωνήεν) τού δισύλλ. I.E. θ. *ghêlsd- 
«πάγος», πβ. περσ. zäla «χαλάζι», αρχ. σλαβ. zledica «χιονόνερο», 
σλοβ. zled «λεπτός πάγος» κ.ά.]. 

χαλαζασφάλεια (η) {χαλαζασφαλειών} η ασφάλιση γεωργικής πα-
ραγωγής για ενδεχόµενη ζηµιά από χαλάζι ή παγετό. 

χαλάζι (το) {χαλαζ-ιού | -ιών} 1. ΜΕΤΕΩΡ. µετεωρολογικό φαινόµενο, 
κατά το οποίο σηµειώνεται πτώση σκληρών κόκκων παγωµένου νε-
ρού στο έδαφος υπό µορφήν βροχής, συνήθ. κατά τη διάρκεια καται-
γίδας: λεπτόκοκκο | χοντρόκοκκο ~ || φέτος η σοδειά καταστράφηκε 
από το ~ || (παροιµ.) «στην αναβροχιά καλό και το χαλάζι» (όταν δεν 
µπορείς να έχεις αυτό που θέλεις, είναι προτιµότερο ένα υποκατά-
στατο ή κάτι παρόµοιο από το τίποτε) 2. (ως επίρρ.) σε µεγάλη ποσό-
τητα και µε ορµή: οι σφαίρες έπεφταν ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. χαλάζιον, υποκ. τού αρχ. χάλαζα (βλ.λ.)]. 

χαλαζίας (ο) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. πολύ διαδεδοµένο ορυκτό, που απο-
τελείται κυρ. από διοξίδιο τού πυριτίου µε απειροελάχιστες προ-
σµείξεις λιθίου, νατρίου, καλίου και τιτανίου και τού οποίου πολλές 
ποικιλίες, όπως η ορεία κρύσταλλος, ο αµέθυστος κ.ά., θεωρούνται 
πολύτιµοι ή ηµιπολύτιµοι λίθοι. — χαλαζιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ µτγν. 
< αρχ. χάλαζα (βλ.λ.)]. 

χαλάζιο (το) {χαλαζί-ου | -ων) ΙΑΤΡ. καλοήθης όγκος µικρού µεγέθους 
που µοιάζει µε κόκκο και αναπτύσσεται στο βλέφαρο ΣΥΝ. (µτφ.) κρι-
θαράκι. [ΕΤΥΜ < µτγν. χαλάζιον, υποκ. τού αρχ. χάλαζα (βλ.λ.)]. 

χαλαζοβρόχι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) βροχή µαζί µε χαλάζι, καταιγίδα 
µε πτώση χαλάζιου και βροχής: «τρία µεγάλα σύννεφα στο Καρ-
πενήσι πάνε | το 'να φέρνει αστραπόβροντα, τ'άλλο ~» (δηµοτ. τραγ.). 

χαλαζόκοκκος (ο) καθένας από τους κόκκους παγωµένου νερού, από 
τους οποίους αποτελείται το χαλάζι: έπεφταν ~ µεγάλοι σαν 
φουντούκια. 

χαλαζόπληκτος, -η, -ο αυτός που έπαθε ζηµιές από πτώση χαλάζιου: ~ 
περιοχή | πληθυσµός | γεωργός. [ΕΤΥΜ. < χάλαζα + -πληκτος < 
πλήττω]. 

χαλαζοπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) η πτώση 
χαλάζιου: οι καλλιέργειες καταστράφηκαν από ~. 

χαλάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. µικρό χαλί: έστρωσε δύο ~ στο υπνο-
δωµάτιο 2. πρόχειρο και χοντρό χαλί µικρών διαστάσεων, κυρ. από 
πλαστικές ίνες ή από χόρτο, το οποίο στρώνεται µπροστά από την 
εξώπορτα και χρησιµεύει για να καθαρίζουν τα παπούτσια τους όσοι 
µπαίνουν σε έναν χώρο. 

χαλάλι επίρρ. (λαϊκ.) ας είναι, δεν πειράζει, άξιζε να γίνει: πάρ'το δικό 
σου, ~ σου- ΦΡ. (α) χαλάλι να (σου) γίνει δεν µε πειράζει για τους 
κόπους ή τις θυσίες που έκανα για χάρη σου: χαλάλι να γίνουν οι κό-
ποι µου, αφού το παιδί µου κατόρθωσε να σπουδάσει || χαλάλι του τα 
χρήµατα, του άξιζαν περισσότερα (β) κάνω (κάτι) χαλάλι (σε κάποι-
ον) συγχωρώ σε κάποιον κάτι ή το θεωρώ ότι καλώς έχει γίνει, δεν 
του κρατώ κακία: αυτό του το κάνω χαλάλι. [ΕΤΎΜν< διαλεκτ. 
τουρκ. halal < τουρκ. helal «νόµιµος»]. 

χαλαλίζω ρ. µετβ. {χαλάλισα} (λαϊκ.) κάνω (κάτι) χαλάλι, θεωρώ ότι 
(κάτι) καλώς έγινε, συγχωρώ: τα ~ όλα τα έξοδα, αρκεί να βγει κάτι 
καλό ΑΝΤ. χαραµίζω. 

χαλάουα (η) {χωρ. πληθ.} αποτριχωτική κολλώδης ουσία και η διαδι-
κασία αποτρίχωσης µε αυτό το υλικό. [ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου]. 

χαλαρός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν έχει τεντωθεί ή σφιχτεί πολύ, που 
στέκει ή κρέµεται πλαδαρά: ~ σχοινί | ζώνη | κόµπος | δεσµά | γκέµια | 
µύες | ύφανση ΣΥΝ. (λαϊκ.) λάσκος, µπόσικος ANT. τεντωµένος, σφι-
χτός 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει ισχύ ή σθένος, που χαρακτηρίζεται 
από υποτονικότητα: ~ διπλωµατικό διάβηµα | εµπορική κίνηση ΣΥΝ. 
άτονος, υποτονικός, (µτφ.) χλιαρός ANT. έντονος, ζωηρός, σθεναρός 3. 
(µτφ. για προφορικό ή γραπτό λόγο) αυτός που δεν παρουσιάζει εν-
διαφέρον ή δεν έχει ζωντάνια, δεν χαρακτηρίζεται από συνοχή: η συ- 

ζήτηση είναι ~ ακόµη || ~ ύφος | αγόρευση | προεκλογικός λόγος | πλοκή 
(βιβλίου, ταινίας κ.λπ.) ΣΥΝ. άτονος, υποτονικός ΑΝΤ. δυνατός, σφιχτός 
4. (µτφ. για συνήθειες ή αξίες) αυτός που δεν χαρακτηρίζεται από 
αυστηρότητα, που τείνει προς την ελευθεριότητα: ~ πειθαρχία | ήθη | 
σχέσεις ΣΥΝ. ελευθέριος ΑΝΤ αυστηρός, άτεγκτος 5. ΓΛΩΣΣ. (α) χαλαρή 
σύνθεση βλ. λ. σύνθεση (β) χαλαρό σύνθετο βλ. λ. σύνθετο. — χαλαρ-
ά | -ως [αρχ.] επίρρ., χαλαρότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < χαλώ (-άω) 
«χαλαρώνω» + παραγ. επίθηµα -ρός (βλ. λ. χαλώ)]. χαλαρώνω ρ. µετβ. 
κ. αµετβ. {χαλάρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. καθιστώ (κάτι) 
χαλαρό: χαλάρωσε το σχοινί, γιατί θα σπάσει || ~ τα δεσµά (κάποιου) | 
τη ζώνη µου | τα ηνία | τη γραβάτα ΣΥΝ. ξεσφίγγω, (λαϊκ.) λασκάρω, 
ξετεντώνω ANT. σφίγγω, τεντώνω, (λαϊκ.) τεζάρω 2. (µτφ.) µετριάζω 
την ένταση ή την αυστηρότητα, επιφέρω ύφεση: ~ την προσπάθεια µου! 
|| αν χαλαρώσουµε την πειθαρχία, ο στρατός θα διαλυθεί || προσπαθούν 
να χαλαρώσουν τον ασφυκτικό έλεγχο που τους ασκείται ΣΥΝ. 
εξασθενίζω, µετριάζω ΑΝΤ. εντείνω ♦ (αµετβ.) 3. γίνοµαι χαλαρός, παύω 
να είµαι σφιχτός: αν χαλαρώσουν οι βίδες, η κατασκευή θα σπάσει || 
πρόσεξε µη χαλαρώσει το σχοινί! || θα κάνω λίγη γυµναστική, γιατί 
έχουν χαλαρώσει οι µύες µου 4. (µτφ.) µειώνεται η ένταση µου: το 
ενδιαφέρον τους για το θέµα άρχισε να χαλαρώνει ΣΥΝ. εξασθενώ, 
µετριάζοµαι ΑΝΤ. εντείνοµαι 5. γίνοµαι πιο ελαστικός, χάνω την 
αυστηρότητα που µε διέκρινε: τα ήθη έχουν χαλαρώσει επικίνδυνα 6. 
(µτφ. για πρόσ.) βρίσκοµαι σε κατάσταση φυσικής άνεσης και 
ψυχικής ηρεµίας, µειώνεται το άγχος και η ένταση που αισθάνοµαι: 
ξάπλωσε λίγο να χαλαρώσεις || µε ένα ζεστό µπάνιο ~ ΑΝΤ. αγχώνοµαι. 
— χαλάρωµα (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. χαλαρώ (-όω) < αρχ. χαλαρός 
(βλ.λ.)]. χαλάρωση (η) [1847] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να 
γίνεται κάτι χαλαρό: ~ των δεσµών | τού σχοινιού ΣΥΝ. χαλάρωµα, 
(λαϊκ.) λα-σκάρισµα, ξετέντωµα, ξεσφίξιµο ΑΝΤ. σφίξιµο, τέντωµα 2. 
(κατ' επέ-κτ.) η έλλειψη σύνδεσης, συνοχής ή αρµονίας µεταξύ των 
µερών συνόλου: ~ των γραναζιών | των εξαρτηµάτων τής µηχανής || 
(µτφ.) ~ τής πλοκής | τού νοήµατος ΑΝΤ. ένταση, δέσιµο 3. η 
χαλαρότητα τού ανθρώπινου σώµατος, η έλλειψη σφρίγους 4. (µτφ.) η 
µείωση τής έντασης ή τής ζωηρότητας, η εξασθένηση: - τού 
ενδιαφέροντος | τής προσπάθειας ΣΥΝ. ατονία, κάµψη, ύφεση, 
υποχώρηση, πτώση, κατάπτωση ΑΝΤ. ένταση, αναθέρµανση, 
αναζωπύρηση 5. (µτφ. για νοµίσµατα, χρηµατιστηριακές αξίες κ.λπ.) 
ελαφρά µείωση τής τιµής, υποβιβασµός ΣΥΝ. υποτίµηση ΑΝΤ. 
ανατίµηση, υπερτίµηση 6. (µτφ. για καταστάσεις, αξίες κ.λπ.) η µείωση 
τής αυστηρότητας, το να γίνεται (κάτι) ελαστικότερο, ανεκτικότερο: ~ 
τής πειθαρχίας | των ηθών ΣΥΝ. ελευθεριότητα 7. ΙΑΤΡ. θεραπευτική 
µέθοδος που εφαρµόζεται από το ίδιο το ενδιαφερόµενο άτοµο και έχει 
σκοπό τον έλεγχο τής τάσης των γραµµωτών µυών και, µέσω αυτού, 
τού τρόπου µε τον οποίο αντιδρά συναισθηµατικά 8. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. κάθε 
φαινόµενο που συνδέεται µε την καθυστέρηση, η οποία διαπιστώνεται 
ανάµεσα στην εφαρµογή εξωτερικής τάσεως σε σύστηµα και την 
ανταπόκριση τού συστήµατος σε αυτήν: θερµική ~ (η µετάβαση 
συστήµατος προς την κατάσταση θερµικής ισορροπίας του, που 
επιτυγχάνεται µε την ανταλλαγή θερµότητας ανάµεσα στα διάφορα 
µέρη του, καθώς και ανάµεσα σε αυτό και το περιβάλλον). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. χαλαρωτικός, -ή, -ό [1847] αυτός που υποβοηθεί 
(κάποιον/κάτι) να χαλαρώσει, που επιφέρει χαλάρωση: ~ συνήθεια | 
µασάζ | λουτρό || βότανο µε ~ ιδιότητες ΑΝΤ. αγχωτικός. — χαλαρωτικά 
επίρρ. χάλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ΙΑΤΡ. η µείωση τού 
τόνου (βλ.λ.) ή τής σύστασης ενός ιστού ή οργάνου: ~ τού δέρµατος | 
τού µυός | τού πέους. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χάλασις < χαλώ (βλ.λ.)]. χαλασιά (η) (λαϊκ.) 1. 
ολοκληρωτική καταστροφή, όλεθρος: η ~ τού χωριού ΣΥΝ. χάλασµα, 
χαλασµός ΑΝΤ. φτειάξιµο, χτίσιµο 2. (συνεκδ.) ερειπωµένο ή 
ετοιµόρροπο κτίσµα ή τµήµα οικοδοµής: έζησε µες στις ~ ΣΥΝ. 
χάλασµα, ερείπιο. 
[ΕΤΥΜ. Από το θ. τού αορ. χάλασ-α (ρ. χαλώ) + επίθηµα -ιά, πβ. κ. φο-
ρεσ-ιά]. χάλασµα (το) [µτγν.] {χαλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. το 
να χαλάει, να καταστρέφεται (κάτι): το ~ τής µηχανής | τής συσκευής 
ΣΥΝ. φθορά, αχρήστευση ΑΝΤ. φτειάξιµο, αποκατάσταση 2. (ειδικότ.) 
η κατεδάφιση κτίσµατος: το ~ τού µνηµείου/ τού σπιτιού ΣΥΝ. 
γκρέµισµα ΑΝΤ. κτίσιµο, (λόγ.) ανέγερση 3. (συνεκδ.) γκρεµισµένο ή 
ετοιµόρροπο κτίσµα ή τµήµα οικοδοµής: από τα σπίτια και τις 
εκκλησίες είχαν πια αποµείνει µόνο χαλάσµατα || βγήκε σαν φάντασµα 
µέσα από τα ~ ΣΥΝ. ερείπιο, (λαϊκ.) χαλασιά 4. (κατ' επέκτ. για 
τρόφιµα) επιβλαβής αλλοίωση τής σύνθεσης και τής γεύσης: το ~ τού 
τυριού | τού κρέατος ΣΥΝ. αποσύνθεση, ξίνισµα ΑΝΤ διατήρηση 5. 
(µτφ. για καιρικές συνθήκες) µεταβολή προς το χειρότερο: το ~ τού 
καιρού ΣΥΝ. επιδείνωση ΑΝΤ. βελτίωση 6. (για περιουσιακά στοιχεία) η 
κατασπατάληση. χαλασµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει χαλάσει, που 
δεν λειτουργεί πλέον: ~ αυτοκίνητο | µηχανή | παιχνίδι | τηλεόραση | 
τηλέφωνο | ανελκυστήρας 2. αυτός που έχει φθαρεί, που έχει σαπίσει: 
~ φρούτα | φαγητό | δόντια. χαλασµός (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 
1. µεγάλη καταστροφή, όλεθρος: τίποτε δεν έµεινε όρθιο µετά τον ~ 
ΣΥΝ. χάλασµα· ΦΡ. (συνήθ.) χαλασµός κόσµου | Κυρίου (i) µεγάλη 
καταστροφή, κοσµοχαλασιά: έξω γινόταν ~ από τη θύελλα και τη 
βροχή (ii) µεγάλη αναστάτωση και κοσµοσυρροή, πολύς θόρυβος: µε 
δυσκολία άνοιξα δρόµο µέσα σ' αυτό τον ~ ΣΥΝ. φασαρία, 
συνωστισµός, κοσµοπληµύρα ΑΝΤ. ησυχία, ερηµιά 2. ξέφρενος 
ενθουσιασµός: έγινε ~ από το χειροκρότηµα, όταν οι τραγουδιστές 
ανέβηκαν στη σκηνή || «νιώθω για σε, πατρίδα µου, στα σπλάχνα 
χαλασµό» (Αρ. Βαλαωρίτης). 



χαλαστής 1927 χαλινάρι 
 

χαλαστής (ο) [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που χαλάει, που καταστρέφει ή σκοτώνει: 
«Χάρος χαλαστής... και πλάστης Χάρος» (Κ. Παλαµάς) ΣΥΝ. (συχνότ.) 
καταστροφέας, εξολοθρευτής ΑΝΤ. δηµιουργός, πλάστης. 

χαλάστρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) γενική καταστροφή ή αποτυχία: τι ~ ήταν 
αυτή που έπαθα! ΣΥΝ. χαλασµός· ΦΡ. κάνω χαλάστρα (σε κάποιον) υπονοµεύω 
(κάποιον), χαλάω τα σχέδια (κάποιου): πάνω που ήµουν έτοιµος να της κλείσω 
ραντεβού, ήρθες εσύ και µου έκανες χαλάστρα! 
[ΕΤΥΜ. Από το θ. τού αορ. χάλασ-α (ρ. χαλώ) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. 
σκοτώσ-τρα]. 

χαλβαδιάζω ρ. µετβ. {χαλβάδιασα} (λαϊκ.-οικ.) κοιτάζω (κάτι/κάποιον) µε 
µεγάλη λαχτάρα. [ETYM. < χαλβάς, -άδες + παραγ. επίθηµα -ιάζω]. 

χαλβαδόπιτα (η) {δύσχρ. χαλβαδοπιτών} (λαϊκ.) γλύκυσµα που πα-
ρασκευάζεται από χαλβά και µοιάζει µε το µαντολάτο (βλ.λ.). 

χαλβαδοποιία (η) [1895] {χωρ. πληθ., χαλβαδοποιιών στη σηµ. 2} (λόγ.) 1. η 
παρασκευή χαλβά (βλ.λ.) 2. η βιοτεχνία ή η βιοµηχανία παρασκευής χαλβά 
και οι αντίστοιχες εγκατάστασης ΣΥΝ. (λαϊκ.) χαλ-βατζήδικο. Επίσης 
χαλβαδοποιείο (το) [1897]. — χαλβαδοποιός (ο) [1894]. 

χαλβαδόριζα (η) (λαϊκ.) το φυτό που χρησιµοποιείται στην παρασκευή χαλβά 
από ταχίνι. 

χαλβάς (ο) {χαλβάδες} (λαϊκ.) 1. γλύκυσµα που παρασκευάζεται από ταχίνι, 
ζάχαρη, διάφορα αρωµατικά και συνήθ. εκχύλισµα χαλβαδό-ριζας και 
καταναλώνεται κυρ. τις ηµέρες τής νηστείας 2. οικιακό γλύκυσµα µε κοκκώδη 
υφή, που παρασκευάζεται από σιµιγδάλι, βούτυρο ή λάδι και ζάχαρη 3. (µτφ.-
µειωτ.) άνθρωπος αφελής, νωθρός ή δειλός: ποιος δίνει σηµασία σ' αυτό τον ~! 
ΑΝΤ. έξυπνος, θαρραλέος, αποφασιστικός. — (υποκ.) χαλβαδάκι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < διαλεκτ. τουρκ. halva < τουρκ. helva < αραβ. 
halwä «ζαχαρωτό»]. 

χαλβατζής (ο) {χαλβατζήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που παρασκευάζει χαλβά 
(βλ.λ..), που έχει ως επάγγελµα την παρασκευή χαλβά ΣΥΝ. (λόγ.) 
χαλβαδοποιός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. helvaci < helva «χαλβάς»]. 

χαλβατζήδικο (το) εργαστήριο παρασκευής χαλβά. [ΕΤΥΜ. < χαλβατζής, -ήδες 
+ παραγ. επίθηµα -ικο, πβ. κ. σουβλατζήδ-ικο]. 

Χαλδαία (η) περιοχή και αρχαίο βασίλειο τής Μεσοποταµίας, γύρω από το 
δέλτα τού ποταµού Ευφράτη, όπου αναπτύχθηκε σηµαντικός πολιτισµός. — 
Χαλδαίος (ο), Χαλδαία (η), χαλδαϊκός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
Χαλδαϊος, αγν. ετύµου, εθνωνύµιο που απαντά ως Kaldu στα σφηνοειδή 
κείµενα]. 

χαλεπός, -ή, -ό (λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που εµπεριέχει δυσχέρειες και δυσκολίες, 
που χρειάζεται µεγάλο κόπο για να πραγµατοποιηθεί: ~ έργο | προσπάθεια 
ΣΥΝ. δυσχερής, δύσκολος, επίπονος, κοπιώδης, κοπιαστικός, επαχθής ΑΝΤ. 
εύκολος, ευχερής· ΦΡ. χαλεπά τα καλά (Πλάτ., Κρατύλος 384 Α· η φρ. 
αποδίδεται στον Σόλωνα) τα αξιόλογα και ωραία πράγµατα είναι δύσκολα 2. 
(µτφ.) αυτός που προκαλεί δυσαρέσκεια, στενοχώρια ή φόβο: στους - καιρούς 
που ζούµε... || οι ~ ηµέρες τής Κατοχής ΣΥΝ. δυσάρεστος, (λόγ.) αλγεινός ΑΝΤ. 
ευχάριστος. — χαλεπώς επίρρ. [αρχ.], χαλεπότητα (η) [αρχ.], [ΕΤΎΜ. αρχ., 
αγν. ετύµου. Οι υποθέσεις περί συνδέσεως µε το επίθ. χωλός ή µε το ρ. χαλώ 
µε πρωτοελληνικό επίθηµα -πο- παραµένουν ανεπιβεβαίωτες]. 

χαλές (ο) {χαλέδες} (λαϊκ.) 1. ο χώρος που προορίζεται για την υγιεινή 
εκπλήρωση των σωµατικών αναγκών και για καθαρισµό ΣΥΝ. λουτρό, 
τουαλέτα, αποχωρητήριο, (λαϊκ.) απόπατος, καµπίνες 2. (µτφ.-υβριστ.) 
άνθρωπος ρυπαρός και αναξιοπρεπής, άξιος περιφρονήσεως ΣΥΝ. βροµιάρης, 
βροµερός, ελεεινός, αχρείος. [ΕΤΥΜ. < αλβ. hale < τουρκ. helâ]. 

χαλεύω ρ. µετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} (διαλεκτ.) 1. ψάχνω, αναζητώ 
(κάτι): τι χαλεύει στο πατάρι αυτός πάλι; || (παροιµ.) «κάρβουνα, µπογιά και 
λάδι µη χαλεύεις στο σκοτάδι» ΣΥΝ. γυρεύω 2. (µτφ.) ζητιανεύω, ζητώ (κάτι) 
µε αναξιοπρεπή τρόπο: θα βγει πάλι στη γύρα να χαλεύει δουλειά και κάνα 
πιάτο φαΐ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χαλή | -α, δωρ. τ. τού χηλή «οπλή» (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -
εύω, µε πιθ. ενδιάµεση σηµ. «ανοίγω την παλάµη, για να λάβω κάτι». 
Εντούτοις, η µεταφορική σηµ. «παλάµη» (τής λ. χηλή) δεν φαίνεται να 
απαντά στα αρχ. ή µτγν. κείµενα]. 

χαλί (το) {χαλ-ιού | -ιών} χοντρό υφαντό από µαλλί, µετάξι ή συνθετικές ίνες, 
που στρώνεται στο πάτωµα ή κρεµιέται στους τοίχους για προφύλαξη από το 
κρύο ή για διακοσµητικούς λόγους: περσικοί ανατολίτικο | µονόχρωµο | 
πολύχρωµο | χειροποίητο | µοντέρνο | µαγικό ~ || ~ από τοίχο σε τοίχο ΣΥΝ. 
(λόγ.) τάπητας· ΦΡ. (µτφ.) (α) γίνοµαι χαλί να µε πατήσεις είµαι πρόθυµος να 
κάνω ό,τι µου ζητήσεις, να εκπληρώσω κάθε σου επιθυµία (β) στρώνω το χαλί 
(για κάποιον | κάτι) προετοιµάζω το έδαφος για να συµβεί (κάτι): «ο ίδιος ο 
υπουργός έστρωσε το χαλί, για να πατήσουν οι επικριτές του» (εφηµ.) (γ) τρα-
βάω το χαλί κάτω από τα πόδια (κάποιου) υπονοµεύω, «βάζω τρικλοποδιά» 
σε κάποιον: «τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια τού προέδρου τού κόµµατος, 
πάνω που εκείνος περίµενε χείρα βοηθείας» (εφηµ.) (δ) στρώνω κόκκινο χαλί 
(συνήθ. ειρων.) υποδέχοµαι µε τιµές κάποιον: Μα ποιος νοµίζει ότι είναι! Σιγά 
µην του στρώσουµε κόκκινο χαλί για να περάσει. — (υποκ.) χαλάκι (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. < τουρκ. hah]. χάλι (το) {χωρ. γεν.} η κακή, ελεεινή κατάσταση: τι ~ 
είναι αυτό; || σήµερα αισθάνοµαι κουρασµένος και άρρωστος, είµαι στα µαύρα 
µου τα ~ || οι δουλειές του είναι σε φοβερό - || γύρισε πίσω σε κακό ~ || 

έχει τα ~ του µ ' αυτά τα ρούχα || (ο πληθ. ως επίρρ.) νιώθω χάλια σήµερα || ο 
δρόµος ήταν χάλια || µην ξενυχτήσεις πάλι, γιατί αύριο θα είσαι χάλια. [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. hai]. 

χαλίγκαλι (το) {άκλ.} δηµοφιλής χορός τής δεκαετίας τού '60, που τον 
χαρακτηρίζουν ο γρήγορος ρυθµός και οι ελαφρές αναπηδήσεις. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. hull-gull, παιδικό παιγνίδι, αγν. ετύµου]. 

χαλικερός, -ή, -ό αυτός που είναι γεµάτος χαλίκια: ~ έκταση ! ακρογιαλιά ΣΥΝ. 
χαλικώδης, χαλικωτός. [ΕΤΥΜ. < χαλίκι + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. φοβ-
ερός]. 

χαλίκι (το) {χαλικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. µικρή πέτρα, ιδ. κοµµάτι από 
µεγαλύτερη: ο δρόµος ήταν κακοτράχαλος και γεµάτος χαλίκια || πήγαµε σε µια 
παραλία όλο ~ (δηλ. όχι αµµώδη) ΣΥΝ. πετραδάκι, (λόγ.-σπανιότ.) σκύρο, 
λατύπη 2. (περιληπτ.) αδρανές υλικό που αποτελείται από προϊόντα συντριβής 
λίθων µε διάµετρο από πέντε ώς είκοσι πέντε χιλιοστών: έφεραν σήµερα πέντε 
φορτηγά ~ για το στρώσιµο τού δρόµου | τής σιδηροδροµικής γραµµής. — 
(υποκ.) χαλικάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., υποκ. τού αρχ. χάλιξ, -ικος, τεχν. όρ., 
αβεβ. ετύµου, µε επίθηµα -ιξ (πβ. κ. έλ-ιξ, κύλ-ιξ). Γενικώς, θεωρείται ότι η λ. 
συνδ. µε το λατ. calx, -eis «ασβέστης», αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκει-
ται για δάνειο από την Ελληνική ή αν και οι δύο λ. αποτελούν παράλληλο 
δάνειο από άγνωστη µεσογ. γλώσσα. Η παλαιότερη υποθ. περί µικρασιατικής 
προελ. (πβ. ακκαδ. kalakku «ασβέστης (;)») δεν ευσταθεί, αφού και η σηµ. 
τού ακκαδ. τ. δεν είναι βέβαιη]. 

χαλικόστρωµα (το) [1894] {χαλικοστρώµ-ατος | -ατα, -άτων} στρώµα 
χαλικιών, επιφάνεια στρωµένη µε χαλίκια: θα ρίξουµε την άσφαλτο πάνω από 
το ~. 

χαλικοστρώνω ρ. µετβ. [1888] {χαλικόστρω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 
καλύπτω (επιφάνεια) µε χαλίκια: ~ έδαφος | δάπεδο | σιδηροδροµική γραµµή | 
δροµάκι ΣΥΝ. χαλικώνω. 

χαλικόστρωση (η) [1841] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επίστρωση 
(επιφάνειας) µε χαλίκια, µε χαλικόστρωµα: η ~ τού χωµατόδροµου πριν από 
την ασφαλτόστρωση του ΣΥΝ. χαλίκωµα, χαλίκωση. 

χαλικόστρωτος, -η, -ο [1831] αυτός που είναι στρωµένος µε χαλίκια: ~ αυλή | 
δροµάκι. 

χαλικόχωµα (το) [1817] {χαλικοχώµατος | χωρ. πληθ.} µείγµα χώµατος και 
χαλικιών: έστρωσαν τις αλέες µε ~. 

χαλικώδης, -ης, -ες [µτγν.] {χαλικώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 1. αυτός 
που µοιάζει µε χαλίκι, που έχει τη µορφή χαλικιού: ~ πέτρωµα 2. (συνήθ.) 
αυτός που είναι γεµάτος χαλίκια: ~ ακρογιαλιά | παραλία | έκταση ΣΥΝ. 
χαλικερός, χαλικωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

χαλίκωµα (το) [µτγν.] {χαλικώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. η επίστρωση 
(επιφάνειας) µε χαλίκια: ~ δρόµου | δαπέδου | σιδηροδροµικής γραµµής ΣΥΝ. 
χαλικόστρωση, χαλίκωση 2. χαλικώµατα (τα) τα προϊόντα τής συντριβής 
λίθων ΣΥΝ. χαλίκια. 

χαλίκωση (η) [1878] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η επίστρωση 
(επιφάνειας) µε χαλίκια: η ~ τού δρόµου | τής σιδηροδροµικής γραµµής ΣΥΝ. 
χαλίκωµα, χαλικόστρωση 2. ΙΑΤΡ. ασθένεια των πνευµόνων που προκαλείται 
από την εισπνοή µεγάλης ποσότητας σκόνης χαλικιών (δηλ. σκόνης 
ασβεστίου ή πυριτίου) και η οποία απαντά χαρακτηριστικά σε συγκεκριµένα 
επαγγέλµατα, λ.χ. στους λιθοξόους, τους κατασκευαστές πορσελάνης κ.ά. — 
χαλικώνω ρ. (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. chalicosis]. 

χαλικωτός, -ή, -ό στρωµένος µε χαλίκια: ~ δρόµος ΣΥΝ. χαλικερός, χαλικώδης. 
Χαλιµά (η) µόνο στη ΦΡ. παραµύθια τής Χαλιµάς (α) (εµφατ.) ψέµατα: ~ σου 

έλεγε· δεν ήταν µαζί µου χθες (β) για λόγια, υποσχέσεις κ.λπ. που γίνονται 
δύσκολα πιστευτά ή αποδεκτά λόγω τής ανυπόστατης φύσης τους: αυτά που 
ισχυρίζεστε είναι ~· δεν αποδεικνύουν τίποτε! [ΕΤΥΜ. Από το όν. τής 
κεντρικής ηρωίδας τής συλλογής ανατολίτικων ιστοριών Χίλιες και µία νύχτες 
(αραβ. Alf laylah wa laylah), µε το οποίο άγνωστος µεταφραστής τού 19ου αι. 
αντικατέστησε το αυθεντικό όν. Σεχραζάντ (περσικής προελ.), ίσως έχοντας 
ακούσει αραβική διασκευή τού παραµυθιού]. 

χαλιναγώγηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (κυριολ.) η 
συγκράτηση (υποζυγίου) µε το χαλινάρι 2. (συνήθ. µτφ.) η πειθάρχηση, ο 
αποτελεσµατικός έλεγχος ή χειρισµός (προσώπου, πλήθους, κατάστασης, 
ενστίκτου κ.λπ.) κατά τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η συγκράτηση, ο 
περιορισµός του: η ~ των παθών | τού απείθαρχου χαρακτήρα του | τού 
εξαγριωµένου όχλου ήταν αδύνατη ΣΥΝ. ανακοπή, αναχαίτιση, καταστολή. 

χαλιναγωγώ ρ. µετβ. {χαλιναγωγείς... | χαλιναγώγ-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -
ηµένος} 1. οδηγώ ή συγκρατώ (υποζύγιο ή άλλο ζώο) µε το χαλινάρι: ο 
αµαξάς χαλιναγώγησε τα αφηνιασµένα άλογα 2. (µτφ.) θέτω υπό έλεγχο, 
συγκρατώ: ~ τα πάθη | τις παρορµήσεις || ~ την ανυποµονησία | τον θυµό | τους 
µαθητές µου ΣΥΝ. περιορίζω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. χαλιναγωγώ (-έω) < 
χαλιναγωγός < χαλινός + αγωγός (< άγω)]. 

χαλινάρι (το) {χαλιναρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το σύνολο των εξαρτηµάτων που 
τοποθετούνται στο κεφάλι τού αλόγου ή άλλου υποζυγίου και βοηθούν τον 
αναβάτη να το διευθύνει ΣΥΝ. (λόγ.) χαλινός 2. (συνήθ.) ΤΕΧΝΟΛ. το 
µεταλλικό εξάρτηµα που τοποθετείται στο στόµα αλόγου ή άλλου υποζυγίου 
και, µε τη βοήθεια δερµάτινων ιµάντων, επιτρέπει στον αναβάτη να 
κατευθύνει την κίνηση τού ζώου ΣΥΝ. (λαϊκ.) γκέµι, στοµίδα, χαλινωτήρας 3. 
(µτφ.) η συγκράτηση (τής ορµής, τού πάθους, τού συναισθήµατος κ.λπ.), η 
ανακοπή τής κίνησης: βάλε ~ στη γλώσσα σου! || ο νεαρός είναι πολύ 
ατίθασος- χρειάζεται - ΣΥΝ. (µτφ.) χαλινός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. χαλινάριον < αρχ. χαλινός (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άριον]. 



χαλιναρώνω 1928 χαλκοµανία 
 

χαλιναρώνω ρ. µετβ. {χαλινάρω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) τοποθετώ χαλινάρι 
σε υποζύγιο ΣΥΝ. χαλινώνω, καπιστρώνω. — χαλινάρωµα (το). 

χαλινός (ο) (λόγ.) 1. το σύνολο τής σκευής που προσαρµόζεται στο κεφάλι 
αλόγου ή άλλου υποζυγίου, και ειδικότ. το µεταλλικό εξάρτηµα που 
τοποθετείται µέσα στο στόµα του ΣΥΝ. χαλινάρι, γκέµι, (λόγ.) στοµίδα 2. 
(µτφ.) η συγκράτηση και το µέσο συγκρατήσεως τής ορµής, τού πάθους κ.λπ., 
καθετί που ανακόπτει ή περιορίζει: του έβαλε ~ στη γλώσσα | στις ορέξεις τον 
ΦΡ. (λόγ.) αποβάλλω | αποπτύω πάντα χαλινόν (Φιλοστρ. Εικόνες 1.12) 
αποχαλινώνοµαι τελείως, γίνοµαι ασύδοτος ΣΥΝ. (µτφ.) χαλινάρι 3. ΑΝΑΤ. 
επιµήκης πτυχή δέρµατος ή βλεννογόνου που εκτείνεται ανάµεσα σε δύο 
όργανα ή δύο τµήµατα τού ίδιου οργάνου και έχει συνδετικό ρόλο: ~ τής 
γλώσσας | των χειλέων | τής ακροποσθίας | τής κλειτορίδας. [ΕΤΥΜ. αρχ., τεχν. 
όρ., αβεβ. ετύµου. Το σανσκρ. khalina- προέρχεται από την Ελληνική, αλλά 
δεν είναι σαφές αν και η ελληνική λ. αποτελεί επίσης (µη I.E.) δάνειο. Έχει 
προταθεί η σύνδεση µε το αρχ. χείλος (βλ.λ.), µε την έννοια ότι ο χαλινός ήταν 
το εξάρτηµα που τοποθετείται στο σαγόνι τού υποζυγίου, αλλά ο 
φωνηεντισµός (συνε-σταλµ. βαθµ.) δεν αποδεικνύεται εύκολα]. 

χαλινώνω ρ. µετβ. {χαλίνω-σα, -θηκα, -µένος} τοποθετώ χαλινάρι σε υποζύγιο: 
~ το άλογο ΣΥΝ. (λαϊκ.) χαλιναρώνω, καπιστρώνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χαλινώ (-
όω) < χαλινός (βλ.λ.)]. 

χαλινωτήρας (ο) [1889] το όργανο µε το οποίο χαλινώνεται το υποζύγιο, το 
εξάρτηµα τού χαλιναριού που τοποθετείται µέσα στο στόµα τού ζώου ΣΥΝ. 
(λόγ.) στοµίδα. [ΕΤΥΜ < χαλινώνω + παραγ. επίθηµα -τήρας, πβ. κ. 
οδοστρωτήρας]. 

χαλινωτης (ο) [1887] τεχνίτης που κατασκευάζει χαλινάρια. 
χαλιφάτο (το) 1. η εξουσία και το αξίωµα τού χαλίφη 2. το κράτος, η 

επικράτεια τού χαλίφη 3. ΙΣΤ. το πολιτικο-θρησκευτικό κράτος, που 
περιελάµβανε τους µουσουλµάνους, καθώς και τα εδάφη και τους λαούς που 
βρίσκονταν υπό την κυριαρχία τους, κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων αιώνων 
από τον θάνατο τού προφήτη Μωάµεo (632 µ.Χ.). [ΕΤΥΜ < ιταλ. califfato < 
µεσν. λατ. caliphatus, βλ. λ. χαλίφης]. 

χαλίφης (ο) [1895] {χαλιφών} ανώτατος πολιτικός και θρησκευτικός ηγέτης τού 
ισλάµ, που θεωρείται διάδοχος τού προφήτη Μωάµεo στην ηγεσία τής 
µουσουλµανικής κοινότητας. [ΕΤΥΜ. < αραβ. khalifah «διάδοχος (τού 
Μωάµεθ)» < khalafa «διαδέχοµαι»]. 

χαλκάς (ο) {χαλκάδες} (λαϊκ.) 1. (α) µεταλλικός κρίκος ή δακτυλίδι: ~ τής 
µύτης- ΦΡ. (α) περνάω (σε κάποιον) χαλκά στη µύτη κάνω (κάποιον) ό,τι 
θέλω (β) βάζω | περνάω χαλκά παντρεύοµαι (β) (συνήθ. στον πληθ.) 
µεταλλικός κρίκος ως στοιχείο καλλωπισµού τής εξωτερικής εµφάνισης, κυρ. 
ως σκουλαρίκι 2. (συνεκδ.) ρόπτρο πόρτας σε σχήµα κρίκου: χτύπα τον ~, να 
µας ανοίξουν 3. (µτφ.) χαλκάδες (οι) τα δεσµά, οι χειροπέδες: του πέρασαν 
τους ~ και τον πήγαν στη φυλακή. — (υποκ.) χαλκαδάκι (το). [ΕΤΎΜ; 
Αντιδάν., < τουρκ. halka «δαχτυλίδι» < αρχ. χαλκός]. 

χαλκείο (το) [αρχ.] (λόγ.) 1. (κυριολ.-σπάν.) το εργαστήριο τού χαλ-κουργού, 
χώρος κατεργασίας χαλκού και άλλων µετάλλων ΣΥΝ. χαλ-κευτήριο, 
χαλκουργείο, (λαϊκ.) χαλκωµατάδικο, µπακιρτζήδικο 2. (µτφ.) χώρος όπου 
επινοούνται και εξυφαίνονται συνωµοσίες, σκευωρίες κ.λπ.: ~ ψευδών 
ειδήσεων. 

χαλκέντερος, -η, -ο (για πρόσ.) αυτός που δεν κουράζεται εύκολα, εξαιρετικά 
εργατικός και παραγωγικός (σαν να έχει χάλκινα έντερα): ~ µελετητής | 
ερευνητής ΣΥΝ. ακούραστος, ακαταπόνητος, ακατάβλητος. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
χαλκός + -έντερος < εντερον]. 

χαλκευµα (το) [αρχ.] {χαλκεύµ-ατος | -ατα, -άτων) (λόγ.) 1. καθετί 
κατασκευασµένο από χαλκό, χάλκινο σκεύος: ~ λαϊκής τέχνης ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
χάλκωµα 2. (µτφ.) καθετί που εξυφαίνεται εις βάρος κάποιου, ψευδής 
κατηγορία: όλα αυτά είναι ~ τού αντιπολιτευόµενου Τύπου, που στόχο τους 
έχουν να πλήξουν την κυβέρνηση ΣΥΝ. συκοφαντία, σκευωρία, 
µηχανορραφία. 

χαλκευς (ο) {χαλκ-έως | -είς, -έων) (λόγ.-σπάν.) ο τεχνίτης που κατεργάζεται 
τον χαλκό και γενικά τα µέταλλα: στην αρχαιότητα ο Ήφαιστος θεωρούνταν 
προστάτης των ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.-συχνότ.) χαλκιάς, χαλκουργός, χαλκευτής, 
χαλκωµατάς. [ΕΤΥΜ αρχ. (ήδη µυκ. ka-ke-u) < χαλκός]. 

χάλκευση (η) [1864] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. (κυριολ.) η 
κατεργασία (τού χαλκού), η κατασκευή (αντικειµένου από χαλκό): η ~ 
προτοµής | αγάλµατος | γλυπτού 2. (µτφ.) η δηµιουργία, η µορφοποίηση 
(κάποιου πράγµατος): η ~ συνειδήσεων είναι έργο το οποίο επωµίζονται οι 
παιδαγωγοί ΣΥΝ. πλάσιµο 3. (µτφ.-κακόσ.) η κατασκευή ψεύτικων 
κατηγοριών, η δηµιουργία σκευωριών: η ~ ψευδών ειδήσεων/ συνωµοσιών 
ΣΥΝ. δολοπλοκία, µηχανορραφία. 

χαλκευτήριο (το) {χαλκευτηρί-ου | -ων} (λόγ.) το εργαστήριο τού χαλκευτή, 
εργαστήριο στο οποίο γίνεται κατεργασία τού χαλκού και κατασκευάζονται 
χάλκινα αντικείµενα ΣΥΝ. (λόγ.) χαλκείο, (λαϊκ.) χαλκουργείο, 
χαλκωµατάδικο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χαλκευτήριον < αρχ. χαλκεύω + παραγ. επίθηµα -τή-ριον, πβ. 
κ. κλαδευ-τήριον]. 

χαλκευτής (ο) [µτγν.] (λόγ.) 1. ο τεχνίτης που κατεργάζεται τον χαλκό και 
γενικά τα µέταλλα, που κατασκευάζει αντικείµενα από χαλκό ΣΥΝ. (λόγ.) 
χαλκεύς, (λαϊκ.) χαλκιάς, χαλκουργός, χαλκωµατάς 2. (µτφ.) αυτός που πλάθει 
κάτι, που δηµιουργεί ΣΥΝ. δηµιουργός, πλάστης ANT. χαλαστής 3. (µτφ.-
κακόσ.) αυτός που µηχανορραφεί, που πλάθει συκοφαντίες: ~ ψευδών 
ειδήσεων | πληροφοριών/ κατηγοριών | γεγονότων ΣΥΝ. µηχανορράφος, 
συκοφάντης, σκευωρός. 

χαλκευτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον χαλκευτή και την 
τέχνη του, δηλ. την κατεργασία τού χαλκού: ~ εργαλείο | µέθοδος 2. 
χαλκευτική (η) η τέχνη τής κατεργασίας τού χαλκού και γενικά των µετάλλων 
για την κατασκευή χρηστικών ή άλλων αντικειµένων. 

χαλκεύω ρ. µετβ. {χάλκ-ευσα, -εύθηκα (καθηµ. -εύτηκα), -ευµένος} 1. (κυριολ.-
σπάν.) κατεργάζοµαι (τον χαλκό), κατασκευάζω (κάτι) επε-ξεργαζόµενος τον 
χαλκό: ~ την προτοµή κάποιου 2. (µτφ.) δίνω µορφή σε (κάτι), δηµιουργώ: 
ελάχιστοι πνευµατικοί άνθρωποι χαλκεύουν συνειδήσεις ΣΥΝ. πλάθω 3. (µτφ.-
κακόσ.) κατασκευάζω ψεύτικες κατηγορίες, πλάθω σκευωρίες: οι εφηµερίδες 
τής αντιπολίτευσης χαλκεύουν συστηµατικά ειδήσεις και πληροφορίες || «το 
καθεστώς χαλκεύει νέα δεσµά για τον λαό» (εφηµ.) || «όχι µόνο δεν ενισχύεται η 
αυτοτέλεια τής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλ' αντιθέτως χαλκεύονται τα 
δεσµά τής εξάρτησης της από την κυβέρνηση» (εφηµ.). [ΕΤΎΜ. αρχ. < χαλκεύς 
(βλ.λ.). Η µτφ. σηµ. ήδη αρχ.]. 

Χάλκη (η) 1. νησί των ∆ωδεκανήσων ∆. τής Ρόδου και ΝΑ. τής Τήλου 
2. νησί τής Προποντίδας, που ανήκει στα Πριγκιποννήσια, γνωστό 
για την περίφηµη Θεολογική του Σχολή. — Χαλκίτης (ο), Χαλκίτισσα 
(η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, που οφείλεται στα ορυχεία χαλκού, τα οποία 
υπήρχαν στο νησί κατά την αρχαιότητα]. 

Χαλκηδών (η) {Χαλκηδόν-ος, -α} πόλη τής Β∆. Μικράς Ασίας στις ακτές τού 
Βοσπόρου, γνωστή από την Οικουµενική Σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε εκεί 
το 451. Επίσης Χαλκηδόνα. [ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, πιθ. < χαλκός + παραγ. 
επίθηµα -ηδών (ίσως µέσω τ. *Καλχ-ηδών, πβ. χάλκη - κάλχη)]. 

χαλκιάς (ο) {χαλκιάδες} (λαϊκ.) τεχνίτης που κατεργάζεται τον χαλκό και τα 
άλλα µέταλλα, που κατασκευάζει χάλκινα αντικείµενα ΣΥΝ. (λόγ.) χαλκεύς, 
χαλκευτής, χαλκουργός, (λαϊκ.) χαλκωµατάς. [ΕΤΥΜ. µεσν. < χαλκέας (µε 
συνίζηση) < αρχ. χαλκεύς, πβ. κ. φονιάς -φονεύς]. 

Χαλκίδα (η) πόλη, πρωτεύουσα τού νοµού Ευβοίας. — Χαλκιδαίος (ο), 
Χαλκιδαία (η), χαλκιδαίικος. -η, -ο κ. χαλκιδικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. Χαλκίς, -ίδος < χαλκός, λόγω τής ευρύτατα διαδεδοµένης κατεργασίας 
χαλκού στην περιοχή]. 

Χαλκιδική (η) 1. χερσόνησος τής Κ. Μακεδονίας 2. νοµός Χαλκιδικής νοµός 
που περιλαµβάνει την παραπάνω χερσόνησο µε πρωτεύουσα τον Πολύγυρο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, που οφείλεται στην εγκατάσταση Ευβοέων αποίκων 
από τη Χαλκίδα (βλ.λ.) κατά τον 8ο αι. π.Χ.]. 

χάλκινος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει κατασκευαστεί από χαλκό: ~ σκεύος | 
νόµισµα | αντικείµενο | άγαλµα || ΜΟΥΣ. ~ όργανα (πνευστά µουσικά όργανα 
από ορείχαλκο, στα οποία ο ήχος παράγεται µε τη δόνηση των χειλιών, όπως 
λ.χ. η σάλπιγγα) ΣΥΝ. χαλκωµατένιος, µπα-κιρένιος, (λόγ.-σπάν.) χαλκούς. 

χαλκό- κ. χαλκό- κ. χαλκ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν: 1. ότι κάτι σχετίζεται µε τον χαλκό: χαλκο-γραφία, χαλκ-ωρυχείο, 
χαλκο-τυπία 2. ότι κάτι έχει το χρώµα και τις αποχρώσεις τού χαλκού: χαλκό-
ξανθος, χαλκο-πράσινος. [ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. 
χαλκό-δετος, χαλ-κό-τυπος), που προέρχεται από το ουσ. χαλκός και 
εµφανίζεται επίσης σε ελληνογενή ξένα σύνθ. (λ.χ. ιταλ. calco-grafia)]. 

χαλκογόνα (τα) ΧΗΜ. τα στοιχεία τής έκτης οµάδας τού περιοδικού συστήµατος 
(οξυγόνο, θείο, σελήνιο, τελούριο, πολώ\αο) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΠΜ.). 

χαλκογράφηµα (το) [1834] {χαλκογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} το έργο, η 
εικόνα που φιλοτεχνείται µε τη µέθοδο τής χαλκογραφίας ΣΥΝ. (συνεκδ.) 
χαλκογραφία, γκραβούρα. 

χαλκογραφία (η) [1822] {χαλκογραφιών} 1. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η τέχνη τής εγχάραξης 
πάνω σε πλάκα χαλκού εικόνων που προορίζονται για τύπωση, η χαρακτική 
σε χαλκό 2. (συνεκδ.) η εικόνα, το έργο που φιλοτεχνείται µε τον παραπάνω 
τρόπο ΣΥΝ. χαλκογράφηµα, γκραβούρα 
3. (κατ' επέκτ.) η χαρακτική σε οποιοδήποτε µέταλλο µε ποικίλες τε 
χνικές µεθόδους. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < ιταλ. calcografia]. 

χαλκογραφικός, -ή, -ό [1736] αυτός που σχετίζεται µε τη χαλκογραφία ή τον 
χαλκογράφο: ~ τεχνική | µέθοδος. — χαλκογραφικ-ά | -ώς επίρρ. 

χαλκονράφος (ο/η) [µεσν.] χαράκτης χαλκογραφηµάτων. 
χαλκογραφώ ρ. µετβ. [1782] (χαλκογραφείς... | χαλκογράφησα} δηµιουργώ µε 

την τεχνική τής χαλκογραφίας, χαράσσω σε χάλκινη πλάκα (εικόνα) για 
εκτύπωση. 

χαλκόδετος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι δεµένος ή ζωσµένος µε ελάσµατα 
^χαλκού: ~ βιβλίο | λαβή ξίφους. 

χαλκοειδης, -ής, -ές [αρχ.] {χαλκοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε χαλκό, που έχει το χρώµα τού χαλκού: ~ µέταλλο | έντοµο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης,-ης, -ες. 

χαλκόηχος, -η, -ο [1875] αυτός που ο ήχος του µοιάζει µε τον ήχο χάλκινων 
µουσικών οργάνων. 

χαλκοµανία (η) [1889] {χαλκοµανιών} εικόνα φιλοτεχνηµένη µε τη µέθοδο τής 
λιθογραφίας πάνω σε λεπτή µεµβράνη επικολληµένη σε χαρτί, από το οποίο 
µπορεί να µεταφερθεί σε άλλη (λεία) επιφάνεια, λ.χ. γυαλί, µέταλλο, ξύλο 
κ.λπ.: το παιδί γέµισε τον τοίχο χαλκοµανίες || κολλήσαµε χαλκοµανίες πάνω 
στα πασχαλινά αβγά- ΦΡ. (µτφ.) (α) κάνω (κάποιον) χαλκοµανία χτυπώ 
άσχηµα (κάποιον), τον δέρνω πολύ (β) γίνοµαι χαλκοµανία γίνοµαι λειώµα, 
συντρίβοµαι τελείως. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. calcomania (νόθο συνθ.), µε παρετυµολ. 
επίδρ. τού ουσ. χαλκός, < calco «έκτυπο, αντίγραφο» (< ρ. calcare «πατώ, 
συµπιέζω -αντιγράφω» < λατ. calcare < calx, -eis «φτέρνα») + mania < αρχ. 
µα- 



χαλκόξανθος 1929 χαλώ 
 

via]. 
χαλκόξανθος. -η, -ο [1833] αυτός που έχει χρώµα ξανθό, το οποίο 
µοιάζει µε το χρώµα τού χαλκού: ~ µαλλιά ΣΥΝ. πυρρόξανθος. 

χαλκοπλάστης (ο) [µτγν.] {χαλκοπλαστών} πρόσωπο που ασχολείται 
µε τη χαλκοπλαστική, ο γλύπτης που δουλεύει σε χαλκό. 

χαλκοπλαστικός, -ή, -ό [1865] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τέχνη 
τής κατεργασίας τού χαλκού: ~ εργαλείο | µέθοδος 2. (ειδικότ.) χαλ-
κοπλαστική (η) η κατεργασία τού χαλκού και ιδίως η γλυπτική σε 
χαλκό: ασχολείται µε τη ~. 

χαλκοπρασινος, -η, -ο [1893] αυτός που έχει το πράσινο χρώµα τού 
σκουριασµένου χαλκού: ~ πρόσωπο (αυτό που φαίνεται πρασινωπό 
λόγω κάποιας ασθένειας) ΣΥΝ. ωχροπράσινος. 

χαλκός (ο) {χωρ. πληθ.) 1. ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Cu), 
ελατό, όλκιµο και ευκατέργαστο, που απαντά στη φύση υπό µορφήν 
ενώσεων µε οξυγόνο ή Odo και έχει χρώµα κιτρινέρυθρο ώς κοκκινωπό 
(βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.): ανθρακικός | χλωριούχος | θειικός (θειικό 
άλας τού χαλκού, γνωστό στην ένυδρη µορφή του και ως γα-
λαζόπετρα) | θειούχος (απαντά στη φύση σε µορφή ορυκτού) | νιτρι-
κός ~ || αντικείµενο από ~ || κατεργασία τού | ορυχείο χαλκού (για την 
κατασκευή όπλων και χρηστικών ή καλλιτεχνικών αντικειµένων) 2. 
ΙΣΤ. Εποχή τού Χαλκού αρχαία φάση στην εξέλιξη τού υλικού πολιτι-
σµού, που ακολούθησε τη Νεολιθική Εποχή και στην Ελλάδα άρχισε 
πριν από το 3.000 π.Χ. 
[ETYM. αρχ. (ήδη µυκ. ka-ko), αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο από γλώσσα 
τής Εγγύς Ανατολής µέσω τής Κύπρου, όπου υπήρχαν ορυχεία χαλ-
κού. Όσοι µελετητές δεν αποδέχονται την άποψη περί δανείου κι-
νούνται κυρ. σε τρεις ετυµολ. κατεύθυνσης: (α) Ορισµένοι συνδέουν 
τη λ. µε ρωσ. zelézo «σίδηρος», λιθ. gelezis, που ανάγονται σε I.E. 
*ghel(e)gh-, ρίζα η οποία χρησιµοποιείται για διάφορα είδη µετάλ-
λων (β) Αν θεωρηθεί ότι η λ. ανάγεται σε βασική σηµ. «κόκκινο µέ-
ταλλο», έχει προταθεί η σύνδεση µε το ουσ. κάλχη | χάλκη | χάλχη 
«πορφυρή βαφή» (γ) Από παλιά υποστηρίζεται η άποψη περί σηµιτ. 
προελ. (από τη Φοινικική, τη Σουµεριακή ή την Αραµαϊκή) ή ακόµη 
από ανατολική λ. hapalki- «σίδηρος», αλλά η ακριβής σηµ. των σηµιτ. 
όρ. δεν είναι σαφώς προσδιορισµένη]. 

χαλκοτύµπανο (το) {χαλκοτυµπάν-ου | -ων} ΜΟΥΣ. τύµπανο µε χάλ-
κινο ή ορειχάλκινο δίσκο. 

χαλκοτυπία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η κατεργασία τού χαλκού, η 
χαλκουργία ΣΥΝ. χάλκευση, χαλκευτική, χαλκοτυπική 2. µέθοδος 
ανάγλυφης εκτύπωσης, κυρ. χαρτονοµισµάτων. 

χαλκοτυπικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη χαλκοτυπία (βλ.λ.): 
~ εργαλείο | µέθοδος ΣΥΝ. χαλκευτικός, χαλκουργικός 2. χαλκοτυπική 
(η) [αρχ.] η τέχνη τής κατεργασίας τού χαλκού ΣΥΝ. χαλκευτική, 
χαλκοπλαστική, χαλκουργική. 

χαλκοτύπος (ο) [αρχ.] (αρχαιοπρ.) πρόσωπο που σφυρηλατεί, που 
κατεργάζεται τον χαλκό ΣΥΝ. (λόγ.) χαλκεύς, χαλκευτής, χαλκοπλά-
στης, χαλκουργός, (λαϊκ.) χαλκιάς, χαλκωµατάς. 

χαλκουργείο (το) [µτγν.] το εργαστήριο τού χαλκουργού ΣΥΝ. (λόγ.) 
χαλκείο, (λαϊκ.) χαλκωµατάδικο. 

χαλκουργία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η κατεργασία τού χαλκού µε 
στόχο την κατασκευή ή/και διακόσµηση χρηστικών, καλλιτεχνικών ή 
άλλων αντικειµένων τέχνη γνωστή από την αρχαιότητα ΣΥΝ. χαλ-
κουργική, χαλκοπλαστική, χαλκευτική, χάλκευση, χαλκοτυπία. 

χαλκουργικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη χαλκουργία 
ή τον χαλκουργό: ~ εργαλείο | µέθοδος ΣΥΝ. χαλκευτικός, χαλκο-
πλαστικός, χαλκοτυπικός 2. χαλκουργική (η) η τέχνη τής κατεργα-
σίας τού χαλκού ΣΥΝ. χαλκουργία, χαλκευτική, χαλκοπλαστική, χαλ-
κοτυπική. 

χαλκούργός (ο) (λόγ.) πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε τη 
χαλκουργία (βλ.λ.) ΣΥΝ. χαλκεύς, χαλκευτής, (λαϊκ.) χαλκιάς. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < χαλκός + -ουργός < έργον]. 

χαλκούς, -ή, -ούν (λόγ.-σπάν.) χάλκινος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χαλκούς (-έο-) < χαλκός, πβ. κ. χρυσούς, σιδηρούς]. 

χαλκούχος, -ος, -ο [1840] (λόγ.) αυτός που περιέχει χαλκό: -µετάλ-
λευµα | πέτρωµα | σκεύασµα ΣΥΝ. χαλκοφόρος. [ΕΤΥΜ. <χαλκός + -
ούχος < έχω]. 

χαλκοφορος, -ος/-α, -ο αυτός που περιέχει (πολύ) χαλκό, πλούσιος σε 
χαλκό: ~ µετάλλευµα | πέτρωµα ΣΥΝ. χαλκούχος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
χαλκός + -φόρος (< φέρω)]. 

χαλκόχρωµος, -η, -ο αυτός που έχει το χρώµα τού χαλκού, κοκκι-
νωπός. 

χαλκοχυτική (η) [1892] η τέχνη τής κατασκευής χρηστικών και καλ-
λιτεχνικών αντικειµένων µε χύτευση λειωµένου χαλκού σε καλούπια 
ΣΥΝ. χαλκουργία, χαλκοπλαστική. [ΕΤΥΜ < χαλκός + -χυτικός (< 
χυτός)]. 

χάλκωµα (το) [αρχ.] [χαλκώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. σκεύος ή 
εργαλείο, ιδίως αντικείµενο καθηµερινής χρήσεως, κατασκευασµένο 
από χαλκό: τρίβω | γυαλίζω | γανώνω τα - ΣΥΝ. µπακίρι 2. (ειδικότ.) 
χαλκώµατα (τα) όλα τα σκεύη (ταψιά, κατσαρόλες κ.λπ.) που έπαιρ-
νε προίκα η νύφη 3. (σπάν.) ο χαλκός. 

χαλκωµατάδικο (το) το χαλκουργείο (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λόγ.) χαλκείο. 
[ΕΤΥΜ. < χαλκωµατάς, -άδες + παραγ. επίθηµα -ικο, πβ. κ. σιδεράδ-
ικο]. 

χαλκωµατάς (ο) [µεσν.] {χαλκωµατάδες} (λαϊκ.) ο χαλκουργός (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. χαλκευτής, χαλκοπλάστης, χαλκουργός. 

χαλκωµατένιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) κατασκευασµένος από χαλκό (βλ.λ.): 
~ ταψί/ κατσαρόλα ΣΥΝ. χάλκινος, µπακιρένιος. 

χαλκωρυχείο (το) [µτγν.] ορυχείο χαλκού, µεταλλείο από το οποίο 
εξάγεται χαλκός. 

χαλκωρόχος (ο) πρόσωπο που εξορύσσει χαλκό, ο εργάτης χαλκω- 

ρυχείου. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < χαλκός + -ωρύχος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < αρχ. ορύσσω]. 

χαλνώ ρ. → χαλώ 
χαλοόµι (το) {χαλουµ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) λευκό σκληρό τυρί, που 

παράγεται στην Κύπρο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. χαλούµιν < αραβ. khallum]. 
χάλυβας (ο) {χωρ. πληθ.) µεταλλικό κράµα σιδήρου και άνθρακα σε 

µικρή ποσότητα, σκληρό, ανθεκτικό, ευήλατο, ελαστικό και κατεργά-
σιµο, χρησιµοποιείται ευρύτατα για την κατασκευή εργαλείων και 
µηχανών υψηλών προδιαγραφών, µεταλλικών σκελετών, σκευών καθη-
µερινής χρήσης, αρχιτεκτονικών µελών κ.λπ.: ανοξίδωτος (αυτός που 
περιέχει χρώµιο και νικέλιο σε αναλογία µεγαλύτερη τού 10%, που δεν 
οξιδώνεται) | απαραµόρφωτος (αυτός που δεν µεταβάλλεται ούτε και 
όταν υποβάλλεται σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες) | πρωτόχυτος (αυτός 
που παρασκευαζόταν παλαιότ. µε τήξη στο χωνευτήριο) | πυρίµαχος ~ 
|| τα σκεύη που χρησιµοποιούµε καθηµερινά στην κουζίνα (λ.χ. κουτά-
λια, µαχαίρια, κατσαρόλες) είναι κατασκευασµένα από ~ ΣΥΝ. ατσάλι. 
Επίσης (λόγ.) χάλυψ {χάλυβος}. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. χάλυψ, -υβος < εθνωνύµιο Χάλυβες, λαός που ζούσε Ν. 
τού Εύξεινου Πόντου και κατεργαζόταν το µέταλλο. Αγν. ετύµου. Για 
την προταθείσα σύνδεση µε το ανατολ. hapalki- «σίδηρος» ισχύουν 
όσα αναφέρονται στη λ. χαλκός]. 

χαλύβδινος, -η, -ο [1889] 1. αυτός που είναι φτειαγµένος από χάλυβα: 
~ εξάρτηµα | πλάκα ΣΥΝ. ατσαλένιος 2. (µτφ.) (α) αυτός που δεν 
κάµπτεται, που δεν λυγίζει ούτε υποχωρεί: ~ θέληση | φρόνηµα | πίστη 
| αποφασιστικότητα ΣΥΝ. ακατάβλητος (β) αυτός που έχει µεγάλη 
αντοχή ή ανθεκτικότητα, που δεν υφίσταται κόπωση ή φθορά: ~ 
νεύρα | υγεία ΣΥΝ. ακαταπόνητος. 
[ΕΤΥΜ < χάλυβας + παραγ. επίθηµα -ινος, ενώ το -δ- οφείλεται σε 
παρετυµολ. επίδρ. τού ουσ. µόλυβδος]. 

χαλυβδώνω [1895] κ. χαλυβώνω [1766] ρ. µετβ. {χαλύβδω-σα, -θη-
κα, -µένος} 1. µετατρέπω (τον σίδηρο) σε χάλυβα µε ειδική επεξεργα-
σία ΣΥΝ. χαλυβοποιώ 2. ενισχύω την ανθεκτικότητα (µεταλλικού 
αντικειµένου) προσθέτοντας χάλυβα (ως επίστρωση) ΣΥΝ. ατσαλώνω 
3. (µτφ.) κάνω (κάποιον/κάτι) πιο ανθεκτικό, πιο ισχυρό ή πιο πεί-
σµονα: οι πρώτες αποτυχίες χαλύβδωσαν το πείσµα του για διάκριση || 
(µεσοπαθ.) µέσα στη µάχη χαλυβδώθηκε και τίποτα πια δεν τον 
φόβιζε ΣΥΝ. ισχυροποιώ, δυναµώνω, ενισχύω. — χαλύβδωση (η). 
[ΕΤΥΜ. < χάλυβας (το -δ- οφείλεται στην παρετυµολ. επίδρ. τού µόλυ-
βδος) + παραγ. επίθηµα -ώνω]. 

χαλυβοβιοµηχανία (η) [χαλυβοβιοµηχανιών} η βιοµηχανία κατα-
σκευής και επεξεργασίας χάλυβα ΣΥΝ. χαλυβουργία. 

χαλυβοποιώ ρ. µετβ. {χαλυβοποιείς... | χαλυβοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} µετατρέπω (τον σίδηρο) σε χάλυβα ΣΥΝ. χαλυβδώνω. — 
χαλυβοποίηση (η), χαλυβοποιείο (το). 

χαλυβουργείο (το) [1812] εργοστάσιο παραγωγής ή επεξεργασίας 
χάλυβα ΣΥΝ. χαλυβοποιείο. 

χαλυβουργία (η) [1889] {χαλυβουργιών} 1.η βιοµηχανική επεξεργα-
σία χάλυβα, το σύνολο των τεχνικών και των διεργασιών παραγωγής 
και κατεργασίας του 2. (γενικότ.) η βαριά µορφή τής µεταλλουργίας 
σιδήρου 3. ο βιοµηχανικός κλάδος παραγωγής και κατεργασίας χά-
λυβα ΣΥΝ. χαλυβοβιοµηχανία. — χαλυβουργικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < 
χάλυβας + -ουργία (< -ουργός < έργο)]. 

χαλυβώνω ρ. → χαλυβδώνω 
χαλώ (κ. -άω) κ. (λαϊκ.-σπάν.) χαλνώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χαλ-άς... | χά-

λασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. καταστρέφω (κάτι), ώστε να είναι 
πια άχρηστο: έριξε το ρολόι κάτω και το χάλασε || ~ µια κούκλα | µια 
καρέκλα || το πλύσιµο µε ζεστό νερό χαλάει τα µάλλινα || (µτφ.) µου 
χάλασε την ηρεµία µου µε τις φωνές του 2. προκαλώ βλάβη (σε κάτι), 
ώστε να χρειάζεται επιδιόρθωση: ~ το κασετόφωνο | το βίντεο 3. 
γκρεµίζω ή κατεδαφίζω: θα χαλάσουν το παλιό σπίτι, για να χτίσουν 
πολυκατοικία- ΦΡ. (α) χαλώ τον κόσµο (i) προκαλώ µεγάλη αναστά-
τωση, κυρ. διαµαρτυρόµενος για κάτι, αντιδρώντας έντονα σε κάτι: 
ένας κύριος χαλούσε τον κόσµο, γιατί δεν του επέτρεπαν να δει τον 
διευθυντή (ii) κάνω µεγάλη φασαρία: προσπαθούµε να κοιµηθούµε κι 
οι γείτονες χαλούν τον κόσµο µεσηµεριάτικα! (β) χαλάω κόσµο ση-
µειώνω µεγάλη επιτυχία: η τελευταία του ταινία χάλασε κόσµο κά-
νοντας ρεκόρ εισιτηρίων 4. υποβαθµίζω την ποιότητα (πράγµατος), 
µειώνω την αξία του: αυτό το µαγαζί έχει χαλάσει τα γλυκά | τα υφά-
σµατα | τα ρούχα του || (µτφ.) ο ανταγωνιστικός και βιαστικός τρόπος 
ζωής έχει χαλάσει την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων ΣΥΝ. υπο-
βαθµίζω, φτηναίνω, (λόγ.) ευτελίζω 5. (µτφ.) προκαλώ την αποδιοργά-
νωση, τη διάλυση (πράγµατος): µ'αυτά που κάνει, θα χαλάσει το σπίτι 
του | την οικογένεια του 6. διακόπτω τη σχέση (φιλική, οικονοµική 
κ.λπ.) που έχω µε κάποιον: ~ µια φιλία | συµφωνία | συνεργασία· ΦΡ. 
τα χαλάω (µε κάποιον) παύω να έχω σχέση, κυρ. ερωτική (µε κά-
ποιον): ο Τάκης τα χάλασε µε την Άννα || δεν είναι πια µαζί· τα 'χουν 
χαλάσει ANT. τα φτειάχνω 7. µαταιώνω, αποτρέπω την ολοκλήρωση 
(πράγµατος): ~ ένα σχέδιο | µια προσπάθεια || αύριο θα πάµε εκδρο-
µή, αν δεν µας τα χαλάσει ο καιρός || είχαµε κανονίσει βραδινή έξοδο, 
αλλά µας τα χάλασε η επίσκεψη της 8. (κυρ. για συναισθηµατικές 
καταστάσεις) επηρεάζω αρνητικά, ανατρέπω: ~ το κέφι | τη διάθεση | 
τη χαρά | την καρδιά κάποιου- ΦΡ. (λαϊκ.-οικ.) (κάτι) µε χαλάει (κάτι) 
µου προκαλεί πρόβληµα ή δυσαρέσκεια, µε ενοχλεί: «Γιατί, εσένα σε 
χαλάει να µας φιλοξενήσουν αυτοί και να µην πληρώσουµε και 
τίποτα;» 9. κάνω (κάτι) λιγότερο επιθυµητό ή ελκυστικό, µειώνω την 
απόλαυση από κάτι: έτσι όπως λέει τα ανέκδοτα, τα χαλάει || ~ την 
πλάκα | την έκπληξη | τη βραδιά- ΦΡ. (καθηµ.) το | τη χαλάω 
(κάποιου) καταστρέφω ένα ωραίο κλίµα, µια ευχάριστη κατάσταση 
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(στην οποία βρίσκονται άλλοι): έλα και συ µαζί µας, µη µας το χαλάς! || πάνω 
που είχαµε έρθει στο κέφι, άρχισαν να τσακώνονται και µας τη χάλασαν 10. 
βλάπτω την αισθητική αρτιότητα (πράγµατος): αυτό το µεγαθήριο χαλάει την 
οµορφιά τού τοπίου || αυτό το σηµάδι τής χαλάει το πρόσωπο || το φινάλε χαλάει 
όλο το κοµµάτι 11. κακο-µαθαίνω (κάποιον) ή επηρεάζω (κάποιον) αρνητικά 
στη συµπεριφορά και στο ήθος: του έκανε όλα τα χατίρια και τον χάλασε || 
αυτά τα υποκείµενα που συναναστρέφεται, θα τον χαλάσουν (θα τον δια-
φθείρουν) || «ένας εργατικός είχε µείνει, µου τον χαλάσατε κι αυτόν!», είπε ο 
διευθυντής 12. επιβαρύνω ή προκαλώ τη λειτουργική βλάβη οργάνου, προξενώ 
αρρώστια: θα χαλάσει το στοµάχι του µε τις αηδίες που τρώει || ~ την υγεία µου | 
τα µάτια µου 13. (σπάν.-λο-γοτ.) φονεύω, σκοτώνω: του 'στησαν καρτέρι, να 
τον χαλάσουν 14. ανταλλάσσω ένα νόµισµα µεγάλης αξίας µε άλλα άλλα 
µικρότερης αξίας που όλα µαζί έχουν την αξία τού ανταλλασσοµένου 
νοµίσµατος: έχεις να µου χαλάσεις ένα δεκαχίλιαρο σε χιλιάρικα; 15. χαραµίζω, 
δαπανώ χωρίς αποτέλεσµα ή κατά τρόπο υπερβολικό: ~ πολλά λεφτά για ρούχα 
|| χάλασε µία περιουσία γι' αυτό το σπίτι || ~ τον καιρό µου | την ώρα µου || 
χάλασε τη ζωή της | τα νιάτα της µε αυτό τον άνθρωπο- ΦΡ. (α) (παροιµ.) τον 
αράπη κι αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς βλ. λ. αράπης (β) δεν χαλάω 
χατίρι | χάρη (σε κάποιον) πραγµατοποιώ ό,τι µου έχει ζητηθεί, ικανοποιώ τις 
επιθυµίες (κάποιου), τα αιτήµατα που µου διατυπώνονται: στη γυναίκα του δεν 
χαλάει ποτέ χατίρι ♦ (αµετβ.) 16. καταστρέφοµαι, φθείροµαι, ώστε να είµαι πια 
άχρηστος: αν µπει νερό µέσα στον µηχανισµό του, θα χαλάσει το ρολόι || (µτφ.) 
µε τη φασαρία αυτή χάλασε ο ύπνος µου 17. παθαίνω βλάβη, παύω να 
λειτουργώ: έχει χαλάσει η τηλεόραση, θέλει επισκευή· ΦΡ. (α) χαλάει ο κόσµος 
(i) υπάρχει µεγάλη αναστάτωση: ~ µε τις αποκαλύψεις για το νέο σκάνδαλο 
ΣΥΝ. (γίνεται) χαµός (ii) γίνεται πολύς λόγος για κάτι, υπάρχει πολύ µεγάλο 
ενδιαφέρον για κάτι: ~ µε τις εξελίξεις στη µοριακή βιολογία (β) δεν χάλασε 
(κι) ο κόσµος | δεν θα χαλάσει (κι) ο κόσµος για κάτι που δεν χρειάζεται να 
προκαλέσει σοβαρή ανησυχία, που είναι συνηθισµένο ή ασήµαντο και οι 
επιπτώσεις του πολύ περιορισµένες ή ασήµαντες: ~, αν αργήσεις πέντε λεπτά 
στη δουλειά σου! (γ) ο κόσµος να χαλάσει ό,τι και αν γίνει, υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες: ~, εγώ θα πάω διακοπές || ~, πρέπει να τελειώσει αυτή η εκκρεµότητα 
|| ~, εγώ θα πω την αλήθεια 18. γίνοµαι χειρότερης ποιότητας, χάνω την αξία 
µου: έχουν χαλάσει πια τα φρούτα, δεν έχουν τη γεύση που είχαν παλιά- ΦΡ. χά-
λασε η µανέστρα | η µαγιονέζα (µτφ.) για κάτι που δεν ευοδώθηκε, που πήγε 
στραβά παρά τις προσδοκίες 19. (για σχέσεις επαγγελµατικές, ερωτικές κ.λπ.) 
διακόπτοµαι, παύω να ισχύω: η συµφωνία χάλασε στα συµβόλαια την τελευταία 
στιγµή || όταν χαλάει µια σχέση, συνήθως φταίνε και οι δύο 20. (µτφ.) παύω να 
υφίσταµαι, διαλύοµαι: ποιος ξέρει τι έγινε και χάλασε ο γάµος τους 21. 
µαταιώνοµαι, µένω ανολοκλήρωτος: το σχέδιο χάλασε, γιατί κάποιος µίλησε 
στην αστυνοµία 22. (κυρ. για συναισθηµατικές καταστάσεις) επηρεάζοµαι αρ-
νητικά, ανατρέποµαι: πώς να µη χαλάσει η διάθεση του µ'αυτά που άκουσε; 23. 
δεν έχω το επιθυµητό αποτέλεσµα, δεν έχω τον επιθυµητό αντίκτυπο, χάνω 
την ουσία µου: φυσικά χάλασε η έκπληξη µε τόσα υπονοούµενα που είχες 
πετάξει || αν το παρακάνεις, χαλάει η πλάκα! 24. χάνω την αισθητική µου 
αρτιότητα, γίνοµαι λιγότερο ωραίος: όλη η σύνθεση χαλάει από αυτή τη 
λεπτοµέρεια || µε τα χρόνια χάλασε πολύ το πρόσωπο της || χάλασε µετά την 
εγκυµοσύνη 25. (κυρ. για ανθρώπινα όργανα) αρρωσταίνω, αποκτώ πάθηση: µ' 
αυτό το αδύνατο φως που διαβάζει, χάλασαν τα µάτια του || αν τρως συνέχεια 
γλυκά, θα χαλάσουν τα δόντια σου! 26. αλλοιώνοµαι, υφίσταµαι ανεπιθύµητες 
βλάβες: βάλε το φαγητό στο ψυγείο, να µη χαλάσει 27. διαφθείροµαι ηθικά, 
υφίσταµαι την αρνητική επίδραση (κάποιου): πάει χάλασε κι αυτός, όλο ψευτιές 
είναι τελευταία || ήταν καλό παιδί, αλλά µ ' αυτούς που έµπλεξε, έχει χαλάσει 
πολύ! 28. (για τον καιρό) επιδεινώνοµαι: χάλασε ο καιρός, χειµώνιασε! 29. (η 
µτχ. χαλασµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δαπανώ, σπάζω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χαλώ (-άω), αρχική σηµ. «χαλαρώνω, λύνω», αβεβ. ετύ-µου. Το αρχαιότερο θ. 
απαντά στον αόρ. χαλάς)σ)αι (απρφ.), αλλά η επιχειρηθείσα αναγωγή σε τ. 
*χαλός (< *gha-lo-s) δεν αποδεικνύεται. Εξίσου αβέβαιη είναι η συσχέτιση µε 
αρµ. xal «παιγνίδι», xalam «παίζω» ή xalal «ήσυχος, φιλικός», αφού εµφανίζει 
ιδιαίτερα σηµαντική µορφολογική και σηµασιολογική απόσταση]. 

χαµάδα (η) (λαϊκ.) ώριµος καρπός ελιάς που έχει πέσει στο έδαφος. [ΕΤΥ-Μ < 
χάµω + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. κ. λιακ-άδα]. 

χαµαί επίρρ. (αρχαιοπρ.) χάµω, καταγής ΣΥΝ. κάτω. [ΕΤΥΜ αρχ., µε 
δυσερµήνευτη κατάλ. -αι (πβ. κ. πάλ-αι, παρ-αί), η οποία αποτελεί πιθ. 
υπόλειµµα αρχ. τοπικής πτώσεως µέσω τ. *χαµά (πβ. κ. λατ. hum! «χαµαί» - 
humus «χώµα»). Το θ. χαµ- ανάγεται σε I.E. *(dh)ghm-, συνεσταλµ. βαθµ. τής 
ρίζας που απαντά στο ουσ. χθων, χθονός (βλ.λ.)]. 

χαµαιλέοντας (ο) {-α κ. -ος | -όντων) 1. δενδρόβια, εντοµοφάγος σαύρα µήκους 
17-25 εκατοστών, µε χαρακτηριστική ικανότητα να αλλάζει ταχύτατα το 
χρώµα της προσαρµοζόµενη στο φυσικό της περιβάλλον µετακινείται 
εξαιρετικά αργά, διαθέτει µεγάλη ουρά για να βοηθείται στην αναρρίχηση της, 
επιµήκη γλώσσα µε την οποία συλλαµβάνει τη λεία της, ενώ τα κωνικά, 
εξογκωµένα µάτια της µπορούν να περιστρέφονται προς κάθε κατεύθυνση και 
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο ΣΥΝ. (λαϊκ.) χαµολιός 2. (µτφ. ως 
χαρακτηρισµός) άνθρωπος που προσαρµόζει τις ιδέες, τις αρχές και τα 
φρονήµατα του στο εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον κατά το συµφέρον του, 
χωρίς ποτέ να έχει ειλικρινή και σταθερή τοποθέτηση ο ίδιος: αυτοί που 
επιβιώνουν τελικά, είναι οι ~ των πολιτικών παρασκηνίων, που τα έχουν καλά 
µε όλες τις ηγεσίες! Επίσης (λόγ.) χαµαιλέων [αρχ.] {χαµαιλέοντος}. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. χαµαιλέων < χαµαί + λέων, οπότε η κυριολεκτική σηµ. θα 
ήταν «λιοντάρι που έρπει»]. 

χαµαιλεόντεΐΌς, -α, -ο [1897] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται ή µοιάζει µε τον 
χαµαιλέοντα· (ειδικότ. µτφ.) αυτός που προσαρµόζει τη συµπεριφορά του στο 
εκάστοτε περιβάλλον: «ένας πολιτικός µε - προσαρµοστικότητα» (εφηµ.). 

χαµαιλεοντισµός (ο) (κακόσ.) η προσαρµογή των ιδεών, των αρχών και των 
πεποιθήσεων κάποιου στο εκάστοτε κοινωνικό ή άλλο περιβάλλον σύµφωνα 
µε το συµφέρον του. 

χαµαίµηλον (το) [µτγν.] {χαµαιµήλ-ου | -ων} (λόγ.) το χαµοµήλι (βλ.λ.). 
χαµαιτυπείο (το) (λόγ.) 1. ο οίκος ανοχής, το πορναο ΣΥΝ. µπορντέλο 2. 

(γενικότ.) κάθε κακόφηµο στέκι, τόπος όπου συγκεντρώνονται άνθρωποι τού 
υποκόσµου 3. (µτφ.) χώρος στον οποίο επικρατεί ανη-θικότητα. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χαµαιτυπεϊον < χαµαιτύπη «πόρνη» < χαµαί «χάµω» + -τύπη 
< αρχ. τύπτω]. 

χαµαίφυτο (το) {χαµαιφύτ-ου | -ων} (λόγ.) καθένα από τα φυτά που οι οφθαλµοί 
τους βρίσκονται κοντά ή µόλις πάνω από το έδαφος, κυρ. κατά τη διάρκεια τού 
χειµώνα, και συνήθ. έχουν χαµηλό ύψος και ξυλώδη βλαστό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. chamaephyte]. 

χαµάλης (ο) {χαµάληδες} (λαϊκ.) 1. ο αχθοφόρος (βλ.λ.) 2. (µτφ.) πρόσωπο που 
εκτελεί τις δύσκολες, κουραστικές δουλειές: αυτός έκανε τον - κι οι άλλοι 
κέρδιζαν τη δόξα || ήταν ο ~ τού κόµµατος, αναλάµβανε όλες τις κουραστικές 
και βαριές εργασίες 3. (µειωτ.) ο χυδαίος βωµολόχος, ο πρόστυχος άνθρωπος: 
όχι να πέσω και στο στόµα των ~! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hamal]. 

χαµαλιάτικα (τα) (λαϊκ.) τα χρήµατα που παίρνει ως αµοιβή ο χαµάλης ΣΥΝ. 
αχθοφορικά. [ΕΤΥΜ < χαµάλης + παραγ. επίθηµα -ιάτικα, πβ. κ. µην-ιάτικο]. 

χαµαλίκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. επίστρωµα που στερεώνεται µε λουριά στην 
πλάτη αχθοφόρου, για να διευκολύνει τη µεταφορά τού φορτίου του 2. (κ. ως 
επίρρ.) µεταφέροντας κανείς κάποιον πάνω στην πλάτη του: τον πήρε ~ µέχρι 
το σπίτι του. [ΕΤΥΜ#< χαµαλίκι]. 

χαµαλίκι (το) {χαµαλικιού | χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η εργασία και το 
επάγγελµα τού χαµάλη 2. η καταναγκαστική βαριά δουλειά µε την οποία 
επιφορτίζεται κάποιος, κάθε δουλειά που εκτελείται ως αγγαρεία: τον είχαν 
στην οργάνωση µόνο για το ~ κι όχι για να παίρνει αποφάσεις ΣΥΝ. 
χαµαλοδουλειά. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hamallik < hamal «χαµάλης»]. 

χαµάλικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που ανήκει, αναφέρεται ή ταιριάζει σε χαµάλη: 
~ δουλειά. — χαµάλικα επίρρ. 

χαµαλοδουλειά (η) (λαϊκ.) βαριά και άχαρη εργασία, που γίνεται ως αγγαρεία, 
σκληρή και επίπονη εργασία ΣΥΝ. χαµαλίκι. 

χαµάµ (το) {άκλ.} 1. λουτρό που αποτελείται από σειρά δωµατίων 
διαφορετικής θερµοκρασίας (υγρής θερµότητας)· στο πρώτο ο επισκέπτης 
κάθεται σε θερµό (ξύλινο ή µαρµάρινο) ανάκλιντρο και υποβάλλεται στην 
έκθεση ζεστού αέρα, σε άλλο δωµάτιο (τού κυρ. λουτρού) λούεται µε θερµό 
νερό που εκτοξεύεται µε πίεση από κρουνούς και στο τρίτο βυθίζεται ο ίδιος 
πρώτα σε δεξαµενή ζεστού νερού (οπότε κατόπιν κάθεται µε βαρύ σκέπασµα 
ακίνητος, για να ιδρώσει) και έπειτα βυθίζεται απευθείας σε δεξαµενή ψυχρού 
νερού για όσο χρόνο µπορεί· επιπλέον υπάρχουν αποδυτήρια, χώροι για 
ανάπαυση και για χειροµαλάξεις (µασάζ) ΣΥΝ. τούρκικα λουτρά 2. (µτφ.) 
κάθε πάρα πολύ ζεστός και κλειστός χώρος: µε τον καύσωνα το σπίτι είχε γίνει 
~ (πβ. λ. σάουνα). [ΕΤΥΜ < τουρκ. hamam < αραβ. hammäm]. 

χαµένος, -η, -ο 1. (α) αυτός που δεν βρίσκεται πια στην κατοχή ή στη διάθεση 
κάποιου: βρήκε το - δαχτυλίδι || ο~ Παράδεισος || η ~ ευτυχία | νιότη || ~ 
πατρίδες (οι αρχαίες κοιτίδες τού ελληνισµού, που σήµερα ανήκουν σε άλλα 
κράτη, λ.χ. η Μ. Ασία, ο Πόντος κ.ά.) (β) αυτός που δεν υπάρχει πλέον: η ~ 
Ατλαντίδα 2. αυτός που έχει µείνει άγνωστος για πολύ χρόνο: βρέθηκε ένας 
ναός ~ στα βάθη τού Αµαζονίου 3. ηττηµένος ή ζηµιωµένος, αυτός που δεν 
ευνοείται από την έκβαση µιας διαδικασίας ή από µια κατάσταση: βγήκε ~ από 
αυτή τη συµφωνία || (ως ουσ.) οι ~ τού πολέµου || υποστηρίζει πάντα τους ~ || οι 
- τής ζωής (αυτοί που δεν κατάφεραν να επιτύχουν κοινωνικά ή οικονοµικά) || 
στα χαρτιά βγαίνει πάντα ~ || παίρνω πίσω τα ~ (ξανακερδίζω όσα έχασα) 4. 
αυτός που έχει χάσει τον προσανατολισµό του, που δεν γνωρίζει πού 
βρίσκεται: περιπλανήθηκαν για µήνες χαµένοι στον ωκεανό || χαµένοι στο 
διάστηµα 5. αυτός που έχει αλλού τη σκέψη του, που δεν προσέχει ή δεν 
σκέφτεται: τον είδα και προχωρούσε σαν ~· ΦΡ. τα 'χω χαµένα (i) έχω 
σαστίσει, κυρ. από µεγάλη έκπληξη: τέτοιο θράσος πρώτη φορά βλέπω- τι να 
πω, ~! (ii) έχω χάσει τα λογικά µου, δεν ξέρω τι λέω: ο γέρος τα 'χει εντελώς 
χαµένα! 6. αυτός που έχει υποστεί βλάβη, που έχει καταστραφεί· στη ΦΡ. είµαι 
| πάω χαµένος για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος διατρέχει µεγάλο κίνδυνο, 
είναι καταδικασµένος: αν µάθει την αλήθεια, πάµε χαµένοι! || αν τον πάρει 
είδηση η µάννα του, είναι χαµένος 7. αυτός που δεν εκπληρώθηκε, που δεν 
πραγµατοποιήθηκε: ~ όνειρα | οράµατα | ελπίδες · 8. αυτός που γίνεται µάταια, 
που δεν φέρνει αποτέλεσµα: µην ασχολείσαι µαζί τους, είναι ~ υπόθεση || οι 
συµβουλές µου πήγαν χαµένες || ~ προσπάθεια | κόπος | λόγια || µην αφήνεις τον 
καιρό να πηγαίνει ~· κάνε κάτι! ΦΡ. στα χαµένα χωρίς αποτέλεσµα: βλέπω τό-
σες προσπάθειες να πηγαίνουν ~ · 9. (για πρόσ.) αυτός που έχει χαµηλή ηθική 
ποιότητα: αυτός είναι ένας ~, ένα ρεµάλι! || (υβριστ.) φύγε από 'δώ, βρε χαµένε! 
ΦΡ. (µειωτ.) χαµένο κορµί παλιάνθρωπος, άν- 
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θρωπος χαµηλής ηθικής ΣΥΝ. τιποτένιος.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος, εµβρόντητος. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. χάνω]. 

χαµέρπεια (η) {χωρ. πληθ.) (λόγ.) 1. η ιδιότητα τού χαµερπούς ΣΥΝ. 
ποταπότητα, µικροπρέπεια, ευτέλεια 2. κάθε πράξη µικροπρέπειας, η 
χαµερπής συµπεριφορά ΣΥΝ. ποταπότητα. 

χαµερπής, -ής, -ές {χαµερπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που δείχνει χαµηλού 
επιπέδου συµπεριφορά, αναξιοπρεπή και µικροπρεπή, προκειµένου να επιτύχει 
τους στόχους του ΣΥΝ. ευτελής, ποταπός, τιποτέ-νιος, µικροπρεπής ΑΝΤ. 
υψηλός. — χαµερπώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜµτγν. < χαµ(αί) + -ερπής < έρπω]. 

χαµηλοβαθµος, -η, -ο αυτός που έχει χαµηλό βαθµό σε µια ιεραρχική κλίµακα: 
- υπάλληλος | προσωπικό ΑΝΤ. υψηλόβαθµος. 

χαµηλοβλεπουσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (συνήθ. ειρων.) γυναίκα που χαµηλώνει 
το βλέµµα της από σεµνότητα ή σεµνοτυφία ΣΥΝ. ντροπαλή, σεµνότυφη. 
[ΕΤΥΜ. < χαµηλός + βλέπω + επίθηµα -ούσα των µτχ., πβ. κ. ξανθο-µαλλ-
ούσα]. 

χαµηλοβλέφαρος, -η, -ο 1. αυτός που έχει µισόκλειστα τα βλέφαρα του, 
χαµηλωµένο το βλέµµα 2. (µτφ.) ντροπαλός. 

χαµηλοθωρης (ο) {χαµηλοθώρηδες}, χαµηλοθωρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) 1. (κυριολ.) αυτός που έχει χαµηλωµένο το βλέµµα του 2. (µτφ.) (α) 
πολύ ντροπαλός ΣΥΝ. χαµηλοβλέφαρος (β) αυτός που ξέρει να κρύβει τις 
πραγµατικές του προθέσεις, που δεν εκδηλώνει τις σκέψεις ή τις επιθυµίες του 
ΣΥΝ. ύπουλος, δόλιος. Επίσης χαµηλο-θωρούσα (η). [ΕΤΥΜ. < χαµηλός + -
θώρης < θωρώ]. 

χαµηλόµισθος, -η, -ο αυτός που έχει χαµηλό µισθό, που οι απολαβές από το 
επάγγελµα του είναι µικρές: ~ υπάλληλος || (κ. ως ουσ.) οι ~ πλήττονται από τη 
λιτότητα ΑΝΤ. υψηλόµισθος. 

χαµηλός, -ή, -ό 1. αυτός που σε σχέση µε τον µέσο όρο είναι τοποθετηµένος, 
βρίσκεται ή κινείται κοντά στο έδαφος, στο πάτωµα ή στην επιφάνεια τής γης: 
~ παράθυρο | ταβάνι | ράφι | φράχτης || ~ πτήση | µπαλιά ΑΝΤ. (υ)ψηλός 2. 
αυτός που το ύψος ή το βάθος του είναι µικρότερο από το αντίστοιχο τού 
µέσου όρου ή από το κανονικό: ~ υψόµετρο | ορεινός όγκος | στάθµη νερού || η 
κοίτη τού ποταµού είναι χαµηλή || ~ σκάφη || - παπούτσια | τακούνια ΣΥΝ. 
ρηχός, κοντός ΑΝΤ. ψηλός, βαθύς 3. αυτός που έχει κατεύθυνση προς το 
έδαφος: ~ βλέµµα | µατιά 4. (για τόπο) αυτός που έχει µικρό υψόµετρο ή βρί-
σκεται σε πεδιάδα ή κοντά στο επίπεδο τής θάλασσας 5. χαµηλά (τα) σηµείο 
µε µικρό υψόµετρο: πώς νιώθεις εκεί κάτω στα ~; ΦΡ. (πα-ροιµ.) απ' τα ψηλά 
στα χαµηλά κι απ' τα πολλά στα λίγα βλ. λ. ψηλός 6. αυτός που σχηµατίζει 
βαθιά καµπύλη, που κατεβαίνει αρκετά: -ντεκολτέ ΣΥΝ. βαθύς 7. αυτός που 
αντιστοιχεί στην αρχή ή στις κατώτερες θέσεις µιας κλίµακας κατατάξεως, 
µετρήσεως ή αξιολογήσεως: ~ εισόδηµα | κλιµάκιο | επίδοση | βαθµολογία | 
κόστος | αρτηριακή πίεση | τάση ρεύµατος | τιµές προϊόντων | κοινωνικά 
στρώµατα | ναύλος | κόµιστρο | ζήτηση | µισθός | ποσοστό | υψόµετρο | ακρο-
αµατικότητα | δηµοτικότητα | ταχύτητα || ~ ταχύτητες (η πρώτη και η δεύτερη) || 
~ ορατότητα | παραγωγή | ρυθµός || φαγητό µε ~ περιεκτικότητα σε θερµίδες || ~ 
θερµοκρασία ΑΝΤ. υψηλός 8. αυτός που κινείται στις κατώτερες νότες τής 
µουσικής κλίµακας: ~ νότες | φωνή | ήχος | τόνος- ΦΡ. (άνθρωπος) χαµηλών 
τόνων για µετριοπαθή άνθρωπο, που αποφεύγει τις συγκρούσεις και τις οξείες 
αντιπαραθέσεις, που ακολουθεί γενικά ήπια και διαλλακτική στάση 9. αυτός 
που δεν έχει ένταση, δύναµη: λέω κάτι µε ~ φωνή || ~ προφίλ (αγγλ. low 
profile) 10. (µτφ.) αυτός από τον οποίο απουσιάζει το σθένος, που δηλώνει 
κατάπτωση, εγκατάλειψη ή αδιαφορία: ~ φρόνηµα | ηθικό 11. ΜΕΤΕΩΡ. 
βαροµετρικό χαµηλό βλ. λ. βαροµετρικός. — (υποκ.) χα-µηλούτσικος, -η/-ια, 
-ο, χαµηλά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επίρρ. χαµαί (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ηλός, πβ. κ. 
τρυφ-ηλός, σφριγ-ηλός]. 

χαµηλόστεγος, -η, -ο [1880] χαµηλοτάβανος (βλ.λ.). 
χαµηλοσυνταξιουχος (ο) συνταξιούχος µε χαµηλή σύνταξη. 
χαµηλοτάβανος, -η, -ο αυτός που έχει χαµηλή οροφή, χαµηλό ταβάνι: ~ 

δωµάτιο | σπίτι ΣΥΝ. χαµηλόστεγος ΑΝΤ. ψηλοτάβανος. 
χαµηλοτάκουνος, -η, -ο (για υποδήµατα) αυτός που έχει χαµηλό τακούνι: ~ 

παπούτσι | γόβα ΑΝΤ. ψηλοτάκουνος. 
χαµηλότοκος, -η, -ο αυτός που έχει, αποδίδει ή επιβαρύνεται µε χαµηλό 

επιτόκιο: ~ δάνειο | κατάθεση | οµόλογο. 
χαµηλόφωνος, -η, -ο 1. αυτός που έχει χαµηλή φωνή ή µιλά σιγανά ΑΝΤ. 

υψηλόφωνος 2. αυτός που λέγεται ή τραγουδιέται µε χαµηλή φωνή: ~ 
εκτέλεση | σχόλιο ΑΝΤ. υψηλόφωνος. — χαµηλόφωνα | χα-µηλοφώνως [1866] 
επίρρ. 

χαµήλωµα (το) [µεσν.] {χαµηλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η µείωση τού ύψους 
(ενός πράγµατος): το ~ τής φωνής | τής έντασης | των τιµών ΣΥΝ. µείωση, 
ελάττωση ΑΝΤ. ύψωση, µεγάλωµα, αύξηση 2. η τοποθεσία που βρίσκεται σε 
χαµηλό υψόµετρο ή σε συγκριτικά χαµηλότερο επίπεδο από τις γύρω περιοχές 
ΑΝΤ. ύψωµα. 

χαµηλώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {χαµήλω-σα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(κάτι) χαµηλό ή χαµηλότερο, µειώνω το ύψος: ~ έναν τοίχο | φράχτη ΑΝΤ. 
υψώνω 2. επιµηκύνω (κάτι) προς τα κάτω: ~ µια φούστα | τις κουρτίνες ΣΥΝ. 
µακραίνω ΑΝΤ. κονταίνω 3. κατεβάζω, τραβώ (κάτι) προς τα κάτω, το κάνω 
να στραφεί ή να µετακινηθεί προς τα κάτω: ~ τις τέντες | τα πανιά || ~ τα 
γυαλιά µου, για να δω κάτι ΣΥΝ. κατεβάζω ΑΝΤ. ανεβάζω ΦΡ. (α) χαµηλώνω 
τα µάτια | το βλέµµα στρέφω το βλέµµα µου προς τα κάτω: ~ από φόβο | 
ντροπή (β) (µτφ.) χαµηλώνω τη µύτη µου γίνοµαι λιγότερο υπερόπτης: καλά 
θα κάνει να χαµηλώσει λίγο τη µύτη του, γιατί έχει πολυπάρει αέρα 4. κάνω (κά- 

τι) λιγότερο, µειώνω την ένταση ή την ποσότητα του: χαµήλωσε την τηλεόραση 
| τη µουσική, προσπαθούµε να κοιµηθούµε || ~ το φως | την ταχύτητα | τους 
ρυθµούς παραγωγής | τη θερµοκρασία τού φούρνου || ~ την τιµή προϊόντος 
(φτηναίνω) || (µτφ.) ~ τους τόνους µιας συζήτησης ΣΥΝ. µειώνω ΑΝΤ. αυξάνω- 
ΦΡ. (µτφ.) χαµηλώνω τη φωνή γίνοµαι λιγότερο διεκδικητικός, µειώνω τις 
απαιτήσεις µου: πες του να χαµηλώσει λίγο τη φωνή, γιατί το έχει παρακάνει ♦ 
(αµετβ.) 5. γίνοµαι χαµηλός ή χαµηλότερος: « να χαµήλωναν τα βουνά...» 
(δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. κονταίνω ΑΝΤ. ψηλώνω 6. γίνοµαι λιγότερο βαθύς: την 
περίοδο τού καλοκαιριού το ποτάµι χαµηλώνει ΑΝΤ. βαθαίνω 7. σκύβω: 
χαµήλωσε, για να περάσει από τη χαµηλή πόρτα 8. κινούµαι προς τα κάτω: το 
αεροπλάνο χαµήλωνε, για να προσγειωθεί || ο ήλιος πήρε να χαµηλώνει ΣΥΝ. 
κατεβαίνω ΑΝΤ. ανεβαίνω 9. γίνοµαι λιγότερο έντονος, µειώνοµαι ως προς την 
ποσότητα µου, ελαττώνοµαι: χαµήλωσε η ταχύτητα | η ένταση | η φωνή | το 
φως | η θερµοκρασία || έχουν χαµηλώσει πολύ οι τόνοι ΣΥΝ. µειώνοµαι ΑΝΤ. 
αυξάνοµαι. 

χαµίνι (το) [1845] {χαµιν-ιού | -ιών} (κακόσ.) το αλητάκι, παιδί τού δρόµου 
ΣΥΝ. αλητόπαιδο, αλάνι, αλητάκος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. gamin «αλητόπαιδο», αρχική σηµ. «βοηθός 
υαλοποιού», αβεβ. ετύµου, ίσως γερµ. αρχής, πβ. γερµ. Gamel «ανόητος 
νέος». Τη λ. πρωτοχρησιµοποίησε ο I. Σκυλίτσης στη µετάφραση των Αθλίων 
τού Β. Ουγκό]. 

Χαµίτες (οι) [1866] {Χαµιτών} (παλαιότ.) οι λαοί τής Β. Αφρικής, οι οποίοι 
έχουν τα χαρακτηριστικά τής λευκής φυλής και αποτελούν ιδιαίτερο κλάδο τής 
µεσογειακής φυλής. — χαµιτικός, -ή, -ό. [ΕΤΎΜ. Από το όν. τού Χαµ, γυιου 
τού Νώε και προγόνου των αφρικανικών λαών]. 

χαµιτοσηµιτικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. χαµιτοσηµιτική γλώσσα κάθε γλώσσα που 
ανήκει στην οικογένεια γλωσσών η οποία ανάγεται σε κοινή µητέρα-γλώσσα, 
που µιλιόταν στην περιοχή τής Σαχάρας µεταξύ τής όγδοης και έκτης χιλιετίας 
π.Χ. και στην οποία ανήκουν γλώσσες τής Β. Αφρικής και τής ΝΑ. Ασίας, 
όπως η Αραβική, η Αµχαρική, η Εβραϊκή και η Χάουσα- (κατ' επέκτ.) αυτός 
που αχνίζεται µε τις παραπάνω γλώσσες και τους λαούς που τις µιλούν: ~ 
προέλευση. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. hamito-semitisch]. 

χαµό- κ. χαµό- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάτι: 1. βρίσκεται χαµηλά: 
χαµό-δεντρο 2. γίνεται χωρίς ένταση, ελαφρά: χαµογελώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
υποκοριστικός. 
[ΕΤΎΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίρρ. 
χάµω]. 

χαµογελασµα (το) [1790] {χαµογελάσµ-ατος | -ατα, -άτων} το χαµό-γελο 
(βλ.λ.). 

χαµογελαστός, -ή, -ό 1. αυτός που χαµογελά, που έχει πρόσχαρο ύφος: ~ 
πρόσωπο | βλέµµα | παιδί ΣΥΝ. πρόσχαρος ΑΝΤ. σκυθρωπός, κατσούφης 2. 
αυτός που εκδηλώνεται µε χαµόγελο: ~ απάντηση. — χαµογελαστά επίρρ. 

χαµογέλιο (το) (λογοτ.) το χαµόγελο (βλ.λ.). 
χαµόγελο (το) 1. ελαφρά σύσπαση τού προσώπου, κατά την οποία 

ανασηκώνονται οι άκρες των χειλιών, συνήθ. χωρίς να ανοίξει το στόµα, για 
την έκφραση κυρ. θετικών συναισθηµάτων (λ.χ. χαράς, ευχαρίστησης, 
ηρεµίας, ικανοποίησης) ή των προθέσεων, των σκέψεων κάποιου: πλατύ | 
ζεστό | ειρωνικό | πικρό | προσποιητό | σαρκαστικό | παγωµένο | ηλίθιο ~ || 
σφιγµένο | συγκρατηµένο | σφιχτό ~||~ ευτυχίας | τρυφερότητας || προχωρούσαν 
µε το ~ στα χείλη ΣΥΝ. χαµογέλιο, χαµογελασµα, (λόγ.) µειδίαµα- ΦΡ. (α) σκάω 
χαµόγελο χαµογελώ (ενώ ήµουν σοβαρός): µόλις άκουσε τα ευχάριστα νέα, 
έσκασε χαµόγελο (β) κόβεται το χαµόγελο (κάποιου) (κάποιος) διακόπτει 
απότοµα το χαµόγελο του: όταν της ανακοίνωσαν ότι δεν θα πάρει άδεια, της 
κόπηκε το χαµόγελο 2. (µτφ.) χαµόγελα (τα) η ευχαρίστηση, η ικανοποίηση: η 
δηµοσκόπηση προκάλεσε χαµόγελα στην ηγεσία τού κόµµατος || πολλά ~ βλέπω, 
τι καλό συνέβη; ΦΡ. χαµόγελο ώς τ' αφτιά πολύ µεγάλη ευχαρίστηση, χαρά, η 
οποία εκφράζεται στο ύφος, στο πρόσωπο κάποιου: είχε ένα ~ µετά τη νίκη 
του στις εκλογές 3. (συνεκδ.) το άνοιγµα για τον λαιµό σε µπλούζες, φορέµατα, 
τού οποίου το κόψιµο φτάνει από ώµο σε ώµο. — (υποκ.) χαµογελάκι (το). 
[ΕΤΎΜ. < χαµογελώ (υποχωρητ.)]. 

χαµογελώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {χαµογελάς... | χαµογέλασα} ♦ 1. (αµετβ.) 
συσπώ ελαφρά το πρόσωπο, ανασηκώνοντας τις άκρες των χειλιών µου: τους 
ζήτησε να χαµογελάσουν για τη φωτογραφία || χαµογελούσε ευτυχισµένη | µε 
πίκρα || ~ πλατιά ΣΥΝ. (λόγ.) µειδιώ ♦ 2. (µετβ.) απευθύνω (σε κάποιον) 
χαµόγελο: του χαµογέλασε πονηρά || σε ποιον χαµογελάς; || όλοι της 
χαµογέλασαν ευγενικά || µας χαµογέλασε µε σηµασία | µε νόηµα (υπονοώντας 
κάτι) ■ ΦΡ. η τύχη χαµογελά (σε κάποιον) η τύχη ευνοεί (κάποιον): η τύχη 
τού χαµογέλασε-κέρδισε τον πρώτο λαχνό τού λαχείου. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
χαµογελώ < χάµω + γελώ]. 

χαµόδεντρο (το) [µεσν.] δέντρο χαµηλού ύψους, θάµνος. 
χαµοζωή (η) η άθλια, φτωχική και µίζερη ζωή: δεν άντεξε τη ~. 
χαµοθεος (ο) (λαϊκ.) (κυριολ.) επίγειος θεός- (µτφ.) ο προστάτης, ο βοηθός 

(κάποιου): (παροιµ.) «κάθε δουλειά θέλει και χαµοθεό» || «έχεις χαµοθεό, έχεις 
και πανωθεό». 

χαµοκελλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το χαµόσπιτο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
χάµω + -κέλλα < κελλί]- 

χαµοκερασιά (η) η φραουλιά. [ΕΤΥΜ < µεσν. χαµαικερασία, µε συνίζηση και 
προσαρµογή σε ά συνθ. χαµό-, < µτγν. χαµαικέρασος]. 

χαµοκέρασο (το) η φράουλα. 
χαµόκλαδο (το) κάθε χαµηλό κλαδί που έχει φυτρώσει κοντά στο έδαφος, που 

ακουµπά στη γη. 



χαµοκυλιέµαι 1932 χαντζαριά 
 

χαµοκυλιέµαι ρ. αµετβ. αποθ. {χαµοκυλίσ-τηκα, -µένος} (λαϊκ.) κυ-
λιέµαι κατάχαµα, στο έδαφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

χαµολούλουδο (το) µικρό και χαµηλό λουλούδι ή λουλούδι που µόλις 
έχει φυτρώσει. 

χαµοµήλι (το) {χαµοµηλ-ιού | -ιών} 1. ετήσιο ποώδες φυτό, που τα 
φύλλα και τα άνθη του διατάσσονται όπως τής µαργαρίτας, καλ-
λιεργείται ως φαρµακευτικό ή για το αιθέριο έλαιο που εξάγεται από 
αυτό και χρησιµοποιείται για την παρασκευή σαµπουάν, καλλυντι-
κών και ως αρωµατικό ΣΥΝ. χαµοµηλιά 2. το αφέψηµα που παρα-
σκευάζεται από αυτό το φυτό και έχει χαρακτηριστικές φαρµακευ-
τικές ιδιότητες, για τις οποίες χρησιµοποιείται ως τονωτικό, κατα-
πραϋντικό και αντισπασµωδικό. Επίσης χαµόµηλο [µεσν.] κ. χαµαί-
µηλο [µτγν.]. — (υποκ.) χαµοµηλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού µεσν. χαµόµηλον < µτγν. χαµαίµηλον < χαµαί + 
µήλον]. 

χαµοµήλια (η) το χαµοµήλι ως φυτό. 
χαµοµηλόλαδο (το) το αιθέριο έλαιο που εξάγεται από τα άνθη τού 

χαµοµηλιού (βλ. κ. λ. χαµοµήλι). 
χαµοπερδικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (παλαιότ.) το ορτύκι (βλ.λ.). 
χαµός (ο) 1. η οριστική απώλεια: ο - τής αθωότητας | τής νεότητας 

ΣΥΝ. χάσιµο, απώλεια 2. η εξαφάνιση προσώπου (και σπανιότ.) πράγ-
µατος: ο ξαφνικός ~ του είναι ακόµα ανεξήγητος || (υβριστ.) άι στον 
χαµό! (χάσου) 3. (ειδικότ.) ο θάνατος: ο ~ τού µεγάλου ποιητή βύθισε 
τη χώρα στο πένθος ΣΥΝ. απώλεια 4. (οικ.) (α) η µεγάλη αναστάτωση 
από κοσµοσυρροή: στη συναυλία έγινε ~ || κάθε χρόνο παραµονές 
Χριστουγέννων στα µαγαζιά γίνεται ~ ΣΥΝ. κοσµοπληµύρα, κοσµοχα-
λασιά (β) η µεγάλη αναστάτωση, κατάσταση µεγάλης έντασης και 
αναταραχής: στο συνέδριο τού κόµµατος θα γίνει ~! || όταν ήχησαν οι 
σειρήνες, έγινε - στους δρόµους- όλοι έτρεχαν στα καταφύγια || φύγε, 
γιατί θα γίνει ~, αν συνεχίσεις! || (εµφατ.) έγινε ο ~! (µε τονισµένο το 
ο) ΣΥΝ. το σώσε- ΦΡ. χαµός στο ίσιωµα βλ. λ. ίσιωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εκφραστικός. [ΕΤΥΜ µεσν. < χάνω, κατά τα ουσ. σε -µός, πβ. κ. τριγ-
µός, καη-µός]. 

χαµοσερνω ρ. µετβ. {χαµόσυρ-α, -θηκα, -µένος) (λαϊκ.) σέρνω (κάτι) 
στη γη, κατάχαµα. 

χαµόσπιτο (το) χαµηλοτάβανο, φτωχικό σπίτι, πρόχειρα κατασκευα-
σµένο από φτηνά υλικά ΣΥΝ. χαµοκέλλα. 

χάµου επίρρ. → χάµω 
χαµούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κ. χαµούρης (ο) {χαµούρηδες} (σηµ. 

2) (λαϊκ.-υβριστ.) 1. φθηνή πόρνη τού δρόµου, που δεν διαθέτει δω-
µάτιο και κρεβάτι, αλλά εκδίδεται στην ύπαιθρο 2. (γενικότ.) πρόσω-
πο εξευτελισµένο, ανυπόληπτο, ανήθικο. — χαµούρικος, -η/-ια, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < λατ. camura, θηλ. τού επιθ. camur «καµπύλος», τεχν. όρ., 
πιθ. δάνειο. Για τη σηµασιολ. εξέλιξη πβ. κ. το µεσν. κούρβα «καµπύ-
λη - πόρνη» (< λατ. curba)]. 

χάµουρα (τα) (χωρ. γεν.} (λαϊκ.) τα εξαρτήµατα που τοποθετούνται 
πάνω στα υποζύγια για την ίππευση, τη φόρτωση ή το ζέψιµό τους 
ΣΥΝ. σαγή. [ΕΤΥΜ < ρουµ. hamuri, πληθ. τού ham «σαγή ίππου»]. 

χαµουρεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {χαµουρεύτηκα} (οικ.) ανταλλάσσω 
ερωτικά χάδια (µε άλλο πρόσωπο). — χαµούρεµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

χαµουτζής (ο) {χαµουτζήδες} (µειωτ.) σύµφωνα µε κατοίκους τής Β. 
Ελλάδας, ο κάτοικος τής Νότιας Ελλάδας και ειδικότ. ο παλαιοελ-
λαδίτης. [ΕΤΥΜ. < χάµω | χάµου + παραγ. επίθηµα -τζής]. 

χαµπάρι κ. χαµπέρι (το) {χαµπαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η είδηση, τα νέα: 
τι χαµπάρια; (τι νέα;) || τι χαµπέρια µάς φέρνεις; ΦΡ. παίρνω χαµπάρι 
παίρνω είδηση, αντιλαµβάνοµαι (κάτι): τόση φασαρία γίνεται γι ' 
αυτό το θέµα κι αυτός δεν έχει πάρει χαµπάρι || αν σε πάρει χαµπάρι 
ότι τον κοροϊδεύεις, χάθηκες! ΣΥΝ. καταλαβαίνω, (µτφ.) µυρίζοµαι. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. haber «είδηση»]. 

χαµπαριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χαµπάριασα} (λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 1. απο-
κτώ αντίληψη (κάποιου πράγµατος): δεν χαµπαριάζει τίποτε! ΣΥΝ. 
αντιλαµβάνοµαι, καταλαβαίνω 2. έχω γνώσεις (σε συγκεκριµένο θέ-
µα): τι χαµπαριάζεις από µηχανές; || χαµπαριάζεις τίποτε από Αγγλι-
κά; 3. λαµβάνω υπ' όψιν µου, συνυπολογίζω (κάτι): αν θέλει κάτι, δεν 
χαµπαρίζει τίποτα και κανέναν ΣΥΝ. λογαριάζω, υπολογίζω ♦ (αµετβ.) 
4. αντιλαµβάνοµαι: πού να χαµπαρίσει, αυτός είναι εντελώς χαζός! 
5. (µτφ.-αρνητ.) δεν έχω γνώση ή αίσθηση ενός πράγµατος: δεν χα-
µπαρίζει αυτός από ευγένεια και τρόπους! ΣΥΝ. κατανοώ Επίσης χα-
µπαρίζω. 

habeas corpus λατ. (προφέρεται χάµπεας κόρπους) ελλην. να 
(κατ)έχεις (το) σώµα (σου)- νόµος τού 1679 στην Αγγλία, ο οποίος 
ισχύει ώς σήµερα (συµπληρωµένος µε µεταγενέστερους νόµους) στη 
Μ. Βρετανία και στις αγγλοσαξονικές χώρες και προστατεύει τον πο-
λίτη από αδικαιολόγητη κράτηση και δίωξη του. 

χάµπουργκερ (το) {άκλ.} 1. κιµάς σε σχήµα µπιφτεκιού που τηγα-
νίζεται 2. έδεσµα που πωλείται συνήθ. σε καταστήµατα έτοιµου φα-
γητού (φαστ-φουντ) και αποτελείται από δύο ηµισφαιρικά ψωµάκια, 
ανάµεσα στα οποία τοποθετείται το παραπάνω µπιφτέκι και άλλα 
συνοδευτικά (κέτσαπ, µαγιονέζα, τυρί, σαλάτα κ.λπ.), ανάλογα µε το 
είδος. — (υποκ.) χαµπουρνκεράκι (το). [ΕΤΥΜ; < αγγλ. hamburger 
(ενν. steak) < γερµ. Hamburg «Αµβούργο»]. 

χαµπουργκεράδικο (το) το κατάστηµα που πουλά χάµπουργκερ. 
χαµσίνι κ. χαµψίνι (το) [1898] (λαϊκ.) δυνατός, ξηρός και ζεστός άνε-

µος τής Αιγύπτου, που πνέει από την έρηµο. 
[ΕΤΥΜ; < αραβ. khamsin «πενήντα», επειδή ορισµένες φορές ο άνεµος 
αυτός διαρκούσε πενήντα ηµέρες]. 

χάµστερ (το) {άκλ.} τρωκτικό µε κοντή ουρά και τρίχωµα, που µετα-
φέρει την τροφή του µε µεγάλους θυλάκους στο εσωτερικό των πα-
ρειών του, είναι νυκτόβιο και τρέφεται κυρ. µε καρπούς, σπόρους και 
χόρτα- χρησιµοποιείται ως πειραµατόζωο αλλά συνηθίζεται και ως 
κατοικίδιο. — (υποκ.) χαµστεράκι (το). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. hamster < γερµ. Hamster < αρχ. γερµ. hamastro, πβ. κ. 
αρχ. σαξ. hamstra]. 

χαµψίνι (το) → χαµσίνι 
χάµω επίρρ. (λαϊκ.) καταγής, στο έδαφος. Επίσης χάµου. [ΕΤΥΜ 

µεσν. < χάµαι < αρχ. χαµαί (βλ.λ.), µε αναβιβασµό τού τόνου και 
κατάλ. -ω κατά τα επιρρ. έξω, επάνω, κάτω. o τ. χάµου κατά τα 
παντού, πού, αλλού]. 

Χ.Α.Ν. (η) Χριστιανική Αδελφότητα Νέων. 
χαν (ο) {άκλ.} ο χαγάνος (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ; < τουρκ. han < µογγολ. hän]. 
Χαναάν (η) {άκλ.} Π.∆.-Κ.∆. παράκτια περιοχή τής Α. Μεσογείου Θα-

λάσσης µε κέντρο τη Φοινίκη· η Παλαιστίνη. — Χαναναίος (ο), Χα-
ναναία (η), χαναανιτικός, -ή, -ό κ. χαναναϊκός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. 
kn'n | (mât) kina[jjii «(χωρά) τής Χαναάν», από το όν. τού γυιού τού 
Χαµ και εγγονού τού Νώε. Το τόπων. συνδ. µε την ονοµ. Χνά, την 
οποία ο Εκαταίος ο Μιλήσιος αποδίδει στη Φοινίκη]. 

χάνδακας (ο) {χανδάκων} 1. το χαντάκι (βλ.λ.) 2. (παλαιότ. µε κεφ.) 
το Ηράκλειο Κρήτης. Επίσης χάνδαξ [µτγν.] {χάνδακος}. [ΕΤΥΜ Βλ. 
λ. χαντάκι, Ηράκλειο]. 

χάνδρα (η) → χάντρα 
Χ.Α.Ν.Θ. (η) Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης. 
χάνι (το) {χαν-ιού | -ιών} (παλαιότ.) πανδοχείο για την κατάλυση οδοι-

πόρων: το ~ τής Γραβιάς. [ΕΤΥΜ < τουρκ. han]. 
Χανιά (τα) {Χανίων} πόλη τής ∆. Κρήτης, πρωτεύουσα τού οµώνυµου 

νοµού (νοµός Χανίων). — Χανιώτης (ο), Χανιώτισσα (η), χανιώτικος, 
-η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου. Η τολµηρή αναγωγή τού τοπωνυµίου στο ουσ. 
χάννος δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Περισσότερο ικανο-
ποιητική φαίνεται η άποψη ότι το τοπωνύµιο ετυµολογείται από το 
(τουρκ.) χάνι µέσω τύπων τού πληθ. των χανιών | τα χανιά (επί βενε-
τικής κυριαρχίας τής Κρήτης µαρτυρείται η ονοµασία Lacanea)]. 

Hannibal ante portas λατ. (προφέρεται Χάνιµπαλ άν-τε πόρτας) ελ-
λην. ο Αννίβας προ των πυλών (ενν. τής Ρώµης)- για να δείξουµε ότι ο 
κίνδυνος είναι άµεσος και ορατός. 

χάννος (ο) (συνήθ. ορθ. χάνος) 1. θαλάσσιο ψάρι που µοιάζει πολύ µε 
την πέρκα, έχει καστανό και λευκό χρώµα, µικρά λέπια και η ουρά 
του είναι στρογγυλεµένη προς τα µέσα· συγγενεύει µε τον ροφό, τη 
σφυρίδα, το λαβράκι κ.λπ. 2. (µτφ.) ο ανόητος άνθρωπος: κοιτάζει | 
στέκει σαν - ΣΥΝ. (εκφραστ.) χάχας. 
[ΕΤΥΜ µτγν., µεταπλ. τ. τού αρχ. χάννα | -η µε αλλαγή γένους. Το αρχ. 
χάννα | -η είναι αβεβ. ετύµου, πιθ. εντάσσεται στην ετυµολ. οικογέ-
νεια των ρ. χαίνω, χάσκω (βλ.λ.), µε εκφραστ. διπλασιασµό -νν-, δη-
λώνοντας έτσι το ψάρι που ανοίγει πολύ το στόµα του. Η υπόθεση πε-
ρί αιγυπτιακής προελ. δεν ευσταθεί]. 

χάνος (ο) → χαγάνος 
χανουµισσα (η) {χανουµισσών} 1. µουσουλµάνα γυναίκα, κυρ. 

ενταγµένη σε χαρέµι 2. (γενικότ.) η Τουρκάλα, η Οθωµανή γυναίκα. 
—(υποκ.) χανουµάκι κ. χανούµι (το). 
[ΕΤΥΜ < χανούµ (< τουρκ. hanim) + παραγ. επίθηµα -ισσα, πβ. κ. βα-
σίλ-ισσα]. 

Χάνσα (η) 1. (κατά τον Μεσαίωνα στη ∆. Ευρώπη, κυρ. στη Γερµανία) 
σύµπραξη εµπόρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων τού εµπορί-
ου 2. η Χανσεατική Ένωση. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. hansa < µέσ. γερµ. hanse, που συνδ. µε αρχ. γερµ. hansa 
«εταιρεία»]. 

χανσεατικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Χάνσα 2. Χανσε-
ατική Ένωση µεσαιωνική σύµπραξη εκατόν πενήντα πόλεων τής Β. 
Γερµανίας και παρακείµενων χωρών για την προώθηση και προστα-
σία τού εµπορίου. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. hanseatisch < hansa 
(βλ. κ. χάνσα)]. 

χανσενικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. (επίσ.) ο λεπρός (βλ. λ. λέπρα). [ΕΤΥΜ Από 
το όν. τού Νορβηγού γιατρού και βοτανολόγου Gerhart H.A. Hansen 
(1841-1912), ο οποίος το 1874 ανακάλυψε το παθογόνο µικρόβιο τής 
λέπρας]. 

χαντάκι (το) {χαντακ-ιού | -ιών} επίµηκες σκάµµα ή φυσικό άνοιγµα 
τής γης σαν µικρή τάφρος, που αξιοποιείται συχνά για τη διοχέτευ-
ση τού νερού, λ.χ. για το πότισµα χωραφιού ή για την αποστράγγιση 
νερών ή τοποθέτηση αγωγών καλωδίων: ανοίγω | σκάβω ~. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. χανδάκιον, υποκ. τού µτγν. χάνδαξ, -ακος < αραβ. khandâq 
«τάφρος»]. 

χαντακώνω ρ. µετβ. {χαντάκω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) 
ρίχνω σε χαντάκι (κάποιον/κάτι), µε πρόθεση να του προκαλέσω βλά-
βη 2. (συνήθ. µτφ.) προκαλώ την καταστροφή (κάποιου) συνήθ. άθε-
λα του, τον παγιδεύω σε επικίνδυνη κατάσταση: ο δικηγόρος του τον 
χαντάκωσε σ'αυτή την υπόθεση || στην επιχείρηση που δουλεύει έχει 
χαντακωθεί- δουλεύει σαν χαµάλης και δεν έχει προοπτικές εξέλιξης. 
— χαντάκωµα (το). 

χαντζάρα κ. χατζάρα (η) (λαϊκ.) το µεγάλο χαντζάρι. 
χαντζάρι κ. χατζαρι (το) (χαντζαρ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) κοφτερό σπαθί 

µε µεγάλο, καµπύλο σχήµα, που χρησιµοποιούσαν οι µουσουλµάνοι, 
κυρ. οι Τούρκοι πολεµιστές και οι πειρατές. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
hançer]. 

χαντζαριά κ. χατζαριά (η) το χτύπηµα µε χαντζάρι ή χαντζάρα, καθώς 
και το σηµάδι ή η πληγή που προκαλεί αυτό. 



χαντζής 1933 χάνω 
 

χαντζής (ο) → χανιτζής 
χαντικαπ (το) {άκλ.} ελλην. υστέρηση 1. αγώνας ή διαγωνισµός στον 

οποίο οι συµµετέχοντες είτε επιβαρύνονται µε µειονεκτήµατα (όπως 
λ.χ. µε µεγαλύτερα βάρη, µακρύτερες αποστάσεις, λιγότερο χρόνο), 
αν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, είτε ευνοούνται µε αντίστοιχα 
πλεονεκτήµατα (λ.χ. µικρότερων βαρών, µικρότερων αποστάσεων, πε-
ρισσότερου χρόνου), αν υστερούν σε σωµατικά προσόντα, ώστε να 
εξισώνονται οι πιθανότητες όλων για νίκη 2. κάθε µειονέκτηµα που 
δυσκολεύει την επιτυχία, που αποτελεί εµπόδιο ΣΥΝ. πρόσκοµµα 3. 
σωµατική ή πνευµατική αναπηρία, η οποία κυρ. καθιστά τις κα-
θηµερινές δραστηριότητες δύσκολες ΣΥΝ. αναπηρία, ελάττωµα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. handicap < φρ. hand in cap «χέρι µέσα σε καπέλο», τρό-
πος συναλλαγής ή ανταλλαγής κατά τον οποίο (τον 17ο αι.) τα δύο 
µέρη και ο επιδιαιτητής τοποθετούσαν χρήµατα σε καπέλο, o επιδι-
αιτητής δήλωνε επίσης το ποσόν που έπρεπε να καταβάλει το ένα 
από τα δύο µέρη, ώστε η συναλλαγή να καταστεί ισορροπηµένη και 
συµφέρουσα, οι δε συναλλασσόµενοι έβγαζαν τα χέρια τους από το 
καπέλο γεµάτα ή άδεια, δηλ. αποδεχόµενοι ή αρνούµενοι τη ρύθµι-
ση]. 

χάντµπολ (το) {άκλ.} ελλην. χειροσφαίριση- οµαδικό παιχνίδι που 
παίζεται µε στρογγυλή µπάλα σε γήπεδο 40 επί 20 µέτρων (µε δύο µι-
κρά τέρµατα) µεταξύ δύο επταµελών οµάδων (από έξι παίκτες και 
έναν τερµατοφύλακα), οι οποίοι εναλλάσσουν τη µπάλα µε τα χέρια 
προσπαθώντας να επιτύχουν όσο το δυνατόν περισσότερα τέρµατα 
(γκολ) εις βάρος τής αντίπαλης οµάδας. — χαντµπολίστας (ο), χα-
ντµπολίστρια (η). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. handball < hand «χέρι» + ball 
«µπάλα»]. 

χάντρα (η) {χαντρών} 1. µικρό κοµµάτι, σφαιρικού ή κυλινδρικού 
σχήµατος, από σκληρό υλικό µε διαµπερή τρύπα, ώστε να περνιέται 
σε κλωστή, αλυσίδα, λουράκι, καρφίτσα κ.λπ. και να φοριέται ως κό-
σµηµα, στολίδι: οι ~ τού κοµπολογιού || γυάλινη | πλαστική ~ || πέρα-
σε στο παιδί µια ~ για το µάτι (γαλάζιου χρώµατος, µε σχέδιο σαν 
µάτι, που συνήθ. καρφιτσώνεται πάνω στα ρούχα τού µωρού, για 
προστασία από µάτιασµα) 2. (µτφ.) (α) το έντονο, λαµπερό και όµορ-
φο µάτι (β) µεγάλη σταγόνα: µία ~ δάκρυ κύλησε απ' τα µάτια ✈  3. 
χάντρες (οι) µικρά και στρογγυλά φασόλια. — (υποκ.) χοντρούλα κ. 
χαντρίτσα (η). [ETYM. µεσν., πιθ. αραβ. αρχής]. 

χάνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έχασα, χά-θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. καταλή-
γω να µην έχω (κάτι), λ.χ. λόγω ατυχήµατος: στο αεροδρόµιο έχασαν 
όλες τους τις αποσκευές 2. (α) παύω να έχω (κάτι) δικό µου ή πάνω 
µου (από απροσεξία και συνήθ. προσωρινά): έχασα την αλυσιδίτσα 
µου στην παραλία || ~ τα κλειδιά µου | τον αναπτήρα µου ANT. βρίσκω 
(β) παύω να έχω την κυριότητα ή την ιδιοκτησία (πράγµατος): ~ 
πολλά χρήµατα | µια περιουσία στα χαρτιά || έβαλε το σπίτι υποθήκη 
και το έχασε- ΦΡ. (παροιµ.) έχασε | µη χάσει η Βενετία βελόνι για 
απώλεια εντελώς ασήµαντη 3. αδυνατώ να διατηρήσω ή να συγκρα-
τήσω (κάτι): ~ την ισορροπία µου | το βήµα µου | τον έλεγχο τού αυ-
τοκινήτου || (για αεροπλάνα) ~ ύψος (συνήθ. λόγω βλάβης)· ΦΡ. (α) τα 
χάνω σαστίζω: απ' τη χαρά του τα 'χάσε και δεν ήξερε τι έλεγε ΣΥΝ. 
τα έχω χαµένα (β) χάνω τον µπούσουλα βλ. λ. µπούσουλας (γ) χάνω 
τα νερά µου βλ. λ. νερό (δ) χάνω το µυαλό µου /τον νου µου βλ. λ. · 
µυαλό (ε) χάνω τις αισθήσεις µου βλ. λ. αίσθηση (στ) χάνω τ' αβγά 
και τα καλάθια | τα πασχαλιά βλ. λ. αβγό (ζ) (µτφ.) τα 'χω χάσει έχω 
τρελαθεί (η) χάνω τα λόγια µου (i) µιλώ σε κάποιον χωρίς να βρίσκω 
ανταπόκριση: άδικα χάνεις τα λόγια σου, αυτός δεν ακούει κανέναν! 
(ii) δεν µπορώ να ελέγξω τον λόγο µου λόγω ταραχής, συναισθηµατι-
κής φόρτισης κ.λπ.: όποτε πάει να της µιλήσει, χάνει τα λόγια του! 4. 
(απο)στερούµαι (κάτι): ~ τη δουλειά µου | τα πολιτικά µου δικαιώµατα 
| την ελευθερία µου- ΦΡ. (α) χάνω τη ζωή µου πεθαίνω (β) τι είχα, τι 
έχασα για περιπτώσεις στις οποίες η κατάσταση κάποιου δεν αλλάζει, 
µένει όπως είχε: µια προσπάθεια έκανα, αλλά δεν πέτυχε- ~! (γ) δεν 
έχω τίποτε να χάσω | τι έχω να χάσω για προσπάθειες που 
αναλαµβάνει κανείς χωρίς τον φόβο τής αποτυχίας, χωρίς να θεωρεί 
αντικίνητρο πιθανό αρνητικό αποτέλεσµα: θα του τα πω όλα κι ας µη 
µε πιστέψει- ~; (δ) τι θα χάσω, αν... δεν θα έχω καµία απώλεια ή επι-
βάρυνση, αυτό που θα στερηθώ είναι εντελώς ασήµαντο: ~ δεν βγω κι 
ένα βράδυ; (ε) χάνω (κάτι) προς χάριν (κάποιου) στερούµαι (κάτι) 
συνειδητά χάριν (πράγµατος | προσώπου): προτίµησε να χάσει την 
ευκαιρία µιας καλής καριέρας προς χάριν τής οικογένειας της 5. παύω 
να χαρακτηρίζοµαι από κάτι (ικανότητα, ιδιότητα, αντίληψη, 
νοοτροπία κ.λπ.), τουλάχιστον στον βαθµό που συνέβαινε αυτό πα-
λαιότερα: ~ τον αυθορµητισµό | τη δύναµη | τη λάµψη µου || η υπόθεση 
χάνει τη γοητεία | το µυστήριο | το ενδιαφέρον της || θα χάσω την 
υποµονή µου µαζί σου! || µε τα χρόνια έχασε τη µνήµη | την αίγλη | την 
οµορφιά | τον ροµαντισµό | τη µαχητικότητα του || το λάστιχο στον ήλιο 
χάνει την ελαστικότητα του || ~ τα µυαλά | τα λογικά µου (παραφρονώ, 
τρελαίνοµαι) || ~ πάσα ιδέα ! την εκτίµηση µου για κάποιον ΦΡ. (µτφ.) 
χάνω τον ύπνο µου για (κάποιον | κάτι) νοιάζοµαι, ανησυχώ ή 
ανυποµονώ για (κάποιον/κάτι): έχω χάσει τον ύπο-νο µου µε τα 
καµώµατα τής κόρης µου! 6. αποστερούµαι (κάποιον, κυρ. αγαπηµένο 
πρόσωπο) λόγω θανάτου: ~ την αδελφή | τον πατέρα µου 7. (για µέλος 
| όργανο τού σώµατος) παύω να έχω: έχασε το χέρι του στον πόλεµο || 
~ τα µαλλιά | τα δόντια µου- ΦΡ. (µτφ.) χάνω ΓΟ κεφάλι µου µε 
αποκεφαλίζουν: ο πασάς τον ειδοποίησε ότι αν δεν πιάσει τον ληστή 
θα χάσει το κεφάλι του 8. παρουσιάζω απώλεια από κάτι: ~ αίµα | 
βάρος || ~ τις αισθήσεις µου (λιποθυµώ)· ΦΡ. (µτφ.) χάνω το χρώµα 
µου βλ. λ. χρώµα 9. (για γιατρό) αποτυγχάνω να κρατήσω στη ζωή 
(ασθενή): δυστυχώς, τον χάσαµε στην εγχείρηση 10. (για γυναίκα) 
αποβάλλω: έχασε το µωρό στον δεύτερο µήνα ΣΥΝ. 

αποβάλλω 11. (µτφ.) υφίσταµαι την ηθική φθορά, διαφθείρω ή κολά-
ζω: ~ την ψυχή µου! 12. δεν προλαβαίνω (κάτι) (λόγω αργοπορίας 
µου): έχασα την αρχή τού έργου! || ~ το αεροπλάνο | το λεωφορείο || ~ 
µια παράδοση µαθήµατος | µια οµιλία 13. (συνήθ. για συσκευές µε-
τρήσεως) λειτουργώ πιο αργά από το κανονικό, µε χρονική καθυστέ-
ρηση: το ρολόι χάνει ένα λεπτό τη µέρα || το µηχάνηµα χάνει στροφές 
14. µου ξεφεύγει (κάποιος/κάτι), δεν µπορώ να το παρακολουθήσω, 
είτε γιατί φεύγει από το οπτικό µου πεδίο είτε διότι δεν υπέπεσε στην 
αντίληψη µου: τον χάσαµε µέσα στο πλήθος || δεν έχασε λέξη απ'όσα 
είπες- ΦΡ. (α) χάνει η µάννα το παιδί και το παιδί τη µάννα υπάρχει 
πολυκοσµία, θόρυβος και αταξία: στη χθεσινή συγκέντρωση έχανε η 
µάννα το παιδί και το παιδί τη µάννα || Με τέτοια γραφειοκρατία ~! 
∆εν βγάζεις άκρη! (β) χάνω τον δρόµο (µου) ξεστρατίζω, βγαίνω από 
τη σωστή πορεία, κατεύθυνση (γ) κάποιος βλέπει το δέντρο και χάνει 
το δάσος βλ. λ. δάσος (δ) πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις... για 
κάποιον που συχνάζει συστηµατικά σε συγκεκριµένο µέρος: ~ στα 
µπιλιάρδα | στο γήπεδο | στο καφενείο 15. υστερώ, µένω πολύ πίσω 
(από κάποιον/κάτι): οι άλλοι δροµείς τον έχασαν από τον δεύτερο γύ-
ρο- ΦΡ. (µτφ.) χάνω έδαφος (i) οπισθοχωρώ: οι εχθροί µας χάνουν συ-
νεχώς έδαφος (υποχωρούν) (ii) µένω πίσω έναντι (άλλου) σε διεκδί-
κηση, συναγωνισµό κ.λπ.: το κόµµα φαίνεται να χάνει έδαφος σε όλες 
τις δηµοσκοπήσεις 16. (α) αφήνω (κάτι) αναξιοποίητο: έχασε την 
ευκαιρία τής ζωής του || δεν έχασα λεπτό- µάζεψα τα πράγµατα µου κι 
ετοιµάστηκα για διακοπές! (β) (ειδικότ. για πρόσ.) δεν αξιοποιώ το 
ταλέντο, τις ικανότητες κάποιου: «η κατάργηση των προνοµίων για 
τους αθλητές ήταν ο λόγος που χάσαµε πολλούς µελλοντικούς 
πρωταθλητές» (εφηµ.) (γ) ξοδεύω (κάτι) χωρίς αποτέλεσµα, µάταια ή 
άσκοπα: ~ τον καιρό µου τεµπελιάζοντας || ~ τις ώρες µου µπροστά 
στην τηλεόραση || ~ τα νιάτα µου, χωρίς να κάνω τίποτα 17. (α) δεν 
αποκοµίζω τα αναµενόµενα οφέλη (λόγω εσφαλµένης πρόβλεψης, 
κακής εκτίµησης ή κακού χειρισµού) (β) αποτυγχάνω να κατακτήσω, 
να κερδίσω κάτι (το οποίο διεκδικώ): η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 
την αγορά των Βαλκανίων ΦΡ. χάνω το τρένο βλ. λ. τρένο 
18. ηττώµαι σε (κάτι): ~ ένα παιχνίδι | έναν αγώνα | έναν πόλεµο | τις 
εκλογές | τη δίκη (καταδικάζοµαι) || έχασε τον πρώτο γύρο στη διεκ-
δίκηση τής προεδρίας || έχασε τις µάχες, αλλά κέρδισε τον πόλεµο 
19. (α) (για επιχειρήσεις) έχω συγκεκριµένη ζηµιά: η εταιρεία φέτος 
έχασε ένα δις! (β) παρουσιάζω απώλειες: το ρούβλι έχασε µεγάλο µέ-
ρος τής αξίας του 20. (για µηχανήµατα, συσκευές, εξαρτήµατα κ.λπ.) 
έχω διαρροή υλικού ή συστατικού: η µηχανή χάνει λάδια || το λάστιχο 
τού αυτοκινήτου χάνει αέρα ♦ (αµετβ.) 21. βγαίνω ζηµιωµένος (από 
µια διαδικασία), βαρύνοµαι µε αρνητικές δεσµεύσεις ή συνέπειες 
(από τη συµµετοχή µου σε αυτή): ~ από ένα συµβόλαιο | συµφωνία | 
συνεργασία 22. υφίσταµαι ήττα, νικιέµαι: ~ στον πόλεµο | στον αγώνα 
| στο σκάκι- ΦΡ. όποιος χάνει στα χαρτιά, κερδίζει στην αγάπη σε 
χαρτοπαίγνιο, ως παρηγοριά στους χαµένους 23. υποτιµώ-µαι, 
µειώνεται η αξία µου (αισθητική, ηθική, επιστηµονική κ.λπ.): εσύ 
χάνεις, όταν κοροϊδεύεις τους φίλους σου || µε τα µαλλιά κοντά χάνει 
πολύ στην εµφάνιση || το πρωτότυπο πάντα χάνει στη µετάφραση 24. 
στερούµαι (κάτι) σηµαντικό, από το οποίο θα µπορούσα να αντλήσω 
ικανοποίηση, απόλαυση: αν δεν τον έχεις δει πάνω στο σανίδι, 
πραγµατικά χάνεις! || έχασες που δεν ήρθες µαζί µας στη Χίο! || 
δοκίµασε κι απ' αυτό το παγωτό, χάνεις! || (κ. µετβ.) µη χάσετε αυτή 
την ταινία! 25. (για πρόσ.-µειωτ.) δεν πάω καλά, το µυαλό µου δεν 
λειτουργεί σωστά: µην του δίνεις και πολλή σηµασία, το άτοµο χάνει! 
|| κατάλαβες τι σου είπα ή χάνεις; || αυτός ο άνθρωπος από κάπου χά-
νει! (µεσοπαθ. χάνοµαι) 26. παύω να υπάρχω, εξαφανίζοµαι: χάνο-
νται οι παραδόσεις τού λαού µας || χάθηκε ο ροµαντισµός | η πίστη 
των νέων στα κόµµατα 27. παύω να φαίνοµαι, βγαίνω από το οπτικό 
πεδίο (κάποιου): µακρινή γραµµή που χάνεται στον ορίζοντα || Πού 
πήγε; Έχει χαθεί από προσώπου γης || (µτφ.) η ιστορία τής οικογένειας 
του χάνεται στα χρόνια τού Βυζαντίου- ΦΡ. (α) άι χάσου | άι να χαθείς! | 
χάσου από τα µάτια µου! εξαφανίσου, φύγε από µπροστά µου!: ~, να 
µη σε βλέπω- κ. υβριστ. ως έκφραση µεγάλης αγανάκτησης και οργής: 
ου να (µου) χαθείς, παλιάνθρωπε! (β) χάνοµαι από τον κόσµο | απ' 
όλους κλείνοµαι µέσα στο σπίτι µου, αποφεύγω τις εξόδους και τις 
κοινωνικές συναναστροφές ή εγκαταλείπω τα εγκόσµια: ήταν σί-
γουρα σοβαρό αυτό που σου έτυχε, αλλά τι θα κάνεις, θα χαθείς από 
τον κόσµο; (γ) χάνοµαι από προσώπου γης (ι) εξαφανίζοµαι ή έχω 
πολύ καιρό να εµφανιστώ κάπου (ii) σε εκφράσεις που δηλώνουν ότι 
κάποιος αισθάνεται µεγάλη ντροπή για κάτι που έκανε!: µόλις κατά-
λαβα ό,τι τον προσέβαλα, ήθελα να χαθώ από προσώπου γης 28. (για 
πρόσ.) δεν έχω επικοινωνία µε κάποιον ή αυτή γίνεται όλο και πιο 
σπάνια: χαθήκαµε, βρε παιδί µου, χρόνια και ζαµάνια έχω να σε δω! 
ΦΡ. να µη χανόµαστε | να µη χαθούµε | να µη χάνεσαι να κρατήσουµε 
επαφή, να συνεχίσουµε να επικοινωνούµε: Να µη χαθούµε, έτσι; 
Πάρε κανένα τηλέφωνο! 29. µε εγκαταλείπουν οι δυνάµεις, οι αισθή-
σεις µου: νιώθω να χάνοµαι || ταράχτηκα τόσο πολύ, που ένιωσα να 
χάνοµαι ΣΥΝ. λιποθυµώ 30. πεθαίνω: χιλιάδες χάθηκαν στο µέτωπο 
πολεµώντας για την πατρίδα 31. βυθίζοµαι σε απελπισία: µη χάνεσαι- 
υπάρχει ακόµα ελπίδα! 32. κατέχοµαι από σφοδρό πάθος (συνήθ. 
ερωτικό): ~ για σένα 33. οδηγούµαι στην καταστροφή, στην αποτυχία: 
ένα λάθος αν γίνει, χάθηκαν όλα! ΣΥΝ. καταστρέφοµαι, αποτυγχάνω· 
ΦΡ. (α) δεν θα χαθώ θα τα καταφέρω, θα βρω λύση ή τον δρόµο µου 
(στη ζωή): µην ανησυχείς, ~, θα επιβιώσω (β) κανείς δεν χάνεται 
όλοι κάπως τακτοποιούν τη ζωή τους, βρίσκουν τον δρόµο τους στη 
ζωή: ~ αργά ή γρήγορα θα βρει τι θέλει να κάνει (γ) εδώ ο κόσµος 
χάνεται... για περιπτώσεις στις οποίες κανείς ασχολείται µε 
ασήµαντα πράγµατα, ενώ γύρω του συµβαίνουν άλλα σηµαντικά (δ) 
κανένας καλός δεν χάνεται | οι καλοί δεν χάνονται οι άξιοι άνθρω- 
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ποι κάποια στιγµή αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται 34. (για 
πλοία) ναυαγώ: το σκάφος χάθηκε στα άγρια κύµατα τού ωκεανού 
ΣΥΝ. βυθίζοµαι· ΦΡ. (παροιµ.) εδώ καράβια χάνονται, βαρκουλες αρ-
µενίζουν σε περιπτώσεις που κάποιος ασχολείται µε ασήµαντα 
πράγµατα, την ώρα που συµβαίνουν σηµαντικά γεγονότα, συνταρα-
κτικές εξελίξεις 35. (για πόλεις) υποδουλώνοµαι, κυριεύοµαι, πέφτω 
σε εχθρούς: χάθηκε η Τροία | η Πόλη 36. (α) ασχολούµαι µε πράγµα-
τα κατώτερα των πραγµατικών µου δυνατοτήτων, δεν αξιοποιούµαι 
εκεί όπου µου αξίζει: εσύ, παιδί µου, χάνεσαι πίσω από ένα γραφείο· 
έπρεπε να πας για δικηγόρος µε τέτοια ευφράδεια! (β) µένω ανεκµε-
τάλλευτος, χαραµίζοµαι: µην αφήνεις τον καιρό να χάνεται! || έχουν 
χαθεί πολλές ευκαιρίες ώς τώρα 37. απορροφώµαι ολοκληρωτικά, 
αφοσιώνοµαι (σε κάτι): άσε µε να χαθώ στη µουσική | στα βιβλία 
(στη µελέτη τους) | στην έρευνα | στα όνειρα | στις αναµνήσεις | στον 
κόσµο µου ΣΥΝ. ξεχνιέµαι, βυθίζοµαι 38. ακολουθώ λανθασµένο δρό-
µο, κινούµαι χωρίς προσανατολισµό: κάθε φορά που έρχοµαι σπίτι 
σου, χάνοµαι σ' αυτά τα δροµάκια 39. (µτφ.) περιπλέκοµαι σε αδιέ-
ξοδα: χάνεσαι µέσα σε αυτές τις παραποµπές | υποσηµειώσεις | ε-
ξαιρέσεις 40. (για αναµέτρηση, ανταγωνισµό, αντιπαράθεση κ.λπ.) 
καταλήγω σε ήττα, σε αρνητικό αποτέλεσµα (εις βάρος κάποιου): χά-
νεται ένας αγώνας || κι αν χάθηκε µία µάχη, δεν χάθηκε ο πόλεµος! 
41. (η µτχ. χαµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκπίπτω, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. έχασα (< έχασα < εχάωσα, αόρ. τού µτγν. 
χαώ | -όω «εξολοθρεύω, καταστρέφω» < αρχ. χάος), κατά το σχήµα 
έπιασα - πιάνω, έφθασα - φθάνω]. 

χάος (το) {χάους | χωρ. πληθ.} 1. το άπειρο τού διαστήµατος, η άµορ-
φη µάζα που υπήρχε πριν από τη δηµιουργία τού σύµπαντος 2. η 
άβυσσος (βλ.λ.) 3. απότοµος, αχανής γκρεµός: µπροστά τους ανοιγό-
ταν το ~ ΣΥΝ. βάραθρο 4. (µτφ.) κατάσταση πλήρους συγχύσεως ή 
αταξίας: το ~ τής γραφειοκρατίας | των εκκρεµών υποθέσεων | τής 
δηµόσιας διοίκησης || στο γραφείο επικρατεί ~ µετά τις ανακοινώσεις 
για απολύσεις || πολιτικό ~ ΣΥΝ. (µτφ.) χαµός, ακαταστασία, αταξία, 
αναστάτωση ΑΝΤ. τάξη, ευρυθµία 5. (α) ΟΙΚΟΝ. θεωρία χάους και 
καταστροφής µαθηµατική θεωρία κατά την οποία οι εξωγενείς πα-
ράγοντες µπορούν µόνο να επιτείνουν και όχι να προκαλέσουν ανι-
σορροπία στη λειτουργία ενός συστήµατος, η οποία οφείλεται µόνο 
σε ενδογενείς παράγοντες (β) ΦΥΣ. επιστήµη τού χάους η επιστήµη 
που µελετά πώς από το τυχαίο, το ασταθές, το απρόβλεπτο, την ατα-
ξία δηµιουργείται τάξη και µορφή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα, συµµετρία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *χά-Ρος (όπως επιµαρτυρείται από το αρχ. επίθ. χαϋ-
νος) < *ghau-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *gh5u- «χάσκω, χασµουριέ-
µαι», πβ. αρχ. γερµ. goumo (> γερµ. Gaumen «ουρανίσκος»), αρχ. 
αγγλ. giegan «κραυγάζω» κ.ά. Η εκδοχή αυτή θα ενέτασσε τη λ. στην 
ετυµολ. οικογένεια των ρ. χαίνω, χάσκω, αλλά το σηµασιολ. εύρος της 
προξενεί δυσχέρειες και δεν έχει ερµηνευθεί ικανοποιητικά η σηµα-
ντική θέση τής λ. χάος στις κοσµογονικές θεωρίες]. 

χαοτικός, -ή, -ό [1875] 1. αυτός που σχετίζεται µε το χάος ΣΥΝ. χαώ-
δης, αβυσσαλέος 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από σύγχυση, 
από στοιχεία αντιφατικά ή µπερδεµένα: ~ άτοµο | συµπεριφορά | σκέ-
ψη. — χαοτικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
chaotique]. 

χαπάκι (το) → χάπι 
χαπάκιας (ο) {χαπάκηδες} (λαϊκ.-µειωτ.) (ως χαρακτηρισµός) πρό-

σωπο που χρησιµοποιεί ναρκωτικά χάπια. 
[ΕΤΥΜ. < χάπι + παραγ. επίθηµα -άκιας (βλ.λ.), πβ. κ. γυαλ-άκιας, 
µατ-άκιας], 

χαπακώνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (χαπακώ-θηκα, -µένος} (λαϊκ.-οικ.) 
χρησιµοποιώ ναρκωτικά χάπια. 

χάπενινγκ (το) {άκλ.} 1. αυθόρµητη και συνήθ. πρωτότυπη παρά-
σταση ή ψυχαγωγική εκδήλωση, συχνά µε συµµετοχή τού κοινού και 
αντισυµβατικό χαρακτήρα, που οργανώνεται λ.χ. για την παρουσία-
ση, τη διαφήµιση προσώπου ή προϊόντος, την ευαισθητοποίηση τού 
κόσµου σε ένα θέµα κ.λπ.: για τα εγκαίνια τής έκθεσης διοργανώνε-
ται ~ µε ζογκλέρ και χορευτές! 2. κάθε γεγονός που θεωρείται ασυ-
νήθιστο: ο χορός τής Ένωσης είχε και -, καθώς ο πρόεδρος ανέβηκε 
στο βήµα κρατώντας µία γλάστρα. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. happening < p. happen «συµβαίνω» < hap «συµβάν» < 
αρχ. σκανδ. happ «τύχη, πιθανότητα»]. 

χάπι (το) {χαπ-ιού | -ιών} 1. µικρού µεγέθους δισκίο ή κάψουλα φαρ-
µάκου, που έχει σχεδιαστεί ώστε να λαµβάνεται από το στόµα είτε 
µε κατάποση είτε µε διάλυση του στο στόµα: ηρεµιστικό | υπνωτικό - 
ΣΥΝ. καταπότι 2. (ειδικότ.) (αντισυλληπτικό) χάπι βλ. λ. αντισυλλη-
πτικός 3. (συνεκδ.) η µέθοδος αντισύλληψης που συνίσταται στη λή-
ψη των παραπάνω δισκίων: το ~ είναι η ασφαλέστερη αντισύλληψη 4. 
(µτφ.) κάτι δυσάρεστο που πρέπει να δεχτεί ή να υποµείνει κανείς: 
να ΤΟ καταπιούµε κι αυτό το ~, αλλά δεν µπορούν να συνεχιστούν οι 
υποχωρήσεις- ΦΡ. χρυσώνω το χάπι (σε κάποιον) παρουσιάζω µε 
όσο το δυνατόν πιο κοµψό και ευχάριστο τρόπο (σε κάποιον) µια 
δυσάρεστη κατάσταση, την οποία θα υποστεί: προσπάθησε να του 
χρυσώσει το χάπι λέγοντας του ότι, παρά τις µεγάλες θυσίες που θα 
υποστεί, θα υπάρξει αργότερα ανάλογη ανταµοιβή. — (υποκ.) χαπάκι 
(το). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. hap. H φρ. χρυσώνω το χάπι αποδίδει τη γαλλ. dorer 
la pilule]. 

χαπιέντ κ. χάπι-εντ (το) {άκλ.} (κυρ. στον κινηµατογράφο) το ευτυ-
χές τέλος, η ευνοϊκή κατάληξη: η ταινία είχε ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
happy end]. 

Χαρά (η) γυναικείο όνοµα, συνήθ. συντοµ. τ. ονοµάτων όπως Χαρί-
κλεια, Χαραλαµπία, Χάρις. 

χαρά (η) 1. συναίσθηµα ή κατάσταση µεγάλης ευχαρίστησης και ικα- 

νοποίησης, που οφείλεται στο ότι κάποιος κατέχει ή ζει κάτι που τον 
ευχαριστεί πολύ: ένιωσε µεγάλη ~ που είδε τον αδελφό της µετά από 
τόσα χρόνια || έζησε τη ~ να δει τα όνειρα του να πραγµατοποιούνται 
ΑΝΤ. λύπη, δυστυχία- ΦΡ. (α) είµαι µια χαρά είµαι σε πολύ καλή κα-
τάσταση: οι γιατροί είπαν ότι ~! || αν περιποιηθείς λιγάκι τον κήπο, θα 
'ναι µια χαρά! (β) δίνω χαρά (σε κάποιον) κάνω (κάποιον) να αι-
σθανθεί χαρούµενος: µας έδωσε χαρά µε την επιτυχία του! (γ) χαρά 
σ' εκείνον | σ' τον (= σε αυτόν) που... είναι τυχερός ή δικαιολογηµένα 
ευτυχισµένος εκείνος που...: ~ έχει σπίτι σ' αυτή την παραλία | έχει 
πολλά παιδιά | µπορεί να ταξιδεύει συχνά! || (παροιµ.) «η τιµή τιµή 
δεν έχει και χαρά σ' τον που την έχει!» (δ) χαρά σ' εσένα πρέπει να 
χαίρεσαι (για την τύχη σου ή την ευτυχία σου): ~ που δεν αγχώνεσαι! 
|| ~ που ξεµπέρδεψες µε τις εξετάσεις! (ε) χαρά στο πρά(γ)µα! για 
κάτι το οποίο θεωρούµε ασήµαντο, ανάξιο λόγου: ~! Κι εγώ µπορώ να 
ζωγραφίσω τέτοιον πίνακα! (στ) µε γεια σου, µε χαρά σου χαλάλι 
σου: ~ ό,τι ξοδέψεις (ζ) γεια σου (και) χαρά σου | γεια χαρά (ως 
χαιρετισµός) να είσαι καλά: «- Γεια σου, χαρά σου γέρο! -Πού πάτε, 
ωρέ παιδιά;» (δηµοτ. τραγ.) (η) χαρά Θεού υπέροχη, ηλιόλουστη µέ-
ρα ή ευχάριστη ατµόσφαιρα: έξω είναι ~, βγες µια βόλτα! || ο κάµπος 
ήταν ~ και ανθρώπων (θ) µετά χαράς (µετά χαράς, Ξενοφ. Ιέρων 1.25) 
µε µεγάλη ευχαρίστηση: -Μπορείς να µε βοηθήσεις; —! (ι) µια χαρά 
πολύ καλά: τα κατάφερε ~ στις εξετάσεις! || -Πώς περνάς; —! ΣΥΝ. 
περίφηµα (ια) (ειρων.) µια χαρά και δυο τροµάρες βλ. λ. τροµάρα (ιβ) 
(ειρων.) χαρά σε (κάποιον | κάτι) για (κάποιον/κάτι) που απορρίπτε-
ται, για τον οποίο εκφράζονται ισχυρές ενστάσεις: Χαρά στο κατόρ-
θωµα πια! Και εγώ µπορώ να το κάνω! || χαρά στον άντρα που περ-
νιέται για γόης! || Χαρά στο πράµα! Αυτό όλοι µπορούν να το κάνουν! 
(ιγ) χαράς ευαγγέλια για εξαιρετικά ευχάριστη είδηση, για µήνυµα 
που προκαλεί πολύ µεγάλη ευτυχία ή ικανοποίηση: ~ για τους 
µαθητές- αύριο απεργούν οι καθηγητές! (ιδ) µες στην καλή | τρελή 
χαρά για πρόσωπο που εµφανίζεται πολύ χαρούµενο (συχνά ενώ οι 
περιστάσεις θα απαιτούσαν το αντίθετο): όλοι είχαµε εκνευριστεί 
αφάνταστα από τα γεγονότα και µόνο η Μαρία ήταν ~ (ιε) πετάω απ' 
τη χαρά µου αισθάνοµαι πολύ µεγάλη χαρά και το δείχνω 2. η έκ-
φραση αυτού τού συναισθήµατος: κοίτα ~ που κέρδισε το στοίχηµα! 
ΦΡ. (α) κάνω χαρά εκφράζω πόσο χαρούµενος είµαι (για κάτι): έκανε 
µεγάλη χαρά που µας είδε, φιλιά, αγκαλιές... (β) κάνω χαρές (σε κά-
ποιον) εκδηλώνω (σε κάποιον) την ευχαρίστηση µου για την παρου-
σία του, δείχνω πόσο χαίροµαι που τον βλέπω, που είµαι κοντά του: ο 
σκύλος τού έκανε χαρές µόλις τον είδε 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε προκαλεί 
τέτοιο συναίσθηµα ή συναισθηµατική κατάσταση, η αιτία αυτού τού 
συναισθήµατος ικανοποίησης: είναι ~ µου που σε βλέπω ξανά! || είναι 
- να µπορείς να ερωτεύεσαι- ΦΡ. χαρά µου! ως προσφώνηση αγάπης 
ή οικειότητας: να 'σαι καλά, ~ 4. ο γάµος· κυρ. στη ΦΡ. στη χαρά | 
στις χαρές σου! στον γάµο σου: να γλεντήσουµε και ~! ΣΥΝ. στα δικά 
σου! — (υποκ.) χαρούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ευχάριστος. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
χαίρω (βλ.λ.)]. 

χαραγή (η) 1. η χαρακιά, η χαραγµατιά 2. η εντοµή (σε κορµούς φυ-
τών ή δέντρων) · 3. σχισµή, χαραµάδα · 4. η χαραυγή. [ΕΤΥΜ. < θ. 
χαραγ- (τού χαράσσω) + κατάλ. -ή (πβ. άρπαγ-ή)]. 

χάραγµα (το) [αρχ.] {χαράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η χάραξη µε αιχ-
µηρό όργανο πάνω σε µια επιφάνεια 2. το επιφανειακό σχίσιµο, η 
ρωγµή ΣΥΝ. ραγισµατιά. 

χαραγµατιά κ. χαραµατιά (η) 1. το χάραγµα (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) ση-
µάδι από την ελαφρά χάραξη µιας επιφάνειας: το τρίψιµο µε σκληρή 
βούρτσα άφησε χαραγµατιές στο λούστρο | στην πορσελάνη | στο ξύλο 
ΣΥΝ. χαρακιά 3. (στον τ. χαραµατιά) η χαραµάδα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < 
χάραγµα, -ατός + επίθηµα -ιά, πβ. κ. δαγκωµατ-ιά]. 

χαράδρα (η) (χαραδρών) επίµηκες βαθύ άνοιγµα τής γης, κυρίως σε 
πλαγιά λόφου ή βουνού (πβ. κ. λ. φαράγγι, κοιλάδα). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το αρχ. ουδ. χέραδος «πέτρα, λιθάρι» (που, 
εντούτοις, είναι εξίσου αβεβ. ετύµου, πβ. κ. χερµάς, -άδος «πέτρα») 
µε επίθηµα -ρα, αν και ο φωνηεντισµός θα υποδείκνυε την ύπαρξη 
συνεσταλµ. βαθµ. στον τ. χαράδρα. Η συχνά προτεινόµενη αναγωγή 
στο ρ. χαράσσω δεν είναι µορφολογικά ισχυρή]. 

χαράζω κ. χαράσσω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χάρα-ξα, -χτηκα, -γµένος} ♦ 
(µετβ.) 1. πιέζω µια επιφάνεια µε κάτι πολύ σκληρό ή µε αιχµηρό 
όργανο, προκαλώντας της γραµµές (ή σχηµατίζοντας σχέδια): ~ τ' 
όνοµα µου σε µαρµάρινη πλάκα || χάραξαν τα αρχικά τους στις βέρες 
τους 2. τραβώ γραµµές µε χάρακα ή άλλο όργανο σχεδίασης: ~ µια 
λευκή σελίδα ΣΥΝ. χαρακώνω 3. προσδιορίζω την έκταση που θα 
καταλάβει ένα έργο, κυρ. µια κατασκευή, βάσει σχεδίου, αρχιτεκτο-
νικής ή πολεοδοµικής µελέτης: στις καµένες περιοχές έχουν ήδη χα-
ράξει οικόπεδα || θα χαραχτεί µεγάλος δρόµος έξι λωρίδων 4. (µτφ.) 
προσδιορίζω το πλαίσιο εξέλιξης, δίνω τις συντεταγµένες δράσεως: ~ 
τις νέες κατευθύνσεις τής πολιτικής τού κόµµατος || οι Μεγάλες ∆υ-
νάµεις χάραξαν τη µοίρα τού νέου κράτους ΣΥΝ. σχεδιάζω, καθορίζω-

ΦΡ. χαράζω πορεία βλ. λ. πορεία 5. (µτφ.) εντυπώνω βαθιά και ανεξί-
τηλα (κάτι): ~ κάτι στη µνήµη µου || η εικόνα του έχει χαραχτεί βαθιά 
µέσα µου ♦ (αµετβ.) 6. (για όργανο, αντικείµενα κ.λπ.) µπορώ να 
κόβω µια επιφάνεια, αφήνοντας µόνιµα σηµάδια σε αυτήν: αυτό το 
λεπίδι έχει στοµώσει, δεν χαράζει! (τριτοπρόσ. χαράζει) 7. ξηµερώ-
νει: χάραξε η µέρα || έξω χαράζει 8. φωτίζεται ο ορίζοντας πριν από 
την ανατολή: ήταν η ώρα που χαράζει! 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. χαράσσω < *χαράκ-}ω < χάραξ, -ακος (βλ.λ.). 
Η µτφ. σηµ. είναι µτγν.]. 

χάρακας (ο) {χαράκων} γεωµετρικό όργανο για τη χάραξη ευθειών 
γραµµών, συνήθ. µε διαβάθµιση στη µία πλευρά του, για τον υπολο-
γισµό σε εκατοστά τού µήκους µιας γραµµής, µιας απόστασης κ.λπ.: 
µετρώ το ύψος µε τον ~ || τραβώ γραµµές µε τον ~ || χτυπώ κά- 
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ποιον µε τον ~ || (καθηµ.) τις βρέχω σε κάποιον µε τον χάρακα (τιµω-
ρώ µαθητή, χτυπώντας τον στην παλάµη µε αυτό το όργανο για πα-
ραδειγµατισµό). — (υποκ.) χαρακάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χάραξ, -ακος, τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου. Έχει προταθεί η 
σύνδεση τής λ. µε I.E. p. *gher- «χαράσσω, σκαλίζω», πβ. λιθ. zeriù 
«χαράζω, τραβώ γραµµές», τοχ. kâr(r)e «τάφρος». Η σύνδεση µε το 
εβρ. häras «σκάβω» δεν ευσταθεί]. 

χαράκι (το) {χαρακ-ιού | -ιών} 1. η χαραγµατιά (βλ.λ.) 2. καθεµία από 
τις παράλληλες γραµµές που είναι χαραγµένες, σχεδιασµένες ή τυ-
πωµένες σε µια σελίδα, σε ένα φύλλο χαρτιού 3. εντοµή στον φλοιό ή 
στον κορµό φυτού ή δέντρου, λ.χ. για τον εµβολιασµό του · 4. (δια-
λεκτ.) µικρός βράχος, πέτρινος όγκος: «σε ψηλό βουνό, σε ριζιµιό ~» 
(ριζίτικο Κρήτης). [ΕΤΥΜ. < µτγν. χαράκιον, υποκ. τού αρχ. χάραξ, -
ακος]. 

χαρακιά (η) 1. η βαθιά γραµµή ή το σηµάδι που αφήνει σε µια επι-
φάνεια το χάραγµα της: κάνε µια - στον κορµό τού δέντρου, να τρέξει 
το ρετσίνι || το σώµα του ήταν γεµάτο χαρακιές απ' το µαστίγωµα! 
ΣΥΝ. χαραγµατιά, χαράκι 2. (συνεκδ.) ευθεία γραµµή που τραβά 
κανείς µε τον χάρακα. 

χαρακίρι (το) {άκλ.} 1. τελετουργική αυτοκτονία µε βαθύ σχίσιµο και 
άνοιγµα τής κοιλιάς µε ξίφος ή µαχαίρι, που ήταν µέρος τής πα-
λαιότ. παραδόσεως τής ιαπωνικής στρατιωτικής τάξης των σαµουράι 
και αποτελούσε βασικό στοιχείο τού κώδικα τιµής για πολεµιστές ή 
αξιωµατούχους που είχαν ατιµαστεί, καταδικαστεί σε θάνατο ή ήταν 
έκφραση βαθύτατου πένθους· ΦΡ. (σκωπτ.-οικ.) θα κάνω χαρακίρι θα 
αυτοκτονήσω· ως έκφραση απόγνωσης, όταν κανείς δεν µπορεί να 
αντέξει άλλο µια κατάσταση 2. (µτφ.) κάθε πράξη αυτοκτονίας ή 
αυτοκαταστροφής: το να οµολογήσει µπροστά στις τηλεοπτικές 
κάµερες τις σχέσεις του µε πρώην ναζί, ισοδυναµεί µε πολιτικό ~ || για 
την καριέρα του η παραίτηση ήταν καθαρό ~! [ΕΤΥΜ. < ιαπ. harakiri < 
hara «κοιλιά» + kiri «κόβω»]. 

χαρακτήρας (ο) 1. το σύνολο των ιδιοτήτων και των γνωρισµάτων που 
διαµορφώνουν και απαρτίζουν την ιδιαιτερότητα ενός ατόµου, που 
καθορίζουν και συγχρόνως εκφράζονται µε τον ξεχωριστό τρόπο. 
συµπεριφοράς, σκέψης, αντίδρασης τού ατόµου: εξαιρετικός | καλός | 
αγαθός | βίαιος ~ || από τον ~ του είναι εκδηλωτικός | ευγενικός | βίαιος 
|| έχουν εντελώς διαφορετικό ~, αν και είναι αδέλφια || αιτία τού 
διαζυγίου ήταν η ασυµφωνία χαρακτήρων ΣΥΝ. ιδιοσυγκρασία 2. 
(συνεκδ.) καθένα από αυτά τα επιµέρους χαρακτηριστικά ή τα γνω-
ρίσµατα κάποιου: δεν είναι ο ~ του να λέει ψέµατα 3. (συνεκδ.) το 
ίδιο το άτοµο (αναφορικά µε τη συµπεριφορά ή την προσωπικότητα 
του): δεν την εµπιστεύοµαι καθόλου- δεν είναι καλός ~ 4. η ποιότητα 
ήθους ή συµπεριφοράς, η ηθική ακεραιότητα: άνθρωπος µε ~ || τα 
συνετά λόγια της δείχνουν άνθρωπο µε -■ ΦΡ. κρατώ χαρακτήρα δεν 
υποκύπτω σε πιέσεις, µένω σταθερός στη θέση και στις αρχές µου 5. 
το σύνολο των ιδιοτήτων, των ξεχωριστών γνωρισµάτων που διακρί-
νουν κάτι (χώρο, αντικείµενο, γεγονός, έργο, κατάσταση κλπ.): έπρεπε 
να σεβαστούν τον θρησκευτικό χαρακτήρα τής εκδήλωσης || η 
διακόσµηση είχε µικτό ~, µε στοιχεία ανατολίτικα και ευρωπαϊκά || ο 
ενωτικός ~ των λόγων του || «η βελτίωση τής συγκοινωνίας θα επέλθει 
µε την ενίσχυση τού δηµόσιου ~ των συγκοινωνιών» (εφηµ.) 6. το 
ξεχωριστό ύφος, η τεχνοτροπία ενός καλλιτέχνη ή λογοτέχνη: ο ξε-
χωριστός ~ τού Καζαντζάκη ΣΥΝ. στυλ, ύφος 7. καθένα από τα πρό-
σωπα ενός έργου (λογοτεχνικού, θεατρικού, κινηµατογραφικού 
κ.λπ.): όλοι οι - τού έργου είναι αδύναµοι και µοναχικοί άνθρωποι || 
κωµωδία χαρακτήρων 8. θεατρικός, κινηµατογραφικός ή τηλεοπτικός 
ρόλος: ο - τού Οιδίποδα δεν µπορεί να ερµηνευθεί από έναν τόσο νέο 
ηθοποιό · 9. καθένα από τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε ένα 
σύστηµα γραφής και ειδικότ. το τυπογραφικό στοιχείο · 10. ΠΛΗΡΟΦ. 
ένα σύµβολο (π.χ. γράµµα, αριθµητικό ψηφίο), κωδικοποιηµένο στον 
Η/Υ µε δυαδικά ψηφία, συνήθως 8 ή 16· ΦΡ. (α) ιδιότητες χαρακτή-
ρων τα χαρακτηριστικά που είναι δυνατόν να έχει ένα γράµµα, κεί-
µενο, λ.χ. το στυλ του (υπογραµµισµένο, απλό, πλάγιο κ.λπ.), ο τρόπος 
εµφάνισης του (β) κρυφοί χαρακτήρες τα βοηθητικά στοιχεία (δια-
στήµατα, παράγραφοι κ.λπ.) τα οποία παρουσιάζονται στην οθόνη 
τού υπολογιστή, χωρίς να εµφανίζονται στο τυπωµένο κείµενο · 11. 
ΓΛΩΣΣ. το τελευταίο γράµµα τού θέµατος µιας λέξης· λ.χ. στο ρ. τρέχω 
το χ 12. ΒΙΟΛ. κάθε γνώρισµα, λειτουργία, δοµή ή ουσία ενός οργα-
νισµού, που προκύπτει από την επίδραση ενός ή περισσοτέρων γονι-
δίων, που µεταβιβάζεται από ένα ή περισσότερα γονίδια. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. χαρακτήρ, -ήρος < χαράσσω (θ. χαρακ-, βλ. κ. χάραξ, -ακος) + 
παραγ. επίθηµα -τήρ, πβ. κ. κρα-τήρ]. 

χαρακτηρίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {χαρακτήρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. προσ-
διορίζω τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα προσώπου ή πράγ-
µατος (γεγονότος, κατάστασης, ενέργειας κ.λπ.), εντάσσοντας το σε 
αντίστοιχη κατηγορία: χαρακτηρίστε τους παρακάτω τύπους γραµ-
µατικώς || ~ τις προτάσεις µε την ένδειξη «σωστό» ή «λάθος» || χα-
ρακτήρισε τους συκοφάντες του οπαδούς τού σκοταδισµού || το κτήριο 
έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο ΑΝΤ. αποχαρακτηρίζω 2. (για κείµενο 
που πρόκειται να τυπωθεί) ορίζω τη γραµµατοσειρά, το µέγεθος των 
γραµµάτων, το στυλ γραφής κ.λπ. κειµένου, ώστε να έχει συγκε-
κριµένη εµφάνιση 3. αποτελώ το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το κατε-
ξοχήν γνώρισµα κάποιου (προσώπου, πράγµατος κ.λπ.): τον χαρα-
κτήριζε ανέκαθεν η αίσθηση τού µέτρου || τις κινήσεις της χαρακτη-
ρίζει απόλυτη ακρίβεια 4. (µεσοπαθ. χαρακτηρίζοµαι) γίνεται γνω-
στή η πολιτική µου ένταξη, θεωρούµαι (από κάποιους) οπαδός συ-
γκεκριµένης πολιτικής ή κοµµατικής παρατάξεως: φοβήθηκε να µε-
τάσχει στη συζήτηση, για να µη χαρακτηριστεί || παλιότερα χαρα-
κτηριζόσουν από την εφηµερίδα που αγόραζες! 

χαρακτηρισµένος -η, -ο 1. αυτός που έχει χαρακτηριστεί µε κά- 

ποιον τρόπο 2. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. όρος ο οποίος στο πλαίσιο µιας δυϊ-
κής αντίθεσης αντιπροσωπεύει το πιο χαρακτηριστικό (ως λιγότερο 
προβλέψιµο ή λιγότερο αναµενόµενο) σκέλος τής αντίθεσης· το σκέ-
λος που δηλώνεται µε το θετικό πρόσηµο (+)· στην περίπτωση τού 
εγκλιτικού συστήµατος τής Νέας Ελληνικής, το χαρακτηρισµένο 
σκέλος είναι η προστακτική βάσει τής µορφολογικής, ως προς τις κα-
ταλήξεις της, διαφοροποίησης από το µη χαρακτηρισµένο, την ορι-
στική και την υποτακτική, που παρουσιάζουν µορφολογική ταύτιση 
ως προς το χαρακτηριστικό αυτό· αντίστοιχα, στην κατηγορία «χρό-
νος», χαρακτηρισµένο σκέλος για τη Νέα Ελληνική είναι το [+ πα-
ρελθόν], αφού αυτό διαθέτει αποκλειστικό σύστηµα καταλήξεων για 
τη δήλωση του, ενώ στο µη χαρακτηρισµένο σκέλος δηλώνονται µε 
το ίδιο σύστηµα καταλήξεων τόσο το παρόν όσο και το µέλλον. 
[ΕΤΥΜ. Η σηµ. 2 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. marked]. 

χαρακτηρισµός (ο) [µτγν.] 1. ο προσδιορισµός των βασικών, ιδιαι-
τέρων χαρακτηριστικών (κάποιου): θεωρούσε πολύ τιµητικό γι'αυτόν 
τον ~ τού «πρωτεργάτη τού κινήµατος» || ο~ µιας διαδικασίας ως 
διερευνητικής || επιεικής | προσβλητικός | ευγενικός | πετυχηµένος | 
εύστοχος | άστοχος ~ ΣΥΝ. προσδιορισµός 2. ο καθορισµός τού τρόπου 
µε τον οποίο θα τυπωθεί ένα κείµενο 3. η ανάπτυξη, η περιγραφική 
απόδοση των χαρακτηριστικών κάποιου: ο ~ τού ήρωα µε βάση την 
πλοκή τού έργου ΣΥΝ. περιγραφή. 

χαρακτηριστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που χαρακτηρίζει (κάποι-
ον/κάτι), που αποτελεί διακριτικό του γνώρισµα: η φιλοξενία είναι ~ 
στοιχείο τού ελληνικού λαού || είναι ~ περίπτωση θρησκόληπτου αν-
θρώπου || θα σας αναφέρω ένα ~ παράδειγµα πολιτικής ευελιξίας 
ΣΥΝ. αντιπροσωπευτικός, τυπικός 2. χαρακτηριστικό (το) το ιδιαίτερο, 
ξεχωριστό γνώρισµα: το κύριο ~ του είναι η ευγένεια || ο σεβασµός 
τού συνοµιλητή και τής διαφορετικής άποψης είναι το βασικό - τής 
δηµοκρατικής σκέψης ΣΥΝ. γνώρισµα 3. χαρακτηριστικά (τα) τα εξω-
τερικά γνωρίσµατα, κυρ. τα γνωρίσµατα τού προσώπου: έχει αρµονι-
κά | ωραία | λεπτά | ελληνικά | εξωτικά | αδρά -1| δεν θυµάµαι τα ~ 
τού προσώπου του. — χαρακτηριστικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. 

χαρακτηρολονία (η) [1888] {χωρ. πληθ.) ΨΥΧΟΛ. ο κλάδος που ασχο-
λείται µε τη διερεύνηση και ανάλυση των ατοµικών γνωρισµάτων, 
τού ανθρώπινου χαρακτήρα και τής προσωπικότητας, µε τον τρόπο 
και τα αίτια τής διαµόρφωσης τους και µε την περαιτέρω ταξινόµη-
ση τους. — χαρακτηρολονικός, -ή, -ό, χαρακτηρολογικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Characterologie]. 

χαράκτης (ο) {χαρακτών}, χαράκτρια (η) {χαρακτριών} 1. τεχνίτης 
που ασχολείται µε τη χάραξη σχεδίων, επιγραφών κ.λπ. πάνω σε επι-
φάνειες, κυρ. µεταλλικές, πέτρινες ή ξύλινες 2. καλλιτέχνης που φι-
λοτεχνεί το αρχικό σχέδιο, το οποίο αποτυπώνεται σε ειδική µήτρα, 
για να αναπαραχθεί σε αντίτυπα. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. χαράσσω 
(βλ.λ.)]. 

χαρακτική (η) [1888] 1. η τέχνη τού χαράκτη, η χάραξη σχεδίου, επι-
γραφής, εικόνας κ.λπ. σε µήτρα από σκληρό, ανθεκτικό υλικό για την 
αναπαραγωγή αυτού τού σχεδίου, τής επιγραφής κ.λπ. σε πολλά αντί-
τυπα 2. (συνεκδ.) η φιλοτέχνηση έργων µε την παραπάνω τεχνική ως 
ξεχωριστό καλλιτεχνικό είδος. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. gravure (βλ. κ. 
γκραβούρα)]. 

χαρακτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον χαράκτη ή µε τη 
χάραξη σχεδίου, επιγραφής, εικόνας πάνω σε µια επιφάνεια σκληρού 
υλικού (µετάλλου, πέτρας, ξύλου κ.λπ.) 2. χαρακτική (η) βλ.λ. 3. χα-
ρακτικό (το) καθένα από τα έργα χαρακτικής. 

χαράκωµα (το) [αρχ.] {χαρακώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (σπάν.) το χά-
ραγµα µιας επιφάνειας µε αιχµηρό όργανο: το ~ ξύλινης επιφάνειας 
µε µαχαίρι 2. η χάραξη παράλληλων γραµµών µε τη βοήθεια χάρακα 
ΣΥΝ. ρίγωµα · 3. τάφρος ή χαντάκι που ανοίγεται κοντά στη γραµµή 
τού πυρός (βλ.λ.) για την πρόχειρη οχύρωση των στρατιωτών και την 
κάλυψη τους από τις βολές τού εχθρικού στρατού: πολεµούσαν δί-
πλα-δίπλα στα ~ τής Αλβανίας || βαθύ ~· ΦΡ. πόλεµος χαρακωµάτων | 
µάχη χαρακωµάτων (i) ένοπλη σύγκρουση στην οποία οι αντίπαλοι 
πολεµούν από τα χαρακώµατα (ii) (µτφ.) αντιπαράθεση στην οποία 
ανταλλάσσονται «πυρά», εκτοξεύονται συνεχώς και από τις δύο 
πλευρές κατηγορίες υπό µορφήν δηλώσεων, χωρίς να αναλαµβάνει 
κανείς την πρωτοβουλία µιας πλήρους και ανοιχτής επίθεσης ΣΥΝ. 
όρυγµα 4. (συνεκδ.) χαρακώµατα (τα) (α) η πρώτη γραµµή τού πυρός: 
από τα µετόπισθεν βρέθηκε µε µετάθεση στα ~! (β) (µτφ.) οι θέσεις 
µάχης ή υπεράσπισης όσων έχει ταχθεί κάποιος να υπηρετεί: βρέθη-
κε από νωρίς στα ~ τής πολιτικής | τού αγώνα | τής επιστήµης. 

χαρακώνω ρ. µετβ. {χαράκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. χαράζω µια επιφά-
νεια µε αιχµηρό όργανο, κάνω χαρακιά: ~ τον κορµό ενός δέντρου µε 
µαχαιράκι 2. τραυµατίζω (κάποιον) µε αιχµηρό όργανο στο πρόσωπο 
ή σε άλλο µέρος τού σώµατος του, αφήνοντας του µόνιµο σηµάδι 
(ουλή): τονχαράκωσε προειδοποιητικά, για να µη µιλήσει στην αστυ-
νοµία || την απείλησαν ότι, αν δεν δεχτεί τους όρους τους, θα τη χα-
ρακώσουν · 3. τραβώ παράλληλες γραµµές πάνω σε µια επιφάνεια, 
λ.χ. σε λευκό φύλλο χαρτιού ΣΥΝ. ριγώνω. — χαράκωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χαρακώ (-όω) < χάραξ, -ακος]. 

χαρακωτός, -ή, -ό αυτός που οι γραµµές του είναι χαραγµένες µε 
χάρακα, που έχει γραµµένες ευθείες: -χαρτί/ φύλλο/ τετράδιο ΣΥΝ. 
χαρακωµένος ΑΝΤ. αχαράκωτος. 

Χαραλάµπης (ο) {-η κ. -άµπους} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα · ΦΡ. κλάφ' τα Χαράλαµπε βλ. λ. κλαίω. 
Επίσης Χαράλαµπος [µτγν.] κ. (καθηµ.) Μπάµπης, Λάµπης. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. κύρ. όν. < χαρά + -λάµπης | -λαµπος < λάµπω]. 

Χαραλαµπία (η) γυναικείο όνοµα. 
χάραµα (το) {χωρ. γεν. | χαράµατα} 1. η ώρα πριν από την ανατολή, το 

ξηµέρωµα ΣΥΝ. (λόγ.) λυκαυγές ΑΝΤ. γέρµα, λυκόφως· ΦΡ. άγρια | βα- 
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θιά χαράµατα (ί) οι νυχτερινές ώρες πριν ξηµερώσει: ξυπνάει από τ' ~, 
για να πάει στη δουλειά || γύρισε απ' το γλέντι µέσα στα - (ϋ) (ως 
επίρρ.) µέσα στη νύχτα, πριν από το ξηµέρωµα: έβαλε τις φωνές ~ 
και τους ξύπνησε 2. (ως επίρρ.) την ώρα που ξηµερώνει: θα ξεκινή-
σουµε ~ 3. η αρχή (µιας περιόδου): το ~ τού 21ου αιώνα ΣΥΝ. αυγή, λυ-
καυγές. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. χάραγµα (µε αφοµοίωση -γµ- > -µµ- και απλοποί-
ηση)]. 

χαραµάδα (η) 1. το άνοιγµα, το επίµηκες κενό που µεσολαβεί µεταξύ 
δύο επιφανειών, οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά η µία στην άλλη ή 
που µπορεί να εφάπτονται: από τις ~ περνούσαν οι ακτίνες τού ηλίου 
ΣΥΝ. χαραγµατιά, χαραµατιά 2. (συνεκδ.) ό,τι φαίνεται µέσα από 
ένα τέτοιο άνοιγµα, κενό: µια ~ φως φώτιζε το σκοτεινό δωµάτιο || 
(µτφ.) µέσα σ' όλες τις δυσκολίες φάνηκε µια ~ ελπίδας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < χάραµα + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. κ. 
γρηγορ-άδα]. 

χαραµατιά (η) → χαραγµατιά 
χαράµι επίρρ. (λαϊκ.) 1. χωρίς τελικό αποτέλεσµα, χωρίς ωφέλεια: ~ 

πήγαν όλες οι προσπάθειες µου ΣΥΝ. ανώφελα, µάταια 2. ανάξια, χω-
ρίς να πρέπει ή να είναι σωστό: ~ τον κρατούσαν στη δουλειά' τίποτα 
δεν ήξερε να κάνει ΣΥΝ. άδικα· ΦΡ. (ως κατάρα) χαράµι να σου γίνει 
να µη σου δώσει (κάτι) καµία ευχαρίστηση, να µην το χαρείς: 
«χαράµι να σου γίνουν τα ξενύχτια µου» (τραγ.). [ETYM. < τουρκ. 
haram «απαγορευµένο (από τη θρησκεία), κακό», < αραβ. harïm 
«απαγορευµένος, ιερός», που συνδ. µε εβρ. herém «αντικείµενο 
καταραµένο» (βλ. λ. ανάθεµα)]. 

χαραµίζω ρ. µετβ. {χαράµισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. αφήνω (κάτι) 
αναξιοποίητο, χρησιµοποιώ (κάτι) µε ακατάλληλο τρόπο, χωρίς απο-
τέλεσµα ή χωρίς µέτρο: χαράµισε όλη του την περιουσία σε γλέντια || 
χαράµισε τα νιάτα | τις δυνάµεις του ΣΥΝ. σπαταλώ, χαλώ ANT. 
αξιοποιώ, εκµεταλλεύοµαι 2. (µεσοπαθ. χαραµίζοµαι) δεν αξιοποιού-
µαι πλήρως, ξοδεύω τις δυνάµεις µου σε ανώφελες δραστηριότητες: 
αυτός ο άνθρωπος χαραµίζεται στο ταµείο, έχει ταλέντο στις πωλή-
σεις! ΣΥΝ. (µτφ.) χάνοµαι. — χαράµισµα (το). 

χαραµοφάης (ο) {χαραµοφάηδες}, χαραµοφάισσα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.-εκφραστ.) 1. πρόσωπο που συντηρείται από άλλους, χω-
ρίς να καταβάλλει την απαιτούµενη ή καµία προσπάθεια, ζώντας εις 
βάρος άλλων 2. πρόσωπο που αµείβεται, χωρίς να παράγει έργο. 
[ΕΤΥΜ. < χαράµι + -φάης < φαί (βλ.λ.)]. 

χάραξ (ο) →χάρακας 
χάραξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η πίεση επιφά-

νειας µε κάτι σκληρό ή αιχµηρό, ώστε να χαραχθεί κάτι πάνω σε αυ-
τή: η ~ τής αφιέρωσης σε µια πλάκα 2. το ρίγωµα, το να χαράζει κα-
νείς ρίγες σε κάτι · 3. ο προσδιορισµός τής έκτασης, τού χώρου που 
θα καταλάβει ένα έργο, µια κατασκευή, ένα κράτος: η ~ ενός νέου 
δρόµου || η ~ νέων συνόρων µετά τον πόλεµο 4. (µτφ.) ο σχεδιασµός, 
ο προσδιορισµός τού πλαισίου, των κατευθύνσεων που θα ακολουθή-
σει κανείς: η ~ ενιαίας εξωτερικής πολιτικής από τις χώρες-µέλη τής 
Ε.Ε. || ~ νέων στόχων | προοπτικών | στρατηγικής | πορείας. 

χαράσσω ρ. -> χαράζω 
χαράτσι (το) {χαρατσ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. ο κεφαλικός φόρος που 

πλήρωναν οι µη µουσουλµάνοι υπήκοοι των κατακτηµένων περιοχών 
τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 2. (µτφ.) κάθε είδους βαριά και συ-
νήθ. άδικη οικονοµική επιβάρυνση ή φορολογία: νέο ~ στα ποτά και 
τα τσιγάρα'. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. haraç]. 

χαρατσωνω ρ. µετβ. {χαράτσω-σα, -θηκα, -µένος) (λαϊκ.) επιβάλλω 
χαράτσι (βλ.λ.): «τα γκαράζ τού κέντρου χαρατσώνουν τους πελάτες 
µε ενιαίο και µεγάλο ποσό, άσχετα µε τον χρόνο που θα αφήσουν το 
αυτοκίνητο τους» (εφηµ.). — χαράτσωµα (το). 

χαραυγή κ. (λαϊκ.) χαραγή (η) 1. η αυγή, η ώρα που χαράζει, που 
φωτίζεται ο ουρανός ΣΥΝ. χάραµα, λυκαυγές ANT. λυκόφως, σούρου-
πο 2. (µτφ.) οι πρώτες αχνές ενδείξεις, το ξεκίνηµα ενός πράγµατος: 
βρισκόµαστε µπροστά στη ~ µιας νέας εποχής ΣΥΝ. έναρξη, αρχή, 
απαρχή. [ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό των λ. χάραµα και αυγή]. 

χαραχτός, -ή, -ό αυτός που γίνεται ή έχει γίνει µε χάραγµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χαρακτός < χαράσσω]. 

χάρβαλο (το) (λαϊκ.) 1. το σαράβαλο, καθετί που βρίσκεται σε κατά-
σταση διάλυσης, αποσυντονισµού, που έχει χαλάσει εντελώς: πέτα 
το - και πάρε ένα αυτοκίνητο τής προκοπής ΣΥΝ. ρηµάδι, χάλασµα 2. 
(µτφ. για πρόσ.) το ηλικιωµένο άτοµο, που η υγεία του ή η φυσική 
του κατάσταση βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση ΣΥΝ. (µτφ.) ερεί-
πιο, ραµολιµέντο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < χάλαβρον ή χάραβλον (µε αντιµετάθεση) < *χαλαβρός, 
παράλλ. τ. τού αρχ. χαλαρός. ∆εν φαίνεται πιθ. η εκδοχή περί συµ-
φυρµού των λ. χάλαρο και αρβηλος «ξέστρο δερµάτων» (µτγν. τεχν. 
όρ., αγν. ετύµου)]. 

χαρέµι (το) {χαρεµ-ιού | -ιών} 1. (στους µουσουλµάνους) το σύνολο 
των γυναικών που έχει νυµφευθεί ένας άνδρας: το ~ τού σουλτάνου 
2. (συνεκδ.) το µέρος τής οικίας των µουσουλµάνων, στο οποίο διέµε-
ναν οι γυναίκες τού ιδιοκτήτη, ο γυναικωνίτης 3. (µτφ.) το σύνολο 
των ατόµων µε τα οποία σχετίζεται κάποιος ερωτικά: µπλέκει µε πολ-
λές, έχει ολόκληρο ~! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. harem < αραβ. harïm 
«απαγορευµένος, ιερός»]. 

χάρη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κοµψότητα και λεπτότητα, το να γίνε-
ται κάτι µε ωραίο και ευχάριστο τρόπο: περπατούσε µε ~ || χαιρετώ | 
µιλώ | χαµογελώ µε - 2. (γενικότ.) η κοµψή και ανάλαφρη οµορφιά: 
αυτό το φόρεµα δεν έχει καµιά ~ || η ~ τού προσώπου | τού λόγου | 
τής αφήγησης της ήταν µοναδική 3. κάθε ξεχωριστό προτέρηµα, χά- 

ρισµα: ήταν άνθρωπος µε πολλές ~, αλλά και πολλά ελαττώµατα || 
κρυφές ~ (τα µη εµφανή χαρίσµατα κάποιου)· ΦΡ. (α) ο λύκος έχει τ' 
όνοµα κι η αλεπού τη χάρη βλ. λ. αλεπού (β) άλλος έχει τ' όνοµα κι 
άλλος (έχει) τη χάρη βλ. λ. όνοµα · 4. οτιδήποτε προκύπτει, συµβαί-
νει ή ζητείται χαριστικά, ως εξυπηρέτηση, στο πλαίσιο κυρ. στενής ή 
φιλικής σχέσης: ζήτω | κάνω µια χάρη || ανταποδίδω µια ~ || έλα να σε 
δω, σ' το ζητώ σαν ~· ΦΡ. (α) χάρη /χάρις σε (κάποιον/ κάτι) (για θε-
τικές εξελίξεις) ακριβώς επειδή (κάποιος/κάτι) υπάρχει ή γίνεται, λει-
τουργεί µε ορισµένο (ευνοϊκό για άλλον) τρόπο: ~ σένα µπόρεσα να τα 
καταφέρω || - στη γενναιόδωρη προσφορά του, το σωµατείο µας απέ-
κτησε δική του στέγη || ~ στην παρέµβαση τού υπουργού, δεν θα προ-
χωρήσει η εγκατάσταση τού εργοστασίου στην περιοχή µας (β) χάρη 
/χάριν (κάποιου) (χάριν τινός, αρχ. φρ.) υπέρ κάποιου: εσιώπησαν ό-
λοι - τού κοινού συµφέροντος || έκρυψε την αλήθεια ~ τής ενότητας | 
τής υστεροφηµίας του ΣΥΝ. υπέρ (γ) για χάρη | (λόγ.) προς χάριν (κά-
ποιου) (προςχάριν +γεν., αρχ. φρ.) για να ικανοποιηθεί (κάποιος), για 
να γίνει το χατίρι του: ~ σου ξενύχτησα, µέχρι να βρω αυτό που µου 
ζήτησες || αυτό µόνο ~ σου θα το έκανα (δ) κατά χάριν µε χαριστικό 
τρόπο: του επετράπη ~ να µιλήσει, αν και δεν ήταν προγραµµατισµένο 
κάτι τέτοιο ΣΥΝ. χαριστικά (ε) κάνε µου τη χάρη να... θα ήθελα να 
έκανες κάτι για µένα, σε παρακαλώ να...: ~ µου φέρεις αυτό τον φά-
κελο (στ) (ως παρατήρηση, σε περιπτώσεις θυµού ή απειλητικά) για 
κάνε µου τη χάρη αρκετά, ώς εδώ, για σταµάτα: ~/ Από 'δώ και πέρα 
δεν ακούω τίποτα! (ζ) έχε χάρη (που)... να ευχαριστείς (που...), να 
χρωστάς ευγνωµοσύνη (που...(: ~ που είµαι στις καλές µου σήµερα, 
αλλιώς θα σε είχα κάνει µαύρο στο ξύλο! || ~ που λυπάµαι τη µάννα 
σου, αλλιώς...! (η) παραδείγµατος | λόγου χάριν (συντοµ. π.χ. ή λ.χ.) 
για να χρησιµοποιήσω ένα παράδειγµα: συναντάς, ας πούµε, έναν φίλο 
σου, ~ τον Παντελή... (θ) (παροιµ.) η χάρη θέλει αντίχαρη το καλό, η 
βοήθεια ή η ευεργεσία κάποιου πρέπει να ανταποδίδεται (ι) µεγάλη η 
χάρη (κάποιου)... (ι) για τη γιορτή αγίου: σήµερα γιορτάζει οΑϊ-
Νικόλας, ~ (ii) (ειρων.) σε περιπτώσεις που κάποιος έχει υπερτιµήσει 
τις παραχωρήσεις που πρόκειται να κάνουµε γι' αυτόν, την αξία που 
έχει για µας: µου θέλει και ξεχωριστό δωµάτιο για το σκυλί του, ~ του! 
(ια) ποιος τη χάρη σου... για κάποιον που βρίσκεται σε πολύ καλή 
κατάσταση, σε ζηλευτή θέση: Επίσηµο δείπνο προς τιµήν σου; ~! (ιβ) 
περίοδος χάριτος (i) το χρονικό διάστηµα από τη στιγµή που η 
πληρωµή ενός δανείου, ασφαλιστηρίου συµβολαίου γίνεται απαιτητή 
ώς τη στιγµή που η µη πληρωµή του συνεπάγεται την επιβολή προ-
στίµων, την ακύρωση τής ισχύος του κ.λπ. (ii) το διάστηµα των έξι µη-
νών µετά την εκλογή νέας κυβέρνησης, κατά το οποίο δεν επιτρέπε-
ται βάσει τού Συντάγµατος κατάθεση προτάσεως µοµφής εναντίον 
τής κυβέρνησης (iii) (µτφ.) το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η κρι-
τική προς κάποιον ή κάτι παραµένει επιεικής, χωρίς καταλογισµό των 
λαθών του, κυρ. µε την αιτιολογία ότι διέρχεται ένα στάδιο προσαρ-
µογής: η ~ που έδωσε στην κυβέρνηση ο αντιπολιτευόµενος Τύπος, έ-
ληξε 5. ΕΚΚΛΗΣ. (α) (θεία)χάρη /χάρις η εκδήλωση τής ελεύθερης και 
ανιδιοτελούς αγάπης τού θεού προς τον άνθρωπο για τη σωτηρία του, 
στην οποία µετέχουν οι άγιοι και όσοι πιστοί αγωνίζονται για την 
πνευµατική τους τελείωση: οι Απόστολοι δέχτηκαν τη - (β) η Παναγία 
ή κάθε άγιος τής εκκλησίας: µέρα που γιόρταζε η ~ της (γ) ο ιερός 
ναός που είναι αφιερωµένος στον άγιο ο οποίος γιορτάζει τη συ-
γκεκριµένη µέρα ή στην Παναγία (κατά τις ηµέρες που τιµάται από 
την Εκκλησία): πήγα στη - της, ν'ανάψω ένα κεράκι 6. (ειρων.) το ίδιο 
το πρόσωπο στο οποίο αναφερόµαστε: να µε συγχωρεί | συµπαθά η ~ 
σου, αλλά εγώ δεν είµαι κάνα παιδάκι να µου µιλάς έτσι! 7. οτιδήποτε 
προκύπτει ως µεροληπτική παραχώρηση ή ενίσχυση κάποιου, κυρ. 
από ανώτερο του, ή καταλογίζεται ως προνοµιακή µεταχείριση: δεν 
θέλω χάρες- να προαχθώ µόνο αν το αξίζω ΣΥΝ. µεροληψία, ρουσφέτι 
8. το αίσθηµα ευγνωµοσύνης, η ηθική δέσµευση και υποχρέωση 
απέναντι σε κάποιον για ανταπόδοση βοήθειας, υποστήριξης, 
εξυπηρέτησης κ.λπ. που έχει προσφέρει: του χρωστώ µεγάλη ~ για όλα 
όσα έκανε για τα παιδιά µου ΣΥΝ. ευγνωµοσύνη · 9. η ολική ή µερική 
άρση ή µετατροπή τής ποινής και, ενδεχοµένως, των συνεπειών της, 
που επιβλήθηκε από ποινικό δικαστήριο µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση· απονέµεται µε προεδρικό διάταγµα: ο πρόεδρος τής ∆η-
µοκρατίας απένειµε - στον ισοβίτη. Επίσης (λόγ.) χάρις {χάρ-ιτος | -ί-
των}. — (υποκ.) χαρούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χάρις. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χάρις, -ιτος, αρχική σηµ. «εύνοια, ευγνωµοσύνη, χαρά» < χαίρω 
(βλ.λ.). Η λ. παρουσιάζει τη συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *gher-και συνδ. 
µε αρµ.µτ«δώρο,χάρισµα»)< *ghëri-), ενώ εµφανίζεται ήδη στα µυκ. 
ανθρωπωνύµια ka-ri-si-jo = Χαρίσιος, ka-ri-se-u = Χαρι-σεύς. Επίσης 
αρχ. είναι η σύνταξη χάριν + γεν. (πβ. γαλλ. grâce à), η οποία απαντά 
ήδη στον Πίνδαρο]. χάρηκα ρ. -· χαίροµαι 
-χαρής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που δη-

λώνουν: 1. Οτι κάποιος χαίρεται, ικανοποιείται (µε κάτι): αιµο-χαρής, 
πολεµο-χαρής 2. (για ζώα, φυτά) ότι (κάτι) ζει ή ευδοκιµεί σε ορι-
σµένο περιβάλλον: υδρο-χαρής. 

[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. αιµο-χα-
ρής, oivo-χαρής), που προέρχεται από το θ. χαρ- τού αρχ. χαίρω (πβ. 
παθ. αόρ. β' έ-χάρ-ην)]. χαρίεις, -εσσα, -εν {χαρί-εντος (θηλ. -έσσης) | 
-εντες, -έντων (θηλ. -εσ-σών)} (αρχαιοπρ.) χαριτωµένος: χαρίεσσα 
κόρη || «κινείται µε χα-ρίεσσα άνεση» (εφηµ.) ΣΥΝ. εύχαρις, 
χαριτόβρυτος ANT. άχαρις. — χαριέντως επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < χάρις + παραγ. επίθηµα -εις, πβ. κ. άστερ-ό-εις]. 
χαριεντίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {χαριεντίστηκα} (λόγ.) 1. µιλώ χαρι-
τωµένα, λέγοντας αστεία και κάνοντας πειράγµατα µε πρόσχαρο 
τρόπο 2. συναναστρέφοµαι κάποιον µε ερωτική διάθεση: τώρα τε- 
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λευταία χαριεντίζεται µε µια ξανθιά ΣΥΝ. φλερτάρω, ερωτοτροπώ. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < χαρίεις, -εντός (βλ.λ.)]. 

χαριέντισµα (το) [µτγν.] {χαριεντίσµ-ατος | -ατα,-άτων) 1.η χαριτω-
µένη συµπεριφορά 2. το ερωτικό πείραγµα, η ερωτοτροπία: άσε τα ~ 
µε την Αθηνά, γιατί δεν σε βλέπω καλά! ΣΥΝ. φλερτ. Επίσης χαριε-
ντισµός (ο) [αρχ.]. 

χαρίζω ρ. µετβ. {χάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. δίνω (κάτι) ως δώρο (σε 
κάποιον): της χάρισε ένα δαχτυλίδι για την επέτειο τους- ΦΡ. (α) (πα-
ροιµ.) κάποιου (του) χάριζαν γάιδαρο και τον κοίταζε στα δόντια βλ. 
λ. γάιδαρος (β) κάποιου (του) χάριζαν γάιδαρο και ήθελε και το σα-
µάρι για άνθρωπο πλεονέκτη, που ζητά µε θράσος περισσότερα από 
όσα του προσφέρονται 2. (µτφ.) εξασφαλίζω (σε κάποιον κάτι πολύ-
τιµο): η σωστή διατροφή χαρίζει καλή υγεία || το νέο αυτό παιχνίδι 
σας χαρίζει πολλές ώρες απόλαυσης || η οµάδα τής άρσης βαρών χά-
ρισε στη χώρα µας πολλά µετάλλια || η θεωρία αυτή του χάρισε το 
βραβείο Νόµπελ 3. (για τη σύζυγο κάποιου) γεννώ, φέρνω στον κόσµο 
παιδί: του χάρισε δύο υγιέστατα παιδιά 4. αφιερώνω (κάτι σε κά-
ποιον): η οµάδα χάρισε τη νίκη της στους οπαδούς της || το πρώτο 
τραγούδι είναι χαρισµένο από την Εύη στην παρέα της 5. (µτφ.) αφή-
νω (κάτι) να περάσει, χωρίς να το υπολογίσω, να το καταλογίσω: 
επειδή είναι η πρώτη φορά που το κάνεις, σου το χαρίζω, αλλά να µην 
επαναληφθεί! ΦΡ. (παροιµ.) δεν χαρίζω κάστανα βλ. λ. κάστανο 6. 
διαγράφω (την ποινή ή την οφειλή κάποιου), δίνω χάρη: του χαρί-
στηκαν όλα τα χρέη του προς το ∆ηµόσιο 7. (µεσοπαθ. χαρίζοµαι) 
τάσσοµαι µεροληπτικά υπέρ κάποιου, τον ευνοώ κρίνοντας τον µε: 
πιο χαλαρά κριτήρια: η εξετάστρια χαρίστηκε σ' αυτό τον υποψήφιο, 
γιατί ήταν γυιος µιας φίλης της || είναι αδέκαστος, δεν πρόκειται να 
χαριστεί σε κανέναν! ΣΥΝ. υποστηρίζω, ευνοώ, πριµοδοτώ. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. χαρίζοµαι < χάρις, -ιτος. Η λ. είχε τις βασικές σηµ. «δείχνω 
καλοσύνη, εύνοια και ευγνωµοσύνη - προσφέρω δώρο, χάρισµα». Η 
σηµ. «µεροληπτώ εις βάρος κάποιου» είναι µτγν.]. 

Χαρίκλεια (η) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Θηλ. τού αρχ. κυρ. ον. Χαρικλής < χάρις + -κλής < κλέος «δό-
ξα», πβ. κ. Περι-κλής, Σοφο-κλής]. 

Χαρίλαος (ο) {-ου κ. -άου} 1. αρχαίος βασιλιάς των Λακεδαιµονίων 2. 
ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ· κύρ. όν. < χάρις + λαός]. 

χάριν πρόθ. (λόγ.) (+γεν.) δηλώνω: 1. ει>εργεσία, ότι κάτι γίνεται για 
το καλό, την επίτευξη στόχου κ.λπ.: συνιστώ υποµονή - τού συµφέ-
ροντος όλων || δούλεψε σκληρά παρά την ασθένεια του, ~ των παι-
διών του 2. τον λόγο για τον οποίο λέγεται ή γίνεται κάτι (= µε συ-
γκεκριµένη πρόθεση, µε σκοπό, για): δεν ισχυρίστηκε σοβαρά κάτι 
τέτοιο, το ανέφερε ~ παιδιάς (για αστείο) || ~ συντοµίας || ~ ευκολίας || 
~ αστεϊσµού || ~ γούστου || ~ ποικιλίας || to τελικό -ν µπαίνει στο τέλος 
πολλών λέξεων ~ ευφωνίας (για να µην υπάρχει κακοφωνία) || λόγου 
~ || παραδείγµατος ~. (Βλ. λ. πρόθεση, um.). [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. χάρη]. 

Χάρις (η) {Χάριτος} 1. ΜΥΘΟΛ. καθεµία από τις τρεις κόρες τού ∆ία 
και τής Ωκεανίδας Ευρυνόµης, θεότητες τής οµορφιάς και τής χαράς 
(Αγλαΐα, Ευφροσύνη, Θάλεια, οι Τρεις Χάριτες) 2. µάρτυρας τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. Επίσης Χάρη. [ΕΤΥΜ αρχ. 
κύρ. όν., βλ. λ. χάρη]. 

χάρις (η) [αρχ.] {χάρ-ιτος | -ίτων} η χάρη (βλ.λ.). 
χάρις πρόθ. (λόγ.) (+σε) χάρη σε (βλ. λ. χάρη). 

[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. χάρη]. 

χάρις | χάρη σε - εξαιτίας. Συχνά οι δύο φράσεις συγχέονται στη 
χρήση τους. Συγκεκριµένα, το χάρις/χάρη σε χρησιµοποιείται κα-
κώς σε περιπτώσεις, όπως «έχασα την περιουσία µου χάρις | χάρη 
στον πόλεµο», όπου το σωστό είναι «έχασα την περιουσία µου 
εξαιτίας τού πολέµου»- προφανώς ο πόλεµος δεν λειτούργησε θε-
τικά, δεν επέδρασε ευνοϊκά (προς χάριν τού οµιλητή), αλλά προξέ-
νησε ζηµία. Το χάρις | χάρη σε χρησιµοποιείται κανονικά σε εύ-
σηµες χρήσεις (µε καλή σηµασία), όπως: Σώθηκε χάρις | χάρη στην 
έγκαιρη διάγνωση τής ασθένειας του - Το πρόβληµα λύθηκε χάρις | 
χάρη στη συνεργασία των ενδιαφεροµένων (όχι εξαιτίας τής 
συνεργασίας). Η ίδια διάκριση παρατηρείται και στις γαλλ. φρ. 
grâce à (χάρις σε...) και à cause de (εξαιτίας τού...). Η φράση χάρις 
σε είναι ελλειπτική χρήση, προερχόµενη από πληρέστερη φρ. χάρις 
οφείλεται σε (κάποιον για κάτι που προσέφερε). Άρα, πρόκειται 
στην πραγµατικότητα για ονοµαστική πτώση τού παλαιότερου 
τύπου η χάρις, που µπορεί να χρησιµοποιείται ως έχει, γιατί 
πρόκειται για παγιωµένο τύπο. Ωστόσο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και ο τύπος (ονοµαστικής) χάρη σε, όπως συµβαίνει µε όλα τα 
παλαιά τριτόκλιτα (πόλις - πόλη, χρήσις - χρήση). Ας σηµειωθεί 
ότι και η αιτιατική χάριν τού ουσιαστικού χάρις χρησιµοποιείται 
µε τον αρχικό της τύπο (χάριν) ως καταχρηστική πρόθεση, που 
συντάσσεται µε γενική: Πολέµησαν χάριν τής σωτηρίας τής 
πατρίδας | τής ελευθερίας. Στη χρήση αυτή το χάριν σηµαίνει ό,τι 
και οι προθέσεις για, υπέρ κ.λπ. Επίσης εµφανίζεται σε 
παγιωµένες φράσεις, όπως: παραδείγµατος χάριν (για παράδειγ-
µα), λόγου χάριν, χάριν αστεϊσµού (για αστείο) κ.λπ.    → υπ' όψιν 

χαρισάµενος, -η, -ο (επιτατ.) ευτυχισµένος· κυρ. στη ΦΡ. ζωή χαρι-
σάµενη βλ. λ. ζωή. 

χάρισµα (το) [µτγν.] {χαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ό,τι προσφέρει κα-
νείς ως δώρο, ό,τι χαρίζει κανείς: πάρε ό,τι θέλεις, ~ σου! || αυτό το 
ρολόι είναι ~ απ' τη µητέρα της · 2. το φυσικό προτέρηµα, το ιδιαί- 

τερο, κυρ. έµφυτο προσόν που έχει κανείς: άνθρωπος µε πολλά ~ || είχε 
το ~ να γοητεύει τα πλήθη || το ~ τού λόγου (ευγλωττία) ΣΥΝ. προσόν, 
αρετή, προτέρηµα · 3. (ως επίρρ.) χωρίς χρηµατικό αντίτιµο, δωρεάν: 
δεν θέλω τίποτα ~ θα τα πληρώσω όλα ΣΥΝ. χαριστικά, τσάµπα. 

χαρισµατικός, -ή, -ό αυτός που έχει πολλά χαρίσµατα: ~ φυσιογνωµία | 
προσωπικότητα-  ΦΡ. χαρισµατικός ηγέτης ο ηγέτης που έχει την 
ξεχωριστή ικανότητα να εµπνέει και να επηρεάζει τα πλήθη, να 
ελέγχει και να κατευθύνει τους συνεργάτες του. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. charismatic]. 

χαριστικός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται ή προσφέρεται ως ένδειξη φι-
λίας ή εύνοιας προς κάποιον: η τιµή που σου το δίνω είναι ~, επειδή 
είσαι πελάτης µου χρόνια! ΦΡ. χαριστική βολή (i) ο τελευταίος εξ 
επαφής πυροβολισµός στον κρόταφο κάποιου µετά την εκτέλεση του 
µε τυφεκισµό, για να είναι βέβαιος ο θάνατος του ή για να µην υπο-
φέρει από επιθανάτια αγωνία (ii) (µτφ.) το τελειωτικό χτύπηµα, οτι-
δήποτε προκαλεί την οριστική καταστροφή κάποιου: η δηµοσίευση 
των άσεµνων φωτογραφιών του ήταν η ~ για τη δηµοτικότητα του || οι 
νέες φορολογικές ρυθµίσεις θα είναι η ~ για χιλιάδες µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις 2. ΓΛΩΣΣ. δοτική χαριστική (στα Αρχαία Ελληνικά) δοτική 
η οποία δηλώνει ότι κάτι συµβαίνει ή υπάρχει χάριν κάποιου 3. αυτός 
που οφείλεται σε προνοµιακή, µεροληπτική µεταχείριση κάποιου: ~ 
βαθµολογία | προαγωγή | διάταξη || - νόµος (µε ρυθµίσεις ευνοϊκές για 
κάποιους) ΣΥΝ. χατιρικός, µεροληπτικός. — χαριστικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που δίνει δωρεάν ή γενναιόδωρα», < 
χαρίζοµαι (βλ. λ. χαρίζω). Η φρ. χαριστική βολή αποδίδει τη γαλλ. 
coup de grâce]. 

Χα ρ ιτί ν η (η) 1. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναι-
κείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού επιθ. χαρίτινος < αρχ. χάρις, -ιτος + πα-
ραγ. επίθηµα -ινος]. 

χαριτόβρυτος, -ος, -ο (λόγ.) εξαιρετικά χαριτωµένος και θελκτικός: ~ 
δεσποινίς ΣΥΝ. χαριτόπλαστος, τρισχαριτωµένος, χαρίεις. — 
χαριτοβρύτως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < χάρις, -ιτος + -βρυτος < βρύω «αναβρύζω, ξεχειλίζω» 
(βλ. λ. έµ-βρυο)]. 

χαριτολόγηµα (το) [1881] {χαριτολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} ο χαρι-
τωµένος, πνευµατώδης λόγος ΣΥΝ. ευφυολόγηµα, χαριτολογία. 

χαριτολογία (η) [1868] {χαριτολογιών} 1. το να χαριτολογεί κανείς 
ANT. µωρολογία 2. το χαριτολόγηµα (βλ.λ.). 

χαριτολόγος, -ος, -ο [1891] (λόγ.) 1. αυτός που εκφράζεται µε χαρι-
τολογήµατα ΣΥΝ. ευφυολόγος ΑΝΤ. µωρολόγος 2. (για λόγο, κουβέντα, 
σχόλιο) αυτός που εκφέρεται, διατυπώνεται µε χάρη. [ΕΤΥΜ < χάρις, 
-ιτος + λόγος]. 

χαριτολογώ ρ. αµετβ. [1887] {χαριτολογείς... | χαριτολόγησα} µιλώ µε 
έξυπνο, χαριτωµένο τρόπο αστειευόµενος: του εξήγησε ότι δεν σο-
βαρολογούσε, αλλά τα είπε χαριτολογώντας ΣΥΝ. ευφυολογώ. 

χαριτόµορφος, -η, -ο [1681] (λόγ.) αυτός που έχει κοµψή και όµορφη 
εµφάνιση, χαριτωµένο παρουσιαστικό. [ΕΤΥΜ. < χάρις, -ιτος + -
µορφος < µορφή]. 

χαριτόπλαστος, -η, -ο [1886] (λόγ.) χαριτόβρυτος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < χάρις, -ιτος + πλαστός]. 

Χαριτώ (η) {-ώς κ. -ούς} 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυ-
ναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ µεσν., θηλ. τού αρχ. Χαρίτων < χάρις, -ιτος]. 

χαριτωµενιά (η) (λαϊκ.) (συνήθ. στον πληθ.) χαριτωµένος λόγος ή κί-
νηση, που γίνεται συνήθ. για κολακεία, καλόπιασµα, δηµιουργία ευ-
νοϊκού κλίµατος ΣΥΝ. γαλιφιά, νάζι. 

χαριτωµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει χάρη, κοµψότητα: ~ παιδί | 
φόρεµα | άνθρωπος ΑΝΤ. άχαρος 2. για κάτι που προκαλεί ευχαρί-
στηση, επειδή είναι έξυπνο και ευρηµατικό ή λέγεται µε ωραίο τρό-
πο: ~ σχόλιο | ανέκδοτο || πολύ - αυτό που είπες! ΣΥΝ. πετυχηµένος 3. 
µετριαστικά, για κάποιον/κάτι που δεν είναι άσχηµος ούτε όµως και 
όµορφος: δεν θα την έλεγα ωραία, είναι όµως χαριτωµένη. — χαρι-
τωµένα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµπαθητικός. [ΕΤΥΜ Μτχ. τ. τού µτγν. 
χαριτώ (-όω) < αρχ. χάρις, -ιτος]. 

Χαρίτων (ο) {Χαρίτων-ος, -α} 1. ο Αφροδισιεύς- αρχαίος Έλληνας µυ-
θιστοριογράφος (1ος αι. µ.Χ.) 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης Χαρίτωνας κ. Χαρίτος. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
κύρ. όν. < αρχ. χάρις, -ιτος]. 

χάρµα (το) {άκλ.} (αρχαιοπρ.) 1. αυτό το οποίο προκαλεί ευχαρίστη-
ση· εύχρ. µόνο στη ΦΡ. χάρµα οφθαλµών βλ. λ. οφθαλµός 2. (ως επίρρ. 
κ. επίθ.) πολύ καλά, κατ' απόλυτα ικανοποιητικό τρόπο: (επίρρ.) όλα 
στις εξετάσεις πήγαν ~ || αυτό που φοράς σου έρχεται ~ || (ως επίθ.) 
αυτό το χρώµα είναι ~. [ΕΤΥΜ αρχ. < χαίρω, πβ. κ. κέρ-µα - κείρω]. 

χαρµάνα (η) (αργκό) η έντονη στέρηση λόγω τής εξάρτησης από ναρ-
κωτικά. 

χαρµάνης (ο) {χαρµάνηδες} (λαϊκ.) 1. ο εθισµένος χρήστης ναρ-
κωτικών, που δεν έχει κάνει χρήση για πολύ καιρό, µε αποτέλεσµα 
να υφίσταται το σύνδροµο τής στέρησης 2. µανιώδης καπνιστής που 
δεν έχει καπνίσει για πολλή ώρα: ξέµεινα από τσιγάρα και είµαι ~ 
από το βράδυ. 

χαρµάνι (το) {χαρµαν-ιού | -ιών) 1. µείγµα από καπνό διαφορετικών 
ειδών και ποικιλιών, που χρησιµοποιείται για τη γέµιση τσιγάρων, 
πούρων κ.λπ.: δυνατό | εκλεκτό | βαρύ ~ 2. (γενικότ.) µείγµα διαφόρων 
υλικών ή ποικιλιών ενός είδους, που συνήθ. προορίζεται για βιοµη-
χανική κατεργασία: - από τέσσερεις ποικιλίες καφέ 3. σκυρόδεµα που 
είναι έτοιµο, για να χρησιµοποιηθεί σε οικοδοµές 4. (συνεκδ.) τα 
υλικά που αναµειγνύονται στο παραπάνω µείγµα. 



χαρµανιάζω 1938 χάρτης 
 

[ΕΤΥΜ < τουρκ. harman < περσ. xarman | xirman]. 
χαρµανιάζω ρ. αµετβ. {χαρµάνιασ-α, -µένος} (αργκό) 1. αφήνοµαι 

στη χαλαρωτική επίδραση ενός τσιγάρου ή ναρκωτικού, χάνοντας 
την επαφή µε την πραγµατικότητα ή τον έλεγχο τής σκέψης µου ANT. 
ξεχαρµανιάζω 2. νιώθω την έντονη ανάγκη να καπνίσω, αισθάνοµαι 
τη στέρηση τού τσιγάρου ή τού ναρκωτικού στο οποίο έχω εθιστεί 3. 
(γενικότ.) αισθάνοµαι έντονη την ανάγκη για κάτι που µου λείπει 
(π.χ. για σεξ): «τα κορίτσια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους 
χαρµανιασµένους πελάτες» (εφηµ.). — χαρµάνιασµα (το). 

χαρµολύπη (η) {χωρ. πληθ.} ανάµικτο συναίσθηµα χαράς και λύπης. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. χάρµη «χαρά (τής µάχης)» (< χαίρω) + λύπη]. 

χαρµόσυνη (η) {χωρ. πληθ.} η βαθιά χαρά, η ψυχική ευχαρίστηση 
ΣΥΝ. χαρµονή, ευφροσύνη, χαρά, τέρψη. Επίσης χαρµονή. [ΕΤΥΜ 
µτγν., ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. χαρµόσυνος (βλ.λ.)]. 

χαρµόσυνος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που προκαλεί ή εκφράζει µεγάλη 
χαρά, βαθιά ικανοποίηση: το ~ άγγελµα τής νίκης || ~ είδηση ΣΥΝ. ευ-
φρόσυνος, χαρούµενος, χαροποιός ANT. θλιβερός, λυπητερός. — χαρ-
µόσυνα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *χάρµων (< ρ. χαίρω + παραγ. επίθηµα -µων, πβ. κ. µνή-
µων) + παραγ. επίθηµα -συνος, πβ. κ. µνηµό-συνος]. 

χάρντνουερ (το) {άκλ.} ΠΛΗΡΟΦ. το µηχανικό µέρος ενός υπολογι-
στή, ο ηλεκτρικός και ηλεκτροµηχανικός εξοπλισµός του είτε ως σύ-
στηµα είτε ως σύνολο ειδικών συσκευών και εξαρτηµάτων, κατ' αντι-
διαστολή προς το λογισµικό (σόφτγουερ), που αφορά στα προγράµ-
µατα τα οποία εκτελεί ο υπολογιστής. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. hardware (< hard «σκληρός» + ware «τµήµα εξοπλι-
σµού»), κατ' αντιδιαστολή προς το software «λογισµικό»]. 

χαροκαµένος, -η, -ο (εκφραστ.) αυτός που έχει υποστεί την απώλεια 
αγαπηµένου ή αγαπηµένων προσώπων, που έχει χάσει δικό του 
άνθρωπο: η ~ µάννα ξέσπασε πάνω απ' τον τάφο τού γυιου της. 

χαροκόπι (το) {χαροκοπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το γλέντι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < χαροκοπω (βλ.λ.)]. 

χαροκόπος (ο) (λαϊκ.) πρόσωπο που συνηθίζει να γλεντά, που του 
αρέσουν τα γλέντια και οι διασκεδάσεις ΣΥΝ. γλεντζές, γλεντοκόπος, 
ξεφαντωτής. [ΕΤΥΜ µεσν. < χαροκοπω (βλ.λ.)]. 

χαροκοπω ρ. αµετβ. {χαροκοπ-είς κ. -άς... | χαροκόπησα} γλεντοκοπώ 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. χαροκοπω < χάρος + -κοπώ < κόπτω, πβ. κ. πλαγιο-κο-
πώ]. 

Χάροντας (ο) ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Ερέβους και τής Νύκτας, ο οποίος 
µετέφερε τις ψυχές των νεκρών στον Αδη. Επίσης (αρχαιοπρ.) Χάρων 
{Χάροντ-ος, -α}. 
[ΕΤΧΜ < 0φΧ· Χάρων, αβεβ. ετύµου, πιθ. < επίθ. χάρων, -ωνος, τού 
οποίου η σηµ. δεν έχει επακριβώς προσδιοριστεί, αλλά φαίνεται να 
δηλώνει το σπινθηροβόλο βλέµµα (ετυµολογικώς το επίθ. χάρων απο-
τελεί ποιητ. τ. τού αρχ. χαροπός | -ωπός, µε την επίδρ. τού αϊθων, πβ. 
κ. αίθουσα). Η απευθείας συσχέτιση µε το ρ. χαίρω οφείλεται σε ευ-
φηµισµό, η δε σύνδεση µε το όν. Άχέρων δεν ευσταθεί]. 

χάροντας (ο) → χάρος 
χαροπαλεµα (το) {χαροπαλέµατος | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η επιθανάτια 

αγωνία. 
χαροπαλεΰω ρ. αµετβ. {χαροπάλεψα} (λαϊκ.) 1. αγωνίζοµαι να κρα-

τηθώ στη ζωή: δύο µέρες τώρα χαροπαλεύει στο κρεβάτι τού πόνου 
ΣΥΝ. ψυχορραγώ 2. (µτφ.) αγωνίζοµαι να παραµείνω βιώσιµος: η επι-
χείρηση χαροπαλεύει υπερχρεωµένη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

χαροποιός, -ός, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που προκαλεί χαρά ΣΥΝ. χαρ-
µόσυνος, ευφρόσυ\Ός, ευφραντικός. 

χαροποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {χαροποιείς... | χαροποίησα} προξενώ χαρά, 
κάνω (κάποιον) χαρούµενο: η επιτυχία τού γυιου του τον χαροποίησε 
ιδιαίτερα ΣΥΝ. ευχαριστώ, ευφραίνω, τέρπω ΑΝΤ. λυπώ, θλίβω, στε-
νοχωρώ. — χαροποίηση (η). 

χάρος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. Χάρος (ο) ο Χάροντας (βλ.λ.) 2. ο θάνατος, κυρ. 
όπως έχει προσωποποιηθεί από τη λαϊκή παράδοση και παριστάνεται 
µε τη µορφή µαυροφορεµένου, κουκουλοφόρου καβαλάρη, που κρατά 
δρεπάνι, παίρνει τις ψυχές και τις οδηγεί στον Άδη: τον πήρε | τον 
βρήκε ο (µαύρος) ~ (πέθανε) || «για δες καιρό που διάλεξε ο ~ να µε 
πάρει...» (δηµοτ. τραγ.) (σε περιπτώσεις άκαιρου, άδικου και τραγι-
κού θανάτου)· ΦΡ. (α) παλεύω µε τον χάρο χαροπαλεύω (βλ.λ.) (β) 
βλέπω τον χάρο µε τα µάτια µου κινδυνεύω πολύ, έρχοµαι κοντά 
στον θάνατο, γλυτώνω παρά τρίχα: οι επιβάτες τής αµαξοστοιχίας 
που εκτροχιάστηκε είδαν τον χάρο µε τα µάτια τους (γ) γλυτώνω αττ' 
τού χάρου τα δόντια | το στόµα | τα νύχια σώζοµαι την τελευταία 
στιγµή και µε δυσκολία από θανάσιµο κίνδυνο: οι ναυαγοί διηγήθη-
καν πώς γλύτωσαν απ' τού χάρου τα δόντια! (δ) κι όποιον πάρει ο 
χάρος σε περιπτώσεις στις οποίες κάποιος επιτίθεται, λ.χ. πυροβο-
λώντας, αδιακρίτως εναντίον των πάντων ή ενεργεί χωρίς να αναλο-
γίζεται τις συνέπειες των πράξεων του στους άλλους (ε) βλέπω (κά-
ποιον) σαν τον χάρο αποστρέφοµαι έντονα (κάποιον), µου είναι πολύ 
µισητός ή µου προκαλεί µεγάλο φόβο (στ) τον ξέχασε ο χάρος για 
πολύ ηλικιωµένα άτοµα, για υπερήλικες, υπέργηρους (ζ) τι στέκεσαι 
από πάνω µου σαν τον χάρο; ως έκφραση ενόχλησης που λέγεται από 
κάποιον που κάθεται προς κάποιον που στέκεται όρθιος δίπλα του 3. 
(συνεκδ.) ό,τι προκαλεί θάνατο ή φέρνει µεγάλη καταστροφή, συντρι-
βή: τα ναρκωτικά είναι ο ίδιος ο ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < αρχ. Χάρων (βλ.λ. Χάροντας), πβ. κ. γέρος - γέρων, δράκος - 
δράκων}. 

χαρούµενος, -η, -ο 1. αυτός που αισθάνεται χαρά, που νιώθει ευ-
χαρίστηση ή ικανοποίηση (για κάτι): ήταν πολύ χαρούµενη που θα 
ξανάβλεπε τον ξενιτεµένο αδελφό της ΣΥΝ. ευχαριστηµένος, ικανο- 

ποιηµένος, κεφάτος, ευτυχισµένος ΑΝΤ. λυπηµένος, θλιµµένος, στενο-
χωρηµένος 2. αυτός που δηµιουργεί ευχάριστη αίσθηση, που γίνεται 
δεκτός ευχάριστα: ~ χρώµα | σχέδιο | διακόσµηση | τραγούδι || είναι 
ένας ~, ζεστός άνθρωπος, που σου εµπνέει αισιοδοξία ΣΥΝ. πρόσχα-
ρος, χαρωπός, (λόγ.) εύθυµος ΑΝΤ. θλιβερός, (λαϊκ.) µίζερος. — χα-
ρούµενα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < θ. χαρ- τού ρ. χαίρω + -ούµενος των µτχ. συνηρηµένων 
ρ. (σε -έω και -do), πβ. κ. τρεχ-ούµενος]. 

χαρουπάλευρο (το) σκόνη από χαρούπια, που χρησιµοποιείται για τις 
φαρµακευτικές της ιδιότητες, λ.χ. κατά τής διάρροιας µικρών 
παιδιών. 

χαρούπι (το) {χαρουπ-ιού | -ιών} ο καρπός τής χαρουπιάς ΣΥΝ. ξυλο-
κέρατο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. harup]. 

χαρουπιά (η) πολυετές και αειθαλές δέντρο τής Μεσογείου, που 
απαντά κυρ. σε ξηρές περιοχές, έχει επιµήκεις σκληρούς και εδώδι-
µους καρπούς µε στιλπνή επιφάνεια, σκούρο καφέ χρώµα και γλυκιά 
γεύση, περιέχει σκληρούς σπόρους και χρησιµοποιείται σε ζωοτρο-
φές, στη βιοµηχανία τροφίµων και στη φαρµακοβιοµηχανία (χαρου-
πάλευρο) ΣΥΝ. ξυλοκερατιά. 

χάρτα (η) 1. ο γεωγραφικός χάρτης: - των Βορείων Θαλασσών 2. ΙΣΤ. 
(α) Χάρτα τής Ελλάδος (ή Χάρτα τού Ρήγα) ιστορικός και γεωγραφι-
κός χάρτης, που τύπωσε ο Ρήγας Φεραίος το 1797 και στον οποίο φαί-
νεται η εξάπλωση, η ακτινοβολία τού αρχαίου και τού νέου ελληνι-
σµού σε Ευρώπη και Μ. Ασία· είναι εµπλουτισµένος µε άφθονα στοι-
χεία αρχαιογνωσίας, αρχαίες ονοµασίες πόλεων, επισήµανση αρχαι-
ολογικών χώρων κλπ. (β) Μεγάλη Χάρτα (λατ. Magna Charta) συνθή-
κη που υπογράφηκε το 1215 από τον βασιλιά τής Αγγλίας Ιωάννη τον 
Ακτήµονα και η οποία αποτελούσε την πρώτη πράξη περιορισµού 
τής απόλυτης µοναρχίας στα νεότερα χρόνια µε την παραχώρηση εκ 
µέρους τού βασιλιά δικαιωµάτων στις κοµητείες. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < 
λατ. charta < αρχ. χάρτης (βλ.λ.)]. 

χαρταετός (ο) [1861] ελαφριά κατασκευή, που αποτελείται από έναν 
λεπτό σκελετό µε ξυλόβεργες διασταυρούµενες ή ακτινωτές, ο οποί-
ος καλύπτεται από λεπτό χαρτί ή πλαστικό κολληµένο πάνω τους και 
µε µακριά χάρτινη ουρά, υψώνεται στον αέρα µε κατάλληλο χειρισµό 
και ελέγχεται στο πέταγµα του από το έδαφος µε µακρύ κουβάρι 
σπάγκου (καλούµπα): την Καθαρά ∆ευτέρα, σύµφωνα µε το έθιµο, 
πετούν χαρταετούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αεροσκάφος. 

χαρτάκι (το) {χωρ. γεν.} το µικρό χαρτί. 
χαρταποθήκη (η) [1893] {χαρταποθηκών} αποθήκη για τη φύλαξη 

µεγάλων ποσοτήτων χαρτιού. 
χαρτεµπορικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το χαρτεµπόριο ή τον 

χαρτέµπορο. 
χαρτεµπόριο (το) [1885] {χαρτεµπορίου | χωρ. πληθ.} το εµπόριο χαρ-

τιού ή χαρτικών ειδών. 
χαρτέµπορος (ο/η) [1893] {-ου κ. -όρου | -ων κ. -όρων, -ους κ. -όρους} 

έµπορος χαρτιού ή χαρτικών ειδών. 
χαρτένιος, -ια, -ιο (καθηµ.) χάρτινος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < χαρτί + 

παραγ. επίθηµα -ένιος, πβ. κ. παραµυθ-ένιος]. 
χαρτεπικόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) το κολλάζ 

(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. collage]. 
χαρτζιλίκι (το) {χαρτζιλικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. µικρό χρηµατικό ποσό 

που δίνεται ως δώρο ή χρηµατική βοήθεια, συνήθ. σε πρόσωπο µι-
κρότερης ηλικίας ή εξαρτηµένο οικονοµικά, για τα καθηµερινά του 
µικροέξοδα: ο πατέρας απείλησε τον γυιο του ότι, αν δεν διαβάζει, θα 
του κόψει το ~ 2. το µικρό χρηµατικό ποσό που χρειάζεται κάποιος 
καθηµερινά για τα µικροέξοδα του: τα χρήµατα που έβγαζε απ' την 
καλοκαιρινή του δουλειά έφταναν ίσα-ίσα για το - του. — (υποκ.) 
χαρτζιλικάκι (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. harçhk]. 

χαρτζιλικώνω ρ. µετβ. {χαρτζιλίκω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) δίνω 
χαρτζιλίκι σε (κάποιον). — χαρτζιλίκωµα (το). 

χάρτης (ο) {-η κ. (λόγ.) -ου | χαρτών} 1. η γραφική αναπαράσταση 
επιλεγµένων χαρακτηριστικών τού συνόλου ή τµήµατος τής επιφά-
νειας τής Γης πάνω σε συνήθ. επίπεδη επιφάνεια (ιδ. σε µεγάλο φύλ-
λο χαρτιού) µε βάση συγκεκριµένη κλίµακα σµίκρυνσης: γεωγραφι-
κός ~ τής Ελλάδας | τής Ευρώπης | τού νησιού || παγκόσµιος | γεω-
φυσικός | πολιτικός (µε σύνορα, πόλεις, νοµούς, επαρχίες κρατών) ~ || 
γεωλογικός | πολεοδοµικός | τοπογραφικός | βαθυµετρικός -1| αστρο-
νοµικός ~ (αναπαράσταση τού ουράνιου θόλου) || ανάγλυφος ~ (βλ.λ.) 
|| ναυτικός ~ (αναπαράσταση τµήµατος τής θάλασσας, στην οποία 
δηλώνονται η διαµόρφωση των ακτών, το βάθος τής θάλασσας, η 
ύπαρξη υφάλων κ.λπ. για την καθοδήγηση των ναυτιλλοµένων) || κά-
νω | ζωγραφίζω | διαβάζω έναν ~· ΦΡ. (α) άσκηση επί χάρτου (i) 
άσκηση στρατηγικής, κατά την οποία πρέπει να υπολογιστούν οι πι-
θανές κινήσεις ενός στρατού υπό συνθήκες µάχης σε µια τοποθεσία, 
η οποία αναπαριστάται σε συγκεκριµένη κλίµακα σµίκρυνσης (ii) 
(µτφ.) η θεωρητική επίλυση προβλήµατος, συνήθ. υποθετικού, για 
εξάσκηση και ανάπτυξη ικανοτήτων στρατηγικής (β) σβήνω (κάποι-
ον | κάτι) από τον χάρτη εξαφανίζω (κάποιον/κάτι), τον καταστρέφω, 
αφανίζω ή ελαχιστοποιώ την παρουσία ή την επίδραση που ασκεί 
(κάποιος/κάτι): πολιτείες ολόκληρες έχουν κυριολεκτικά σβηστεί από 
τον χάρτη από τους βοµβαρδισµούς || κατάφερε να σβήσει εντελώς 
από τον χάρτη όλους τους οικονοµικούς ανταγωνιστές του 2. (µτφ.) 
κάθε πιστή αναπαράσταση ή καταγραφή µιας πραγµατικότητας, η 
υπαρκτή κατάσταση σε έναν χώρο δράσης: ο σύγχρονος πολιτικός -
τής Ελλάδας µετά τη Μεταπολίτευση έχει αλλάξει σηµαντικά · 3. 
επίσηµο κείµενο στο οποίο καταγράφονται κωδικοποιηµένες οι βα- 
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σικές αρχές, οι διακηρύξεις ή οι νόµοι που διέπουν τη λειτουργία 
ενός οργανισµού, µιας χώρας κλπ.: συνταγµατικός (βλ.λ.) | καταστα-
τικός ~ || ο ~ του Ο.Η.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώµατα · 4. (λόγ.) το 
χαρτί: εµπόριο χάρτου · 5. (παλαιότ.) (λατ. Charta) ο άγραφος κύλιν-
δρος από πάπυρο. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «πάπυρος, ρόλος», αγν. ετύµου. Συχνά επα-
ναλαµβάνεται η άποψη περί αιγυπτ. αρχής (όπως συµβαίνει και µε το 
φυτό πάπυρος, βλ.λ.), αλλά χωρίς γλωσσολογικά στοιχεία. Έχει 
προταθεί ακόµη και η ιβηρική καταγωγή τής λ. µέσω αραβ. qartâs, εκ-
δοχή εξίσου αστήρικτη. Μέσω τού λατ. Charta (< αρχ. χάρτης) η λ. πέ-
ρασε σε πολλές γλώσσες, πβ. γαλλ. carte «κάρτα, χάρτης», γερµ. 
Karte, αγγλ. chart «διάγραµµα» κ.ά. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. 
άσκηση επί χάρτου (< αγγλ. map drill), σβήνω (κάποιον) από τον χάρτη 
(< αγγλ. wipe off the map)]. χαρτί (το) {χαρτ-ιού | -ιών) 1. υλικό που 
κατασκευάζεται από πολτό ξύλου ή άλλες φυτικές ίνες µε 
βιοµηχανική κατεργασία, συνήθ. σε λεπτά φύλλα, και χρησιµοποιείται 
ως επιφάνεια για να γραφεί ή να τυπωθεί κάτι, για περιτύλιγµα, για τη 
διακόσµηση τοίχων κ.λπ.: ~ πολυτελείας | πεπιεσµένο | ιλουστρασιόν | 
για φωτοτυπικό µηχάνηµα | γραφοµηχανής | αλληλογραφίας | 
περιτυλίγµατος | τυπογραφικό | γραφής || ανακυκλωµένο ~ || 
φωτογραφικό ~ (µε φωτοευαίσθητη επίχριση για την παραγωγή 
φωτοτυπιών από φωτογραφική διαφάνεια) || δηµοσιογραφικό ~ (για 
εφηµερίδες, φυλλάδια κ.λπ.) || λευκό | έγχρωµο | µιλιµετρέ | ριγωτό | 
χοντρό | λεπτό | διαφανές | σκληρό ~· ΦΡ. (α) χαρτί υγείας | τουαλέτας 
χαρτί που χρησιµοποιείται στην τουαλέτα και το οποίο κυκλοφορεί σε 
κυλινδρική συσκευασία (ρολό) (β) απορροφητικό χαρτί (i) το 
στυπόχαρτο (ii) (κ. χαρτί κουζίνας) χαρτί µε ειδική σύνθεση 
(κυκλοφορεί συνήθ. σε ρολό(, που χρησιµοποιείται σε δουλειές 
καθαριότητας, στην κουζίνα κ.α. 2. (συνεκδ.) ένα κοµµάτι ή φύλλο 
από αυτό το υλικό: δεν έχω ~ να γράψω, µου δίνεις µία σελίδα; || 
έσκισε το χαρτί όπου έγραφε || (τα λέω σε κάποιον) χαρτί και καλαµάρι 
(τον πληροφορώ µε κάθε λεπτοµέρεια, επακριβώς) (βλ. κ. λ. καλαµάρι) 
3. κάθε υλικό που µοιάζει µε αυτό, που έχει παρόµοια υφή ή χρήση, 
λ.χ. ο πάπυρος 4. (λαϊκ.) απολυτήριο, δίπλωµα, πτυχίο: πάρε ένα ~, να 
είσαι εξασφαλισµένος || σε δύο µήνες θα έχει και το -του από τον 
στρατό 5. χαρτιά (τα) (α) επίσηµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια 
αρχή και αποδεικνύει ή επιβεβαιώνει την ταυτότητα κάποιου, την 
κατάσταση του κ.λπ.: ο τροχονόµος τού ζήτησε τα -του, αλλά δεν είχε 
µαζί του την ταυτότητα του || οι αρχές τον καταζητούσαν και έφυγε από 
τη χώρα µε πλαστά ~! ΦΡ. κάνω τα χαρτιά µου συγκεντρώνω και 
καταθέτω τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά, λ.χ. για τη 
διεκδίκηση µιας θέσης (β) οι σηµειώσεις σε χαρτί (κάποιου): ο 
οµιλητής κοίταζε συνέχεια τα ~ του (γ) οι αποδείξεις, τα στοιχεία που 
προσκοµίζει κανείς για να αποδείξει ό,τι ισχυρίζεται: µιλάω µε ~ (δ) 
τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται σε διαπραγµατεύσεις, συναλλαγές 
κ.α.:υπογράφω τα ~ για µια εµπορική συνεργασία- ΦΡ. στα χαρτιά (i) 
στο στάδιο τής επεξεργασίας και τού καθορισµού των όρων µιας 
συµφωνίας: το θέµα τής κατασκευής τού εργοστασίου βρίσκεται ακόµη 
~ (ii) θεωρητικά: ~ όλοι είναι σύµφωνοι, στην πράξη αρχίζουν οι 
διαφοροποιήσεις! 6. το κάθε τραπουλόχαρτο: δεν κάνει να βλέπεις τα 
~ των άλλων παικτών || έχω καλό ~ (που µου επιτρέπει να κερδίσω το 
παιχνίδι)- ΦΡ. (α) ανοίγω τα χαρτιά µου βλ. λ. ανοίγω (β) (µιλώ) µε 
ανοιχτά χαρτιά µιλώ ξεκάθαρα παρουσιάζοντας τις θέσεις µου και τα 
στοιχεία στα οποία τις βασίζω (γ) παίζω µε ανοιχτά χαρτιά βλ. λ. 
ανοιχτός (δ) µοιράζω τα χαρτιά (ί) (κυριολ.) δίνω σε κάθε παίκτη τον 
αριθµό των τραπουλόχαρτων που του αντιστοιχεί (ii) (µτφ.) ελέγχω 
µια διαδικασία: όποιος µοιράζει τα χαρτιά έχει το πλεονέκτηµα να 
φέρνει τα πράγµατα όπως τον βολεύουν! (ε) έχω κι άλλα χαρτιά 
διαθέτω πλεονεκτήµατα, στοιχεία που µε- 

∆ΙΕΘΝΗ ΜΕΓΕΘΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 
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Α Β C 
Α0= 841x1189 

ΑΙ = 594x841 

Α2= 420x594 A3 
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74x105 Α8=   

52x74 Α9=   

37x52 Α10= 

26X37 

Β0= 1000x1414 

Β1=   707x1000 
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Β3=   353x500 

Β4=   250x353 

Β5=    176x250 

Β6=    125x176 

Β7=     88x125 

Β8=     62x88 Β9=     

44x62 Β10=   
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02=458x648 

03=324x458 

04=229x324 C5= 

162x229 C6= 

114x162 C7=   

81x114 C8=   

57x81 C9 = 

Ο10=     - 

Σηµ.: o πίνακας περιέχει τα µεγέθη χαρτιών σε χιλιοστά και τις 
ονοµασίες τους κατά τα διεθνή πρότυπα και αφορά σε σχήµατα 
τελικών προϊόντων. 
Η σειρά Α είναι η βασική σειρά µεγεθών εντύπων, όπως φύλλων 
αλληλογραφίας, βιβλίων κ.λπ. 
Οι σειρές Β και C χρησιµοποιούνται κυρίως για άλλα προϊόντα 
χαρτιού (συσκευασία κ.λπ.). 

τρούν υπέρ µου, τα οποία δεν έχω φανερώσει ακόµα: για να είναι τό-
σο σίγουρος, πρέπει να έχει κι άλλα χαρτιά! (στ) παίζω το τελευταίο 
µου χαρτί ποντάρω στο τελευταίο µου πλεονέκτηµα, εξαντλώ τις δυ-
νατότητες που έχω, ώστε να καταφέρω κάτι: παίζει το τελευταίο του 
χαρτί- αν αποτύχει και τώρα, θα πρέπει να παραιτηθεί (ζ) παίζω το 
χαρτί (κάποιου) εξυπηρετώ τα συµφέροντα ή τις επιδιώξεις (κάποιου) 
άλλου (η) καµένο χαρτί βλ. λ. καίω (θ) ρίχνω τα χαρτιά προβλέπω το 
µέλλον (κάποιου) ανάλογα µε τη σειρά των τραπουλόχαρτων και 
τους συνδυασµούς τους: µια τσιγγάνα τής έριξε τα χαρτιά || ~, για να 
περνάει η ώρα 7. χαρτιά (τα) το χαρτοπαίγνιο: παίζω ~ || τις ηµέρες 
των εορτών χάνονται περιουσίες στα ~ || ό,τι βγάζει, τα παίζει στα ~ || 
κλέβει στα -· ΦΡ. (α) κόβω τα χαρτιά (i) κόβω την τράπουλα πριν 
από το µοίρασµα (βλ. λ. κόβω) (ii) σταµατώ οριστικά το χαρτοπαί-
γνιο (β) (παροιµ.) όποιος χάνει στα χαρτιά κερδίζει στην αγάπη βλ. 
λ. χάνω. — (υποκ.) χαρτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. χαρτίον, υποκ. τού αρχ. χάρτης (βλ.λ.). Μερικές φρ. εί-
ναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. χαρτί υγείας (< γαλλ. papier hygiénique(, µοι-
ράζω τα χαρτιά (< αγγλ. deal the cards), παίζω το τελευταίο µου χαρ-
τί (< αγγλ. play my last card) κ.ά.]. 

χαρτικά (τα) όλα τα υλικά (κυρ. από χαρτί, όπως τα τετράδια, τα ντο-
σιέ, αλλά και µολύβια, στυλό κ.ά.), που χρησιµοποιούνται κατά το 
γράψιµο: κατάστηµα χαρτικών. 

χάρτινος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από 
χαρτί ή χαρτόνι: ~ θήκη | καρτέλα | λίρα | συσκευασία ΣΥΝ. χαρτέ-
νιος· ΦΡ. σαν χάρτινος πύργος βλ. λ. πύργος 2. (µτφ.) αυτός που εί-
ναι ψεύτικος, ανυπόστατος: ~ ήρωες. 

χαρτο- κ. χαρτό- κ. χαρτ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων 
που σχετίζονται: 1. µε το χαρτί: χαρτο-βιοµηχανία, χαρτ-αποθήκη, 
χαρτο-βιβλιοπωλείο 2. µε τα χαρτιά, την τράπουλα: χαρτο-παίγνιο, 
χαρτο-µαντεία. 
[ETYM. Α συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. χαρτο-πώλης, 
χαρτο-ποιός), που προέρχεται από το αρχ. χάρτης (βλ.λ.). Τα νεότερα 
σύνθετα µε τη σηµ. «γεωγραφικός χάρτης» είναι ελληνογενή (λ.χ. 
γαλλ. carto-graphie)]. 

χαρτοβάµβακας (ο) χαρτί µαλακό και απορροφητικό σε πολύ λεπτά 
φύλλα. 

χαρτοβασίλειο (το) [1885] {χαρτοβασιλεί-ου | -ων) (εκφραστ.) 1. µε-
γάλη και άτακτη συγκέντρωση χαρτιών σε έναν χώρο (λ.χ. σε γρα-
φείο) 2. (µτφ.) κράτος µε ισχυρή, αλλά και δυσκίνητη γραφειοκρατι-
κή οργάνωση. 

χαρτοβιβλιοπωλειο (το) [1893] βιβλιοπωλείο στο οποίο πωλούνται 
και χαρτικά είδη. — χαρτοβιβλιοπώλης (ο) [1893]. 

χαρτοβιοµηχανία (η) [1892] {χαρτοβιοµηχανιών} η βιοµηχανία κα-
τασκευής χαρτιού ή χαρτικών. 

χαρτοβιοµηχανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη χαρτοβιο-
µηχανία ή µε τον χαρτοβιοµήχανο. 

χαρτοβιοµήχανος (ο) {χαρτοβιοµηχάν-ου | -ων, -ους} βιοµήχανος, 
ιδιοκτήτης χαρτοβιοµηχανίας. 

χαρτογιακάς (ο) {χαρτογιακάδες} (λαϊκ.-ειρων.) δηµόσιος υπάλλη-
λος που απασχολείται σε γραφείο, ο γραφειοκράτης. 

χαρτογράφηση (η) [1894] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η σύ-
νταξη (κυρ. γεωγραφικού) χάρτη 2. η ένταξη στα δεδοµένα ενός γεω-
γραφικού χάρτη των φαινοµένων που απαντούν σε κάθε περιοχή, 
όπως αυτά έχουν εντοπιστεί και καταταχθεί βάσει ερευνών από συ-
γκεκριµένη επιστήµη: ~ γλωσσικών ιδιωµάτων. 

χαρτογραφία (η) [1831] {χωρ. πληθ.} η επιστήµη και τέχνη τής κα-
τάρτισης χαρτών, κυρ. γεωγραφικών. — χαρτογραφικός, -ή, -ό [1877]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cartographie], 

χαρτογράφος (ο/η) επιστήµονας ειδικευµένος στη χαρτογραφία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. cartographe < µτγν. χαρτογράφος «χαρτου-
λάριος (υπεύθυνος εφοδιασµού στον στρατό)»]. 

χαρτογραφώ ρ. µετβ. [1891] {χαρτογραφείς... | χαρτογράφ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. καταρτίζω χάρτη, κυρ. γεωγραφικό, µε τις µε-
θόδους τής χαρτογραφίας: ~ µια περιοχή 2. εντάσσω στα δεδοµένα 
γεωγραφικού χάρτη τα φαινόµενα που απαντούν σε κάθε περιοχή, 
όπως τα εντοπίζει και τα κατατάσσει µια επιστήµη: ~ λαογραφικά | 
κοινωνικά | οικονοµικά µια περιοχή || ~ τα γλωσσικά ιδιώµατα τής 
Ελληνικής. 

χαρτόδεµα (το) [1843] {χαρτοδέµ-ατος | -ατα, -άτων} δέµα µε χάρτι-
νο περιτύλιγµα. 

χαρτοδένω ρ. µετβ. [1856] {χαρτόδε-σα, -θηκα, -µένος} (για βιβλία) 
χαρτοδετώ (βλ.λ.). 

χαρτοδεσία (η) {χαρτοδεσιών} η χαρτοδέτηση (βλ.λ.). 
χαρτοδέσιµο (το) {χαρτοδεσίµ-ατος | -ατα, -άτων} η χαρτοδέτηση 

(βλ.λ.). 
χαρτοδέτης (ο) {χαρτοδετών} ο υπάλληλος που αναλαµβάνει τη 

χαρτοδέτηση. [ΕΤΥΜ. < χάρτης + -δέτης < δένω]. 
χαρτοδέτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το δέσιµο ενός βι-

βλίου µε χαρτί ΣΥΝ. χαρτοδεσία, χαρτοδέσιµο. Επίσης χαρτόδεση. 
χαρτόδετος, -η, -ο [1897] (για βιβλία) αυτός που έχει χαρτοδετηθεί, 

που το εξώφυλλο του είναι χάρτινο. 
χαρτοδετώ ρ. µετβ. {χαρτοδετείς... | χαρτοδέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} δένω ένα βιβλίο µε χαρτί, επενδύω τις σελίδες του µε χάρ-
τινο εξώφυλλο και όχι λ.χ. µε δερµάτινο ή πλαστικό ΣΥΝ. χαρτοδένω. 
[ΕΤΥΜ. < χαρτο- (< χαρτί) + -δετώ (< δένω)]. 

χαρτοθέτης (ο) [1833] {χαρτοθετών}, χαρτοθέτρια (η) (σηµ. 1) 
{χαρτοθετριών} 1. (παλαιότ.) υπάλληλος τυπογραφείου που τοποθε-
τούσε στην κατάλληλη θέση τού πιεστηρίου τα φύλλα τού χαρτιού 
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για την εκτύπωση τους 2. η χαρτοθήκη που χρησιµοποιούν σχεδια-
στές ή ζωγράφοι. 

χαρτοθήκη (η) [µτγν.] {χαρτοθηκών} θήκη σε σχήµα κουτιού για τη 
φύλαξη εγγράφων, χαρτών, σχεδίων πινάκων κ.λπ. 

χαρτοκιβώτιο (το) {χαρτοκιβωτίου | -ων} κουτί από χαρτόνι (συνήθ. 
σκληρό) που χρησιµοποιείται για τη συσκευασία και τη µεταφορά 
αντικειµένων. 

χαρτοκλέβω ρ. αµετβ. {χαρτόκλεψα} κλέβω στα χαρτιά. 
χαρτοκλέφτης (ο) [1892], χαρτοκλέφτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 

πρόσωπο που κλέβει στα χαρτιά. 
χαρτοκόπτης (ο) [1898] {χαρτοκοπτών} µικρό µαχαίρι µε αµβλεία 

κόψη, κατάλληλο για το κόψιµο χαρτιών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. coupe-papier], 

χαρτοκοπτική (η) [1898] η κατασκευή σχεδίων και µικρών αντικει-
µένων από χαρτί και χαρτόνι, κυρ. για λόγους διασκέδασης και εξά-
σκησης δεξιοτήτων των µικρών παιδιών. 

χαρτόκουτο (το) κουτί από χαρτόνι (για αποθήκευση προϊόντων ή 
αρχειοθέτηση εγγράφων). Επίσης χαρτόκουτα (η). 

χαρτόλιθος (ο) {χαρτολίθ-ου | -ων, -ους} ο ναστόλιθος (βλ.λ.). 
χαρτοµάζα κ. χαρτοµάζα (η) [1889] {χαρτοµαζών} ο χαρτοπολτός 

(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. pâte à papier]. 
χαρτοµανής, -ής, -ές [1889] {χαρτοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (µειωτ.) 

µανιώδης χαρτοπαίκτης. — χαρτοµανία (η) [1839]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
■ης. -ες. 
[ΕΤΥΜ. < χαρτί + -µανής, από το θ. τού αρχ. αορ. β' ε-µαν-ην (ρ. µαί-
νοµαι)]. 

χαρτοµάνι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το σύνολο από άχρηστα, 
περιττά ή πεταµένα χαρτιά: «οι υποψήφιοι δήµαρχοι ρυπαίνουν προ-
εκλογικά τους δήµους µε ~ και ουδέποτε τους καθαρίζουν µετεκλο-
γικός» (εφηµ.) 2. ο µεγάλος αριθµός εγγράφων προς διεκπεραίωση, 
(συνήθ.) όπως είναι τοποθετηµένα σε γραφείο 3. η γραφειοκρατία. 
[ΕΤΥΜ < χαρτί + -µάνι (βλ.λ.)]. 

χαρτοµαντεία (η) η διατύπωση προβλέψεων για το µέλλον µε βάση 
την τυχαία σειρά, τοποθέτηση των τραπουλόχαρτων και τους συν-
δυασµούς που αυτή επιτρέπει. — χαρτοµάντης (ο) [1886], χαρτοµά-
ντισσα (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cartomancie]. 

χαρτοµάντηλο (το) το τετράγωνο, µαλακό και απαλό στην αφή του 
κοµµάτι χαρτί που διατίθεται διπλωµένο και συσκευασµένο ειδικά, 
ώστε να χρησιµοποιείται ως µαντήλι µιας χρήσεως. — (υποκ.) χαρ-
τοµαντηλάκι (το). 

χαρτόµουτρο (το) (λαϊκ.-µειωτ.) ο µανιώδης χαρτοπαίκτης ΣΥΝ. 
χαρτοµανής. 

χαρτονένιος, -ια, -ιο αυτός που είναι κατασκευασµένος από χαρτόνι: 
~ κουτί | κιβώτιο | συσκευασία. 

χαρτόνι (το) {χαρτον-ιού | -ιών} χαρτί που είναι πιο χοντρό, σκληρό 
και άκαµπτο από το κανονικό και χρησιµοποιείται κυρ. για την κα-
τασκευή κουτιών, θηκών κ.λπ.: φιγούρες από ~ || ήρωες από ~ (καρ-
τούν, βλ.λ.). — (υποκ.) χαρτονάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < βεν. carton, µεγεθ. τής λ. carta < λατ. Charta < αρχ. 
χάρτης] 

χαρτονόµισµα (το) [1831] {χαρτονοµίσµ-ατος | -ατα,-άτων} νόµισµα 
που εκδίδεται επισήµως από αρµόδια κρατική υπηρεσία σε ειδικό 
χαρτί και αντιπροσωπεύει συνήθ. χρηµατική αξία µεγαλύτερη από 
αυτή των κερµάτων, όπως λ.χ. το χιλιάρικο, το πεντοχίλιαρο, το δε-
καχίλιαρο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. papier-monnaie]. 

χαρτοπαίγνιο (το) [1809] {χαρτοπαιγνί-ου | -ων} (λόγ.) 1. παιχνίδι 
που παίζεται µε τραπουλόχαρτα, όπως λ.χ. η ξερή, η πόκα, το κουµ-
κάν 2. η χαρτοπαιξία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. jeu aux 
cartes]. 

χαρτοπαιζω ρ. αµετβ. [1889] {χαρτόπαιξα} (λαϊκ.) παίζω χαρτιά: την 
παραµονή τής Πρωτοχρονιάς όλοι λίγο-πολύ χαρτοπαίζουµε. 

χαρτοπαίκτης [1797] κ. χαρτοπαίχτης (ο) {χαρτοπαικτών}, χαρ-
τοπαίχτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) πρόσωπο που παίζει χαρτιά, συνήθ. 
κατά σύστηµα, που έχει πάθος µε τη χαρτοπαιξία. Επίσης χαρτοπαί-
κτρια (η) [1866]. 

χαρτοπαικτικός, -ή, -ό [1886] κ. (καθηµ.) χαρτοπαιχτικός αυτός που 
σχετίζεται µε τη χαρτοπαιξία ή µε τους χαρτοπαίκτες: απέκτησε ~ 
συνήθειες- ΦΡ. χαρτοπαικτική Λέσχη λέσχη όπου επιτρέπεται από 
τον νόµο να παίζονται τυχερά παιχνίδια µε χαρτιά. 

χαρτοπαιξία (η) [1836] {χωρ. πληθ.} το να παίζει κανείς χαρτιά, το 
χαρτοπαίγνιο. 

χαρτοπετσέτα (η) {χαρτοπετσετών} τετράγωνο, µαλακό, απορροφη-
τικό χαρτί διπλωµένο στα τέσσερα (διαφόρων χρωµάτων και ποιοτή-
των), που χρησιµοποιείται ως πετσέτα µιας χρήσεως κατά το φαγητό. 
— (υποκ.) χαρτοπετσετούλα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. paper napkin]. 

χαρτοποιία (η) [1821] {χωρ. πληθ., χαρτοποιιών στη σηµ. 2} 1. η τέχνη 
τής παρασκευής χαρτιού, καθώς και οι ειδικευµένες µέθοδοι που 
χρησιµοποιούνται για αυτήν 2. εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού 3. ο 
βιοµηχανικός κλάδος που ειδικεύεται στην παραγωγή χαρτιού. 

χαρτοποιός (ο/η) [µτγν.] 1. εργάτης ειδικευµένος στην παραγωγή 
χαρτιού · 2. βιοµήχανος ιδιοκτήτης χαρτοποιίας ΣΥΝ. χαρτοβιοµήχα-
νος. 

χαρτοπόλεµος (ο) [1893] 1. µικρά πολύχρωµα χαρτάκια που συ-
σκευάζονται και διατίθενται σε σακουλάκια και ρίχνονται στον αέ-
ρα για τη δηµιουργία γιορταστικής και εύθυµης ατµόσφαιρας, κυρ. 
κατά τις ηµέρες των Αποκριών ΣΥΝ. κοµφετί 2. η ανταλλαγή ή το πέ- 

ταγµα των κοµφετί στον αέρα ή προς κάποιον άλλον για διασκέδα-
ση: παίζω - 3. (µτφ.) η ανταλλαγή εγγράφων (ή επιστολών), κυρ. µε-
ταξύ υπηρεσιών µε συγκρουόµενες αρµοδιότητες για τη διευθέτηση 
θέµατος στο οποίο διαφωνούν. 

χαρτοπολτός (ο) πολτώδης µάζα από φυτικές, ορυκτές ή τεχνητές ύλες, 
από την οποία µε την κατάλληλη επεξεργασία παρασκευάζεται χαρτί 
ΣΥΝ. χαρτοµάζα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. paper pulp]. 

χαρτοπωλείο (το) [1871] κατάστηµα στο οποίο πωλούνται χαρτικά 
είδη και γραφική ύλη. 

χαρτοπώλης (ο) {χαρτοπωλών}, χαρτοπώλισσα (η) {χαρτοπωλισ-
σών} πωλητής χαρτιού ή ιδιοκτήτης χαρτοπωλείου. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «πωλητής παπύρων», < χαρτο- (< χάρτης) + -πώλης< 
πωλώ]. 

χαρτορίχτρα (η) {δύσχρ. χαρτοριχτρών} γυναίκα που ρίχνει τα χαρ-
τιά, διατυπώνοντας προβλέψεις για το µέλλον ΣΥΝ. χαρτοµάντισσα. 

χαρτοσακούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} χάρτινη σακούλα, συνήθ. µι-
κρού µεγέθους, για να µεταφέρει κανείς τα ψώνια του: βάζω τα 
φρούτα σε ~. 

χαρτοσηµαίνω ρ. µετβ. [1871] {χαρτοσήµα-να, -νθηκα, -σµένος} επι-
κολλώ χαρτόσηµο σε έγγραφο (δηµόσιο ή µη), κυρ. όταν υποβάλλω 
αίτηση προς δηµόσια υπηρεσία. —χαρτοσήµανση (η) [1889]. 

χαρτόσηµο (το) [1836] {χαρτοσήµ-ου | -ων} ένσηµο που υποχρεωτι-
κά επικολλάται σε επίσηµα έγγραφα, τα οποία απευθύνονται προς 
δηµόσιες υπηρεσίες, ώστε να θεωρούνται έγκυρα, και το οποίο αντι-
στοιχεί σε συγκεκριµένο ποσό (τέλος), που αναγράφεται σε αυτό και 
εισπράττεται από το κράτος: βάζω ~ των 100 δραχµών στην αίτηση || 
τέλος χαρτοσήµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γραµµατόσηµο. [ΕΤΥΜ. < χάρτης + 
-σηµο < σήµα, απόδ. τού γαλλ. papier timbré]. 

χαρτοταινία (η) [1894] {χαρτοταινιών} 1. χάρτινη και στενή ταινία 
τυλιγµένη σε κύλινδρο, που χρησιµοποιείται σε ηλεκτρονικές υπολο-
γιστικές και ταµειακές µηχανές για την εκτύπωση υπολογισµών, λο-
γαριασµών κ.λπ. 2. κολλητική ταινία από χαρτί. 

χαρτούρα (η) {χωρ. πληθ.} 1. µεγάλη ποσότητα χαρτιών σε συγκε-
κριµένο σηµείο: ένα γραφείο γεµάτο ~ ΣΥΝ. χαρτοµάνι 2. (αργκό) τα 
χαρτονοµίσµατα' (ειδικότ.) το φιλοδώρηµα που παίρνουν οι µουσικοί 
από τους πελάτες τού κέντρου στο οποίο εργάζονται. [ΕΤΥΜ. <χαρτί 
+ παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. βαβ-ούρα], 

χαρτοφύλακας (ο) {χαρτοφυλάκων} 1. θήκη ή τσάντα από δέρµα ή 
άλλο υλικό για την ασφαλή µεταφορά και φύλαξη εγγράφων: 
µαύρος | πλαστικός ~ 2. ειδική επικάλυψη που τοποθετείται πάνω 
στο γραφείο καλύπτοντας ένα τµήµα τής επιφάνειας του, για να 
µπορεί κανείς να γράφει χωρίς να φθείρεται το έπιπλο, και µέσα στο 
οποίο φυλάσσονται πρόχειρα διάφορα έγγραφα ή σηµειώσεις 3. 
έπιπλο ή µέρος που χρησιµοποιείται για τη φύλαξη εγγράφων. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χαρτοφύλαξ, -ακος «χαρτουλάριος» < χάρτης + φύ-
λαξ, απόδ. τού γαλλ. porte-feuille]. 

χαρτοφυλάκιο (το) {χαρτοφυλακί-ου | -ων} 1. οι καθορισµένες αρ-
µοδιότητες και τα καθήκοντα που αντιστοιχούν σε υπουργικό αξίω-
µα: παραλαβή χαρτοφυλακίου από τον νέο υπουργό || υπερυπουργός 
µε διευρυµένο ~ || υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου || το ~ τού Υπουρ-
γείου Οικονοµικών 2. το σύνολο των αξιόγραφων που έχει φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο στην κατοχή του: τα ~ των τραπεζών || ~ οµολόγων | 
µετοχών 3. εταιρεία χαρτοφυλακίου εταιρεία που επενδύει σε µετο-
χές άλλων επιχειρήσεων και συχνά επιδιώκει να έχει λόγο στη διοί-
κηση τους. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. χαρτοφυλάκων «θήκη εγγράφων» < µτγν. χαρτοφύλαξ. 
Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το αγγλ. portfolio]. 

χαρτώνω ρ. µετβ. [1892] {χάρτω-σα, -θηκα, -µένος} καλύπτω, επι-
στρώνω επιφάνεια ή αντικείµενο µε χαρτί. — χάρτωµα (το). 
χαρτωσιά (η) (λαϊκ.) το σύνολο των χαρτιών που συγκεντρώνει σύµ-
φωνα µε τους κανόνες τού παιχνιδιού ένας παίκτης µε ένα µόνο χαρτί, 
η µπάζα· ΦΡ. (µτφ.) δεν πιάνω χαρτωσιά µπροστά σε (κάποιον | κάτι) 
είµαι καταφανώς υποδεέστερος, είµαι κατώτερος από (κάποιον/κάτι^ 
δεν πιάνει χαρτωσιά µπροστά του ούτε στις γνώσεις ούτε στις 
ικανότητες. 
[ΕΤΥΜ Από το θ. τού αορ. χάρτωσα (ρ. χαρτώνω) και το επίθηµα -ιά, 
πβ. κ. απλωσ-ιά]. Χάρυβδη (η) ΜΥΘΟΛ. θαλάσσιο τέρας που ζούσε 
απέναντι από τη Σκύλλα (βλ.λ.), κατάπινε νερό και αποβάλλοντας το 
καταπόντιζε τα διερχόµενα πλοία· ΦΡ. οπό τη Σκύλλα στη Χάρυβδη 
βλ. λ. Σκύλλα. [ΕΤΥΜ < αρχ· Χάρυβδις, -εως, αγν. ετύµου. ∆εν υπάρχει 
ετυµολ. σχέση µε τις λ. χάσκω, χάος και ρυβδώ «καταβροχθίζω, 
ρουφώ»]. χαρχαλεύω ρ. αµετβ. {χαρχάλεψα} (λαϊκ.) ψαχουλεύω, 
κυρ. κάνοντας λίγο θόρυβο: Γι χαρχαλεύει στο µπαούλο απ' το πρωί; 
Ψάχνει κάτι; — χαρχάλεµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < *χαλ-χαλ-εύω (µε προληπτ. ανοµοίωση) < χαλ-χάλι (µε 
αναδίπλωση τής πρώτης συλλαβής) < αρχ. χάλή | χηλή (βλ. κ. χα-
λεύω), αν δεν πρόκειται για ηχοµιµητ. λ.]. χαρωπός, -ή, -ό 1. αυτός 
που φαίνεται χαρούµενος, που έχει χαρούµενο ύφος: ~ πρόσωπο | 
άτοµο | βλέµµα ΣΥΝ. εύθυµος ΑΝΤ σκυθρωπός 2. αυτός που προκαλεί 
ή εκφράζει χαρά, που γίνεται δεκτός µε ευχαρίστηση: ~ τραγούδι | 
περπάτηµα | λόγια | σκοπός ΣΥΝ. εύθυµος ΑΝΤ. σκυθρωπός. — χαρωπά 
επίρρ., χαρωπότητα (η). [ΕΤΥΜ µτγν. τ. τού αρχ. επιθ. χαροπός, το 
οποίο παρουσιάζει δυσερµήνευτο επίθηµα -οπός, ενώ θα αναµέναµε -
ωττός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < I.E. *okw- 
(βλ. λ. όπή). Το θ. χαρ- τού επιθέτου ανάγεται στο ρ. χαίρω (πβ. κ. 
χαρά)]. χασάπης (ο) {χασάπηδες} 1. ο κρεοπώλης (βλ.λ.) 2. (µτφ.) ο 
ηθικός ή φυσικός αυτουργός κάθε κυρ. µαζικής σφαγής, ο βίαιος και 
αδίστα- 
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κτος εκτελεστής: στην οµιλία του χαρακτήρισε τον Χίτλερ χασάπη των λαών 
ΣΥΝ. (µτφ.) σφαγέας 3. (µτφ.) ο επικίνδυνα αδέξιος ή ανεπαρκής χειρουργός. 
— (υποκ.) χασαπάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kasap < αραβ. qassâb]. 

χασάπικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τον χασάπη: ~ µαχαίρι | ποδιά 2. 
χασάπικο (το) (α) το κρεοπωλείο (βλ.λ.) (β) ο χασάπικος χορός: χόρεψαν ~ (γ) 
τραγούδι στον ρυθµό τού χασάπικου χορού: στον δίσκο υπάρχουν ζεϊµπέκικα, 
χασάπικα και τσιφτετέλια 3. χασάπικος (χορός) | χασάπικο (το) λαϊκός χορός 
(βυζαντινής προελεύσεως, ο περίφηµος «µακελλάρικος») για άνδρες και 
γυναίκες, κατά τον οποίο οι χορευτές κρατιούνται από τους ώµους µε 
τεντωµένα χέρια ο ένας δίπλα στον άλλον και ο οποίος έχει ως βασικό µοτίβο 
τρία πλάγια βήµατα εναλλάξ δεξιά και αριστερά και δύο σταυρωτά βήµατα 
προς τα εµπρός. 

χαοαποµάχαφο (το) (λαϊκ.) το µεγάλο µαχαίρι που χρησιµοποιούν οι 
κρεοπώλες, για να κόβουν το κρέας σε µερίδες. 

χασαπόπαιδο (το) (λαϊκ.) το χασαπάκι, παιδί που εργάζεται σε κρεοπωλείο ή 
απασχολείται σε αυτό ως µαθητευόµενος χασάπης ΣΥΝ. χασαπόπουλο. 

χασαπόπουλο (το) το χασαπόπαιδο ΣΥΝ. χασαπάκι. 
χασαποσέρβικος (χορός) (ο) 1. λαϊκός, γρήγορος, κυκλικός χορός, που 

χορεύεται από άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι κρατιούνται από τους ώµους 2. 
χασαποσέρβικο (το) (α) ο χασαποσέρβικος χορός (β) τραγούδι γραµµένο στον 
ρυθµό τού χασαποσέρβικου χορού: ο Γσι-τσάνης έχει γράψει ωραία ~. 

χασαπόσκυλο (το) (λαϊκ.) 1. αδέσποτο σκυλί που τριγυρνά κοντά ή συχνάζει σε 
κρεοπωλεία, όπου το ταΐζουν οι κρεοπώλες (κυρ. µε υπολείµµατα κρέατος) 2. 
(µτφ. για πρόσ.) άνθρωπος ανεπρόκοπος, που ζει παρασιτικά ΣΥΝ. 
χαραµοφάης. 

χασαποταβέρνα (η) {χασαποταβερνών} ταβέρνα που σερβίρει κυρίως κρεατικά 
και λειτουργεί συγχρόνως ως κρεοπωλείο. 

χασαπόχαρτο (το) χοντρό και σκληρό χαρτί που χρησιµοποιούν οι κρεοπώλες 
για το περιτύλιγµα των µερίδων τού κρέατος ή τού κιµά. 

χασεδένιος, -ια, -ιο αυτός που είναι φτειαγµένος από χασέ: ~ ρούχο | µαξιλάρι | 
µαντήλι. [ΕΤΥΜ < χασές, -έδες + παραγ. επίθηµα -ένιος, πβ. κ. µενεξεδ-ένιος]. 

χασές (ο) {χασέδες} 1. πολύ λεπτό, λευκό βαµβακερό ύφασµα, µε το οποίο 
συνήθ. φτειάχνουν σεντόνια, µαξιλαροθήκες, εσώρουχα κ.λπ.: φίνος ~ 2. 
(συνεκδ.) καθετί που είναι φτειαγµένο από αυτό το ύφασµα: όλα της τα 
σεντόνια ήταν χασέδες! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hasse < περσ. xäsa < αραβ. xâssa]. 

χάση (η) {χωρ. πληθ.} η περίοδος κατά την οποία ο φωτεινός δίσκος τής 
σελήνης φαίνεται ολοένα µικρότερος, η περίοδος που διαρκεί από την 
πανσέληνο ώς τη νέα σελήνη ΑΝΤ. γέµιση· ΦΡ. στη χάση και στη φέξη µία 
στις τόσες, πολύ σπάνια: λόγω πολλών ασχολιών βλεπόµαστε πια ~ ΣΥΝ. 
αραιά και πού. [ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. χάσις (φεγγαριού) < χάνω]. 

χασικλήδικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον χασικλή 2. (α) 
χασικλήδικο (το) το χασισοποτείο (βλ.λ.) (β) χασικλήδικα (τα) (παλαιότ.) 
λαϊκά (κυρ. ρεµπέτικα) τραγούδια, που αναφέρονταν στο χασίς, στους τεκέδες 
και στα σύνεργα τής χασισοποσίας (βλ.λ.). — χασικλήδικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < χασικλής, -ήδες + παραγ. επίθηµα -ικος, πβ. κ. µερακλήδι-κος]. 

χασικλής (ο) {χασικλήδες}, χασικλού (η) {χασικλούδες} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο 
που κάνει συστηµατικά χρήση χασίς 2. (κατ' επέκτ., συχνά υβριστ.) κάθε 
χρήστης ναρκωτικής ουσίας. Επίσης (µειωτ.) χασίκλας (ο), χασίκλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < *χασισι-κλής (µε απλολογία) < χασίς + -κλής, κατά τα µερακλής, 
θεριακλής]. 

χάσικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (ψωµί) που είναι καλής ποιότητας, το διαλεχτό (συνήθ. 
το άσπρο ψωµί πολυτελείας): «είσαι άσπρη σαν φραντζόλα, σαν το ~ ψωµί» 
(λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. εκλεκτός 2. (µτφ.) αυτός που είναι καλής ποιότητας. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. has]. 

χάσιµο (το) {χασίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η απώλεια: το ~ τού βιβλίου | τού 
λεωφορείου | στα χαρτιά | τής ψυχραιµίας 2. η ζηµιά, κυρ. σε χρήµατα: το 
µαγαζί είχε ~ όλη τη χρονιά πέρυσι ΣΥΝ. χασούρα 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
προκαλεί απώλεια ή συνιστά απώλεια: είναι µεγάλο ~ να βλέπεις τις 
προσπάθειες σου να πέφτουν στο κενό' ΦΡ. χάσιµο χρόνου για κάτι µε το οποίο 
δεν αξίζει να ασχοληθεί κανείς: µην προσπαθείς να της αλλάξεις γνώµη- είναι 
~. 
[ΕΤΥΜ. Από το θ. τού αορ. έ-χασ-α (ρ. χάνω) και το επίθηµα -ιµο, πβ. κ. 
λειώσ-ιµο]. 

χασίς (το) {άκλ.} 1. η ινδική κάνναβη 2. το ναρκωτικό που παράγεται από αυτό 
το φυτό, κυρ. από τα αποξηραµµένα φύλλα του, που µασιούνται ή 
καπνίζονται: καπνίζω | πουλώ | αγοράζω | διακινώ -1| τσιγάρο µε ~. Επίσης 
χασίσι [1876] {χασισιού}. — (υποκ.) χασισάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hasjs. < 
αραβ. hasiä «ξερόχορτο»]. 

χασισέµπορος (ο) πρόσωπο που εµπορεύεται και διακινεί χασίς. Επίσης (λαϊκ.) 
χασισέµπορας 

χασισοκαλλιέργεια (η) {χασισοκαλλιεργειών} 1.η καλλιέργεια χασίς 2. 
(συνεκδ.) η έκταση γης στην οποία καλλιεργείται χασίς ΣΥΝ. χασισοφυτεία. 

χασισοποσία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} η χρήση χασίς. 
χασισοποτείο (το) [1891] ο χώρος στον οποίο καπνίζουν χασίς ΣΥΝ. 

χασικλήδικο, τεκές. 
χασισοπότης (ο) [1891] {χασισοποτών} πρόσωπο που κάνει χρήση 

χασίς, συνήθ. ο συστηµατικός καπνιστής χασίς ΣΥΝ. χασικλής. χασισοφυτεία 
(η) {χασισοφυτειών} έκταση γης στην οποία καλ- 

λιεργείται χασίς. 
χασισώνω ρ. µετβ. {χασίσω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) δίνω σε (κάποιον) να 

καπνίσει χασίς, τον κάνω να µαστουρώσει µε χασίς. 
χασκογελώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. [1896] {χασκογελάς... | χασκογέλασα} 1. γελώ µε 

ορθάνοιχτο στόµα, γελώ δυνατά 2. γελώ χωρίς πραγµατικό λόγο κατά ηλίθιο 
τρόπο ΣΥΝ. χαχανίζω. 

χάσκω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 1. (σκωπτ.) στέκω µε ανοιχτό το 
στόµα από έκπληξη ή καθώς σκέφτοµαι κάτι ΣΥΝ. χαζεύω 2. σχηµατίζω 
άνοιγµα, έχω χάσµα: µπροστά τους έχασκε ο γκρεµός 3. είµαι διάπλατα 
ανοιχτός, ιδιαίτ. για κάτι στο οποίο έχουν χαλαρώσει ή χαλάσει οι ενώσεις, οι 
αρµοί του: χάσκει το φερµουάρ του || χάσκουν οι σανίδες στο πάτωµα. — 
χάσκας (ο) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε επίθηµα -σκω, πβ. κ. φά-σκω) < *ghn-, συνεσταλµ. βαθµ. 
τού I.E. *ghen- «χάσκω», πβ. λατ. hiascere | hiscere «χάσκω, ανοίγω το 
στόµα», αγγλ. yawn, γερµ. gähnen, σουηδ. gan «λάρυγγας, φάρυγγας» κ.ά. 
Οµοίως ετυµολογείται και ο παράλληλος µτγν. τ. χαί-νω < *χάν-µ» < *ghn-jö. 
Οµόρρ. χάσ-µα, χασµ-ώµαι, χάνω (βλ.λ.), ά-χαν-ής κ.ά.]. 

χάσµα (το) {χάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. βαθύ ρήγµα τού εδάφους ΣΥΝ. 
βάραθρο 2. (µτφ.) (α) κάθε κενό που οφείλεται σε διακοπή µιας συνέχειας: η 
µαγνητοφώνηση τής οµιλίας παρουσιάζει χάσµατα || ~ στη µνήµη | στον λόγο | 
στη σκέψη κάποιου (β) ΦΙΛΟΛ. (λατ. lacuna) κάθε σηµείο ενός κειµένου, στο 
οποίο έχει παραλειφθεί λέξη, φράση ή περίοδος, µε αποτέλεσµα να 
διαταράσσεται η νοηµατική του αλληλουχία (γ) η αγεφύρωτη απόσταση ή 
διάσταση απόψεων, θέσεων, προσώπων κ.λπ.: το ~ µεταξύ πλουσίων και 
φτωχών ολοένα και διευρύνεται- ΦΡ. (α) χάσµα (των) γενεών κοινωνικό 
φαινόµενο που συνίσταται στην αδυναµία προσέγγισης και επικοινωνίας 
ανάµεσα σε άτοµα που ανήκουν σε διαφορετικές γενεές, λ.χ. γονείς και παιδιά, 
και οφείλεται στις διαφορές που τα χωρίζουν στους τοµείς τής συµπεριφοράς, 
των αξιών, των συνηθειών, των επιλογών στην εξωτερική εµφάνιση κ.λπ. (β) 
χάσµα νόµου η έλλειψη διατάξεως νόµου, που να αναφέρεται σε 
συγκεκριµένο πρόβληµα, το νοµικό κενό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. χασ- των ρ. χαίνω 
| χάσκω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -µα, πβ. κ. φάσ-µα - φαίνω. Ορισµένοι όροι 
αποτελούν µετάφρ. δάνεια: χάσµα γενεών (< αγγλ. generation gap), χάσµα 
νόµου (< γαλλ. vide juridique)]. 

χάσµηµα (το) (χασµήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το χασµουρητό (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < χασµώµαι (-άο-)]. 

χασµουρηµα (το) {χασµουρήµ-ατος | -ατα, -άτων} το χασµουρητό (βλ.λ.). 
χασµουρητό (το) βαθιά αναπνοή µε ανοιχτό το στόµα και µε παρατεταµένη και 

συνήθ. θορυβώδη εισπνοή, που προκύπτει ως νευροφυτικό αντανακλαστικό 
λόγω νύστας, ανίας, κούρασης κ.λπ. ΣΥΝ. χασµουρηµα, χάσµηµα. [ΕΤΥΜ < 
χασµουριέµαι + παραγ. επίθηµα -ητό, πβ. κ. παραµιλ-ητό]. 

χασµουριέµαι ρ. µετβ. αποθ. {χασµουρήθηκα} (καθηµ.) 1. ανοίγω το στόµα και 
αναπνέω µε βαθιά, παρατεταµένη αναπνοή, χωρίς τη θέληση µου, λόγω 
κούρασης, νύστας, ανίας 2. νυστάζω: σε λίγο θ' αρχίσει να χασµουριέται, γιατί 
τέτοια ώρα πηγαίνει συνήθως για ύπνο. 
♦ ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *χασµούρα < αρχ. χάσµη «χασµουρητό» (< χαίνω | χάσκω, 
βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. θολ-ούρα]. 

χασµωδία (η) {χασµωδιών} 1. ΓΛΩΣΣ. η κακόηχη ακολουθία φωνηέντων σε 
επάλληλες συλλαβές, που βρίσκονται είτε στο µέσο µιας λέξης είτε σε 
συνεκφορά δύο συνεχόµενων λέξεων 2. (µτφ.) η διακοπή τής αρµονικής 
συνέχειας, η δυσαρµονία, κυρ. κατά την εκτέλεση µουσικού ή θεατρικού 
έργου. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < χασµώδης < αρχ. χάσµη «χασµουρητό» (< χαίνω | χάσκω, 
βλ.λ.)]. 

χασονκόλης (ο) {χασογκόληδες} (ειρων.) ποδοσφαιριστής που χάνει συνεχώς 
τις ευκαιρίες για γκολ. 

χασοδίκης (ο) {χασοδικών} (ειρων.) δικηγόρος που χάνει τις δίκες, που δεν 
καταφέρνει να υπερασπιστεί µε επιτυχία τους πελάτες του: πρέπει να βρεις 
καλό δικηγόρο, όχι κανέναν ~. 

χασοµέρης (ο) {χασοµέρηδες}, χασοµέρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο 
που αφήνει τον χρόνο του να περνάει άσκοπα, χωρίς να εργάζεται ΣΥΝ. 
αργόσχολος 2. πρόσωπο που καθυστερεί στην εκτέλεση µιας εργασίας: 
έµπλεξα µε χασοµέρη υπάλληλο και µου έφαγε όλο το πρωινό για ένα απλό 
πιστοποιητικό. 

χασοµέρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το να χάνει κανείς άσκοπα τον καιρό του 
(χωρίς να δουλεύει) 2. η καθυστέρηση κατά την εκτέλεση εργασίας: δεν 
άντεχε αυτό το ~ στις δηµόσιες υπηρεσίες ΣΥΝ. χρονοτριβή, καθυστέρηση. 
[ΕΤΥΜ. < χασο- (< χάνω) + -µέρι < µέρα]. 

χασοµερώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {χασοµεράς... | χασοµέρησα} 
♦ (αµετβ.) 1. χάνω τη µέρα µου, δεν αξιοποιώ τον χρόνο µου: Μη χασοµεράς! 
Τέλειωνε τη δουλειά που σου ανέθεσα! || χασοµεράει µπροστά στην τηλεόραση 
και µετά δεν του µένει χρόνος να διαβάσει για το σχολείο! 2. εκτελώ εργασία µε 
µεγάλη χρονοτριβή: χασοµερά συνεχώς και ούτε αύριο δεν τελειώνουµε ΣΥΝ. 
χρονοτριβώ, καθυστερώ 
♦ 3. (µετβ.) καθυστερώ (κάποιον) εµποδίζοντας τον να δουλέψει: µη µε 
χασοµεράς, γιατί έχω πολλή δουλειά! ΣΥΝ. απασχολώ. 

χασούρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η απώλεια κυρ. χρηµάτων σε χαρτοπαίγνιο 
2. η οικονοµική ζηµιά λ.χ. επιχείρησης: το µαγαζί είχε ~ δύο εκατοµµυρίων. 
[ΕΤΥΜ < χασ- (από το θ. τού αορ. έ-χασ-α, ρ. χάνω) + παραγ. επίθηµα -ούρα, 
πβ. κ. φαγ-ούρα]. 



χασοφεγγαριά 1942 χέζω 
 

χασοφεγγαριά (η) (λαϊκ.) η χάση τού φεγγαριού, η περίοδος κατά την οποία 
φαίνεται όλο και λιγότερο από τη Γη. 

χαστούκι (το) {χαστουκ-ιού | -ιών} 1. χτύπηµα µε την παλάµη στο µάγουλο 
κάποιου: δυνατό | ελαφρό ~ || πλακώνω κάποιον στα ~ || δίνω | ρίχνω | τρώω 
ένα ~ || ανάποδο ~ (µε την εξωτερική πλευρά τού χεριού) ΣΥΝ. σκαµπίλι, 
(λόγ.) ράπισµα, κόλαφος, (λαϊκότ.) µπάτσος 2. (µτφ.) η ισχυρή απόρριψη, το 
µεγάλο χτύπηµα: έφαγε πολλά ~ στη ζωή, αλλά ο χωρισµός τους τον διέλυσε || η 
απόρριψη του υπήρξε -στον εγωισµό του ΣΥΝ. (λόγ.) κόλαφος. Επίσης 
χαστουκιά (η). — (υποκ.) χαστουκάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., αγν. ετύµου]. 

χαστουκίζω ρ. µετβ. {χαστούκισ-α, -τηκα, -µένος} δίνω χαστούκι (σε κάποιον): 
τον χαστούκισε πάνω στα νεύρα του ΣΥΝ. (λόγ.) ραπίζω, κο-λαφίζω, (λαϊκ.) 
µπατσίζω. — χαστούκισµα (το). 

χατζάρα (η) → χαντζάρα 
χατζάρι (το) → χαντζάρι 
χατζή- λεξικό πρόθηµα κυρίων ονοµάτων παλαιότ. µπροστά από το όνοµα 

προσώπου που επισκέφθηκε τους Αγιους Τόπους ως προσκυνητής: χατζη-
Πέτρος, χατζη-Γιάννης, χατζη-Θωµάς. [ΕΤΥΜ Το ουσ. χατζής (βλ.λ.) ως λεξικό 
πρόθηµα]. 

χατζής (ο) {χατζήδες}, χατζίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) προσκυνητής των 
Αγίων Τόπων, δηλ. τής Ιερουσαλήµ (αν είναι χριστιανός) ή τής Μέκκας και 
τής Μεδίνας (αν είναι µουσουλµάνος). [ΕΤΥΜ. < αραβ. hajjï < hajj 
«προσκύνηµα»]. 

χατίρι (το) {χατιρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η χάρη, οτιδήποτε γίνεται ή προσφέρεται 
(σε κάποιον) από εύνοια: κάνω το ~ κάποιου (εκπληρώνω επιθυµία του, του 
κάνω τη χάρη) || αν του κάνεις όλα τα ~, θα γίνει κακοµαθηµένος ΣΥΝ. χάρη, 
εξυπηρέτηση· ΦΡ. (α) για το χατίρι (κάποιου) για χάρη (κάποιου): δέχτηκε να 
τον συγχωρήσει µόνο ~ τής µάννας του (β) χαλάω το χατίρι (κάποιου) δεν 
εκπληρώνω την επιθυµία που µου έχει εκφράσει: στην κόρη του δεν χαλάει 
ποτέ χατίρι, ό,τι κι αν του ζητήσει. — (υποκ.) χατιράκι (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
hatir]. 

χατιρικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται ως χάρη, για το χατίρι κάποιου: ~ 
παραχώρηση ΣΥΝ. χαριστικός. — χατιρικ-ά | -ώς επίρρ. 

χατ-τρικ (το) (στο ποδόσφαιρο) η επιτυχία τριών γκολ από τον ίδιο παίκτη κατά 
τη διάρκεια ενός αγώνα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. hat-trick (αρχικώς όρος τού κρίκετ)]. 

χαυλιόδοντας (ο) {χαυλιοδόντων} καθένα από τα -συνήθ. δύο- δόντια 
ορισµένων θηλαστικών, όπως τού ελέφαντα και τού αγριόχοιρου, τα οποία 
έχουν µέγεθος κατά πολύ µεγαλύτερο των υπολοίπων, εξέχουν από το στόµα 
και λειτουργούν κυρ. ως αµυντικά µέσα και όχι για το µάσηµα τής τροφής. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χαυλιόδους | -όδων, -οδόντος, τού οποίου το β' συνθ. είναι η λ. 
οδούς, οδόντος. ∆υσερµήνευτο παραµένει το α' συνθ. χαυλι-, παρότι έχουν 
διατυπωθεί απόψεις που το συνδ. µε το αρχ. επίθ. χαϋνος «σπογγώδης, 
πορώδης» (βλ.λ.) µέσω θ. *χαΡ- και επιθήµατος -λι-, οπότε η λ. θα δήλωνε τα 
δόντια που είναι σε αραιή διάταξη]. 

χαύνος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από πνευµατική νωθρότητα, 
που δεν βρίσκεται σε νοητική εγρήγορση: ~ άτοµο | άνθρωπος ΣΥΝ. 
αποχαυνωµένος, κοιµισµένος, νωθρός, αποβλακωµένος ΑΝΤ. ξύπνιος 2. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ζωντάνιας, νεύρου: βυθισµένος σε µια ~ 
κατάσταση µπροστά στην τηλεόραση ΣΥΝ. άτονος, χαλαρός. — χαυνότητα (η) 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χαϋνος «σπογγώδης, πορώδης - χαλαρός» < *χάΡ-νος < 
θ. *χαΈ- (τής λ. χάος, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -νος, µε αναβιβασµό τού 
τόνου]. 

χαύνωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} το να βρίσκεται ή να 
περιέρχεται κανείς σε κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
πνευµατικής εγρήγορσης ή ζωντάνιας: η ~ τού καλοκαιριάτικου µεσηµεριού || 
η ~ από την πολλή παρακολούθηση τηλεόρασης ΣΥΝ. αποχαύνωση, 
νωθρότητα, χαυνότητα, χαλαρότητα ΑΝΤ. εγρήγορση, ζωντάνια. — χαυνώνω 
ρ. [αρχ.], χαυνωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

χαφ (ο) {άκλ.} ελλην. µέσος ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο) ο παίκτης που αγωνίζεται 
στη µεσαία γραµµή τής οµάδας. [ΕΤΥΜ < αγγλ. half]. 

χαφιεδισµος (ο) {χωρ. πληθ.) (κακόσ.) ο τρόπος δράσης και συµπεριφοράς τού 
χαφιέ, καθώς και κάθε ανάλογη νοοτροπία ύπουλης καταγγελίας των 
ενεργειών τρίτων. — χαφιεδίζω ρ. [ΕΤΥΜ. < χαφιές, -ιέδες + επίθηµα -ισµός]. 

χαφιές (ο) {χαφιέδες} (κακόσ.) 1. αστυνοµικός ή συνεργάτης τής αστυνοµίας 
που παρακολουθεί κρυφά τους πολίτες και καταγράφει τις κινήσεις τους: ~ 
τής Ασφάλειας ΣΥΝ. καρφί, σπιούνος 2. (γενικότ.) αυτός που προδίδει τις 
κινήσεις ή τα λόγια των άλλων σε τρίτους, κυρ. προσδοκώντας προσωπικά 
οφέλη ΣΥΝ. καταδότης, σπιούνος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hafiye]. 

χάφτω κ. χάβω ρ. µετβ. {έχαψα, χάφτηκα} (λαϊκ.) 1. τρώω καταπίνοντας 
γρήγορα, µε λαιµαργία: έχαψε όλο το κοµµάτι µε µια µπουκιά ΣΥΝ. 
καταβροχθίζω- ΦΡ. (α) χάφτω µύγες (i) είµαι νωθρός, τεµπελιά-ζω: κάθεται 
όλη µέρα και χάφτει µύγες ΑΝΤ. ενεργοποιούµαι (ii) δεν είµαι σε θέση να 
αντιληφθώ, να καταλάβω κάτι: αυτός δεν κάνει για τέτοιες δουλειές· είναι µόνο 
για να χάφτει µύγες (β) (παροιµ.) όποιος πάει να χάψει βόδι, χάφτει µύγες για 
όποιον επιχειρεί πράγµατα που ξεπερνούν τις δυνάµεις του και αναγκάζεται 
στο τέλος να περιοριστεί στα πολύ λίγα 2. (µτφ.) πιστεύω εύκολα (κάτι), 
αποδέχοµαι (ό,τι µου πουν οι άλλοι) χωρίς καµία εξέταση, χωρίς κριτικό έλεγ-
χο: το 'χαψε το παραµύθι || δεν τα ~ εγώ αυτά! || ~ δικαιολογίες | υποσχέσεις | 
κοπλιµέντα | ιστορίες | κόλπα. — χάψιµο (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. χάπτω < αρχ. 
κάπτω «καταβροχθίζω, καταπίνω» (βλ. λ. κώπη)]. 

χαχάµης (ο) {χαχάµηδες} ο ιερουργός των Εβραίων που προέρχονται από την 
Ισπανία ΣΥΝ. ραββίνος. [ΕΤΥΜ < τουρκ. haham]. 

χαχαµίκος (ο) (µειωτ.-σκωπτ.) ο Εβραίος που προέρχεται από την Ισπανία. 
χάχανα (τα) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) τα δυνατά και παρατεταµένα γέλια, που είναι 

συχνά ενοχλητικά: µας έπιασαν κάτι ~ και δεν λέγαµε να σταµατήσουµε! || 
κόφτε τα ~ εσείς στο βάθος! ΣΥΝ. χαχάνισµα. [ΕΤΥΜ µεσν., ονοµατοπ. λ. από 
τον ήχο τού γέλιου]. 

χαχανητό (το) το ηχηρό, παρατεταµένο γέλιο, συνήθ. χωρίς (σοβαρή) αιτία, που 
είναι συχνά ενοχλητικό. [ΕΤΥΜ < χαχανίζω + παραγ. επίθηµα -ητό, πβ. κ. 
µουρµουρ-ητό\. 

χαχανίζω ρ. αµετβ. {χαχάνισα} (λαϊκ.) ξεσπώ σε ηχηρό γέλιο, το οποίο συνήθ. 
δεν µπορώ να συγκρατήσω: Τι χαχανίζετε; Είπα κάτι αστείο; ΣΥΝ. γελάω. — 
χαχάνισµα (το). 

χάχας (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ.) 1. πρόσωπο που γελά χωρίς να µπορεί να 
συγκρατηθεί και συνήθ. χωρίς να έχει σοβαρό λόγο: «Γι γελάς, βρε ~;» του 
είπε ενοχληµένος ΣΥΝ. χαζοχαρούµενος ΑΝΤ. σοβαρός 2. αυτός που µένει µε το 
στόµα ανοιχτό, που παρακολουθεί χωρίς να αντιδρά ή να αντιλαµβάνεται τι 
γίνεται: στεκόταν ο ~ και κοίταζε, αντί να βοηθήσει τον άνθρωπο που είχε πέσει 
κάτω 3. (κατ' επέ-κτ.) πρόσωπο που δεν διακρίνεται για την εξυπνάδα του 
ΣΥΝ. µπούφος, βλάκας, χαζός ΑΝΤ. έξυπνος, πνευµατώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος. [ΕΤΥΜ Ονοµατοπ. λ. από τον ήχο τού γέλιου]. 

χαχόλικος, -η, -ο αυτός που ταιριάζει σε χαχόλο· (για ρούχο) φαρδύς και 
ασουλούπωτος, άκοµψος: ~ ντύσιµο | νοοτροπία. — χαχόλικα επίρρ. 

χαχόλος (ο), χαχόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) πρόσωπο µεγαλόσωµο, 
άκοµψο και άχαρο. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. hohol]. 

χαψιά (η) (λαϊκ.) 1. η ποσότητα φαγητού που χωρά στο στόµα τού ανθρώπου: 
πεινούσε τόσο που έκανε το φαγητό του δυο ~! ΣΥΝ. µπουκιά- ΦΡ. κάνω 
(κάποιον) µια χαψιά (κυριολ.) καταπίνω- (συνήθ. µτφ.) νικώ (κάποιον) µε 
ευκολία, χωρίς κόπο: στη γελοιογραφία αυτή η χώρα παρουσιάζεται σαν θηρίο 
έτοιµο να κάνει µια χαψιά το αδύναµο κρατίδιο || αν τολµήσει να µου κουνηθεί, 
θα τον κάνω µια χαψιά 2. (µτφ.) αυτός που είναι πολύ µικρός ή λίγος: µια ~ 
άνθρωπος και να 'χει τόση δύναµη! ΣΥΝ. σταλιά. 
[ΕΤΥΜ Από το θ. τού αορ. έ-χαψ-α (ρ. χάφτω) και το επίθηµα -ιά, πβ. κ. 
φτειαξ-ιά]. 

χάψιµο (το) -> χάφτω 
χαώδης, -ης, -ες [µτγν.] {χαώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που χα-

ρακτηρίζεται από έλλειψη τάξης, οργάνωσης ή σαφήνειας: ~ κατάσταση | 
πόλη || ~ σκέψη | φιλοσοφία ΣΥΝ. χαοτικός, µπερδεµένος ΑΝΤ σαφής, 
ξεκάθαρος, τακτικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Χ.Β.β.Ε. (οι) Χηµικές Βιοµηχανίες Βόρειας Ελλάδας. 
χεβιµέταλ κ. χεβι-µέταλ (η/το) {άκλ.} ροκ µουσική, µε έντονο, επιθετικό και 

σκληρό ηλεκτρικό ήχο: (κ. ως επίθ.) συγκρότηµα | συναυλία ~. [1ÎXM < αγγλ. 
heavy metal]. 

χεβιµεταλας (ο) {χεβιµεταλάδες},χεβιµεταλού (η) {χεβιµεταλού-δες} πρόσωπο 
που ακούει χέβι-µέταλ µουσική και συνήθ. ακολουθεί τον αντίστοιχο τρόπο 
συµπεριφοράς και κυρ. ντυσίµατος και χτενίσµατος των χέβι-µέταλ 
συγκροτηµάτων. — χεβιµεταλάδικος, -η, -ο. 

Χεβρώνα (η) πόλη τού Ισραήλ Ν. τής Ιερουσαλήµ. Επίσης (λόγ.) Χε-βρών 
(Χεβρών-ος, -α}. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Χεβρών, -ώνος < εβρ. Hebron < ρ. iiavor «συνδέω, ενώνω». 
Το αραβ. όν. τής πόλης είναι Al-Halil «ο φίλος» (προσωνυµία τού Αβραάµ)]. 

χεγκελιανισµός (ο) → εγελιανισµός 
χεζάς (ο) {χεζάδες}, χεζού (η) {χεζούδες} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές 

µορφές επικοινωνίας) πολύ δειλό πρόσωπο (βλ. λ. χέστης). 
χέζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έχεσα, χέσ-τηκα, -µένος} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε 

τυπικές µορφές επικοινωνίας) ♦ 1. (αµετβ.) αποβάλλω τα περιττώµατα τού 
οργανισµού από τον πρωκτό ΣΥΝ. αφοδεύω, αποπατώς· ΦΡ. (α) είπαν τού 
τρελού | τής γριάς να χέσει (κι έκατσε) και ξεκωλιά-οτηκε για περιπτώσεις 
στις οποίες γίνεται κατάχρηση, για αλόγιστη υπερβολή (β) µη χέσω! ως 
έκφραση απόρριψης ή αµφισβήτησης για κάτι: Τώρα τον έπιασε ο πόνος για τις 
δυσκολίες που περνάω; ~! ♦ (µετβ.) 2. λερώνω (κάτι) καθώς αποβάλλω τα 
περιττώµατα από τον οργανισµό µου: τα έχεσε όλα γύρω ΣΥΝ. σκατίζω, 
σκατώνω 3. (µτφ.) µιλώ µε σκαιό τρόπο σε (κάποιον), βάζω σε (κάποιον) τις 
φωνές ή επαναφέρω (κάποιον) στη θέση του µιλώντας αυστηρά, βρίζοντας 
τον: αν µε ξαναενοχλήσει | µου ξαναµιλήσει έτσι, θα τον χέσω! || (κ. µεσοπαθ.) 
αν συνεχίσει να µε προκαλεί, θα χεστούµε άσχηµα! ΣΥΝ. (!) ξεχέζω" (στον 
αόρ.) 4. (ειρων.) αδιαφορώ για (κάτι), δείχνω περιφρόνηση απέναντι σε 
(κάτι/κάποιον): Χέσ'τον, ρε παιδί µου! Τι ασχολείσαι µαζί του; || (κ. µεσοπαθ.) 
χέστηκα κι αν έρθει κι αν δεν έρθει! ΣΥΝ. (οικ.) σκασίλα µου, αδιαφορώ- ΦΡ. 
(α) έχω (κάποιον) χεσµένο αδιαφορώ παντελώς για (κάποιον) (β) να χέσω 
µέσα ως έκφραση αγανάκτησης για κάτι που απέτυχε, που δεν εξελίχθηκε 
όπως αναµενόταν (γ) χέσε µε | δεν µας χέζεις; άσε µε ήσυχο, παράτα µε- επί-
σης, ως έκφραση περιφρόνησης προς κάποιον: δεν µας χέζεις, ρε φίλε, που θα 
κάτσω ν' ασχοληθώ µ ' αυτόν! (δ) (παροιµ.) όποιος χέζει στη θάλασσα τα 
βρίσκει στο αλάτι το κακό που κάνει κάποιος θα το βρει µπροστά του· 
(µεσοπαθ. χέζοµαι) 5. λερώνοµαι καθώς αποβάλλω τα περιττώµατα µου: 
µωρό είναι, χέστηκε· ΦΡ. χέστηκ' η φοράδα στ' αλώνι για περιπτώσεις στις 
οποίες κάτι είναι ασήµαντο και δεν αξίζει να ασχολείται κανείς ΣΥΝ. κάτι 
τρέχει στα γύφτικα 6. (µτφ.) φοβάµαι πάρα πολύ: µόλις τον είδα ξαφνικά 
µπροστά µου µες στο σκο- 
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τάδι, χέστηκα πάνω µου ΣΥΝ. πανικοβάλλοµαι, (οικ.) τα παίζω · ΦΡ. 
(λαϊκ.-οικ.) (κάποιος) χέστηκε στο τάλιρο | στο λεφτά (κάποιος) απέ-
κτησε πάρα πολλά λεφτά: άνοιξε ένα µαγαζάκι σε µια τουριστική 
παραλία και χέστηκε στο τάλιρο. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < *χέδ-)ω < I.E. *ghed- «αποπατώ - τρύπα», πβ. αλβ. dhjes, 
σανσκρ. hadati (ίδια σηµ.), αρµ. jet «ουρά», αρχ. σκανδ. gat «τρύπα, 
άνοιγµα», αρχ. αγγλ. geat (> αγγλ. gate «πύλη»), αρχ. σαξ. gat «τρύπα 
- πρωκτός» κ.ά.]. 

χει κ. χι (το) {άκλ.} Χ, χ· το εικοστό δεύτερο γράµµα τού ελληνικού 
αλφαβήτου (βλ. κ. λ. αριθµός). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χει | χι, κατ' αναλογίαν προς το πει | πι (βλ.λ.), αλλά µε 
δασύ σύµφωνο]. 

χειλάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) το µικρό συνήθ. ωραίο χείλι, το χείλι 
µικρού σε ηλικία ή αγαπηµένου προσώπου: τα ~ τού µωρού || ας κερ-
δίσουµε το λαχείο, να γελάσει κι εµάς µια φορά το ~ µας (να χαρούµε 
κι εµείς µια φορά)· ΦΡ. σκάει το χειλάκι (κάποιου) (κάποιος) χα-
µογελάει ελαφρά, µόλις που χαµογελάει (συνήθ. όταν µετά από ατυχία 
ή δύσκολη περίοδο αρχίζει να εξοµαλύνεται η κατάσταση). 

χειλανθές (το) [1873] {χειλανθ-ούς | -ή} BOT. χειλανθή (τα) οικογέ-
νεια φυτών των οποίων τα άνθη είναι δίχειλα, όπως ο βασιλικός, το 
δεντρολίβανο, το θυµάρι, η µέντα κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
labiates (πληθ.)]. 

χειλαράς (ο) {χειλαράδες}, χειλαρού (η) {χειλαρούδες} (λαϊκ.) πρό-
σωπο που έχει µεγάλα χείλη. Επίσης χειλάς (ο) [µτγν.] κ. χειλού (η). 
[ΕΤΥΜ. < χείλι | χείλος + µεγεθ. επίθηµα -αράς, πβ. κ. παιχτ-αράς]. 

χειλεαναννωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η (ικανότητα) κα-
τανόησης των λέξεων που αρθρώνει κάποιος, όταν δεν ακούγεται η 
φωνή του ή όταν δεν µπορεί να ακούσει ο ακροατής: οι κωφοί συ-
νεννοούνται µεταξύ τους µε τη ~. 
[ΕΤΥΜ. < χειλε- (από γεν. πληθ. χειλέων, αντί τού αναµενόµενου χει-
λο-) + ανάγνωση, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. lipreading]. 

χειλεοπλαστίκή (η) [1895] ΙΑΤΡ. η εγχείρηση αποκατάστασης των 
χειλιών για αισθητικούς και λειτουργικούς λόγους. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ch(e)ileoplasty]. 

χειλεόφωνος, -η, -ο [1876] κ. χειλόφωνος [1889] 1. (φθόγγος) χει-
λικός (σηµ. 2) 2. χειλεόφωνα (τα) οι χειλικοί φθόγγοι. 

χείλι κ. αχείλι (το) {χειλ-ιού | -ιών} το χείλος (βλ.λ.). — (υποκ.) χει-
λάκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) χειλάρες (οι). 
[ΕΤΥΜ. < χείλος, από τον πληθ. τα χείλη-a (αντί χείλη) κατά τους τ. 
µάτια, στήθια κ.τ.ό.]. 

χειλικόληκτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (συµφωνόληκτο όνοµα ή ρήµα) που το 
θέµα του λήγει σε ένα από τα χειλικά σύµφωνα (π, β, φ), π.χ. βάφ-ω, 
βλέπ-ω, τρίβ-ω. [ΕΤΎΜ. < χειλικός + -ληκτος < λήγω]. 

χειλικός, -ή, -ό [1782] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα χείλη 2. ΓΛΩΣΣ. 
(σύµφωνο) το οποίο παράγεται µε τη συµµετοχή και των δύο χειλιών 
ή µόνο τού κάτω χείλους, δηλ. τα π, β, φ ΣΥΝ. χειλεόφωνος. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. labial]. 

χειλίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η αλλοίωση των χειλιών από διάφορα αίτια: γω-
νιακή ~, από έλλειψη βιταµινών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. ch(e)ilitis]. 

χειλοδοντικός, -ή, -ό [1782] (σύµφωνο) που προφέρεται µε τη βοή-
θεια τού ενός χειλιού µόνο και των δοντιών, π.χ. το φ. [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. labiodental]. 

χειλόποδο (το) {χειλοπόδων} ΖΩΟΛ. δηλητηριώδες, σαρκοφάγο ζώο 
µε πολλά ζεύγη ποδιών, επίµηκες σώµα µε πολλά οµοειδή διαδοχικά 
τµήµατα (µεταµέρη), σε καθένα από τα οποία υπάρχει ένα ζεύγος πο-
διών, και µε δηλητηριώδη δαγκάνα στο κεφάλι για τη σύλληψη και 
θανάτωση τού θηράµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
chilopoda]. 

χείλος (το) {χείλ-ους | -η, -έων} (λόγ.) 1. καθένας από τους δύο µυς 
τού προσώπου, που σχηµατίζουν την εξωτερική πλευρά τού στόµα-
τος: σχίζω | κόβω | τραυµατίζω | πληγώνω το -1| είχε µια µελανιά στο 
κάτω ~ || άβαφα | αφίλητα | βαµµένα | γλυκά | ερεθιστικά | κλειστά | 
λεπτά | µελανιασµένα | παχιά | σαρκώδη | σκασµένα | σφιχτά | υγρά | 
φιλήδονα | φλογερά | πελιδνά - || «µε το χαµόγελο στα ~» (τραγ.) || 
είχε ένα τσιγάρο κρεµασµένο στα ~ || γλείφω | βάφω | φιλώ | µαζεύω | 
σουφρώνω | δαγκώνω τα ~· ΦΡ. (α) κρέµοµαι από τα χείλη (κά-
ποιου) βλ. λ. κρέµοµαι (β) ψήνω το ψάρι στα χείλη (κάποιου) βασα-
νίζω (κάποιον), παίζω µε τα συναισθήµατα (κάποιου): του είχε ψήσει 
το ψάρι στα χείλη- δεν άντεξε κι εκείνος και την παράτησε ΣΥΝ. βγάζω 
(κάποιου) το λάδι 2. χείλη (τα) το στόµα: φιλάω κάποιον στα ~ || 
σφραγίζω τα ~ (κλείνω το στόµα, δεν µιλώ) 3. (γενικότ.) η περιοχή 
τής σάρκας γύρω από φυσικό άνοιγµα ή από τραύµα στο σώµα: τα ~ 
τού αιδοίου | τής πληγής 4. (µτφ.) το µέρος στο οποίο απολήγει µια 
επιφάνεια ή τελειώνει το σχήµα ενός σώµατος, η άκρη του: το ~ τού 
γκρεµού | τού ποτηριού | τού πηγαδιού | τού τάφου | τού µπουκαλιού 
ΣΥΝ. άκρη· ΦΡ. στο χείλος τής αβύσσου | τού γκρεµού στα πρόθυρα 
τής καταστροφής, λίγο πριν από την καταστροφή: έκανε µεγάλο 
άνοιγµα και βρέθηκε στο χείλος τής αβύσσου 5. (µτφ.) (για κατα-
στάσεις) το οριακό σηµείο, λίγο πριν από αρνητική εξέλιξη: βρίσκο-
µαι στο ~ τής καταστροφής | τής τρέλας | τού πολέµου ΣΥΝ. όριο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χείλος < *χέλ-σος ή *χέλ-νος, που συνδ. µε αρχ. ισλ. 
ghohnar «µουστάκι - γνάθος», αλλά το θ. *χελ- δεν είναι δυνατόν να 
αναχθεί σε γνωστή I.E. ρίζα. Εντός τής Ελληνικής η µόνη δυνατή 
σύνδεση είναι µε το αρχ. χελ-ύνη «χείλος»]. 

χειλού (η) → χειλαράς 
χειλοϋπερωικός, -ή, -ό (υποθετικός φθόγγος) που ανάγεται στην ιν-

δοευρωπαϊκή γλώσσα και αποτελεί συνδυασµό χειλικής και υπερω- 

ικής άρθρωσης, όπως τα: *κ"', *gw, *gwh. [ΕΤΥΜ; 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. labiovelari. 

χειλόφωνος, -η, -ο → χειλεόφωνος 
χείλωµα (το) [µτγν.] {χειλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η απόληξη αντι-

κειµένου ή επιφάνειας που µοιάζει µε τα ανθρώπινα χείλη 2. (ειδι-
κότ.) το τελείωµα σε νοµίσµατα και µετάλλια. 

χειµαδιό (το) (λαϊκ.) 1. ο προστατευµένος και συνήθ. πεδινός τόπος, 
στον οποίο µεταφέρουν οι βοσκοί τα κοπάδια τους, για να περάσουν 
τον χειµώνα 2. (συνεκδ.) η διαχείµαση των κοπαδιών σε πεδινό τόπο: 
κατέβασαν τα κοπάδια για το ~ στην πλαγιά ΣΥΝ. ξεχειµώνιασµα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. χειµαδεϊον (µε καταβιβασµό τόνου) < αρχ. χειµάδιον 
< χεϊµα (βλ. λ. χειµώνας) + παραγ. επίθηµα -άδιον, πβ. κ. κοπ-άδιον]. 

χειµαζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {χειµάστηκα} (λόγ.) (κυριολ.) υφίσταµαι 
την ταλαιπωρία από τις κακές καιρικές συνθήκες τού χειµώνα- (συ-
νήθ. µτφ. η µτχ. χειµαζόµενος, -η, -ο) υφίσταµαι ταλαιπωρίες, ψυχι-
κές, συναισθηµατικές κ.ά., περνώ δύσκολες ώρες: ο χειµαζόµενος ελ-
ληνισµός τής Αλβανίας || η χειµαζόµενη οικονοµία τής χώρας ΣΥΝ. 
ταλανίζοµαι, βασανίζοµαι, δοκιµάζοµαι, ταλαιπωρούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < χεϊµα, -ατός, βλ. λ. χειµώνας]. 

Χειµάρρα (η) πόλη τής Ν. Αλβανίας (Β. Ηπείρου) στην Αδριατική Θά-
λασσα. 
[ΕΤΥΜ. Πρόκειται για τη µεσν. Χίµαιρα, τοπωνύµιο στο οποίο επέ-
δρασε η λ. χείµαρρος]. 

χείµαρος (ο) {χειµάρ-ου | -ων, -ους} ΝΑΥΤ. άνοιγµα στο κύτος λέµ-
βου, από το οποίο φεύγουν τα νερά, όταν αυτή ανασύρεται από τη 
θάλασσα· κοινώς τρύπα τού νερού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., τεχν. όρ. τού ναυτικού λεξιλογίου, < χεϊµα (βλ. λ. χειµώ-
νας) + παραγ. επίθηµα -ρος, πβ. κ. κύλινδ-ρος. Η λ. είχε αρχικώς τη 
σηµ. τού πασσάλου που χρησιµοποιείται για να κλείνει η οπή τού 
πυθµένα πλοίου σε περίπτωση κακοκαιρίας]. 

χείµαρρος (ο) {χειµάρρ-ου | -ων, -ους} 1. ορµητικό ρεύµα νερού που 
σχηµατίζεται από µεγάλη νεροποντή ή από το λειώσιµο τού χιονιού 
και διαρκεί λίγο: το ρέµα µε τη νεροποντή µετατράπηκε σε ορµητικό ~ 
2. (µτφ.) οτιδήποτε χαρακτηρίζεται από µεγάλη ορµή και όγκο ή 
πλήθος: ~ λέξεων/ δακρύων | οργής. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χείµαρρος | χείµαρρους < χεϊµα (βλ. λ. χειµώνας) + -
ρρους | -ρροος < ρους, πβ. κ. κατά-ρρους]. 

χειµαρρώδης, -ης, -ες [µτγν.] {χειµαρρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 
(λόγ.) αυτός που είναι ορµητικός σαν χείµαρρος: ~ οµιλία | οµιλητής. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

χειµερινός, -ή, -ό (λόγ.) 1. χειµωνιάτικος (βλ.λ.): ~ ηλιοστάσιο | εκ-
πτώσεις | σπορ | διακοπές | στολή | κολεξιόν || πρέπει να βάλω να-
φθαλίνη στη ντουλάπα µε τα ~ ΦΡ. (α) χειµερινή ώρα η κανονική 
ώρα τής ατράκτου στην οποία ανήκει κάθε χώρα, σε αντιδιαστολή 
προς τη θερινή ώρα, κατά την οποία το εικοσιτετράωρο αρχίζει εξή-
ντα λεπτά νωρίτερα, ώστε να εξοικονοµηθεί ενέργεια ΑΝΤ. θερινή 
ώρα (β) χειµερινός κολυµβητής κολυµβητής που κάνει µπάνιο σε θά-
λασσα, λίµνη ή ποτάµι καθ' όλη τη διάρκεια τού χειµώνα (γ) χειµε-
ρινοί Ολυµπιακοί Αγώνες βλ. λ. ολυµπιακός 2. χειµερινά (τα) τα χει-
µωνιάτικα (βλ. λ. χειµωνιάτικος). 
ίΕΤΎΜ. αρχ. < *gheim-(e)r- (βλ. λ. χειµώνας), που συνδ. µε λατ. 
hibernus (> γαλλ. hiver, ισπ. invierno), αρµ. jmern, σανσκρ. zimnl, πολ. 
zimny κ.ά.]. 

χειµέριος, -ία, -ο (λόγ.) αυτός που εµφανίζεται ή γίνεται τον χειµώνα: 
ο αιγιαλός ορίζεται από τη θάλασσα ώς εκεί όπου φτάνει το ~ κύµα 
ANT. θερινός· ΦΡ. χειµερία νάρκη βλ. λ. νάρκη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*gheim-(e)r-jo-, για το οποίο βλ. λ. χειµερινός, χειµώνας]. 

χειµωνανθός (ο) [1887] µικρό δέντρο ή πόα από την Κίνα, το οποίο 
ανθίζει τον χειµώνα, βγάζοντας µικρά κιτρινωπά λουλούδια µε λεπτό 
χαρακτηριστικό άρωµα- (γενικότ.) κάθε λουλούδι που ανθίζει τον χει-
µώνα. Επίσης χειµώνανθος. 

χειµώνας (ο) 1. µία από τις τέσσερεις εποχές τού έτους, στη διάρκεια 
τής οποίας υπάρχει το µεγαλύτερο ψύχος και η οποία αντιστοιχεί 
στους µήνες ∆εκέµβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο για το Β. Ηµι-
σφαίριο: ήρθε | µπήκε ο ~· ΦΡ. χειµώνα-καλοκαίρι όλες τις περιόδους 
τού χρόνου: σ' αυτά τα µέρη δεν ξεχωρίζουν εποχές, βρέχει ~ 2. η επι-
κράτηση πολύ άσχηµων καιρικών συνθηκών, συνήθ. χαµηλών θερµο-
κρασιών συνδυασµένων µε βροχή, αέρα ή χιόνι: βαρύς | άγριος | όψι-
µος | σκληρός | ήπιος | κακός | πρωτοφανής | ανυπόφορος ~ ΣΥΝ. 
θύελλα, κρύο, κακοκαιρία, ψύχος ANT. καλοκαιρία 3. (µτφ.) κατά-
σταση έντονης συναισθηµατικής ψυχρότητας ή κατάθλιψης: «Μια 
καρδιά στον χειµώνα» (τίτλος ταινίας) 4. (µτφ.-λογοτ.) το άσπρισµα 
των µαλλιών, τα γηρατειά: ήρθε ~ στην κεφαλή του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χειµών, -ώνος < gheim-ôn- (µε επίθηµα -en | -on) < I.E. *ghei-m- 
«χειµώνας, χιόνι» (µε έρρινο ένθηµα -m-), πβ. σανσκρ. himâh 
«χειµώνας», λατ. hiems, αλβ. dijën, αρχ. σλαβ. zima, πολ. zima κ.ά. Πα-
ραλλήλως απαντά και ο ποιητ. τ. χεϊµα «χειµώνας, κρύο, καταιγίδα» 
< *gheim-n- (µε τη συνεσταλµ. βαθµ. τού επιθήµατος *-en). Οµόρρ. 
χειµ-έρ-ιος, χειµ-ερ-ινός, χειµ-άζω, χι-ών (> χιόνι, βλ.λ.), χείµα-ρρος 
κ.ά.]. 

χειµωνιά (η) {χωρ. πληθ.) (εκφραστ.) ο κρύος καιρός, η χειµωνιάτικη 
κακοκαιρία: τον ∆εκέµβρη µες στη ~ ΣΥΝ. ψύχος ΑΝΤ. καλοκαιρία (βλ. 
λ. βαρυχειµωνιά). 

χειµωνιάζει ρ. αµετβ. απρόσ. {χειµώνιασε} 1. αρχίζει ο χειµώνας: 
όταν χειµωνιάσει, θα γυρίσουµε στην πόλη 2. βαραίνει ο καιρός, αρ-
χίζει κακοκαιρία: χειµώνιασε νωρίς φέτος. 

χειµώνιασµα (το) {χειµωνιάσµατος [ χωρ. πληθ.} 1. ο ερχοµός τού 
χειµώνα 2. η αρχή τής κακοκαιρίας (πβ. λ. ξεχειµώνιασµα). 



χειµωνιάτικος 1944 χειροβάδιση 
 

χειµωνιάτικος, -η, -ο 1. αυτός που εµφανίζεται ή γίνεται τον χειµώνα: ~ ήλιος | 
κρύο ΣΥΝ. χειµερινός ANT. καλοκαιρινός 2. αυτός που είναι κατάλληλος για 
τον χειµώνα: ~ φόρεµα | πιτζάµες 3. χειµωνιάτικα (τα) τα ρούχα που φοριούνται 
τον χειµώνα: βγάλαµε | κατεβάσαµε (ενν. από τις ντουλάπες, από τα πατάρια) τα 
~ 4. αυτός που έχει στοιχεία τού χειµώνα (κακοκαιρία, κρύο): σήµερα ήταν 
καθαρά-µέρα- η θερµοκρασία έπεσε στους 5°C. — χειµωνιάτικα επιρρ. 
χειµωνικό (το) [µεσν.] (λαϊκ.) το καρπούζι (βλ.λ.). χειρ (η) {χειρ-ός, -α | -ες, -
ων, -ας) (αρχαιοπρ.) 1. το χέρι (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) ήρξατο χειρών αδίκων βλ. λ. 
άδικος (β) έχω ανά χείρας (άνά χείρας, µτγν. φρ.) (ί) κρατώ στα χέρια µου, έχω 
στη διάθεση µου: ~ το έγγραφο που αποδεικνύει την αθωότητα µου || το ανά 
χείρας βιβλίο (το βιβλίο που κρατάει κανείς) ΣΥΝ. διαθέτω (ii) ασχολούµαι µε 
κάτι, το µελετώ (γ) (παλαιότ.) ζητώ τη χείρα (κάποιας από κάποιον) κάνω 
πρόταση γάµου σε κάποια, ζητώ από κάποια να µε παντρευτεί: πήγε στον πατέρα 
της και του ζήτησε τη χείρα της ΣΥΝ. ζητώ το χέρι κάποιας (δ) τείνω χείρα 
βοηθείας προσφέρω βοήθεια (σε κάποιον): οι µεγάλες δυνάµεις δεν έτειναν χείρα 
βοηθείας στους ανυπεράσπιστους πρόσφυγες ΣΥΝ. συντρέχω, βοηθώ (ε) (σπάν.) 
τείνω χείρα επαιτείας ζητώ ελεηµοσύνη, απλώνω το χέρι ζητιανεύοντας (στ) 
συν Αθηνά και χείρα κίνει (συν Αθηνά και συ χείρα κίνει, από τον µύθο τού 
Αισώπου αρ. 53 «Ανήρ ναυαγός») δεν πρέπει να περιµένεις να φέρει ο Θεός ή η 
τύχη τα πράγµατα ευνοϊκά, αλλά να προσπαθήσεις και συ προς την κατεύθυνση 
αυτή (ζ) νίπτω τας χείρας µου βλ. λ. νίπτω 2. (συνεκδ.) (α) το πρόσωπο που 
έκανε ή δηµιούργησε (κάτι) (µαζί µε τη γεν. τού ονόµατος τού δηµιουργού' 
συνήθης τρόπος υπογραφής ενός έργου στην αγιογραφία, βλ. κ. φρ. δια χειρός): 
~ Φωτίου (ο Φώτιος ζωγράφισε) (β) (στην παλαιογραφία) το πρόσωπο που 
έγραψε ή αντέγραψε ένα χειρόγραφο- ΦΡ. δευτέρα χειρ ο δεύτερος -µετά τον 
αντιγραφέα- που έγραψε σχόλιο, έκανε διόρθωση ή προσθήκη κ.λπ. σε 
χειρόγραφο 3. (η γεν. χειρός) (α) για αντικείµενα φτειαγµένα στο χέρι, 
χειροποίητα: χαλί ~ (β) για εργαλεία που χρειάζονται τη δύναµη τού χεριού για 
να κινηθούν ή να λειτουργήσουν: µηχανή | µίξερ ~ ANT. αυτόµατος, αυτοκίνητος 
(γ) για αντικείµενα που φέρει κανείς στο χέρι (κατ' αντιδιαστολή µε άλλα, που 
µπορεί να είναι σταθερά τοποθετηµένα κάπου, να µη µεταφέρονται κ.λπ.): ρολόι 
~ (που το φοράει κανείς στον καρπό του) || αποσκευή -■ ΦΡ. διό χειρός (+ γεν. 
ονόµ.) ως υπογραφή που βεβαιώνει ότι ένα έργο τέχνης είναι φτειαγ-µένο από 
αυτόν τού οποίου το όνοµα ακολουθεί: αγιογραφία ~ Κό-ντογλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εύκολος, -ί. 
[§ΤΥΜ. αρχ. < θ. χερσ- (πβ. δοτ. πληθ. χερσ-ί < *χερσ-σΐ) < I.E. *ghesr-«χέρι» 
(µε αντιµετάθεση -sr- | -rs-), πβ. χετ. kessar, τοχ. tsar, αρµ. jefn κ.ά. Από τη δοτ. 
χερσί έχει αποσπαστεί θ. χερ-, το οποίο απαντά στο υποκ. χέρ-ιον. Μετάφρ. 
δάνεια αποτελούν οι φρ. ζητώ τη χείρα (κάποιας) (< γαλλ. demander la main 
d'une fille), τείνω χείρα βοηθείας (< γαλλ. tendre une main secourable)]. 
χειράνρα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η κρίση ουρικής αρθρίτιδας που εντοπίζεται 
στο άκρο χέρι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < χείρ, -ρός + άγρα, πβ. κ. ποδ-άγρα]. χειραγώγηση (η) [µεσν.] {-
ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η καθοδήγηση (κάποιου) σε επιλογές κατά τρόπο 
που δεσµεύει ή περιορίζει την ελευθερία του, την αυτενέργεια του: η ~ τού λαού 
από τους δηµαγωγούς || η ~ τής σκέψης | τής κοινής γνώµης. Επίσης χειραγωγία 
[µτγν.]. χειραγωγός (ο/η) (λόγ.) 1. (κυριολ.-σπάν.) πρόσωπο που δείχνει τον 
δρόµο σε κάποιον πιάνοντας τον από το χέρι: ~ τυφλού ΣΥΝ. οδηγός 2. (µτφ.) 
πρόσωπο που οδηγεί τους άλλους σε έναν σκοπό, που τους δείχνει τον δρόµο: ~ 
πλήθους | λαού ΣΥΝ. καθοδηγητής, οδηγητής 3. ΝΑΥΤ. καθένα από τα σκοινιά 
που υπάρχουν στο πλάι τής γέφυρας ή τής σκάλας πλοίου και βοηθούν όσους 
διέρχονται από εκεί να µη χάνουν την ισορροπία τους ΣΥΝ. χειρολαβή. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < χείρ, -ρός + αγωγός (< άγω), πβ. κ. παιδ-αγωγός]. χειραγωγώ 
ρ. µετβ. [µτγν.] {χειραγωγείς... | χειραγώγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 
1. (κυριολ.-σπάν.) δείχνω τον δρόµο σε (κάποιον) πιάνοντας τον από το χέρι: ~ 
τυφλό ΣΥΝ. καθοδηγώ, οδηγώ 2. (συνήθ. µτφ.-κακόσ.) οδηγώ (κάποιον) στην 
κατεύθυνση που θέλω και -κατ' επέκτ.- επιβάλλω σε (κάποιον) την εξουσία µου: 
χειραγωγηµένα πλήθη || οι δηµαγωγοί προσπαθούν να χειραγωγήσουν τον λαό | 
τις µάζες ΣΥΝ. ποδηγετώ, επιβάλλοµαι, κυριαρχώ. χειραµαξα (η) [µτγν.] 
{χειραµαξών} (λόγ.) µικρό αµάξι που το σπρώχνει κανείς µε τα χέρια: ~ για τα 
υλικά οικοδοµής | για τη µεταφορά αποσκευών || δίτροχη | βαριά ~ ΣΥΝ. 
καρότσι. χειραντλία (η) {χειραντλιών} (λόγ.) µικρή χειροκίνητη αντλία: η ~ 
αντικατέστησε τον κουβά στο πηγάδι. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. hand-
pump]. χειραποσκευή (η) {χειραποσκευών} (λόγ.) το σύνολο των αποσκευών 
που κρατά κανείς µαζί του κατά τη διάρκεια ταξιδιού µε µεταφορικό µέσο, σε 
αντίθεση µε τις υπόλοιπες (αποσκευές) που µεταφέρονται σε ειδικό χώρο τού 
µεταφορικού µέσου: χώρος χειραποσκευών στα αεροπλάνα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. hand-luggage]. χειραφετηµένος, -η, -ο 
αυτός που έχει χειραφετηθεί, που έχει απελευθερωθεί από την εξουσία κάποιου 
(σε κοινωνικό επίπεδο): ~ γυναίκα (ανεξάρτητη) || άνθρωπος ~ από προλήψεις 
και εξαρτήσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελεύθερος. χειραφέτηση (η) [1876] {-ης κ. -ήσεως | 
-ήσεις, -ήσεων} 1. η απαλλαγή γυναίκας από την ανδρική εξουσία ή ανηλίκου 
από την εξουσία ενηλίκου: η ~ τής γυναίκας 2. (γενικότ.) η απαλλαγή από την 
εξουσία ή την καταδυνάστευση: η ~ τού ανθρώπου από τις προλήψεις και τις 
δεσµεύσεις τής άγνοιας και τής αµορφωσιάς. Επίσης 

χειραφεσία [ρτγν.] {χειραφεσιών}. 
χείραφετικος, -ή, -ό [1887] αυτός που αποσκοπεί ή οδηγεί στη χειραφέτηση. 
χειράφετος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει απαλλαγεί από την εξουσία τρίτου 

ΣΥΝ. χειραφετηµένος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «απελεύθερος (δούλος)», < χείρ, -ρός + -άφετος 
< ρ. άφίηµι (βλ. κ. αφήνω)]. 

χειραφετώ ρ. µετβ. {χειραφετείς... | χειραφέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
απελευθερώνω γυναίκα από την ανδρική εξουσία ή ανήλικο από την εξουσία 
ενηλίκου: οι αγώνες τού φεµινιστικού κινήµατος | οι νέες εργασιακές συνθήκες 
χειραφέτησαν τις γυναίκες ΣΥΝ. ανεξαρτητοποιώ ΑΝΤ. χειραγωγώ 2. (γενικότ.) 
απαλλάσσω από εξουσία ή καταδυνάστευση, από εξάρτηση, που καθορίζει τη 
δράση και τη σκέψη (κάποιου): (συνήθ. µεσοπαθ.) «η σπουδάζουσα νεολαία 
προσπαθεί να χειραφετηθεί και να ενηλικιωθεί πολιτικά» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
απελευθερώνω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. χειραφετώ (-έω) < χειράφετος (βλ.λ.)]. 

χειραψία (η) {χειραψιών} αµοιβαίο κράτηµα και σφίξιµο τής παλάµης τού 
δεξιού χεριού µεταξύ δύο προσώπων ως χαιρετισµός, επιβεβαίωση συµφωνίας 
ή έκφραση συγχαρητηρίων: θερµή | άτονη | χαλαρή | εγκάρδια | τυπική | ψυχρή 
~ || ανταλλάσσω ~ µε κάποιον || (λόγ.) χαιρετώ διά χειραψίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «πυγµαχία - παλαιστική λαβή», < χειρα-πτώ (-έω) 
< χείρ, -ρός + -απτώ < απτω]. 

χειρίδα (η) (λόγ.) το µέρος τού ενδύµατος από τον ώµο ώς τον καρπό ΣΥΝ. 
µανίκι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χειρίς, -ΐδος < χείρ, -ρός]. 

χειριδωτός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει µανίκια: ~ ένδυµα ΑΝΤ. 
αχειρίδωτος, αµάνικος. 

χειρίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {χειρίστηκα} 1. χρησιµοποιώ (όργανο ή εργαλείο) µε 
το χέρι: ~ τον αργαλειό | τον ηλεκτρονικό υπολογιστή || δεν ξέρω καθόλου να ~ 
αυτά τα µηχανήµατα 2. (µτφ.) χρησιµοποιώ (κάτι) ως µέσο, έχοντας συνήθ. 
αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες: - την αγγλική γλώσσα µε άνεση (µιλώ 
άνετα Αγγλικά) | καλά την πένα (συγγράφω καλά) 3. (α) (µια υπόθεση) ενεργώ 
µε ορισµένο τρόπο για τη διεκπεραίωση (µιας υπόθεσης): ποιος χειρίζεται τις 
σηµαντικές αυτές υποθέσεις; || ~ προσωπικώς το θέµα σας || η επιτροπή που 
χειρίζεται τις εθνικές κρίσεις (β) αντιµετωπίζω (ένα πρόσωπο) κατάλληλα, 
συµπεριφέροµαι µε ορισµένο τρόπο: άφησε τον σε µένα, ξέρω πώς θα τον 
χειριστώ! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < χείρ, -ρός (βλ.λ.)]. 

χειρισµός (ο) [αρχ.] 1. ο τρόπος µε τον οποίο χειρίζεται κανείς ένα όργανο, 
εργαλείο ή µηχάνηµα µε τα χέρια του: ο ~ τής γραφοµηχανής | τού τόρνου | τού 
µίξερ || πολύπλοκος | δύσκολος | επικίνδυνος ~ 2. (ειδικότ.) ο τρόπος µε τον 
οποίο χειρίζεται κανείς το τιµόνι τής οδήγησης ή πλοήγησης σε δεδοµένη 
στιγµή: µ'έναν επικίνδυνο ~ ξέφυγε από το αυτοκίνητο που τον ακολούθησε 
ΣΥΝ. µανούβρα 3. (µτφ.) ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιεί κανείς (κάτι) ως 
µέσο και αναπτύσσει τις αντίστοιχες δεξιότητες: ο - µιας ξένης γλώσσας είναι 
απαιτητικός || ο ~ τού λόγου σε επιστηµονικά κείµενα απαιτεί ακρίβεια, 
αυστηρότητα στη διατύπωση και γλωσσική πειθαρχία 4. ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιµετωπίζει κανείς τα διάφορα ζητήµατα που ανακύπτουν και δρα ως προς 
αυτά: ο - των ζητηµάτων τής εξωτερικής πολιτικής απαιτεί συνεχή εγρήγορση 
και στάθµιση των καταστάσεων || λεπτός | επιδέξιος | αδέξιος | τολµηρός | 
περίτεχνος | επικίνδυνος | κατάλληλος ~ || επιτροπή χειρισµού κρίσεων || ο ~ 
τοπικών κρίσεων χαµηλής και µεσαίας έντασης ΣΥΝ. αντιµετώπιση. 

χειριστήριο (το) [1870] {χείριστηρί-ου | -ων} 1. (γενικά) το όργανο µε το οποίο 
µπορεί κανείς να ελέγξει τη λειτουργία ενός µηχανήµατος ή συσκευής 2. 
ΗΛΕΚΤΡ. η συσκευή για την εκποµπή των σηµάτων µορς, η λειτουργία τής 
οποίας στηρίζεται σε µοχλό για το άνοιγµα ή το κλείσιµο ηλεκτρικού 
κυκλώµατος. 
[ΕΤΥΜ. < χειρίζοµαι (θ. χειρισ- του αορίστου) + παραγ. επίθηµα -τήριο, απόδ. 
τού γαλλ. manipulateur]. 

χειριστής (ο) [µτγν.], χειρίστρια (η) {χειριστριών} 1. πρόσωπο που είναι 
επιφορτισµένο µε τη λειτουργία και τον έλεγχο µηχανήµατος ή εργαλείου 
έχοντας αναπτύξει τις σχετικές δεξιότητες: ο ~ τού ελικοπτέρου | τού εκσκαφέα 
| τού υπολογιστή | τού προγράµµατος | των όπλων 2. (για γλώσσα) αυτός που 
µπορεί να χρησιµοποιήσει µια γλώσσα: δεινός - τής Γερµανικής 3. πρόσωπο 
που είναι υπεύθυνο για την εκποµπή και τη λήψη µηνυµάτων µε τον κώδικα 
Μορς ΣΥΝ. τηλεγραφητής 4. ΝΑΥΤ. ναυτικός που ανήκει στην κατώτερη 
βαθµίδα και εργάζεται στις µηχανές πλοίου 5. ειδικευµένος παρασκευαστής 
σε χηµικό εργαστήριο. 

χειριστικος, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον χειρισµό ή τον χειριστή. 
χείριστος, -η (λογιότ. -ίστη), -ο {χειρίστ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) αυτός που είναι 

πάρα πολύ κακής ποιότητας: χιούµορ τού χειρίστου είδους || επέδειξε ~ διαγωγή 
ΣΥΝ. κάκιστος ΑΝΤ. άριστος. [ΕΤΥΜ αρχ. < *χέρ-ιστος < o *χερ- (βλ. λ. 
χείρων) + υπερθ. επίθηµα -ιστός, πβ. κ. µέγ-ιστος]. 

χειρο- κ. χειρό- κ. χειρ- κ. (λαϊκότ.) χερο- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν ότι κάτι: 1. γίνεται µε το χέρι: χει-ρο-κροτώ, χειρο-
δικώ, χειρο-µαλάξεις, χειρο-ποίητος, χειρ-αψία 2. χρησιµοποιείται, κινείται, 
µεταφέρεται κ.λπ. µε το χέρι λ.χ.: χειραντλία, χειρ-άµαξα, χειρ-αποσκευή. 

[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. 
χείρ, -ρός (βλ.λ.)]. χειροβάδιση {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} ΓΥΜΝΑΣΤ. 
µετατόπιση τού σώµατος µόνο µε τα χέρια, καθώς αυτό βρίσκεται συνεχώς σε 
εξάρ- 
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τηση από οριζόντιο όργανο (µονόζυγο, δίζυγο κ.λπ.). 
[ΕΤΎΜ, Απόδ. τού αγγλ. handspring]. 

χειροβίοτος, -ος, -ο(ν) (λόγ.-σπάν.) αυτός που εξασφαλίζει τα προς το 
ζην µε τον κόπο των χεριών του: ~ επαγγέλµατα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < χειρο- 
+ βίοτος «ζωή» < βιώ (-όω) (< βίος)]. 

χειρόβολο (το) → χερόβολο 
χειροβοµβίδα (η) [1847] ΣΤΡΑΤ. βόµβα µικρού µεγέθους (περίπου όσο 

µια σφιγµένη γροθιά) και βεληνεκούς, εκρηκτικής ή χηµικής γόµω-
σης, που εκτινάσσεται συνήθ. µε το χέρι: πετάω | ρίχνω | απασφαλί-
ζω µια ~ || η ~ έσκασε στο χέρι του. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. Handgranate]. 

χειρόγραφο (το) [µτγν.] {χειρογράφ-ου | -ων) 1. κάθε είδους κείµενο 
που έχει γραφεί µε το χέρι και δεν είναι τυπωµένο: έστειλε το ~ τού 
µυθιστορήµατος στον εκδοτικό οίκο 2. βιβλίο που έχει γραφεί µε το 
χέρι, στην περίοδο που δεν υπήρχαν µέσα για τον µηχανικό τρόπο 
αναπαραγωγής των κειµένων: έκλεψαν πολύτιµα ~ τού Που αι. || δυ-
σανάγνωστο | βυζαντινό | εικονογραφηµένο | καλλιγραφηµένο | µε-
σαιωνικό | παλίµψηστο | σπάνιο ~. 

χειρόγραφος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει γραφεί µε το χέρι: της 
έδωσε να δακτυλογραφήσει τις ~ σηµειώσεις του ANT. τυπωµένος, 
έντυπος 2. χειρόγραφο (το) βλ.λ. 

χειροδικία (η) [1893] {χειροδικιών} χτύπηµα µε το χέρι εις βάρος κά-
ποιου: η ~ δεν αποτελεί µέσο επίλυσης διαφορών µεταξύ πολιτισµέ-
νων ανθρώπων. 

χειροδικώ ρ. µετβ. [1883] {χειροδικείς... | χειροδίκησα} χτυπώ κά-
ποιον µε τα χέρια µου: χειροδίκησε εις βάρος µου χωρίς λόγο και αι-
τία ΣΥΝ. δέρνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χειροδίκης «αυτός που αυτοδικεί (µε τα χέρια του)» < 
χειρο- + -δίκης < δίκη]. 

χειροδύναµος, -η, -ο → χεροδύναµος 
χειροθεσία (η) [µτγν.] {χειροθεσιών} ΕΚΚΛΗΣ. 1. η πράξη κατά την 
οποία ο ιερέας επιθέτει τα χέρια του στα κεφάλια των πιστών µε 
σκοπό την επίκληση τής χάρης και παρουσίας τού Αγίου Πνεύµατος 
2. η ακολουθία κατά την οποία ένας πιστός χρίεται σε ένα από τα 
κατώτερα αξιώµατα τού κλήρου (π.χ. τού αναγνώστη, τού ιεροψάλτη 
κ.ά.), όταν ο επίσκοπος, έξω από το ιερό βήµα, επιθέσει τα χέρια του 
στο κεφάλι του (πβ. λ. χειροτόνηση). 

χειροθετώ ρ. αµετβ. {χειροθετείς... | χειροθέτησα} 1. (για ιερέα) θέτω 
τα χέρια µου στο κεφάλι πιστού κατά τη διάρκεια προσευχής µε 
επίκληση τού Αγ. Πνεύµατος 2. (για επίσκοπο) χρίω έναν πιστό σε 
ένα από τα κατώτερα αξιώµατα τού κλήρου (πβ. λ. χειροτονώ). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χειροθετώ (-έω) < χειρο- + -θετώ < -θέτης < ρ. τίθηµι 
(βλ. λ. θετός, θέτω)]. 

χειροκαλλιέργεια (η) [1893] {χειροκαλλιεργειών} η αγροτική καλ-
λιέργεια που διεξάγεται χωρίς τη βοήθεια µηχανηµάτων αλλά µε τα 
ίδια τα χέρια τού γεωργού. 

χειροκέντητος, -η, -ο [1856] αυτός που είναι κεντηµένος στο χέρι: ~ 
µαντήλι | τραπεζοµάντηλο. 

χεψοκίνητος, -η, -ο [1833] αυτός που λειτουργεί, που κινείται µε τη 
δύναµη των χεριών (κατ' αντιδιαστολή προς τον µηχανοκίνητο): ~ 
άµαξα | αντλία | αργαλειός. 

χειροκρόταλο (το) {χειροκροτάλ-ου | -ων} (λόγ.) ΜΟΥΣ. κρουστό όρ-
γανο που αποτελείται από δύο παράλληλα ξύλινα κοµµάτια, τα 
οποία χτυπά ο παίκτης µε τα δάχτυλα τού χεριού πάνω στην παλάµη 
του ΣΥΝ. καστανιέτα. 

χειροκρότηµα (το) [1835] {χειροκροτήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να 
χτυπά κανείς τις παλάµες των χεριών του µεταξύ τους προκαλώντας 
θόρυβο, ως εκδήλωση επιδοκιµασίας, αποδοχής ή ενθουσιασµού: το 
κοινό ξέσπασε σε ζωηρά ~! || θερµό | συγκρατηµένο | αδιάκοπο | βρο-
ντερό | ενθουσιώδες | παρατεταµένο ~ 2. (συνεκδ.) η εκδήλωση απο-
δοχής, επιδοκιµασίας ή ενθουσιασµού: η µεγάλη θεατρίνα ζούσε για 
το - ΣΥΝ. µπράβο ANT. γιούχα. 

χειροκρότηση (η) → χειροκροτώ 
χειροκροτητής (ο) [1888] (κακόσ.) αυτός που χειροκροτεί κάποιον, 

ώστε να φαίνεται πως επιδοκιµάζει τις θέσεις ή τις ενέργειες του 
(κυρ. µπροστά σε τρίτους ή δηµοσίως και κατόπιν προσυνεννοήσεώς 
τους ή ακόµα και πληρωµής του): σε κάθε του οµιλία υπάρχουν πλέ-
ον και οι γνωστοί ~, που σπεύδουν να συµφωνήσουν µε τις εµπνεύσεις 
τού κυρίου υπουργού || κυβέρνηση χειροκροτητών (ενν. που πάντα 
επικροτούν τις θέσεις τού πρωθυπουργού). [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. applaudisseur]. 

χειροκροτώ ρ. µετβ. [1856] {χειροκροτείς... | χειροκρότ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. χτυπώ µε δύναµη τις παλάµες µου µεταξύ τους, 
για να εκφράσω τον θαυµασµό, την επιδοκιµασία ή τον ενθουσιασµό 
µου προς (κάποιον): το κοινό όρθιο χειροκροτούσε για πολλή ώρα 
τους ηθοποιούς || ~ παρατεταµένα | δυνατά | ζωηρά | βροντερά | θερµά | 
ενθουσιωδώς ΣΥΝ. χτυπάω παλαµάκια 2. (µτφ.) εγκρίνω µε εµφανή 
και έµπρακτο τρόπο (κάτι): η κυβέρνηση χειροκρότησε την 
πρωτοβουλία των πολιτών. — χειροκρότηση (η) [1816]. [ΕΤΥΜ. < 
χειρο- + κροτώ < κρότος, απόδ. των γαλλ. battre des mains, applaudir]. 

χειρόκτιο (το) {χειροκτί-ου | -ων} (λόγ.-σπάν.) το γάντι. [ΕΤΎΜ. < 
µεσν. χειρόρτιον (µε ανοµοίωση) < *χειράρτιον < χειρ(ο)- + άρτάριον 
«είδος υποδήµατος» (< αϊρω, πβ. κ. άρτήρ)]. 

χειρολαβή (η) [µτγν.] 1. οτιδήποτε είναι έτσι φτειαγµένο και τοπο-
θετηµένο, ώστε να µπορεί να στηρίζει κάποιον που πιάνεται µε το χέρι 
του από αυτό- (ειδικότ. στα µέσα µεταφοράς) ξύλινη, πλαστική ή 
δερµάτινη λαβή σε σχήµα θηλιάς ή τριγώνου, κρεµασµένη από την 
οροφή, από την οποία κρατιούνται οι όρθιοι επιβάτες: «κρατείσθε 
από τας χειρολαβάς» (παλαιά επιγραφή λεωφορείων) 2. εξάρτηµα µη- 

χανήµατος, εργαλείου ή οργάνου το οποίο µπορεί να το κρατά ή να 
το χειρίζεται κανείς: η ~ τού πριονιού | τού αρότρου 3. τρόπος µε τον 
οποίο αγωνίζονται οι παλαιστές πιάνοντας ο ένας τον άλλον από τα 
χέρια 4. επίµηκες ξύλο ή µέταλλο σε γέφυρα ή σκάλα, πάνω στο 
οποίο στηρίζονται όσοι περνούν από εκεί ΣΥΝ. (λόγ.) χειραγωγός, (κα-
θηµ.) κουπαστή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

χειρόµακτρο(ν) (το) {χειροµάκτρ-ου | -ων} (λόγ.) κοµµάτι υφάσµατος 
που χρησιµεύει για το σκούπισµα των χεριών ΣΥΝ. πετσέτα. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. χειρόµακτρον< χειρο- + µάκτρον«προσόψιο, πετσέτα» < µάσσω 
«µαλάσσω, τρίβω» (βλ. κ. µάκτρο)]. 

χειροµαλακτης (ο) {χειροµαλακτών}, χειροµαλάκτρια (η) {χει-
ροµαλακτριών} (λόγ.) πρόσωπο που κάνει χειροµαλάξεις ΣΥΝ. µασέρ. 
— χειροµαλακτικός, -ή, -ό. 

χειροµάλαξη (η) [1809] {-ης κ. -άξεως | -άξεις -άξεων} (λόγ.) το τρίψιµο 
µε τα χέρια ορισµένων µερών τού σώµατος ή και ολόκληρου τού 
σώµατος, κυρ. για θεραπευτικούς σκοπούς ΣΥΝ. µασάζ. 

χειροµαντεία (η) {χειροµαντειών} η µελέτη τού χαρακτήρα κάποιου ή/και 
η πρόβλεψη για το µέλλον µε βάση την παρατήρηση των γραµµών στο 
εσωτερικό τού χεριού του. — χειροµάντης (ο) [µτγν.], χειροµάντισσα 
(η). 

χειροµαντικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη χειροµαντεία: ~ τέχνη 
2. χειροµαντική (η) η χειροµαντεία (βλ.λ.). 

χειροµάχηµα (το) → χεροµαχώ 
χειροµάχισσα (η) → χεροµάχος 
χειροµάχος (ο) → χεροµάχος 
χειροµαχώ ρ. → χεροµαχώ 
χειρόµιιλος [µτγν.] {-ου κ. -ύλου | -ων κ. -ύλων, -ους κ. -ύλους} κ. 

χερόµυλος (ο) µικρός χειροκίνητος µύλος, µε τον οποίο αλέθει κα-
νείς σπόρους ή µικρούς καρπούς: ~ του καφέ. 

χείρον (το) → χείρω [ΕΤΥΜ. < αρχ. χείρον, ουδ. 
τού χείρων (βλ.λ.)]. 

χειρονοµία (η) [αρχ.] {χειρονοµιών} 1. κάθε κίνηση των χεριών που 
κάνει κανείς ασυναίσθητα, και ιδ. όταν µιλά, εκφράζοντας τη διάθε-
ση του ή προσπαθώντας να τονίσει ή να κάνει πιο σαφή ή ενδιαφέ-
ροντα αυτά που λέει: µιλούσε γρήγορα µε έντονες ~ || αδέξια | αστεία 
| γελοία | εκφραστική | θεατρική | µελετηµένη | µηχανική | νευρική ~ || 
δεν καταλάβαινε Ελληνικά και προσπαθούσε να του εξηγήσει µε 
χειρονοµίες 2. η συνειδητή κίνηση των χεριών κάποιου, η οποία µπο-
ρεί να έχει συγκεκριµένη συµβολική σηµασία: φιλική | τρυφερή ~ || 
άσεµνη | προσβλητική | υβριστική | απρεπής | πρόστυχη | χυδαία ~ 3. 
(ειδικότ.) το να ακουµπά κανείς άλλον µε σκοπό να τον παρενοχλή-
σει σεξουαλικά: να λείπουν οι ~ 4. (µτφ.) πράξη καλής προθέσεως: 
πόσο ευγενική | φιλική ~ να µου στείλεις λουλούδια για τα γενέθλια 
µου! || ~ καλής θελήσεως ΣΥΝ. κίνηση. 

χειρονοµώ ρ. αµετβ. {χειρονοµείς... | χειρονόµησα} κάνω χειρονο-
µίες: χειρονοµούσε ακατάπαυστα, όση ώρα µιλούσε. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
χειρονοµώ (-έω) < χειρο- + -νοµώ (< νέµω)]. 

χειροπέδη (η) {δύσχρ. χειροπεδών} 1. (συνήθ. στον πληθ.) δύο στρογ-
γυλοί κρίκοι που κλειδώνουν, συνδέονται µεταξύ τους µε κοντή αλυ-
σίδα και περνιούνται στα χέρια συλληφθέντων, υποδίκων ή καταδί-
κων, για να µη µπορούν να κάνουν ελεύθερα κινήσεις µε τα χέρια 
τους: του πέρασαν τις ~ 2. (λαϊκ.) κόσµηµα-βραχιόλι. Επίσης χειρο-
πέδα. [ΕΤΎΜ. µτγν. < χειρο- + πέδη «δεσµός» (βλ.λ.), πβ. κ. 
τροχοπέδη]. 

χειροπεδώ ρ. µετβ. {χειροπεδείς... | χειροπέδ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} (λόγ.-σπάν.) περνώ σε κάποιον χειροπέδες. 

χεψοπιαστος, -ή, -ό (κυριολ.) αυτός τον οποίο µπορεί να πιάσει κα-
νείς µε τα χέρια του- (κατ^επέκτ.) αυτός που είναι εµφανής, πραγµα-
τικός, ώστε κανείς να µη µπορεί να αµφισβητήσει την υπόσταση, την 
ύπαρξη του: χρειάζονται ~ αποδείξεις, για να σταθεί µια τέτοια κα-
τηγορία ΣΥΝ. απτός, ολοφάνερος ANT. φανταστικός, αφηρηµένος, υπο-
θετικός. — χειροπιαστά επίρρ. 

χειροπόδαρα κ. χεροπόδαρα επίρρ. 1. από τα χέρια και τα πόδια: 
πιασµένος | δεµένος - 2. (µτφ.) ασφυκτικά, πιεστικά, χωρίς να µπορεί 
να ξεφύγει κανείς: έχουν αδιάσειστα στοιχεία µας κρατούν ~ ΣΥΝ. 
σφιχτά, γερά ΑΝΤ. χαλαρά. 

χειροποίητος, -η, -ο αυτός που έχει κατασκευαστεί µε τα χέρια και όχι 
µε µηχάνηµα: ~ κέντηµα | ψωµί | παπούτσι | χαλί | έπιπλο ANT. 
µηχανοποίητος (πβ. λ. αχειροποίητος). [ΕΤΥΜ αρχ. < χειρο- + -
ποίητος < ποιώ]. 

χειροπρακτική (η) ανεξάρτητος κλάδος τής θεραπευτικής επιστήµης, 
ο οποίος ειδικεύεται στις µηχανικές διαταράξεις και αλλοιώσεις των 
αρθρώσεων, ιδιαίτερα τής σπονδυλικής στήλης, καθώς και στις 
επιπτώσεις που οι διαταράξεις αυτές έχουν στο νευρικό σύστηµα· ως 
µέθοδος θεραπείας χρησιµοποιεί ειδικούς επιδέξιους χειρισµούς, κυ-
ρίως µε τα χέρια πάνω στη σπονδυλική στήλη, και αποφεύγει τη χρή-
ση φαρµάκων ή χειρουργικών επεµβάσεων. — χειροπράκτης (ο). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. chiropractic]. χειροπρίονο 
(το) [1894] πριόνι που κόβει µε την (παλινδροµική) κίνηση των 
χεριών και δεν τίθεται σε λειτουργία µε το ρεύµα ή µε κάποιον άλλον 
µηχανισµό. 
χειρόπτερο (το) [1884] {χειροπτέρ-ου | -ων) ΖΩΟΛ. κάθε θηλαστικό 
που περιλαµβάνεται στην ίδια τάξη, στην οποία ανήκουν και οι νυ-
χτερίδες, και µπορεί να πετά χάρη στη µεµβράνη που συνενώνει τα 
υπερβολικά ανεπτυγµένα δάχτυλα των µπροστινών του άκρων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. Chiroptera (πληθ.)]. 
χειροσφαίριση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} το χάντµπολ 
(βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. hand ball]. χειροτερεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{χειροτέρ-ευσα κ. -εψα} ♦ 1. (µετβ.) 



χειρότερος 1946 χελιδονοφωλιά 
 

κάνω (κάτι) να βρεθεί σε πιο άσχηµη ή δύσκολη θέση από αυτή στην 
οποία βρισκόταν: µη χειροτερεύεις τα πράγµατα µε τις φωνές σου εί-
ναι αρκετά άσχηµα από µόνα τους! ΣΥΝ. επιδεινώνω ΑΝΤ. βελτιώνω, 
καλυτερεύω ♦ 2. (αµετβ.) περιέρχοµαι σε πιο δυσµενή ή άσχηµη κα-
τάσταση από αυτή στην οποία ήδη βρισκόµουν: ο καιρός | η ποιότη-
τα τού προϊόντος | η κατάσταση | η υγεία | η συµπεριφορά του χειρο-
τέρεψε ΣΥΝ. επιδεινώνοµαι ΑΝΤ. βελτιώνοµαι, καλυτερεύω. — χειρο-
τέρευση (η) [1861] κ. χειροτέρεµα (το). [ΕΤΥΜ. < χειρότερος]. 

χειρότερος, -η, -ο 1. αυτός που είναι περισσότερο κακός (ηθικά, ποι-
οτικά), δυσάρεστος, επώδυνος, δύσκολος κ.λπ. από κάποιον άλλον ή 
από την προηγούµενη κατάσταση του: ο χειµώνας φέτος ήταν - από 
τον περσινό || όσο πάνε και γίνονται - τα προϊόντα τής εταιρείας || οι 
σχέσεις τους βρίσκονται στο ~ σηµείο || βρίσκεται στη ~ κατάσταση 
των τελευταίων χρόνων || η - επίδοση ΑΝΤ. καλύτερος 2. χειρότερο 
(το) η πλέον δυσάρεστη ή δυσµενής κατάσταση: καταβάλλονται προ-
σπάθειες, για V αποφευχθεί το ~· ΦΡ. (α) τόσο το χειρότερο ακόµη πιο 
άσχηµα: αν αργήσεις, - για σένα: θα χάσεις την παράσταση ΑΝΤ. τόσο 
το καλύτερο (β) (και) µη χειρότερα! ως έκφραση απευχής για κάτι 
που είναι ήδη άσχηµο· µακάρι να µη γίνει κάτι χειρότερο: ~! Να 
δούµε τι άλλο θα µας συµβεί! (γ) όποιος δεν δει τα χειρότερα, δεν ε-
κτιµάει τα καλύτερα δεν µπορεί να εκτιµήσει κανείς κάτι, αν δεν βρε-
θεί σε χειρότερη κατάσταση από αυτή στην οποία βρίσκεται (δ) απ' 
το κακό στο χειρότερο για κατάσταση που επιδεινώνεται συνεχώς: 
∆εν µπορούµε να ηρεµήσουµε! Πάµε ~. — χειρότερα επίρρ. [ΕΤΥΜ, 
αρχ., από το θ. τού συγκρ. χείρων (βλ.λ.) κατά τα επίθ. σε -τε-ρος). 

χεφοτεχνειο (το) [1854] ο ειδικός χώρος όπου ο χειροτέχνης κατα-
σκευάζει τα έργα του. 

χειροτέχνηµα (το) [µτγν.] {χειροτεχνήµ-ατος | -ατα,-άτων} 1.το έργο 
που φτειάχνει κανείς µε τα χέρια του 2. (ειδικότ.) κέντηµα ή πλεκτό 
που έχει γίνει µε το χέρι και όχι µε µηχάνηµα: υφαντό | πλεκτό ~ ΣΥΝ. 
εργόχειρο. 

χειροτέχνης (ο) [αρχ.] {χειροτεχνών}, χειροτεχνίτρια (η) [1891] 
{χειροτεχνίδων} πρόσωπο που κατασκευάζει χειροτεχνήµατα. 

χειροτεχνία (η) [αρχ.] {χειροτεχνιών} 1. η κατασκευή µε τα χέρια ή 
µε απλά εργαλεία καλλιτεχνικών έργων: ~ των κρατουµένων στις φυ-
λακές 2. το σχολικό µάθηµα κατά το οποίο οι µαθητές διδάσκονται 
πώς να κατασκευάζουν καλλιτεχνήµατα µε τα χέρια τους και απλά 
υλικά ή εργαλεία. — χειροτεχνικός, -ή, -ό [αρχ.], χειροτεχνώ ρ. 
[αρχ.] {-είς...}. 

χειροτόνηση (η) [1880] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η τέλεση τού 
µυστηρίου κατά το οποίο λαϊκός αποκτά τον βαθµό τού διακόνου ή 
κληρικός αυτόν τού πρεσβυτέρου ή τού επισκόπου (πβ. λ. χειροθεσία, 
σηµ. 2). Επίσης χειροτονία [αρχ.] {χειροτονιών}. 

χειροτονώ ρ. µετβ. {χειροτονείς... | χειροτόν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) 1. (για επίσκοπο) τελώ το µυστήριο κατά το οποίο ένας λαϊ-
κός περνά στον βαθµό τού διακόνου ή κληρικός σε αυτόν τού πρε-
σβυτέρου ή τού επισκόπου: χειροτονήθηκε στη Μητρόπολη 2. (µτφ.-
σκωπτ.) χτυπώ µε το χέρι µου (κάποιον)· κυρ. ως απειλή στη ΦΡ. θα σε 
χειροτονήσω! θα σε χτυπήσω, θα σε δείρω (πβ. λ. χειροθετώ). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χειροτονώ (-έω), συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. χείρα 
τείνειν «τεντώνω το χέρι» (πβ. κ. τείνω - τόνος), που αποτελεί και 
την αρχική σηµ. τής λ., κυρ. µε την έννοια «ψηφίζω δι' ανατάσεως 
των χειρών». Αργότερα η λ. έλαβε τη γενικότερη σηµ. «διορίζω (σε 
αξίωµα), τοποθετώ»]. 

χειρουργείο (το) [1888] 1. η ειδικά διαµορφωµένη και εξοπλισµένη 
αίθουσα σε νοσοκοµείο ή κλινική, όπου διεξάγονται χειρουργικές 
επεµβάσεις: τον έβαλαν αµέσως στο - || στρατιωτικό ~· ΦΡ. κινητό 
χειρουργείο κινητή χειρουργική µονάδα, εγκατεστηµένη σε ειδικό 
όχηµα, για άµεση παροχή βοήθειας σε έκτακτα περιστατικά ή σε πε-
ρίοδο πολέµου 2. (συνεκδ.) η χειρουργική επέµβαση: η πάθηση του 
διορθώνεται µόνο µε ~ 3. (µτφ.) (στην ποδοσφαιρική αργκό) ως χα-
ρακτηρισµός διαιτησίας η οποία βλάπτει µε έντεχνο τρόπο τη µία 
οµάδα. 

χειρουργική (η) 1. ΙΑΤΡ Ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντι-
κείµενο τη θεραπεία παθήσεων ή κακώσεων µε την επέµβαση πάνω 
στα όργανα ή τα τραύµατα µε τη βοήθεια ειδικών εργαλείων ή µη-
χανηµάτων (λ.χ. λέιζερ): γενική | κτηνιατρική | µαιευτική | οδοντια-
τρική | ορθοπαιδική | πειραµατική ~ 2. (α) πλαστική χειρουργική η 
ειδικότητα τής χειρουργικής που έχει ως αντικείµενο την εξαφάνιση 
δυσπλασιών ή την αποκατάσταση επίκτητων αλλοιώσεων στην επι-
φάνεια τού ανθρώπινου σώµατος και κυρ. στα µέρη που εκτίθενται 
περισσότερο, όπως το πρόσωπο (β) κοσµητική χειρουργική πλαστική 
χειρουργική που ασχολείται µε την αισθητική βελτίωση ατελειών 
στο πρόσωπο και το σώµα τού ανθρώπου, καθώς και µε τη διατήρη-
ση ή αποκατάσταση τής νεανικότητάς τους (πβ. κ. λ. τηλεχειρουργι-
κή) (γ) αισθητική χειρουργική βλ. λ. αισθητικός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. 
χειρουργική (τέχνη), ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. χειρουργικός]. 

χειρουργικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις επεµβάσεις 
στο σώµα ανθρώπου ή ζώου µε εργαλεία (λ.χ. νυστέρι) ή µε σύγχρονα 
µηχανήµατα (λ.χ. λέιζερ) για τη θεραπεία παθήσεων ή κακώσεων: ~ 
τραπέζι | επέµβαση | νυστέρι | κλίνη 2. χειρουργική (η) βλ.λ. 3. (µτφ.) 
αυτός που γίνεται µε απόλυτη ακρίβεια και σταθερότητα: τα νέα 
αεροπλάνα καταφέρουν ~ πλήγµατα στους στρατιωτικούς στόχους 
αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. — χειρουργικά επίρρ. 

χειρουργός κ. (καθηµ.) χειρούργος (ο/η) γιατρός που έχει ειδι-κευθεί 
στις χειρουργικές επεµβάσεις στο σώµα τού ανθρώπου ή των ζώων: 
πετυχηµένος | έµπειρος | γνωστός | πλαστικός ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 

εγχείρηση, -ουργός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. χειρουργός < χειρ(ο)- + ουργός < έργον, o τ. χειρούργος 
µε αναβιβασµό τού τόνου κατά τα ραδιούργος, πανούργος]. 

χειρουργός ή χειρούργος; Το σωστό είναι το οξύτονο χειρουργός 
(λ. αρχαία), αφού όλα τα σύνθετα σε -ουργός (< -ο-εργός) τονίζο 
νται στη λήγουσα: δηµιουργός, οπλ-ουργός, ξυλ-ουργός, µηχαν 
ουργός, πυροτεχν-ουργός, υπ-ουργός, σιδηρ-ουργός, µουσ-ουργός, 
δραµατ-ουργός, θαυµατ-ουργός, λειτ-ουργός, υφαντ-ουργός, αυτ 
ουργός, στιχ-ουργός κ.ά. Σε -ούργος (παροξύτονα) σχηµατίστηκαν 
µόνο τα (κακόσηµα) κακούργος και πανούργος και, κατ' αυτά, το 
νεότ. ραδιούργος Αρα χειρουργός, και όχι χειρούργος. Ας σηµει 
ωθεί ότι η λ. χειρουργός, προτού φτάσει να σηµαίνει «τον γιατρό 
που επεµβαίνει χειρουργικώς» (από τον Ιο αι. µ.Χ.), σήµαινε «τον 
εργαζόµενο µε τα χέρια, χειρωνακτικά», τον τεχνίτη και τον καλ 
λιτέχνη. → -
ουργός 

χειρουργώ ρ. µετβ. [αρχ.] {χειρουργείς... | χειρούργ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} πραγµατοποιώ χειρουργική επέµβαση: ~ τραυµατία | 
ασθενή || σε ποιο νοσοκοµείο χειρουργήθηκε ο πατέρας σου; ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εγχείρηση. 

χειροφίληµα (το) {χειροφιλήµ-ατος | -ατα, -άτων} το να παίρνει κα-
νείς το (δεξί) χέρι άλλου στο χέρι του, να σκύβει και να φιλά το επά-
νω (εξωτερικό) µέρος τής παλάµης ή απλώς να πλησιάζει τα χείλη 
του σε αυτό σε ένδειξη σεβασµού ή και θαυµασµού: τα ~ των θαυ-
µαστών στην ηθοποιό | των εγγονών στον παππού. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. baise-main]. 

χειροφρενο (το) φρένο στα οχήµατα, το οποίο ενεργοποιείται και 
απενεργοποιείται µέσω µοχλού, που ελέγχεται από το χέρι τού οδη-
γού, και χρησιµοποιείται για πιο ασφαλή ακινητοποίηση τού αυτο-
κινήτου κατά τη στάθµευση ή τους χειρισµούς σε ανηφορικά ή κα-
τηφορικά µέρη: τραβώ | βάζω το ~ (το ενεργοποιώ και ακινητοποιώ το 
όχηµα) || λύνω | αφήνω | κατεβάζω το ~ (το απενεργοποιώ και αφήνω 
το όχηµα να κυλήσει) ΑΝΤ. ποδόφρενο (ή απλώς φρένο). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. handbrake]. 

χείρων, -ων, -ον {χείρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (αρχαιοπρ.) 
χειρότερος· ΦΡ. (α) (και έαται) η εσχάτη πλάνη χείρων τής πρώτης 
βλ. λ. πλάνη' (β) το µη χείρον βέλτιστο ν βλ. λ. βέλτιστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *χέρ-}ων, αβεβ. ετύµου, ίσως < I.E. *gher- «βραχύς, κο-
ντός, µικρός», πβ. αρχ. ιρλ. gair, σανσκρ. hrasvó- (συγκριτ. hrâsïyams-) 
κ.ά. Σύµφωνα µε νεότερη εκδοχή, η λ. συνδ. µε αρχ. σλαβ. gofüjü «χει-
ρότερος», goréti «καίω», αλλά η σηµασιολ. πορεία δεν έχει διαλευ-
κανθεί. Τέλος, κατ' άλλη άποψη, το επίθ. χείρων προέρχεται από σιγ-
µόληκτο επίθ. *χερύς (< *χερεσ-Ε-), που ανάγεται στην προαναφερ-
θείσα I.E. ρίζα]. 

χειρώνακτας (ο) (αρχαιοπρ.) αυτός που εξασφαλίζει τη διαβίωση του 
µε σωµατική εργασία ΣΥΝ. (λαϊκ.) χεροµάχος. Επίσης χειρώναξ 
{χειρώνακτος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χειρώναξ, -ακτος < χειρ(ο)- + άναξ, -ακτος «βασιλιάς, 
άρχοντας» (βλ.λ.)]. 

χειρωνακτικός, -ή, -ό [αρχ.] (για έργο) αυτός που διεξάγεται κατά 
κύριο λόγο µε τα χέρια: ~ εργασία | επάγγελµα ΑΝΤ. πνευµατικός. — 
χειρωνακτικ-ά | -ώς [1841] επίρρ. 

χελήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. χελίσιος) αυτός που σχετίζεται µε το 
χέλι ή που θυµίζει χέλι: ~ κινήσεις | σώµα | ευλυγισία. 

χέλι (το) (χελ-ιού | -ιών} (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ.) ψάρι 
µε επίµηκες, ευλύγιστο σώµα (σαν φίδι) µε γυµνή επιφάνεια, το οποίο 
ζει σε γλυκά νερά, αλλά αναπαράγεται στη θάλασσα: νόστιµο | λι-
παρό | παχύ | καπνιστό ~ || ξεγλιστρώ | ξεφεύγω σαν - (ενν. από δυ-
σάρεστες ή επικίνδυνες καταστάσεις). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. εγχέλειον, υποκ. τού εγχελυς, το οποίο προέρχε-
ται πιθ. από συµφυρµό τής λ. εχις (ο) «ερπετό» και ενός άλλου τύ-
που, που δεν απαντά πλέον στην Ελλην., αλλά µαρτυρείται στο λατ. 
anguilla «χέλι»]. 

χελιδόνα (η) 1. θηλυκό χελιδόνι που τρέφει µικρά · 2. σελάχι µεγά-
λων διαστάσεων. 

χελιδόνι (το) {χελιδον-ιού | -ιών} πουλί που µοιάζει µε το σπουργίτι, 
έχει διχαλωτή ουρά, µαύρο χρώµα στο κεφάλι, στα φτερά και στο πά-
νω µέρος τού σώµατος και λευκή κοιλιά- αποδηµεί κάθε φθινόπωρο 
προς θερµότερα κλίµατα, επιστρέφοντας την άνοιξη, και γι' αυτό θε-
ωρείται προάγγελος τής άνοιξης. — (υποκ.) χελιδονάκι (το). [ΕΤΥΜ < 
µτγν. χελιδόνιον, υποκ. τού αρχ. χελιδών, -ώνος, αβεβ. ετύµου. Η λ. 
παρουσιάζει επίθηµα -δών, χαρακτηριστικό πτηνών (λ.χ. άη-δών), 
το δε επίθηµα -δΕών που απαντά σε αιολ. ανθρωπωνύµιο (Χελι-
δΡΟν), είναι µάλλον ψευδοαρχαϊσµός. Η λ. συνδ. µε το συνώνυµο λατ. 
hirundö, φαίνεται εντούτοις πως και οι δύο λ. αποτελούν πα-ράλλ. 
δάνεια αγν. προελ., ενώ λιγότερο πιθανές φαίνονται οι αναγωγές των 
δύο τ. σε *χενιν-δΕών και *hinundô αντιστοίχως. Μια άλλη 
ετυµολόγηση που έχει προταθεί, είναι η σύνδεση µε το αρχ. κίχλη (µε 
αναδιπλασιασµό) και µε την I.E. ρίζα *ghel- «κραυγάζω, θορυβώ», 
πβ. γερµ. Nachti-gall «αηδόνι», αρχ. γερµ. gellom «κράζω»]. 

χελιοονιο (το) [µτγν.] {χελιδονί-ου | -ων} ποώδες φυτό µε φαρµακευ-
τικές ιδιότητες που ανήκει στην ίδια οικογένεια µε την παπαρούνα. 

χελιδόνισµα (το) [µτγν.] {χελιδονίσµ-ατος | -ατα, -άτων) τραγούδι 
που λέγανε παλιά τα παιδιά για τα χελιδόνια και την άνοιξη κρατώ-
ντας ένα ξύλινο χελιδόνι. — χελιδονίζω ρ. [αρχ.]. 

χελιδονοφωλιά (η) [1845] 1. η φωλιά από λάσπη, χορταράκια και 
σκουπίδια που χτίζουν τα χελιδόνια, συνήθ. στις εξωτερικές κόγχες 
κτισµάτων 2. (στη µαγειρική) έδεσµα τής κινεζικής κουζίνας το οποίο 
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είτε αποτελείται από πραγµατικές φωλιές πουλιών είτε µιµείται το 
σχήµα τους, αποτελούµενο από ζυµαρικά ή φύτρες φασολιών. 

χελιδονόψαρο (το) ψάρι µε δυνατά πτερύγια που ζει στην επιφάνεια 
τής θάλασσας και µπορεί να πηδά έξω από αυτή για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο από αυτό που αντέχουν τα ψάρια που το κυ-
νηγούν: τα ~ των τροπικών θαλασσών. 

χελίσιος, -ια, -ιο → χελήσιος 
Χελµός (ο) τα Αροάνια (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 

σλαβ. chimo «λόφος, ύψωµα»]. 
χέλυο (το) (λόγ.) {χελύ-ου | -ων) το όστρακο που προστατεύει το σώ-

µα τής χελώνας και αποτελείται από οστέινες και κεράτινες πλάκες 
ΣΥΝ. χελωνοκαύκαλο, χελωνόστρακο, καβούκι, καύκαλο. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. χέλυον < αρχ. χέλυς, -υος (βλ. λ. χελώνα)]. 

χελώνα (η) (χελωνών) φυτοφάγο ερπετό που κινείται πολύ αργά· ζει 
στην ξηρά ή τη θάλασσα και έχει ελλειψοειδές όστρακο στην πλάτη 
του (χέλυο ή καβούκι), όπου µαζεύει το κεφάλι και τα πόδια του, 
όταν νιώσει κίνδυνο: χερσαία | θαλάσσια | εκατόχρονη <-· ΦΡ. σαν χε-
λώνα | µε βήµα (ή ρυθµό) χελώνας πολύ αργά, µε πολύ βραδείς ρυθ-
µούς: (προς οδηγό οχήµατος) αφού πας σαν χελώνα, κάτσε στη δεξιά 
λωρίδα! (ενν. τού δρόµου) || το έργο δεν θα τελειώσει στην ώρα του-
όλα προχωρούν µε ρυθµό χελώνας. — (υποκ.) χελωνίτσα (η) κ. χε-
λωνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χελώνη < *ghel-öu-nä (µε επίθηµα -ώνη, προϊόν µακράς 
διφθόγγου -ωυ-), παράλλ. τ. τού χέλυς, -υος «χελώνα» < *ghel-u-. Οι 
δύο τ. συνδ. µε αρχ. σλαβ. zely «χελώνα», αλλά η περαιτέρω αναγω-
γή σε I.E. ρίζα είναι αµφίβολη, όπως λ.χ. στο I.E. *ghel- «κίτρινος, 
πράσινος» (πβ. λατ. helvus «λάχανο», χλόη). Κατ' άλλη άποψη, η λ. 
συνδ. µε το ουσ. χείλος (πβ. κ. ιταλ. διαλεκτ. bezzuca «χελώνα» < δη-
µώδ. λατ. *beccus «ράµφος», για τη σηµασιολ. πορεία), ίσως λόγω τού 
ότι η χελώνα έχει σαγόνι που προεξέχει. Συνολικώς, η µόνη βέβαιη 
σύνδεση είναι µε τους σλαβ. τ.]. 

χελωνήσιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε τη χελώνα: ~ καβούκι. 
χελώνι (το) {χελων-ιού | -ιών} (συνήθ. στον πληθ.) ο χοιραδισµός 

(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ, < µτγν. χελώνιον, υποκ. τού αρχ. χελώνη (βλ.λ.)]. 
χελώνια (τα) (λαϊκ.) πάθηση κατά την οποία οι αδένες στον λαιµό 

εξογκώνονται και σκληραίνουν. Επίσης χελωνάκια. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χελώνιον, υποκ. τού χελώνη (βλ.λ.)]. 

χελωνιάρης, -α, -ικο {χελωνιάρηδες} (λαϊκ.) αυτός τού οποίου οι 
αδένες στον λαιµό έχουν εξογκωθεί και σκληρυνθεί. [ΕΤΥΜ. < 
χελώνα + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. αρκουδ-ιάρης]. 

χελωνίσιος, -ια, -ιο → χελωνήσιος 
χελωνοβότανο (το) {χελωνοβοτάνων} βότανο µε θεραπευτικές ιδιό-

τητες. 
χελωνοειδής, -ής, -ές [µεσν.] {χελωνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. 

αυτός που εξωτερικά µοιάζει µε χελώνα 2. αυτός που προχωρεί πολύ 
αργά, µε τους ρυθµούς τής χελώνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

χελωνοκαύκαλο (το) (λαϊκ.) το ελλειψοειδές όστρακο τής χελώνας: 
σκληρό | εκατόχρονο ~ ΣΥΝ. χέλυο, καβούκι, καύκαλο. 

χελω νόσο una (η) σούπα από ζουµί βρασµένης χελώνας. 
χελωνόστρακο (το) το χελωνοκαύκαλο (βλ.λ.). 
Χ.Ε.Ν. (η) Χριστιανική Ένωση Νεανίδων. 
χένα (η) {χωρ. πληθ.) ερυθροκάστανη φυτική χρωστική ουσία που 

χρησιµοποιείται κυρ. για τη βαφή των µαλλιών. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
henna < apaß.hinnä']. 

χέρα (η) → χέρι 
χεράκι (το) {χωρ. γεν.) 1. µικρό χέρι- ΦΡ. (α) δίνω | βάζω ένα χεράκι 

προσφέρω λίγη βοήθεια: βάλε και συ ένα χεράκι να τελειώσουµε 
γρηγορότερα (β) τα λέω ένα χεράκι (σε κάποιον) (ί) µιλάω χωρίς πε-
ριστροφές ή υπεκφυγές, επιτιµώντας, µαλώνοντας (κάποιον): του τα 
'πα ένα χεράκι και ξαλάφρωσα ΣΥΝ. τα ψέλνω (σε κάποιον) (ii) µιλάω 
(µε κάποιον) µε λίγα λόγια: δεν θα καθυστερήσεις' ένα χεράκι µόνο 
θα τα πούµε κι έφυγες 2. (χαϊδευτ.) τρυφερό και µικρό γυναικείο ή 
παιδικό χέρι: της έπιασε το ~ || δώσε µου το - σου. 

χερακώνω ρ. µετβ. {χεράκωσα} (λαϊκ.) χουφτώνω, βάζω χέρι σε (κά-
ποιον). [ΕΤΥΜ. < χεράκι + παραγ. επίθηµα -ώνω]. 

χέρι (το) {χερ-ιού | -ιών} 1. το καθένα από τα δύο άνω άκρα τού αν-
θρώπου, από τον ώµο ώς τις άκρες των δακτύλων, και κατ' επέκτ. τα 
δύο εµπρόσθια άκρα ορισµένων ζώων: αριστερό | δεξί | στιβαρό | γυ-
µνασµένο | παράλυτο | χτυπηµένο | σπασµένο | κοκκαλιάρικο | αδύ-
νατο ~ || σταυρώνω τα ~ σε ένδειξη αµηχανίας || Ψηλά τα -Ι Ληστεία! 
|| γράφω µε το αριστερό ~ (είµαι αριστερόχειρας)· ΦΡ. (α) βαρύ χέρι 
το να έχει κάποιος µεγάλη δύναµη, όταν χτυπά άλλον: τις έφαγα 
άσχηµα- είχε και ~ ο άθλιος! (β) ελαφρύ χέρι ανάλαφρο άγγιγµα, συ-
νήθ. για την ικανότητα γιατρών (λ.χ. οδοντιάτρων) ή νοσοκόµων να 
µην προκαλούν πόνο στον ασθενή: νοσοκόµα µε -δεν καταλαβαίνεις 
ότι σου κάνει ένεση! (γ) µακρύ χέρι (i) η τάση (κάποιου) να κλέβει, 
κυρ. χωρίς να τον αντιλαµβάνονται: είχε ~, αλλά κάποτε πιάστηκε (ii) 
η τάση (κάποιου) να παρενοχλεί σεξουαλικά αγγίζοντας ή χαϊ-
δεύοντας άλλα άτοµα: είχε -, αλλά τώρα µαζεύτηκε! (δ) κάθοµαι | 
µένω µε σταυρωµένα χέρια µένω άπρακτος, κάθοµαι χωρίς να κάνω 
τίποτα: Γι κάθεσαι µε σταυρωµένα χέρια; Κουνήσου! (ε) έρχοµαι | 
πιάνοµαι στα χέρια (µε κάποιον) τσακώνοµαι (µε κάποιον) παλεύο-
ντας µαζί του: ο καβγάς φούντωσε κι ήρθαν στα χέρια (στ) σηκώνω 
τα χέρια (ψηλά) σταµατώ τις προσπάθειες, παραιτούµαι: η επιστήµη 
σηκώνει (ψηλά) τα χέρια σε τέτοιες περιπτώσεις ΣΥΝ. παραδίδοµαι 
(ζ) σηκώνω στα χέρια (κάποιον) σε περίπτωση πανηγυρισµού: οι 
οπαδοί σήκωσαν τους πρωταθλητές στα χέρια (η) (από) δεύτερο χέρι 
για µεταχειρισµένο προϊόν: πήρα αυτοκίνητο ~ (θ) παίρνω (κά- 

ποιον) από το χέρι (i) καθοδηγώ (κάποιον) πηγαίνοντας τον κάπου: η 
νηπιαγωγός πήρε το παιδί από το χέρι και το πήγε στη θέση του (ii) 
(µτφ.) παρακολουθώ πολύ στενά (κάποιον), καθοδηγώ (κάποιον) χω-
ρίς να παίρνει ο ίδιος πρωτοβουλίες: ο λαός δεν είναι µωρό, για να 
τον παίρνει ο κάθε ηγέτης απ' το χέρι (ι) στο δεξί | αριστερό (σου) 
χέρι (ως οδηγία για να κατευθύνουµε κάποιον) στη δεξιά/αριστερή 
πλευρά σου καθώς προχωράς: θα το βρεις στο δεξί σου χέρι (ια) δο-
κιµάζω το χέρι µου | το πόδι µου βλ. λ. δοκιµάζω (ιβ) κάτω | κοντά | 
µακριά τα χέρια σου! µην απλώνεις τα χέρια σου πάνω µου (ιγ) (εκ-
φραστ.) έχω µόνο δύο χέρια! για περιπτώσεις που κάποιος δεν µπο-
ρεί να κάνει ταυτόχρονα όλα όσα του ζητούν: δεν µπορώ και να µα-
γειρεύω και να σερβίρω- ~ (ιδ) µετρούνται στα δάχτυλα τού ενός χε-
ριού είναι πολύ λίγοι: οι πραγµατικοί φίλοι µου - 2. (συνεκδ.) η αγκα-
λιά: πήρε στα ~ της το παιδί και το νανούρισε || κράτα µε στα ~ σου 3. 
(ειδικότ.) το τµήµα των άνω άκρων από τον καρπό ώς τις άκρες των 
δακτύλων: ανδρικό | βρόµικο | ζεστό | µακρουλό | µελανιασµένο | 
περιποιηµένο | ροζιασµένο /σκασµένο - || πλύνε τα - σου κι έλα να 
φάµε || του τράβηξε ένα χαστούκι µε την ανάποδη τού - του || είχε χέρια 
πιανίστα (µε µακριά λεπτά δάχτυλα) || το βάζο µού έπεσε µέσα απ' τα 
~ µου· ΦΡ. (α) (µτφ.) µε τον σταυρό στο χέρι µε τρόπο τίµιο και 
δίκαιο: δεν προκόβει κανείς στις µέρες µας, αν πηγαίνει ~ ΣΥΝ. 
έντιµα, χριστιανικά, ηθικά (β) ζητώ το χέρι | (λόγ.) τη χείρα (κάποιας 
από κάποιον) κάνω πρόταση γάµου (σε κάποιον για γυναίκα που 
κηδεµονεύει): ~ τής κόρης σας ΣΥΝ. ζητώ σε γάµο (γ) είναι στο χέρι 
(κάποιου) είναι µέσα στις δυνατότητες (κάποιου), εξαρτάται (από κά-
ποιον) αν θα κάνει κάτι ή όχι: ~ µας ν' αλλάξουµε αυτή την πόλη || ~ 
τού δικαστή να µας σώσει (δ) δίνω ΓΟ χέρι (i) συµφιλιώνοµαι ή επι-
σφραγίζω συµφωνία µε κάποιον ανταλλάσσοντας χειραψία: δώστε τα 
χέρια και ξεχάστε ό,τι έγινε (ii) αποδέχοµαι την πρόταση γάµου που 
µου γίνεται για γυναίκα που έχω υπό την προστασία µου (κόρη, 
αδελφή, κηδεµονευόµενη): του έδωσε πλέον επίσηµα το χέρι τής κό-
ρης του (έδωσε τη συγκατάθεση του για τον γάµο) (ε) δένω τα χέρια 
(κάποιου) δεν αφήνω (κάποιον) να ενεργήσει όπως θέλει, περιορίζω 
(σε κάποιον) τις κινήσεις (κάποιου): δεν µπορώ να σας βοηθήσω- ο 
νόµος µού δένει τα χέρια || µας έχει δέσει τα χέρια αυτή η απεργία (στ) 
λύνω τα χέρια (κάποιου) βγάζω (κάποιον) από δύσκολη θέση, 
αποδεσµεύω (κάποιον): η ευνοϊκή υπουργική ρύθµιση µας έλυσε τα 
χέρια (ζ) βάζω | δίνω ένα χέρι (βοηθείας) προσφέρω βοήθεια: βάλαµε 
όλοι ένα χέρι κι η δουλειά τελείωσε αµέσως ΣΥΝ. βοηθώ, συµπα-
ραστέκοµαι (η) βάζω το χέρι (µου) στην καρδιά | µε το χέρι στην 
καρδιά µιλώ µε απόλυτη ειλικρίνεια: βάλε το χέρι στην καρδιά και 
πες µου την αλήθεια (θ) βάζω το χέρι µου στη φωτιά | στο ευαγγέλιο 
(i) είµαι απολύτως σίγουρος (για κάτι): ~ ότι αυτός ο άνθρωπος είναι 
αθώος ΣΥΝ. κόβω το κεφάλι µου (ii) ορκίζοµαι ότι λέω την αλήθεια: 
∆εν λέω ψέµατα! ~! ΣΥΝ. ορκίζοµαι (ι) βάζω στο χέρι (i) παίρνω υπό 
τον έλεγχο µου, αποκτώ την κυριότητα ή την εξουσία: έβαλε στο χέρι 
την περιουσία της (ii) εξαπατώ, κοροϊδεύω: τον έβαλαν στο χέρι και 
του 'φαγαν τα λεφτά (ια) βάζω κι εγώ το χέρι µου (σε | για κάτι) 
συντελώ (σε/για κάτι) ή είµαι ο πραγµατικός, αλλά κρυφός δηµιουρ-
γός του: δεν τα µαγείρεψα όλα µόνη µου- έβαλε κι η µητέρα µου το 
χέρι της (ιβ) βάζω χέρι (i) (κακόσ.) πιάνω µέρη τού σώµατος κάποιου 
µε σκοπό να τον διεγείρω ή να ικανοποιηθώ σεξουαλικά: έβαλε χέρι 
στη γραµµατέα του και καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση 
ΣΥΝ. χουφτώνω (ii) επιπλήττω (κάποιον) για τη συµπεριφορά ή τις 
πράξεις του: το αφεντικό µάς έβαλε χέρι για τα λάθη στη δουλειά 
ΣΥΝ. τα ψέλνω, τα λέω ένα χεράκι (iii) χρησιµοποιώ ή αποκτώ (κάτι 
που δεν µου ανήκει) συνήθ. µε πλάγιους τρόπους: έβαλαν χέρι στην 
πατρική περιουσία (πβ. κ. βάζω στο χέρι) ΣΥΝ. οικειοποιούµαι, σφε-
τερίζοµαι (ιγ) απλώνω χέρι βλ. λ. απλώνω ΣΥΝ. χτυπώ (ιδ) µε άδεια 
χέρια χωρίς δώρο: πήγε επίσκεψη - (ιε) κόβω τα χέρια (κάποιου) (i) 
τιµωρώ ή απειλώ µε τιµωρία (κάποιον): θα σου κόψω τα χέρια, αν ξα-
ναπειράξεις τα πράγµατα µου (ii) επιβάλλω ισχυρές απαγορεύσεις ή 
φέρνω εµπόδια (σε κάποιον): η άνοδος των τιµών έκοψε τα χέρια 
στους µικροµεσαίους (ιστ) να µου κοπεί το χέρι αν... για να δείξουµε 
ότι µιλάµε ειλικρινά, ότι λέµε την αλήθεια: ~ λέω ψέµατα! || ~ τους 
ξαναψηφίσω (ιζ) δεν µου κοβόταν καλύτερα το χέρι ως έκφραση 
απογοήτευσης ή µεταµέλειας για κάτι που, όταν το κάναµε, δεν 
φανταζόµασταν την αρνητική του κατάληξη: ~ που πήγα και του 'δω-
σα τόσα λεφτά χωρίς συµβόλαιο, τού απατεώνα! (ιη) (κάτι) περνά από 
το χέρι µου (κάτι) είναι µέσα στις δυνατότητες µου, µπορώ να το κάνω: 
σας βεβαιώνω, κάνω ό,τι ~ για την υπόθεση σας (ιθ) κάποιος περνά 
από τα χέρια κάποιου κάποιος µαθητεύει ή ασκείται ή διαπλάθεται 
από κάποιον: όλοι αυτοί υπήρξαν µαθητές µου- όλοι τους πέρασαν απ' 
τα χέρια µου! (κ) κάτι περνά από τα χέρια κάποιου κάτι εκτελείται, 
διεκπεραιώνεται από κάποιον: όλες οι δουλειές τού σπιτιού περνούν 
απ' τα χέρια µου, δεν έχω καµία βοήθεια (κα) (έχω κάποιον | είναι 
κάποιος) τού χεριού µου µπορώ να κάνω (κάποιον) ό,τι θέλω, ελέγχω 
(κάποιον) απόλυτα: µη σε νοιάζει ο πρόεδρος τής επιτροπής- αυτός 
είναι ~ (κβ) φιλώ το χέρι (κάποιου) δείχνω τον σεβασµό µου (σε 
κάποιον): σου ~, πατέρα- την ευχή σου (ενν. δώσε µου) (κγ) (παροιµ.) 
χέρι που δεν µπορείς να το δαγκώσεις, φίλησε το βλ. λ. φιλώ (κδ) 
βάζω το χέρι στην τσέπη (ενν. για να πληρώσω) δίνω χρήµατα, 
ξοδεύω: ευτυχώς, για τη δική µας υπόθεση έβαλαν όλοι βαθιά το χέρι 
στην τσέπη (έδωσαν πολλά) || είναι τσιγγούνης, δεν βάζει το χέρι στην 
τσέπη (κε) (παροιµ.) κάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και 
καρτερεί είναι προτιµότερη η µικρότερη αλλά σίγουρη ωφέλεια από 
µια µεγαλύτερη αλλά αβέβαιη (κστ) (παροιµ.) το 'να χέρι νίβει τ' άλλο 
και τα δυο το πρόσωπο βλ. λ. νίβω (κζ) χαµένος | καµένος από χέρι 
σε περιπτώσεις σίγουρης εκ των προτέρων αποτυχίας: τι θέλει και 
κατεβαίνει στις εκλογές, αφού είναι ~; (κη) χέρι-χέρι (i) 
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κρατώντας ο ένας το χέρι τού άλλου: προχωρούσαν πιασµένοι ~ (ii) 
µαζί, µε αλληλοϋποστήριξη, βοηθώντας ο ένας τον άλλον: ~ τα δυο 
κόµµατα στις εκλογές (κθ) τρίβω τα χέρια µου νιώθω ή/και εκδηλώνω 
ευχαρίστηση: οι τοπικοί παραγωγοί έτριβαν τα χέρια τους µε τον 
περιορισµό των εισαγωγών (λ) ψηλά τα χέρια! ως απειλή ληστών ή 
στρατιωτών προς αντιπάλους τους, για να τους ακινητοποιήσουν, 
προειδοποιώντας τους να µην αγγίζουν τίποτα (λ.χ. όπλα): ~ κι ακί-
νητοι! (λα) κάτω τα χέρια (από κάποιον | κάτι) (σε συνθήµατα ή πο-
λιτικούς λόγους) για την υπεράσπιση (λ.χ. τής αθωότητας) ή την 
απελευθέρωση προσώπου ή για την προάσπιση εργασιακού ή πολι-
τικού δικαιώµατος: ~ απ'τις συντάξεις! (λβ) και µε τα δυο χέρια (για 
την πρόθεση να ψηφίσουµε υπέρ ενός υποψηφίου, για την έκφραση 
τής πίστης µας σε ένα πρόσωπο ή κόµµα κατά τις εκλογές) χωρίς κα-
νέναν ενδοιασµό, µε απόλυτη πίστη και σιγουριά: θα σε ψηφίσω ~ 
(λγ) λερώνω τα χέρια µου µε αίµα βλ. λ. αίµα (λδ) (δώρο) από χέρι 
(δώρο) από αγαπηµένο πρόσωπο 4. (συνεκδ.) (α) το ίδιο το άτοµο: 
έδωσε το δέµα στα ~ του- ΦΡ. δεξί χέρι το πρόσωπο που είναι απα-
ραίτητος βοηθός ή συνεργάτης κάποιου: το - του στη δουλειά | στις 
επιχειρήσεις (β) (ειδικότ. στον πληθ.) οι χειρώνακτες, οι εργάτες που 
δουλεύουν µε τα χέρια: χρειαζόµαστε πολλά ~ φέτος στον τρύγο· ΦΡ. 
εργατικά χέρια οι εργάτες 5. τα άνω άκρα ως µέσο ή όργανο που χρη-
σιµοποιεί κανείς, για να πραγµατοποιήσει κάτι: κέντηµα τού ~|| το~ 
του ήταν πολύ επιδέξιο, είχε πάει και σε σχολή ζωγραφικής- ΦΡ. (α) 
στο χέρι µε τα χέρια, όχι µε µηχανικό τρόπο: πλύσιµο ~ || όλο το βι-
βλίο είναι γραµµένο ~! (β) γεια στα χέρια σου! για να δείξουµε την 
ικανοποίηση µας για κάτι, συνήθ. φαγητό, που έφτειαξε κάποιος (γ) 
πιάνουν τα χέρια µου είµαι επιδέξιος, µπορώ να δηµιουργώ χειροτε-
χνήµατα ή να κάνω µαστορέµατα και επισκευές µόνος µου (δ) έχω 
χέρι (i) έχω την ικανότητα να σχεδιάζω ή να ζωγραφίζω ωραία (ii) 
(για µπασκετµπολίστα) είµαι πολύ εύστοχος 6. ο έλεγχος, η άµεση 
εποπτεία (που ασκεί κάποιος): Αφήνοµαι στα ~ σου! Κάνε ό,τι νοµί-
ζεις! || έµεινε ορφανός και µεγάλωσε στα - τής γιαγιάς του- ΦΡ. (α) έχω 
το πάνω χέρι | παίρνω το πάνω χέρι ελέγχω (µια κατάσταση ή µια 
σχέση): ~ στον γάµο µου | στην εταιρεία || «οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν 
δυνατά το παιχνίδι και έδιναν την εντύπωση ότι θα είχαν το πάνω χέρι 
σε όλο τον αγώνα» (εφηµ.) (β) έχω | κρατώ | βαστώ (κάποιον) στο χέρι 
γνωρίζω τα µυστικά (κάποιου) και τον εκβιάζω, υπαγορεύω σε 
(κάποιον) τι να κάνει ΣΥΝ. έχω (κάποιον) υποχείριο µου (γ) (κάτι) 
πέφτει στα χέρια (κάποιου) (κάτι) περιέρχεται στη δικαιοδοσία ή την 
ιδιοκτησία (κάποιου): τυχαία έπεσε στα χέρια µου αυτό το γράµµα || 
στρατιωτικά σχέδια έπεσαν στα χέρια τού εχθρού (δ) πέφτω στα χέρια 
(κάποιου) (i) είµαι δέσµιος (κάποιου), είµαι υπό την εξουσία ή τη 
δικαιοδοσία (κάποιου): δύσκολα θα τη γλυτώσει, αν πέσει στα χέρια 
των αντιπάλων (ii) (ειδικότ. για χώρες, πόλεις, φρούρια κ.λπ.) 
καταλαµβάνοµαι από τον στρατό τού αντιπάλου: η Πόλη έπεσε στα 
χέρια των Τούρκων το 1453 (ε) γλυτώνω από τα χέρια (κάποιου) 
ξεφεύγω από τα δεσµά, την εξουσία ή τη δικαιοδοσία (κάποιου): 
γλύτωσε από τα χέρια τής συµµορίας (στ) είµαι | βρίσκοµαι σε καλά 
χέρια µε έχουν εµπιστευθεί σε αξιόπιστο, ικανό ή καλοπροαίρετο 
πρόσωπο: Μην ανησυχείτε! Το παιδί σας βρίσκεται ~ || το έγγραφο 
βρίσκεται ~ (ζ) ξένα χέρια βλ. λ. ξένος (η) αλλάζω χέρια βλ. λ. αλλά-
ζω (θ) στα χέρια (κάποιου) σε πρόσωπο που θα χειριστεί υπόθεση ή 
γενικότ. θα αναλάβει κάτι: πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση για να 
την εµπιστευθούµε ~ άπειρων ανθρώπων (ι) παίρνω (π.χ. µια υπόθεση) 
στα χέρια µου αναλαµβάνω προσωπικά την ευθύνη να φέρω εις 
πέρας κάτι (π.χ. µια υπόθεση) 7. (συνεκδ.) ο τρόπος ή η σειρά µε την 
οποία κάτι (ένα πράγµα ή µια είδηση) µεταφέρεται από το ένα άτοµο 
στο άλλο· ΦΡ. (α) σιτό χέρι σε χέρι | χέρι µε (σε) χέρι δίνοντας ο ένας 
(κάτι) στον άλλον σε µια αλυσίδα προσώπων: το σηµείωµα έφτασε σε 
µένα ~ || «χέρι σε χέρι ξέπεσε και στα δικά µου χέρια» (Ν. Καββαδίας) 
(β) από πρώτο χέρι από την πηγή, από τους πρωταγωνιστές ενός 
επεισοδίου ή από αυτόπτες µάρτυρες: τα ξέρω ~, γιατί µου τα 'πε ο 
βοηθός µου που ήταν παρών 8. κάθε ξεχωριστή φορά κατά την οποία 
συνήθ. επαναλαµβάνεται κάτι, ώσπου να επιτευχθεί το επιδιωκόµενο 
αποτέλεσµα: τα βαµβακερά να τα περνάς και δεύτερο ~, για να 
καθαρίσουν || θα περάσουµε τον τοίχο δύο ~ χρώµα ακόµη || (µτφ.) του 
'ριξα ένα ~ ξύλο, να µάθει (αρκετό, αλλά όχι πολύ) ΣΥΝ. πέρασµα · 9. 
(για τον Θεό ή άλλη υπερφυσική δύναµη): ο Θεός να βάλει το ~ του! 
(να µας βοηθήσει) || το ~ τής µοίρας 10. (µτφ.) εξάρτηµα από το οποίο 
µπορεί κανείς να πιάσει εργαλείο, µηχάνηµα ή όργανο: το ~ τής 
κατσαρόλας | τού πριονιού | τού µπαστουνιού | τού µαχαιριού | τής 
αξίνας | τού φλιτζανιού ΣΥΝ. χερούλι · 11. (στο ποδόσφαιρο) 
παράβαση που γίνεται όταν ο ποδοσφαιριστής ακουµπήσει τη µπάλα 
µε το χέρι εµποδίζοντας µια µεταβίβαση, ένα σουτ κ.λπ.: ο διαιτητής 
σφύριξε το ~ || µέσα στη µεγάλη περιοχή το - είναι πέναλτι. — (µεγεθ.-
διαλεκτ.) χέρα (η), (µεγεθ.) χερούκλα (η), (υποκ.) χεράκι (το) (βλ.λ.). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εύκολος, χειρουργός. [ΕΤΥΜ < µτγν. χέριον, υποκ. τού 
αρχ. χείρ, -ρός (βλ.λ.). Πολλές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από τη 
Γαλλική: µένω µε τα χέρια σταυρωµένα (< demeurer les bras croisés(, 
περνάει από το χέρι µου (< cela m'a passé par les mains), έχω τα χέρια 
δεµένα (< avoir les mains liées), rov έχω στο χέρι (< je l'ai en main), 
από χέρι σε χέρι (< de main en main), από πρώτο | δεύτερο χέρι (< de 
première | seconde main), βρίσκεται σε καλά χέρια (< il est en bonnes 
mains), βάζω το χέρι µου στη φωτιά ότι... (< mettre la main au feu 
que...), παίρνω την υπόθεση στα χέρια µου (< prendre l'affaire en 
main), µετρούνται στα δάχτυλα τού ενός χεριού (< on les compte sur 
les doigts de la main) κ.ά.]. χεριά (η) (λαϊκ.) η ποσότητα που χωρά στη 
χούφτα κάποιου ΣΥΝ. χούφτα, δράκα, χερόβολο, χεροβολιά. χεριάζω 
ρ. µετβ. {χέριασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) πιάνω (κάτι) µε το 

χέρι µου ΣΥΝ. χουφτώνω, αδράχνω, χεροβολιάζω. 
χερικό (το) έναρξη εργασίας- εύχρ. στη ΦΡ. κάνω χερικό ξεκινώ ερ-

γασία, συναλλαγή ή γενικότ. µια δραστηριότητα. [ΕΤΥΜ. µεσν., 
ουσιαστικοπ. ουδ. επιθ. *χερικός (< χέρι), πβ. κ. ποδαρικό]. 

χερο- → χειρ(ο)- 
χεροβολιά κ. χειροβολιά (η) (λαϊκ.) 1. το πιάσιµο µε το χέρι 2. 

(συνεκδ.) η ποσότητα που µπορεί να κρατήσει κανείς στο χέρι του: 
µία ~ σπόρους ΣΥΝ. χερόβολο, µερικό. 

χεροβολιάζω κ. χειροβολιαζω ρ. µετβ. {χεροβόλιασ-α, -τηκα, -µένος} 
1. πιάνω (κάτι) µε το χέρι ΣΥΝ. χεριάζω 2. σχηµατίζω χερόβολα, δηλ. 
δεµάτια µε στάχυα. 

χερόβολο (το) (λαϊκ.) η ποσότητα των σπαρτών που µπορεί να κρα-
τήσει µε το ένα χέρι αυτός που θερίζει: ένα ~ στάχυα ΣΥΝ. δεµάτι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < χειρόβολον < χειρο- + -βολον < -βόλος (< βάλλω)]. 

χεροδύναµος, -η, -ο κ. χειροδύναµος αυτός που έχει µεγάλη δύναµη 
στα χέρια: ~ παλαιστής | εργάτης. 

χεροκάµωτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει κατασκευαστεί µε τα χέρια 
και όχι από µηχανή: ~ ζωγραφιά ΣΥΝ. χειροποίητος. [ΕΤΥΜ. < χερο 
+ -κάµωτος < καµώνω | κάνω]. 

χεροµάχηµα (το) -> χεροµαχώ 
χεροµάχος κ. χειροµάχος (ο) (λαϊκ.-σπάν.) αυτός που κερδίζει τα προς 

το ζην µε τον κόπο των χεριών του ΣΥΝ. χειρώνακτας. 
χεροµαχώ κ. χειροµαχώ [µτγν.] ρ. αµετβ. {χεροµαχείς... | χεροµά-

χησα} αγωνίζοµαι να κερδίσω τα προς το ζην µε χειρωνακτική εργα-
σία. — χεροµάχηµα κ. χειροµάχηµα (το). 

χερόµυλος (ο) → χειρόµυλος 
χεροπάλαµο (το) 1. η παλάµη, δηλ. το εσωτερικό µέρος τού χεριού 2. 

(ο πληθ. χεροπάλαµα ως επίρρ.) µε τις παλάµες. 
χεροπόδαρα επίρρ. → χειροπόδαρα 
χερουβικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΘΡΗΣΚ. αυτός που σχετίζεται µε τα χε-

ρουβ(ε)ίµ 2. ΕΚΚΛΗΣ. χερουβικό (το) µεγάλος και αργός ύµνος που 
ψάλλεται στη Θεία Λειτουργία κατά τη µεγάλη Είσοδο (µετά την 
ανάγνωση τού Ευαγγελίου) και σχετίζεται µε την πορεία τού Χρι-
στού προς τον Γολγοθά και τον τάφο: «πάψετε το ~ κι ας χαµηλώ-
σουν τ'άγια» (δηµοτ. τραγ.). 

χερουβίµ κ. χερουβείµ (το) {άκλ.} ΘΡΗΣΚ. καθένα από τα ουράνια 
πνευµατικά όντα (Αγγελοι), που βρίσκονται κοντά στον Θεό, τον 
οποίο υµνούν και τού οποίου τη δόξα υπηρετούν: «την τιµιωτέραν 
των ~» (εγκώµιο Θεοτόκου) (πβ. λ. σεραφείµ). [ΕΤΥΜ < µτγν. 
χερουβ(ε)ίµ < εβρ. kerubim, πληθ. τού kerûb]. 

χερούκλα (η) ~» χέρι 
χερουλάς (ο) {χερουλάδες} η λαβή τού αρότρου ΣΥΝ. χειρολαβή. Επί-

σης χερουλάτης. 
χερούλι (το) {χερουλ-ιού | -ιών} εξάρτηµα το οποίο διευκολύνει να 

πιάσουµε και να χειριστούµε αντικείµενο ή εργαλείο: το ~ τής πόρ-
τας | τής ντουλάπας | τής στάµνας | τής βαλίτσας | τού αγγείου ΣΥΝ. 
λαβή, πιάσιµο, χέρι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < χέρι + υποκ. επίθηµα -ούλι, πβ. 
κ. µικρ-ούλί]. 

χερσάδα (η) (λαϊκ.) µικρό ακαλλιέργητο µέρος µέσα σε καλλιεργη-
µένη έκταση. [ΕΤΥΜ < χέρσος + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. κ. λιακ-
άδα]. 

χερσαίος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που ζει ή συντελείται στην ξηρά και όχι 
στη θάλασσα: ~ χελώνα | ζώα || ~ τµήµατα στρατού | δυνάµεις | 
επιχειρήσεις (στρατιωτικές) | επίθεση | δίκτυα µεταφοράς ΣΥΝ. στε-
ριανός, χέρσος ΑΝΤ. θαλάσσιος. 

χερσόνησος (η) {χερσονήσ-ου | -ων, -ους} επίµηκες τµήµα γης που 
εισχωρεί µέσα στη θάλασσα και συνδέεται µε την υπόλοιπη ξηρά 
από τη µία µόνον πλευρά του: η ~ τού Αίµου || η Βαλκανική Χερσό-
νησος (πβ. κ. λ. ακρωτήριο). [ΕΤΥΜ αρχ. < χέρσος (βλ.λ.) + νήσος]. 

χέρσος, -α (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να καλ-
λιεργηθεί: ~ χωράφι | γη | έκταση ΣΥΝ. άγονος, ακαλλιέργητος ΑΝΤ. 
γόνιµος, καλλιεργηµένος 2. χερσαίος: η Γερουσία τής ∆υτικής χέρ-
σου Ελλάδος συγκροτήθηκε το 1821 ΣΥΝ. στεριανός. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
χέρσος | χέρρος (ή) «ξηρά, στεριά» < I.E. *ghers- «παγώνω, 
σκληραίνω», πβ. σανσκρ. hârsatë, λατ. horrêre «φρίττω», horror 
«φρίκη» (> γαλλ. horreur, ισπ. horror), hirsûtus «σκληρός, τραχύς» κ.ά. 
Οµόρρ. πιθ. χοίρος (βλ.λ.)]. 

χερσότοπος (ο) [1809] {χερσότοπων} περιοχή που είναι άγονη ή δεν 
έχει καλλιεργηθεί. Επίσης χερσοτόπι (το). 

χερσώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χέρσω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) µε-
τατρέπω (ένα τµήµα γης) σε χέρσο, κάνω (κάτι) άγονο, παύω να (το) 
καλλιεργώ: οι πυρκαγιές χέρσωσαν τον τόπο ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι 
χέρσος, παύω να είµαι γόνιµος: τα χωράφια έµειναν ακαλλιέργητα 
και χέρσωσαν. — χέρσωµα (το) [1809] κ. χέρσωση (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χερσώ (-όω) < αρχ. χέρσος]. 

χερτς (το) (συχνά γράφεται και προφέρεται χερτζ) {άκλ.} ΦΥΣ. µονά-
δα µετρήσεως τής συχνότητας περιοδικών φαινοµένων (σύµβολο Hz)· 
είναι η συχνότητα περιοδικού φαινοµένου, τού οποίου ο κύκλος 
διαρκεί ένα δευτερόλεπτο. 
[ΕΤΥΜ < διεθν. hertz, από το όν. τού Γερµανού φυσικού Heinrich R. 
Hertz (1857-94)]. 

χέσιµο (το) (!) 1, η αποβολή περιττωµάτων τού οργανισµού από τον 
πρωκτό, η αποπάτηση: πήγε για - || (παροιµ.) «ο γέρος ή από πέσιµο 
ή από - θα πάει» 2. (µτφ.) το προσβλητικό βρίσιµο: του 'ριξα ένα ~ 
για τη χθεσινή του συµπεριφορά (τον έβρισα πολύ) || το χρειάζεται το 
-, γιατί είναι παλιοχαρακτήρας. — (υποκ.) χεσιµατάκι (το). [ΕΤΥΜ 
Από το θ. τού αορ. έ-χεσ-α (ρ. χέζω) και το επίθηµα -ιµο, πβ. κ. στρώσ-
ιµο]. 



χέστης 1949 χηνάρης 
 

χέστης (ο) {χεστών} (!) 1. αυτός που αποπατεί συνέχεια, που δεν µπο-
ρεί να ελέγξει την αποβολή των περιττωµάτων από τον οργανισµό 
του 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει καθόλου θάρρος: θέλω δίπλα µου 
άντρα πραγµατικό, κι όχι έναν ~! ΣΥΝ. φοβητσιάρης, δειλός ANT. γεν-
ναίος. [ΕΤΥΜ < θ. χεσ- (ρ. χέζω) + παραγ. επίθηµα -της]. 

χέστρα (η) {χεστρών} λεκάνη (συνήθ. τουρκικού τύπου), όπου απο-
πατεί κανείς. [ΕΤΥΜ < θ. χεσ- (ρ. χέζω) + παραγ. επίθηµα -τρα], 

Χετταίοι (οι) αρχαίος λαός τής Εγγύς Ανατολής, ο οποίος άκµασε κατά 
τη 2η χιλιετία π.Χ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Χετταίοι < εβρ. Hittìm < χεττ. 
Khatti]. 

χεττιτικος, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Χετταίους και τη 
ζωή τους: ~ πολιτισµός | ευρήµατα 2. ΓΛΩΣΣ. χεττιτική γλώσσα αρ-
χαία γλώσσα που µιλούσαν οι Χετταίοι, ανήκει στην ανατολική οµά-
δα τής ινδοευρωπαϊκής οικογένειας και από την οποία έχουν σωθεί 
γραπτά µνηµεία, οι πινακίδες από το Μπογάζκιοϊ τής Μ. Ασίας, που 
χρονολογούνται στο 1700 π.Χ. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. 
hethitisch]. 

χέω ρ. µετβ. (αρχαιοπρ.) χύνω (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < *χέΕ-ω< I.E. *ghew- «χύνω», πβ. σανσκρ. juhöti «ρίχνω στη 
φωτιά (ως ολοκαύτωµα), θυσιάζω», αρµ. joyl «χυµένος», λατ. 
fundere «χύνω - λειώνω», αρχ. γερµ. giozzan (> γερµ. gieben) κ.ά. 
Οµόρρ. χο-ή, χους (-όο-(, χο-ϊκός, χο-άνη, χυ-τός, χύ-µα, χύ-τρα, χύ-
δην κ.ά.]. 

χηλή (η) 1. το άκρο των ποδιών σε µονώνυχα ζώα, όπως το άλογο: 
τραυµατισµένη ~ ΣΥΝ. οπλή 2. το διχαλωτό άκρο των ποδιών στα µη-
ρυκαστικά ζώα 3. (κατ' επέκτ.) σκάσιµο ή ραγάδα στα πόδια ή σε άλ-
λο µέρος τού σώµατος 4. (µτφ.) το διχαλωτό άκρο εργαλείων ή οργά-
νων 5. µέρος τής ξηράς χωρίς µεγάλο ύψος, το οποίο χρησιµεύει στο 
να σταµατά τη διείσδυση των θαλάσσιων υδάτων στην ξηρά ΣΥΝ. 
προβλήτα, µώλος, κυµατοθραύστης. — χηλοειδής, -ής, -ές. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., τεχν. όρ., αγν. ετύµου. Ελάχιστα πιθ. η σύνδεση µε τα χαίνω, 
χάσκω]. 

χηλοειδές (το) {χηλοειδ-ούς | -ή} ΙΑΤΡ. δύσµορφη ουλή που αναπτύσ-
σεται στη θέση χειρουργικής τοµής. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cheloide, λόγω τής οµοιότητας 
τής χηλής µε τη συγκεκριµένη ουλή]. 

χηλός (ο) (αρχαιοπρ.) µεγάλο κιβώτιο από ξύλο στο οποίο φυλάσσο-
νται ρούχα ή σκεύη ΣΥΝ. σεντούκι. 
[ΕΤΥΜ αρχ., τεχν. όρ., αγν. ετύµου, ίσως υπάρχει σχέση µε τον τ. χη-
λή (βλ.λ.)]. 

χηµεία (η) 1. (α) ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε την ατο-
µική και µοριακή σύσταση τής ύλης και τις µεταβολές και αλληλε-
πιδράσεις των συστατικών της (β) ανόργανη χηµεία ο κλάδος τής 
χηµείας που ερευνά όλα τα στοιχεία και τις ενώσεις, εκτός από αυ-
τές τού άνθρακα (γ) οργανική χηµεία ο κλάδος τής χηµείας που 
ασχολείται µε τις ενώσεις τού άνθρακα (δ) χηµεία τροφίµων ο επι-
στηµονικός κλάδος που ασχολείται µε τον τρόπο παρασκευής τής 
τροφής, τη σύσταση, τη δοµή και τις ιδιότητες των τροφίµων, καθώς 
και µε τις µεταβολές και αλλοιώσεις που υφίστανται τα τρόφιµα κατά 
την παρασκευή, την αποθήκευση και το µαγείρεµα, όπως επίσης και 
µε τη νοθεία των τροφίµων (ε) αναλυτική χηµεία βλ. λ. αναλυτικός 2. 
(συνεκδ.) το σχολικό ή πανεπιστηµιακό µάθηµα που έχει ως 
αντικείµενο του τη χηµεία (σηµ. 1) 3. (µτφ.) ο τρόπος µε τον οποίο 
δύο ή περισσότεροι άνθρωποι έλκονται ή επικοινωνούν, συνήθ. ερω-
τικά, νιώθοντας ταύτιση ή πνευµατική ή ψυχική συγγένεια: υπήρξε 
µια ~ ανάµεσα µας και ταιριάξαµε αµέσως. 
ΙΕΤΥΜ. < µτγν. χηµ(ε)ία | χυµεία, αβεβ. ετύµου, όπως φαίνεται και από 
τη διττή ορθογραφία τού όρου. Κατά µία άποψη η λ. προέρχεται από 
το τόπων. Χηµία, που χρησιµοποιούσαν οι Αιγύπτιοι για τη χώρα 
τους, και ανάγεται σε αιγυπτ. Kmt (< kmm «είµαι µαύρος») µε ανα-
φορά στη γονιµότητα τού εδάφους της. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι απο-
λύτως εξακριβωµένο ότι η εν λόγω επιστήµη αποτελούσε αιγυπτιακή 
τεχνική και, επιπλέον, η αναγωγή στο ρ. χέω µε σηµ. «χύσιµο και τή-
ξη (µετάλλων)» (οπότε χυµεία) δεν εξηγεί την πολύ ευρύτερη χρήση 
τής λ. Πιθανότερη φαίνεται η περίπτωση συµφυρµού των λ. χυµός 
και Χηµία (που διευκολύνθηκε από τον ιωτακισµό). Στην Ελληνική 
έχουν την αρχή τους τόσο ο τ. αλχηµεία (βλ.λ.) όσο και οι ξέν. όρ., πβ. 
γαλλ. chimie, αγγλ. chemistry κ.ά.]. 

χηµεία - χυµεία - αλχηµεία. Μπορεί η χηµεία ως επιστήµη να ανά-
γεται ήδη στον 17ο αι., αλλά η αλχηµεία, η ανάµειξη στοιχείων για 
τη µετατροπή των κοινών µετάλλων σε πολύτιµα, είναι πολύ πα-
λαιότερη (φθάνει στον 9ο αι. µ.Χ.) και ως χυµεία την πρωτοβρί-
σκουµε στους πρώτους µεταχριστιανικούς (πρώιµους βυζαντινούς) 
αιώνες. Η τήξη (το χύσιµο) των µετάλλων, προκειµένου να αναµι-
χθούν και να µετατραπούν δήθεν σε ευγενή µέταλλα (χρυσάφι), 
και αργότερα (στο Βυζάντιο) η ανάµειξη διαφόρων χυµών από φυ-
τά για την παρασκευή χρωµάτων (που χρησιµοποιούνταν για τις 
µικρογραφίες και, γενικότερα, για τις «χυµευτές εικόνες», όπως 
λέγονταν) συνδέει, πράγµατι, ετυµολογικά τη λ. χυµεία µε τα χύµα 
και χυµός, παράγωγα τού χέω. Μια τέτοια σύνδεση θα δικαιολο-
γούσε τη γραφή χυµεία, που παραδίδεται σε κείµενα πρώιµων αλ-
χηµιστών (των πρώτων βυζαντινών χρόνων). Ωστόσο, η όλη δρα-
στηριότητα των αλχηµιστών φαίνεται ότι συνδέθηκε πολύ νωρίς 
µε τη Χηµία, την ονοµασία τής χώρας τής Αιγύπτου: Χηµία < αι-
γυπτ. λ/ηί«µαύρος» - «εύφορος» (πβ. Πλούταρχος: ώσπερ το µέ-
λαν τού οφθαλµού). Με τον ιωτακισµό, που ολοκληρώνεται στο 
Βυζάντιο µετά τον 10ο αι. (τότε «ιωτακίζονται» τα υ και οι, συ- 

µπίπτουν δηλ. µε το ι, ενώ µέχρι τότε προφέρονταν και τα δύο ως 
/ii/, περίπου σαν το γαλλ. une(, τα χυµεία και χηµεία (υ και η) συ-
µπίπτουν πλήρως και επικρατεί το χηµεία (µε -η-). Παράλληλα, 
πλάσσεται στην Αραβική η λ. al-kimiya (al = η, kimiya = χηµεία), 
από όπου µέσω τής Λατινικής (alchemia) περνά στις ξένες γλώσσες 
(πβ. γαλλ. alchimie) και επιστρέφει στην Ελληνική ως αντιδάνειο 
(αλχηµεία). Ας σηµειωθεί ότι οι µεγαλύτεροι αλχηµιστές τού 9ου 
αι. µ.Χ. υπήρξαν Άραβες (Γκελπέρ, αρ-Ραζί, Αβικένας, Αβερρόης 
κ.ά.). Συµπέρασµα: παρά το ότι η σύνδεση µε τα χύµα | χυµός θα 
οδηγούσε περισσότερο στη χυµεία, η χρήση επέβαλε το χηµεία 
από επίδραση των χηµία και αλχηµεία και από την εναλλαγή των 
δύο φωνηέντων που επέτρεψε ο ιωτακισµός. Η γραφή µε -ει-
προήλθε πιθ. από τ. *χυµεύω (µαγεύω - µαγεία κλπ.), όπως µαρ-
τυρούν τα µτγν. χύµευσις, χυµευτικός. 

χηµείο (το) [1874] 1. το εργαστήριο χηµείας: σχολικό | εξοπλισµένο | 
σύγχρονο ~ 2. Χηµείο (το) το κτήριο όπου κατά το παρελθόν στεγά-
στηκε το Τµήµα Χηµείας τού Πανεπιστηµίου Αθηνών 3. Γενικό Χη-
µείο ιού Κράτους δηµόσια υπηρεσία, στα εργαστήρια τής οποίας γί-
νεται ο έλεγχος δειγµάτων από προϊόντα που ήδη κυκλοφορούν ή 
πρόκειται να εισαχθούν από το εξωτερικό και η οποία εκδίδει απο-
φάσεις και γνωµατεύσεις για θέµατα χηµείας. 

χηµειοθεραπεία (η) {χηµειοθεραπειών} ΙΑΤΡ. η αντιµετώπιση ορι-
σµένων λοιµωδών νόσων και τού καρκίνου µε τη χρήση συνθετικών 
χηµικών ουσιών: υποβάλλοµαι σε ~ ΣΥΝ. χηµικοθεραπεία. — χηµει-
οθεραπευτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
chimiothérapie], 

χηµειοτακτισµός (ο) ΒΙΟΛ. η σχέση έλξης ή απώθησης ανάµεσα σε ένα 
κύτταρο ή έναν µικροοργανισµό και σε µια χηµική ουσία. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chimiotactisme]. 

χηµειοτροπισµός (ο) ΒΙΟΛ. το να µεταβάλλεται η πορεία και η κα-
τεύθυνση προς τις οποίες αναπτύσσονται τα όργανα των φυτών υπό 
την επίδραση χηµικών ουσιών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
chimiotropisme]. 

χηµικοθεραπεία (η) η χηµειοθεραπεία (βλ.λ.). — χηµειοθεραπευ-
τικός, -ή, -ό. 

χηµικός, -ή, -ό [1802] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη χηµεία ή δη-
µιουργείται | συντελείται µε τους όρους τής επιστήµης αυτής: ~ ου-
σία | εξίσωση | µεταβολή | σύνθεση | ισορροπία | τύπος | σύµβολο | 
προϊόν (β) χηµικό στοιχείο βλ. λ. στοιχείο (γ) χηµική ένωση κάθε υλικό 
που δηµιουργείται µε τον συνδυασµό δύο ή περισσοτέρων χηµικών 
στοιχείων και δεν µπορεί να διαχωριστεί στα συστατικά του µε τις 
γνωστές φυσικές µεθόδους (δ) χηµικός δεσµός η επίδραση που 
ασκείται µεταξύ των ατόµων ενός ή περισσοτέρων χηµικών στοιχεί-
ων και οδηγεί στη δηµιουργία χηµικών ενώσεων (ε) χηµική αντίδρα-
ση βλ. λ. αντίδραση (στ) χηµική ανάλυση βλ. λ. ανάλυση (ζ) χηµικό 
όπλο προϊόν που προκαλεί άµεση τοξική αλλοίωση στους ζωντανούς 
οργανισµούς και χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις πολέµου: απαγό-
ρευση | κατάργηση των ~ (η) χηµικός πόλεµος ο πόλεµος που διεξά-
γεται µε χηµικά όπλα (θ) χηµική τουαλέτα χώρος για τις φυσικές 
ανάγκες τού ανθρώπου, που λειτουργεί µε χηµικό τρόπο και δεν συν-
δέεται µε αποχέτευση 2. (α) χηµικός (ο/η) (i) επιστήµονας που έχει 
ειδικευθεί στη χηµεία (ii) καθηγητής | καθηγήτρια σχολείου ή πανε-
πιστηµίου που διδάσκει το µάθηµα τής χηµείας (β) χηµικός µηχανι-
κός (ο/η) επιστήµονας που είναι ειδικευµένος στον σχεδιασµό, στη 
λειτουργία και την παρακολούθηση χηµικών εγκαταστάσεων, καθώς 
και στην παραγωγή των αντίστοιχων προϊόντων σε βιοµηχανική βάση 
3. χηµικά (τα) προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί µε τις µεθόδους 
τής χηµείας: η ασύδοτη χρήση χηµικών στις φυτοκαλλιέργειες 
αποβαίνει εις βάρος τής υγείας τού καταναλωτή. — χηµικ-ά | -ώς 
[1897] επίρρ. 

χηµισµός (ο) [1858] 1. ΧΗΜ. η διεργασία που περιλαµβάνει όλα τα 
στάδια µιας χηµικής αντίδρασης· συνηθέστ. µηχανισµός χηµικής 
αντίδρασης 2. ΒΙΟΛ. το σύνολο των χηµικών διεργασιών που συντε-
λούνται σε έναν οργανισµό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
chimisme]. 

χήµωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. οίδηµα τού κερατο-
ειδούς τού µατιού που συνοδεύεται από φλεγµονή. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
χήµωσις < *χηµώ (-όω) < αρχ. χήµη «δίθυρο κοχύλι µε ανοιχτά 
όστρακα» < θ. χη- (< *ghê-, εκτεταµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στα ρ. 
χαίνω, χάσκω, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -µη, πβ. κ. ρώ-µη, φή-AOfl. 

χήνα (η) {χηνών} 1. εξηµερωµένο κατοικίδιο πτηνό που µοιάζει µε την 
πάπια, αλλά έχει µακρύτερο λαιµό, σφηνοειδές ράµφος και τα δά-
χτυλα του είναι ενωµένα µε νηκτική µεµβράνη- ΦΡ. βάδισµα τής χή-
νας βηµατισµός για τις παρελάσεις κατά τον οποίο οι στρατιώτες 
προχωρούν µε τα πόδια τους εντελώς τεντωµένα, όταν τα σηκώνουν 
από το έδαφος 2. (αργκό) το χαρτονόµισµα των χιλίων δραχµών: σκά-
σε δέκα ~ και το τεφαρίκι θα 'ναι δικό σου ΣΥΝ. χιλιάρικο. — (υποκ.) 
χηνάκι κ. χηνάρι (το) κ. χηνούλα (η). 

[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. χήν, -νός < *χάνς, -νσός (µε απλοποίηση τού συ-
µπλέγµατος -νσ- και αντέκταση) < I.E. *ghan-s- «χήνα», πβ. σανσκρ. 
hamsâ-h, λατ. ânser (> ισπ. ansar), πολ. gei, αρχ. γερµ. gans (> γερµ. 
Gans), αγγλ. goose κ.ά. Λιγότερο πιθ. οι επιχειρηθείσες συνδέσεις µε 
το ρ. χάσκω, οι υποθέσεις περί ανατολικής (τουρκικής;) προελ., κα-
θώς και η άποψη ότι η λ. οφείλεται σε ονοµατοποιία (από την κραυγή 
τού ζώου)]. χηνάρης (ο) {χηνάρηδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που εκτρέφει 
ή/και πουλά χήνες ΣΥΝ. χηνοτρόφος. [ΕΤΥΜ. < χήνα + παραγ. 
επίθηµα -άρης, πβ. κ. γελαδ-άρης]. 



χηνάρι 1950 χιλιαρχία 
 

χηνάρι (το) → χήνα 
χηνήσιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε τη χήνα: ~ ράµφος. 
χηνοβοσκός (ο) [µτγν.] ο χηνοτρόφος (βλ.λ.). 
χηνοτρόφος (ο) [µτγν.] αυτός που εκτρέφει χήνες ΣΥΝ. χηνάρης, χη-

νοβοσκός. — χηνοτροφία (η). 
χηνοτροφείο (το) το εκτροφείο χηνών. 
χήρα (η) {χηρών} γυναίκα τής οποίας ο σύζυγος έχει πεθάνει: έµεινε 

χήρα (χήρεψε)· ΦΡ. (α) εύθυµη χήρα (Die lustige Witwe, οπερέτα τού 
Ούγγρου F. Lehar, 1870-1948) γυναίκα που έχει χάσει τον άνδρα της, 
αλλά δεν πενθεί και εξακολουθεί να ζει τη ζωή της, κυρ. κατά τρόπο 
που φανερώνει µάλλον χαρά και ξεγνοιασιά (β) ο οβολός τής χήρας 
η προσφορά τού ανθρώπου που συνεισφέρει σε κοινό σκοπό ή βοηθεί 
συνάνθρωπο του δίνοντας από το υστέρηµα του (γ) (παροιµ.) η χήρα 
µέσα κάθεται κι όξω την κουβεντιάζουν για το γεγονός ότι οι άν-
θρωποι είναι έτοιµοι να σχολιάσουν την ηθική µιας γυναίκας που 
έχει χάσει τον άνδρα της, ακόµα και αν αυτή είναι άψογη (δ) (πα-
ροιµ.) (νσ) κλαιν' οι χήρες, (να) κλαίν' κι οι παντρεµένες; για όσους 
παραπονιούνται, ενώ δεν υπάρχει πραγµατικός λόγος για κάτι τέτοιο 
(ε) µαύρη χήρα βλ. λ. µαύρος (πβ. λ. ζωντοχήρα) (στ) σαν τη χήρα στο 
κρεβάτι για πρόσωπο που ανυποµονεί, βιάζεται πολύ (για κάτι): Πώς 
κάνεις έτσι; ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. ουσιαστικοπ. θηλ. επιθ. *ghe-ro- (επίθηµα -ro-) < I.E. 
*ghë- «είµαι κενός - λείπω, εγκαταλείπω», πβ. σανσκρ. jâhâti «εγκα-
ταλείπει, φεύγει», αρχ. γερµ. gân «πηγαίνω», γοτθ. gaidw «έλλειψη» 
κ.ά. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι η λ. προσδιόριζε αρχικώς µόνο τη γυναί-
κα που έχει στερηθεί τον σύζυγο της, το δε αρσ. χήρος απαντά για 
πρώτη φορά στον Αριστοτέλη µε αναφορά κυρ. σε ζώα, αργότερα δε 
και στον άνδρα. Η φρ. ο οβολός (ή το δίλεπτο) τής χήρας αναφέρεται 
στο περιστατικό κατά το οποίο ο Ιησούς επαίνεσε µια φτωχή χήρα, 
επειδή συνεισέφερε στο χρηµατοφυλάκιο τού ναού το ασήµαντο πο-
σόν των δύο λεπτών, που όµως αποτελούσε όλη την περιουσία της 
(Κ.∆. Λουκ. 21, 1-4)]. 

χηράµενος, -η, -ο → χηρευάµενος 
χηρεία (η) [αρχ.] 1. το να είναι κανείς χήρος, το να έχει χάσει τον/τη 

σύζυγο του 2. το να µένει θέση ή αξίωµα κενό. Επίσης χηρεµός (ο) 
(σηµ. 11 

χηρευάµενος, -η, -ο (λαϊκ.) ο χήρος (βλ.λ.). Επίσης χηράµενος. 
[ETYM ✈  Χηρεύω + -άµενος, κατά τις µτχ. ιστ-άµενος, ιπτ-άµενος 
κ.ά., πβ. κ. λεγ-άµενος]. 

χηρεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µτχ. ενεστ. χηρεύων, -ούσα, -ον | χήρεψα} 1. 
χάνω τον/τη σύζυγο µου λόγω θανάτου: στους δύο µήνες απ'όταν πα-
ντρεύτηκε, χήρεψε 2. (µτφ.) (για θέση ή αξίωµα) µένω κενός: η θέση 
έχει χηρέψει από καιρό, αλλά κανείς δεν δέχεται να την αναλάβει. 

χήρος (ο) ο άνδρας τού οποίου η σύζυγος έχει πεθάνει. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
χήρος, ουσιαστικοπ. αρσ. τού επιθ. χήρος «στερηµένος, έρηµος»^ 
χήρα (βλ.λ.)]. 

χθαµαλός, -ή, -ό (αρχαιοπρ.) αυτός που δεν έχει µεγάλο ύψος, χαµη-
λός ANT. ψηλός. — χθαµαλότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *ghdhm-, συνεσταλµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στη λ. 
χθων (βλ.λ.), µε παραγ. επίθηµα -αλός, πβ. κ. άπ-αλός, όµ-αλός]. 

χθες | χτες κ. εχθές [µτγν.] | εχτές επίρρ. 1. την αµέσως προηγούµενη 
µέρα: ~ γύρισα από το ταξίδι και σήµερα άρχισα δουλειά || ~ το βράδυ 
| το πρωί ΣΥΝ. (λαϊκ.) ε)ψ)ές ΑΝΤ. σήµερα, αύριο· ΦΡ. χθες-προχθές τις 
τελευταίες δύο-τρεις µέρες, χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς: ~ 
ήµαστε µαζί και τα λέγαµε ΣΥΝ. τις προάλλες, τώρα τελευταία 2. 
(συνεκδ.) στο πολύ πρόσφατο παρελθόν: µέχρι ~ αγαπιόντουσαν και 
τώρα δεν µιλιούνται 3. χθες (το) το παρελθόν: το ~, το σήµερα και το 
αύριο τής ελληνικής γλώσσας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ., τού οποίου το συµφωνικό σύµπλεγµα χθ- προξενεί 
ερµηνευτικά προβλήµατα. Ορισµένοι µελετητές επιχείρησαν να ανα-
λύσουν το επίρρ. έτσι, ώστε να αποτελείται από ένα δεικτικό πρόθε-
µα ακολουθούµενο από την I.E. ρίζα µε τη σηµ. «ηµέρα»: χθες < 
*gh(i/e)-djes, πβ. σανσκρ. hyâh «χθες», αλβ. dje, λατ. heri (> γαλλ. hier, 
ισπ. ayer), αρχ. γερµ. kestre (> γερµ. gestern), αρχ. αγγλ. geostra-daeg (> 
αγγλ. yester-day) κ.ά. Παρότι οι εν λόγω συνδέσεις θεωρούνται γενι-
κά σωστές, η µορφολ. ποικιλία των τ. οδήγησε σε νεότερη υπόθεση, 
κατά την οποία χθες < *gzh(y)-es, µηδενισµ. βαθµ. I.E. θ. *gzhey-, 
πράγµα που ερµηνεύει ικανοποιητικά τα σανσκρ. hyâh (< *ghyés-), 
λατ. her-i (< *ghes-, µε απλοποίηση), αρχ. ιρλ. (in-)de (< *gzh-e(s)-), και 
εν τέλει φαίνεται οικονοµικότερη. ∆εν γίνεται πλέον αποδεκτή η 
υποθ. περί θ. *dhghes- (µε µετάθεση των συµφώνων)]. 

χθεσινοβραδινός, -ή, -ό [1885] κ. χτεσινοβραδινός αυτός που 
συντελέστηκε το προηγούµενο βράδυ ή σχετίζεται µε αυτό: ~ είδηση 
| συµβάν | συγκέντρωση. 

χθεσινός, -ή, -ό [µτγν.] κ. χτεσινός 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
προηγούµενη ηµέρα: η ~ µέρα κύλησε δύσκολα 2. αυτός που δεν εί-
ναι καινούργιος, επίκαιρος ή φρέσκος: ~ φαγητό || Αυτά είναι ~ νέα! 
Τίποτα καινούργιο έχεις να µου πεις; · 3. αυτός που είναι πολύ νέος ή 
πολύ πρόσφατος: ~ υπάλληλος κι έχει και διεκδικήσεις; || η λαθρο-
µετανάστευση δεν είναι - φαινόµενο, υπάρχει από παλιά ΣΥΝ. νέος 
ΑΝΤ. παλιός. 

χθόνιος, -α (λόγ. -ία), -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γη ή προέρχε- 

ται από τη γη: ~ δυνάµεις 2. αυτός που ζει κάτω από τη γη: ~ θεοί | 
θεότητες | δαίµονες ΣΥΝ. υποχθόνιος, υπόγειος ΑΝΤ. επίγειος, υπέρ-
γειος, ουράνιος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < χθων, -νός (βλ,λ.). Η λ. συνδ. µε σανσκρ. ksâmyah «χοϊ-
κός, γήινος», αρχ. ιρλ. duine, ουαλ. dyn «άνθρωπος»]. 

χθων (η) {χθον-ός, -α | χωρ. πληθ.) (αρχαιοπρ.) 1. η γη, το έδαφος, το 
ίδιο το χώµα: αρχαία ~ 2. ΜΥΘΟΛ. Χθων (η) η θεότητα που αποτελεί 
προσωποποίηση τής Γης, ταυτίζεται µε τη Γαία και θεωρείται µητέ-
ρα των Τιτάνων και των Γιγάντων, των Σειρήνων και τού Τυφώνα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που συνδ. µε σανσκρ. ksäh «γη, έδαφος», ιρλ. dû, λατ. 
humus, πολ. ziemy, αλλά η µορφολογική ποικιλία δεν επιτρέπει τον 
ακριβή προσδιορισµό τής κοινής I.E. ρίζας. Συνήθως διατυπώνεται η 
άποψη περί αναγωγής σε θ. *gzh-, από όπου προήλθαν µε απλοποίη-
ση οι ανωτέρω τ., αλλά αυτό θα άφηνε εκτός συστήµατος τους χεττ. 
τ. tekan, taknas, τοχ. tkam, tkanis (ίδια σηµ.). Έτσι, έχει προταθεί I.E. 
ρίζα *dheghom- (δισύλλ.), µε µηδενισµ. το πρώτο φωνήεν και αντιµε-
τάθεση: *(dh)gh-om- > *ghdh-om-, άποψη αρκετά ικανοποιητική, αν 
και ορισµένοι θεωρούν ότι η ρίζα *ghdh- είναι η αρχική. Ούτως ή άλ-
λως οι συγγενείς τ. επιβάλλουν την αποδοχή αρχικού θ. µε ληκτικό -
m-, βλ. κ. χθαµ-αλός]. 

χι (το) → χει 
χιάζω ρ. µετβ. {χίασ-α, -τηκα, -µένος) 1. χαράζω σε (κάτι) γραµµές 

που σχηµατίζουν «Χ» 2. χωρίζω (κάτι) σε σχήµα Χ 3. βάζω (ένα 
πράγµα) πάνω σε (άλλο), µε τρόπο ώστε να σχηµατίζουν Χ. [ETYJdi 
µτγν. < αρχ. χϊΙ χει]. 

χιασµός (ο) [µτγν.] το χιαστό σχήµα. 
χιαστί επίρρ. (λόγ.) σε σχήµα Χ: τοποθετήστε τις λωρίδες ~ || τοποθέ-

τησαν τα όπλα ~ ΣΥΝ. σταυροειδώς, σταυρωτά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < χιάζω + επιρρ. κατάλ. -ί, πβ. κ. ίππαστ-ί]. 

χιαστός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχηµατίζει Χ, τού οποίου τα µέλη 
διασταυρώνονται ΣΥΝ. σταυροειδής, σταυρωτός 2. ΓΛΩΣΣ. χιαστό 
σχήµα το ρητορικό σχήµα κατά το οποίο δύο προτάσεις παρουσιά-
ζουν την ίδια συντακτική και σηµασιολογική δοµή, αλλά οι όροι τής 
µιας πρότασης είναι σε αντίστροφη θέση από αυτούς τής άλλης, π.χ.: 
οι γονείς χαίρονται τα παιδιά και τα παιδιά τους γονείς || «η Γκιώνα 
λέει τής Λιάκουρας κι η Λιάκουρα τής Γκιώνας» (δηµοτ. τραγ.) || «µέ-
ρα και νύχτα περπατεί, νύχτα και µέρα λέει» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. χια-
σµός. 

χιβαδα (η) -+ αχηβάδα 
Χιλή (η) (ισπ. Republica de Chile = ∆ηµοκρατία τής Χιλής) κράτος τής 

Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα το Σαντιάγο, επίσηµη γλώσσα την Ισπα-
νική και νόµισµα το πέσο. — Χιλιανός [1891] κ. (λαϊκ.) Χιλιανός (ο), 
Χιλιανή (η), χιλιάνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Chili (οπτικό δάνειο) < ισπ. Chile, αγν. 
ετύµου, ίσως ανάγεται σε ινδιάνικη λ.]. 

χίλια (το) {άκλ.} εννιακόσια ενενήντα εννέα συν ένα, ο αριθµός 1.000 
(βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνίζηση. [ΕΤΥΜ 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. χίλιοι (βλ.λ.)]. 

χιλιάδα (η) 1. το σύνολο που αποτελείται από χίλια αντικείµενα ή µο-
νάδες: µία - διαφηµιστικά έντυπα || κόστος τριών ~ δραχµών 2. ΜΑΘ. 
το σύνολο των χιλίων µονάδων, το οποίο µε τη σειρά του θεωρείται 
νέα µονάδα: να βρεθούν οι µονάδες, οι δεκάδες, οι εκατοντάδες και οι 
- των παρακάτω αριθµών 3. χιλιάδες (οι) (α) πάρα πολλοί | -ές | -ά: 
έχω ~ πράγµατα στο κεφάλι µου || έχω ~ υποθέσεις να τακτοποιήσω || 
του τα 'χω πει ~ φορές και δεν λέει να τα καταλάβει ΣΥΝ. άπειρος 
ΑΝΤ. λίγος (β) (ενν. δραχµές) πάρα πολλά χρήµατα: το δώρο κόστισε ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χιλιάς, -άδος < χίλιοι (βλ.λ.)]. 

χιλιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {χίλιασα} ♦ 1. (αµετβ.) γίνοµαι ή εί-
µαι χιλίων χρόνων ΦΡ. (ευχετ.) να ταχιλιάσ-εις | ·ετε (ως ευχή σε γε-
νέθλια) να ζήσεις | ζήσετε χίλια χρόνια, να ζήσεις | ζήσετε πολύ: Χρό-
νια πολλά! ~! (πβ. να τα εκατοστήσεις | -ετε) ♦ (µετβ.) 2. αυξάνω (κά-
τι), ώστε να φθάσει να αντιστοιχεί ποσοτικά µε τον αριθµό 1.000 3. 
(κατ' επέκτ.) αυξάνω (κάτι) σε πολύ µεγάλο αριθµό. 

χιλιάκις επίρρ. → χιλιο-, -άκις 
χιλιάκριβος, -η, -ο πάρα πολύ σηµαντικός συναισθηµατικά, πάρα 

πολύ αγαπητός: - µου αγάπη ΣΥΝ. µυριάκριβος, µονάκριβος, πολυα-
γαπηµένος. 

χιλιαπλάσιος, -α, -ο κ. χιλιοπλάσιος → χιλιο-, -πλάσιος 
χιλιάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. µηχανή χιλίων κυβικών εκατο-

στών 2. (παλαιότ.) δοχείο (συνήθ. νερού, κρασιού ή λαδιού) µε χωρη-
τικότητα δυόµισι οκάδες (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < χίλια + 
παραγ. επίθηµα -άρα (βλ.λ.)]. 

χιλιάρικο (το) 1. χαρτονόµισµα αξίας χιλίων δραχµών ΣΥΝ. (επίσ.) χι-
λιόδραχµο, (αργκό) χήνα 2. (παλαιότ.) δοχείο (συνήθ. νερού, κρασιού 
ή λαδιού) µε χωρητικότητα δυόµισι οκάδες (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). — 
(υποκ.) χιλιάρικα κι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < χίλιες (δραχµές) + 
παραγ. επίθηµα -άρικο (βλ.λ.)]. 

χιλιάρικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που αποτελείται από χίλιες µονάδες, 
από χίλια µέρη. [ΕΤΥΜ. < χίλια + παραγ. επίθηµα -άρικος, πβ. κ. 
(ε)κατοστ-άρικος]. 

χιλιαρχία (η) [αρχ.] {χιλιαρχιών} 1. στρατιωτικό σώµα που αποτε-
λείται από χίλιους στρατιώτες 2. το να είναι κανείς χιλίαρχος. 

 

χιλιο- α' συνθετικό (δηλώνει υπερβολή) 
χιλιο-βασανισµένος, -η, -ο χιλιο-
γραµµένος, -η, -ο χιλιο-διαβασµένος. -
η, -ο χιλιο-ζωγραφισµένος, -η, -ο χιλιο-
ιδρωµένος, -η, -ο χιλιο-µαγειρεµένος, -
η, -ο 

χιλιο-µανταρισµένος, -η, -e 
χιλιο-µετρηµένος, -η, -ο 
χιλιο-µπαλλωµένος, -η, -ο 
χιλιο-ξακουσµένος, -η, -ο 
χιλιο-παιγµένος, -η, -ο 
χιλιο-περπατηµένος, -η, -ο 

χιλιο-ραµµένος, -η, -ο χιλιο-
σταυρωµένος, -η, -ο χιλιο-
στερηµένος, -η, -ο χιλιο-
σφουγγαρισµένος, -Π. -ο χιλιο-
οχεδιασµένος, -η, -ο χιλιο-
τρανουδισµένος, -η, -ο 

χιλιο-τρακαρισµένος, -η, -ο 
χιλιο-φιληµένος, -η, -ο 
χιλιο-χαρανµένος, -η, -ο 
χιλιο-χτυπηµένος, -η, -ο 



χιλίαρχος 1951 χιµαιρικός 
 

χιλίαρχος (ο) {χιλιάρχ-ου | -ων, -ους} ο διοικητής σώµατος αποτελούµενου από 
χίλιους στρατιώτες: Ρωµαίος ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < χιλι)ο)- + -άρχος < άρχω]. 

χιλιασµος (ο) δοξασία η οποία χαρακτηρίζεται από την προσδοκία τής επίγειας 
βασιλείας τού Μεσσία, που θα διαρκέσει χίλια χρόνια και θα ολοκληρωθεί µε 
τη ∆ευτέρα Παρουσία. — χιλιαστής (ο) [µτγν.], χιλιάστρια (η), χιλιαστικός, -
ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. χιλιαστής < χιλιάζω «είµαι χιλίων ετών» < αρχ. χίλιοι]. 

χιλιετηρίδα (η) 1. η συµπλήρωση περιόδου χιλίων ετών και ο εορτασµός τής 
επετείου αυτής 2. το διάστηµα χιλίων ετών ΣΥΝ. χιλιετία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ετία. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. χιλιετηρίς, -ίδος < χιλι)ο)- + -ετηρίς < έτος]. 

χιλιετής, -ής, -ές {χιλιετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που διαρκεί χίλια 
χρόνια: η ~ παρουσία τού Βυζαντίου ΣΥΝ. χιλιόχρονος.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. [ΕΤΎΜ. αρχ. < χιλι)ο)- + -ετής < έτος]. 

χιλιετία (η) [µτγν.] {χιλιετών} το χρονικό διάστηµα χιλίων ετών: «Η βυζαντινή 
~» (τίτλος βιβλίου τού H.-G. Beck) ΣΥΝ. χιλιετηρίδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ετία, 
συνίζηση. 

χιλιο- κ. χιλιό- κ. χιλι- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται 
αριθµητικά µε τον αριθµό χίλια (1.000): χιλιό-χρονος 2. έχει γίνει αµέτρητες 
φορές: χιλιο-τραγουδισµένη, χιλιο-ειπωµένο. [ΕΤΎΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (λ.χ. αρχ. χιλι-ετής), που προέρχεται από το επίθ. χίλιοι (βλ.λ.). 
Χρησιµοποιείται επίσης ως απόδ. τού kilo- (< χίλιοι) σε ελληνογενείς ξέν. 
όρους, πβ. αγγλ. kilogramme «χιλιόγραµµο», kilo-metre «χιλιόµετρο»]. 

χιλιόγραµµο (το) [1801] {χιλιογράµµ-ου | -ων} (επίσ.) η µονάδα µετρήσεως 
(τού βάρους ή τής µάζας) που ισοδυναµεί µε 1.000 γραµµάρια και ανήκει στο 
∆ιεθνές Σύστηµα ΣΥΝ. κιλό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
kilogramme]. 

χιλιογραµµόµετρο (το) [1876] {χιλιογραµµοµέτρ-ου | -ων} ΦΥΣ. (πα-λαιότ.) 
µονάδα µέτρησης τής ροπής µιας δύναµης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. kilogrammètre]. 

χίλιόδραχµο (το) [1865] {χιλιοδράχµ-ου | -ων} (επίσ.) το χαρτονόµισµα των 
χιλίων δραχµών ΣΥΝ. χιλιάρικο. 

χιλιοειπωµένος, -η, -ο αυτός που έχει ειπωθεί πολλές φορές και συ-νήθ. έχει 
καταντήσει κουραστικός: ~ ιστορία | αστείο | ανέκδοτο | φράση | κλισέ. 

χιλιοευχαριστώ ρ. µετβ. {χιλιοευχαριστείς... | χιλιοευχαρίστησα} εκδηλώνω 
µεγάλη ευγνωµοσύνη σε (κάποιον που µου προσφέρει κάτι): σας ~ που µε 
φέρατε στο σπίτι ANT. χιλιοπαρακαλώ. 

χίλιοι, -ιες, -ια {χιλίων} 1. αυτός που ανέρχεται ποσοτικά στον αριθµό χίλια 
(1.000): - στρατιώτες | έντυπα | θέσεις (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.(· ΦΡ. (λόγ.) επί 
τοις χιλίοις | (καθηµ.) στα χίλια για να δηλωθεί το ποσοστό επί χιλίων 
µονάδων στο οποίο γίνεται αναφορά (κυριολεκτικά ή µεταφορικά): δεν έχει 
πιθανότητες ούτε ένα ~ να γλυτώσει 2. (επιτατ.) πάρα πολλοί, αναρίθµητοι: ~ 
φορές σ' το έχω πει να προσέχεις, αλλά εσύ δεν βάζεις µυαλό || µε τα - ζόρια 
(πολύ δύσκολα) || µε τα ~ βάσανα (πολύ δύσκολα) || - ευχαριστώ | παρακάλια 
ΣΥΝ. άπειρος, αναρίθµητος ΑΝΤ. λίγος· ΦΡ. (α) χίλια δυο πολλά και διάφορα: 
µας είπε ~ πράγµατα απ' τα ταξίδια του (β) Χίλιες και µια νύχτες συλλογή από 
παραµύθια, µύθους, περιπέτειες και ερωτικές ιστορίες, µε περσική και ινδική 
προέλευση, που έγιναν γνωστά από την αραβική τους µετάφραση µετά τον 
16ο αι. (γνωστότερα είναι: Ο Σεβάχ ο θαλασσινός, Το λυχνάρι τού Αλλαντίν, Ο 
Αλή Μπαµπά και οι σαράντα κλέφτες κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *χέσλιοι (πράγµα που ερµηνεύει τους διαλεκτ. τ.: ιων. χείλιοι, 
δωρ. χήλιοι, αιολ. χέλλιοι) < I.E. *gheslo- «χίλιοι». Ωστόσο, δυσκολίες 
προκαλεί η επιχειρηθείσα σύνδεση µε τα συνώνυµα σανσκρ. sahâsram, αβεστ. 
hazarjram, αφού δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια από τις προτεινόµενες ετυµολ. 
πορείες. Η εκδοχή τής ανάλυσης sahas-ra < *seghes-lo, που θα οδηγούσε σε 
συσχέτιση µε τη ρίζα *segh- τού ρ. έχω, είναι µορφολογικώς απρόσφορη. Κατ' 
άλλη άποψη, ο σανσκρ. τ. πρέπει να αναλυθεί ως sa-hasra < *srn-gheslo-, 
όπου το *sm- αποτελεί τη συνεσταλµ. βαθµ. τού προθέµατος sa- (πβ. κ. ε-
κατόν, τοχ. sas «ένα»). Αν και η δεύτερη υπόθεση φαίνεται πιο πιθανή, η I.E. 
δεν διέθετε κοινή ρίζα µε τη σηµ. «χίλιοι»]. 

χιλιόκυκλος (ο) {-ου κ. -ύκλου | -ων κ. -ύκλων, -ους κ. -ύκλους) ΦΥΣ.-ΠΛΗΡΟΦ. 
µονάδα συχνότητας που ισούται µε χίλια χερτς (βλ.λ.)· το κιλοχέρτς. [ΕΤΎΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. kilocycle]. 

χίλιόλιτρο (το) [1856] {χιλιολίτρ-ου | -ων} µονάδα µέτρησης όγκου και 
χωρητικότητας, που αντιστοιχεί σε χίλια λίτρα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. kilolitre]. 

χιλίοµετρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µέτρηση µιας απόστασης 
σε χιλιόµετρα. 

χιλιοµετρητής (ο) όργανο µε το οποίο µετρείται µια απόσταση σε χιλιόµετρα 
ΣΥΝ. κοντέρ. 

χιλιοµετρικός, -ή, -ό [1833] αυτός που µετρείται ή υπολογίζεται σε χιλιόµετρα: 
~ απόσταση. — χιλιοµετρικά επίρρ. 

χιλιόµετρο (το) {χιλιοµέτρ-ου | -ων} (συντοµ. χλµ.) µονάδα µήκους που 
αντιστοιχεί σε χίλια µέτρα και χρησιµοποιείται για τη µέτρηση µεγάλων 
αποστάσεων ΦΡ. (σκωπτ.) όρθιο χιλιόµετρο για πολύ ψηλό άνθρωπο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. kilomètre]. 

χιλιοµετροδείκτης (ο) {χιλιοµετροδεικτών} οδικό σήµα στο πλάι των µεγάλων 
εθνικών ή διεθνών οδών, µε το οποίο δηλώνεται το τέλος ή το µέσο κάθε 
χιλιοµέτρου και στο οποίο αναγράφεται -στην πρώτη περίπτωση- η απόσταση 
τού σηµείου αυτού από την αρχή τής 

µέτρησης. 
χιλιοπαρακαλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {χιλιοπαρακαλ-άς κ. -είς... | χιλιο-παρακάλεσ-

α, -τηκα, -µένος) ζητώ ικετευτικά (κάτι): τον χιλιοπαρα-κάλεσα, χρυσό τον 
έκανα- ούτε να µ ' ακούσει δεν ήθελε! ΣΥΝ. θερµο-παρακαλώ, ικετεύω. 

χιλιοπλάσιος, -α, -ο ~» χιλιαπλάσιος 
χιλιοστηµόριο (το) [1856] {χιλιοστηµορί-ου | -ων} 1. το ένα από τα χίλια ίσα 

µέρη στα οποία µοιράζεται ένα σώµα ή µια ποσότητα ΣΥΝ. χιλιοστό 2. 
(συνεκδ.-µτφ.) πάρα πολύ µικρή ποσότητα: ~ αγάπης | ενδιαφέροντος. [ΕΤΥΜ. 
< χιλιοστός + µόριο, πβ. κ. πολλοστη-µόριο]. 

χιλιοστό (το) → χιλιοστός 
χιλιοστό- κ. χιλιοστό- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων οι οποίες 

δηλώνουν τη διαίρεση ορισµένης µονάδας σε 1.000 ίσα µέρη: χιλιοστό-µετρο. 
[ΕΤΎΜ. Α' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που απαντά σε µετάφρ. δάνεια ως απόδ. 
τού διεθν. muli-, λ.χ. γαλλ. milli-gramme]. 

χιλιοστόβαρο (το) ΝΑΥΤ. µονάδα µετρήσεως τής ατµοσφαιρικής πίεσης. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. millibar (νόθο συνθ.) < muli- (< λατ. 
mille «χίλιοι») + -bar < βάρος]. 

χιλιοστόγραµµο (το) [1866] (χιλιοστογράµµ-ου | -ων} µονάδα µετρήσεως τού 
βάρους που ισοδυναµεί µε το ένα χιλιοστό τού γραµµαρίου: κάθε δισκίο 
περιέχει ένα ~ τής τοξικής ουσίας ΣΥΝ. µιλι-γκράµ. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. milligramme (νόθο συνθ.) < milli-(< λατ. 
mille «χίλιοι) + -gramme < γράµµα]. 

χιλιοστολιτρο (το) {χιλιοστολίτρ-ου | -ων} µονάδα µετρήσεως τού όγκου 
(υγρών και αερίων) που ισοδυναµεί µε το ένα χιλιοστό τού λίτρου. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. millilitre (νόθο συνθ.) < milli-(< λατ. 
mille «χίλιοι») + -litre (< αρχ. λίτρα)]. 

χιλιοστόµετρο (το) [1839] (χιλιοστοµέτρ-ου | -ων} µονάδα µετρήσεως τού 
µήκους που ισοδυναµεί µε το ένα χιλιοστό τού µέτρου ΣΥΝ. µιλιµέτρ, 
χιλιοστό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. millimètre (νόθο συνθ.) < milli-(< λατ. 
mille «χίλιοι») + mètre (< αρχ. µέτρον)]. 

χιλιοστός, -ή, -ό (επίσης γράφεται 1000ός στην αραβική αρίθµηση, Α ή ,α στην 
ελληνική και Μ στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό 
χίλια (1.000): ο ~ πελάτης µας κερδίζει πολύτιµα δώρα 2. (συνεκδ.) αυτός που 
έχει επαναληφθεί πάρα πολλές φορές: για ~ φορά σού το λέω! ΣΥΝ. 
πολλοστός, εκατοστός 3. χιλιοστό (το) (α) καθένα από τα χίλια ίσα µέρη, στα 
οποία διαιρείται ένα σύνολο ΣΥΝ. χιλιοστηµόριο (β) καθεµία από τις χίλιες 
υποδιαιρέσεις τού µέτρου ΣΥΝ. χιλιοστόµετρο, µιλιµέτρ (γ) ΣΤΡΑΤ. η µονάδα 
µέτρησης γωνιών στο πυροβολικό (δ) ΜΕΤΕΩΡ. µονάδα οργάνου για τη 
µέτρηση τού ύψους των κατακρηµνισµάτων που έπεσαν σε ένα δεδοµένο 
σηµείο κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου: η συνεχής 
και ήρεµη βροχή πέφτει µε ρυθµό 5 χιλιοστών ανά ώρα || «70 χιλιοστά βροχής 
σε ένα δωδεκαήµερο προκάλεσαν πληµύρες» (εφηµ.) (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < χίλιοι + παραγ. επίθηµα -οστός, κατ' αναλογίαν προς το είκοσ-
τός (πβ. κ. εκατοστός}]. 

χιλιοφορεµένος, -η, -ο αυτός που έχει φορεθεί πολλές φορές και έχει φθαρεί (το 
υλικό του) ή έχει κουράσει αυτόν που τον φορά: ~ ρούχο | (µτφ.) ιδέες ΣΥΝ. 
πολυφορεµένος. 

χιλιόχρονα (τα) → χιλιο-, -χρονα 
χιλιοχρονίτικος, -η, -ο 1. αυτός που ζει ή διαρκεί χίλια χρόνια ΣΥΝ. χιλιόχρονος 

2. ο πολύ παλιός: Αυτό το ~ σακάκι θα φορέσεις; Τόσα καινούργια ρούχα έχεις! 
χιλιόχρονος, -η, -ο [1831] 1. αυτός που ζει ή διαρκεί χίλια χρόνια: ~ δέντρο | 

ιστορία ΣΥΝ. χιλιετής, χιλιοχρονίτικος 2. (ευχετ.) να ζήσεις | ζήσετε πολλά 
χρόνια: ~! Να σε χαίρονται οι δικοί σου! ΣΥΝ. πολύχρονος. 

χιλιοψηφιολέξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} ΠΛΗΡΟΦ. µονάδα µέτρησης 
µεγέθους αρχείου που αντιστοιχεί σε 1.024 χαρακτήρες ή ψηφιολέξεις (bytes). 

Χιλων (ο) {Χίλων-ος, -α) ο Λακεδαιµόνιος· ένας από τους επτά σοφούς τής 
αρχαιότητας, περίφηµος για τα αποφθέγµατα του (6ος αι. π.Χ.). Επίσης 
Χίλωνας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < χιλός «χλωρό χόρτο χρησιµοποιούµενο κυρ. ως 
τροφή αλόγων», αγν. ετύµου]. 

χίµαιρα (η) {χιµαιρών} 1. προϊόν τής φαντασίας, επιθυµία που δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί: κυνηγώ χίµαιρες || η ~ τού απολύτου | τού καλού | τής ευτυχίας 
| τού ιδανικού συντρόφου ΣΥΝ. ουτοπία, αυταπάτη · 2. ΒΙΟΛ. κάθε οργανισµός ή 
ιστός που έχει προκύψει από τον συνδυασµό δύο ή περισσοτέρων τύπων 
κυττάρων µε άλλη γενετική προέλευση · 3. ΖΩΟΛ. ψάρι που ζει σε µεγάλα 
βάθη µε παράξενη όψη, µακρόστενο σώµα, ασηµί ή σκούρο χρώµα και µε ουρά 
που µοιάζει µε µαστίγιο 4. ΜΥΘΟΛ. (µε κεφ.) τέρας µε σώµα λιονταριού, από τη 
ράχη τού οποίου εκφυόταν λαιµός και κεφάλι κατσίκας, ενώ η ουρά του 
κατέληγε σε κεφάλι φιδιού- το σκότωσε ο Βελλερεφόντης. [ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που 
συνδ. µε το αρχ. ουσ. χίµαρος «τράγος» και ανάγεται σε *χίµαρ-}α < *ghim-r-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gheim- «χειµώνας» (βλ. λ. χειµώνας), πβ. αρµ. jmefn 
«χειµώνας», διαλεκτ. νορβ. gimber «προβατίνα που δεν έχει αποκτήσει µικρά», 
λατ. bïmus «διετής» (για ζώα) (< *bi-himos) κ.ά.]. χιµαιρικός, -ή, -ό [1855] 1. 
αυτός που αποτελεί προϊόν τής φαντασίας: τον κυνηγούν ~ µορφές και 
ανείπωτοι εφιάλτες ΣΥΝ. φανταστικός, ψεύτικος ΑΝΤ. πραγµατικός, αληθινός 2. 
αυτός που δεν µπορεί 
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να πραγµατοποιηθεί, που δεν είναι εφαρµόσιµος: - όνειρα | ελπίδες | 
προσδοκίες | στόχοι ΣΥΝ. απραγµατοποίητος, ουτοπικός ΑΝΤ. πραγµα-
τοποιήσιµος, ρεαλιστικός. — χιµαιρικ-ά | -ώς [1888] επίρρ. 

χιµαιροκυνηγός (ο) (µτφ.-λογοτ.) αυτός που προσπαθεί να πραγµατοποιήσει 
ουτοπικά πράγµατα ή επιθυµίες. 

χίµετλθ(ν) (το) {χιµέτλ-ου | -ων} ΙΑΤΡ. (αρχαιοπρ. συνήθ. στον πληθ. χίµετλα) 
οι χιονίστρες. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. χίµετλον < θ. χιµ- (< *ghim-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gheim- 
«χειµώνας», πβ. σανσκρ. ηίπιά«κρύο, χιόνι», λατ. bïmus < *bi-himus «διετής, 
δηλ. αυτός που πέρασε δύο χειµώνες» κ.ά.) + παραγ. επίθηµα -ε-θλον | -ε-
τλον]. 

χψίζω ρ. → χυµώ 
χιµπαντζής κ. χιµπατζής (ο) {χιµπαντζήδες} 1. ανθρωποειδής πίθηκος που ζει 

στην τροπική Αφρική, έχει ευκίνητα χείλη και χέρια, είναι έξυπνο ζώο, 
εξηµερώνεται εύκολα και είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής σε τσίρκα και 
ζωολογικούς κήπους 2. (µτφ.) πολύ άσχηµος άνθρωπος: τέτοια κούκλα να 
κυκλοφορεί µ' έναν κακάσχηµο, µ'έναν ~! ΣΥΝ. πιθηκοµούρης, τέρας ΑΝΤ. 
κούκλος. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. chimpanzee (οπτικό δάνειο) < chimpenzi | kimpenzi, από 
διαλεκτ. τ. τής γλώσσας τού Κονγκό]. 

χιµώ ρ. → χυµώ 
hinc et nunc λατ. (προφέρεται χινκ ετ νουνκ) ελλην. εδώ και τώρα' αυτή τη 

συγκεκριµένη στιγµή, αµέσως. 
χινοπωριάτικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που σχετίζεται µε το φθινόπωρο: ~ ήλιος | 

θάλασσα | βροχή ΣΥΝ. φθινοπωρινός. — χινοπωριάτικα επίρρ. 
χινόπωρο (το) (λαϊκ.) το φθινόπωρο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < φθινόπωρο, 

µε την παρετυµολ. επίδρ. τού ρ. χύνω]. 
χιονάνθρωπος (ο) {-ου κ. -ώπου | -ων κ. -ωπων, -ους κ. -ώπους} 1. οµοίωµα 

ανθρώπου που κατασκευάζεται από χιόνι: ένας ~ µε µύτη ένα καρώτο, µάτια 
από κουµπιά και καπελάκι στο κεφάλι 2. χιονάνθρωπος των Ιµαλαΐων το 
τερατώδες πλάσµα στο οποίο απέδωσαν ίχνη που έµοιαζαν µε τεράστιες 
πατηµασιές στην περιοχή όπου τα χιόνια δεν λειώνουν ποτέ ΣΥΝ. γέτι. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. snow-man]. 

χιονάτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει το άσπρο χρώµα τού χιονιού: ~ 
ασπρόρουχα ΣΥΝ. χιονόλευκος, κάτασπρος, πάλλευκος ANT. κατάµαυρος. 

χιονένιος, -ια, -ιο αυτός που µοιάζει µε χιόνι, που έχει το λευκό χρώµα τού 
χιονιού ή είναι φτειαγµένος από χιόνι. 

χιόνι (το) {χιον-ιού | -ιών} 1. το καιρικό φαινόµενο κατά το οποίο οι υδρατµοί 
τής ατµόσφαιρας παγώνουν, παίρνουν τη µορφή κρυστάλλων και 
συνενώνονται σε νιφάδες πέφτοντας στη γη 2. (συνεκδ.) οι ίδιες οι νιφάδες, 
αλλά και το στρώµα που σχηµατίζουν πάνω στην επιφάνεια τής γης: ρίχνει | 
πέφτει βαρύ ~ || αποκλειστήκαµε από τα ~ || κάτασπρο | πυκνό | λασπωµένο | 
ψιλό | µαρτιάτικο ~ || σωρός από ~ || σκι στο ~· ΦΡ. (α) (παροιµ.) µαθηµένα τα 
βουνά στα I an' τα χιόνια βλ. λ. βουνό (β) σαν τα χιόνια! για κάποιον που 
κάνει την εµφάνιση του µετά από µεγάλη απουσία 3. ΜΕΤΕΩΡ. γραµµή 
διαρκούς | αιώνιου χιονιού το χαµηλότερο σηµείο πάνω από το οποίο το χιόνι 
δεν λειώνει ποτέ, ούτε καν στη διάρκεια τού καλοκαιριού 4. (µτφ. στην 
τηλεόραση) το σύνολο των παρασίτων που εµφανίζονται στην οθόνη σαν 
µικρές κουκκίδες λόγω τής κακής µετάδοσης ή λήψης τού σήµατος, µε 
αποτέλεσµα να µη βλέπει κανείς καθαρά την εικόνα 5. (µτφ. ως επίθ.) (α) 
αυτός που είναι εξαιρετικά άσπρος: ασπρόρουχα ~ || µαλλιά ~ ΣΥΝ. 
κάτασπρος, ολόλευκος, χιονάτος (β) αυτός που είναι ενοχλητικά κρύος, 
ψυχρός: ~ είναι τα χέρια σου. Έλα να ζεσταθείς! ΣΥΝ. µπούζι, πάγος, ψυγείο. 
— (υποκ.) χιονάκι (το), χιονοειδής, -ής, -ές [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. χιόνιον, υποκ. τού αρχ. χιών, -όνος < *χιώµ < *gh(i)yom- 
(µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gheim- «χειµώνας»), που συνδ. µε αρ_µ. jiwn 
«χιόνι», λατ. hiems «χειµώνας» κ.ά. Βλ. κ. χειµώνας]. 

χιονιάς (ο) {χιονιάδες} πολύ βαρύς καιρός που συνοδεύεται από χιονοπτώσεις: 
το γύρισε σε ~ (ο καιρός) ΣΥΝ. χιονιστής. Επίσης χιονιά (η)·, 

χιονίζει ρ. αµετβ. απρόσ. [αρχ.] {χιόνισ-ε, -µένος} πέφτει χιόνι: ~ από νωρίς, 
αλλά δεν λέει να το στρώσει || χιονισµένα βουνά | κορφές (που έχουν καλυφθεί 
από χιόνι). 

χιονιστής (ο) [1816] 1. πολύ βαρύς καιρός που συνοδεύεται από χιόνι ΣΥΝ. 
χιονιά, χιονιάς 2. πάρα πολύ ψυχρός άνεµος που συνήθ. προµηνύει 
χιονοπτώσεις ή και προέρχεται από µέρη όπου έχει χιονίσει: φύσηξε ~. 

χιονίστρα (η) {χιονιστρών} ΙΑΤΡ. (στον πληθ.) δερµατοπάθεια που εµφανίζεται 
µε διόγκωση των άκρων, τής µύτης και των αφτιών, τοπική ευαισθησία και 
καυσαλγίες και οφείλεται σε υπερβολικό ψύχος· εκδηλώνεται κυρ. τον 
χειµώνα ΣΥΝ. χίµετλο(ν). [ΕΤΥΜ. < χιονίζω + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. 
σφουγγαρίσ-τρα]. 

χιονοβολή (η) [1888] (λόγ.) ο χιονοπόλεµος (βλ.λ.) ΣΥΝ. χιονοβόληµα. Επίσης 
χιονοβολία [1812]. 

χιονοβόληµα (το) [1887] {χιονοβολήµ-ατος | -ατα, -άτων} ο χιονοπό-λεµος 
ΣΥΝ. χιονοβολία, χιονοβολή. 

χιονοβόλος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που ρίχνει χιόνι. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< χιών, -όνος + -βόλος < βάλλω]. 

χιονοβολώ ρ. µετβ. [µτγν.] {χιονοβολείς... | χιονοβόλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} καλύπτω µε χιόνι. 

χιονοβροχή (η) [1891] βροχόπτωση που συνοδεύεται από χιονόπτωση ΣΥΝ. 
χιονόβροχο, χιονόνερο. 

χίονόβροχο (το) βροχή µαζί µε χιόνι που είτε διατηρείται και µετά την πτώση 
του είτε λειώνει καθώς πέφτει: ρίχνει ~ ΣΥΝ. χιονόνερο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. 

χιονοδροµία (η) [1886] {χιονοδροµιών} (επίσ.) ΑΘΛ. το άθληµα (ολυµπιακό 
αγώνισµα) κατά το οποίο οι αθλητές φορούν µακριά και φαρδιά πέδιλα στα 
πόδια (χιονοπέδιλα), ώστε να µπορούν να γλιστρούν πάνω στην επιφάνεια τού 
χιονιού ή και να κάνουν άλµατα από ένα σηµείο σε άλλο, χρησιµοποιώντας 
συνήθ. δύο βοηθητικά ραβδιά: κύπελλο χιονοδροµίας ΣΥΝ. σκι. 

χιονοδροµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη χιονοδροµία και τους 
χιονοδρόµους: ~ αγώνες | εγκαταστάσεις | εξοπλισµός- ΦΡ. χιονοδροµικό 
κέντρο το χιονοδρόµιο (βλ.λ.). 

χιονοδρόµιο (το) {χιονοδροµί-ου | -ων} τόπος κατάλληλος για χιονοδροµίες, µε 
ειδικές πίστες (διαφορετικού βαθµού δυσκολίας), καθώς και συναφείς χώρους 
άθλησης και ψυχαγωγίας ΣΥΝ. χιονοδροµικό κέντρο. 

χιονοδρόµος (ο/η) 1. (κυριολ.) πρόσωπο που περπατά στο χιόνι 2. αθλητής τής 
χιονοδροµίας ΣΥΝ. σκιέρ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γερµ. Schneeschuhläufer]. 

χιονοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {χιονοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} χιονώδης (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

χιονοθύελλα (η) [1870] {χιονοθυελλών} πολύ δυνατός άνεµος που συνοδεύεται 
από χιονόπτωση: οι ορειβάτες αντιµετώπισαν βαριά ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Schneesturm]. 

χιονόλευκος, -η, -ο [1835] αυτός που έχει το λευκό χρώµα τού χιονιού: ~ 
καθαριότητα ΣΥΝ. χιονάτος, πάλλευκος, κάτασπρος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. schneeweiß]. 

χιονόµαλλος, -η, -ο [1860] αυτός τού οποίου τα µαλλιά είναι λευκά σαν το 
χιόνι: - γιαγιά ΣΥΝ. ασπροµάλλης. 

χιονοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ΜΕΤΕΩΡ. η µέτρηση τού ύψους των χιονοπτώσεων 
ανά περιοχή µε ειδικά όργανα. 

χιονοµετρικός, -ή, -ό ΜΕΤΕΩΡ. αυτός που σχετίζεται µε το χιονόµε-τρο και τη 
χιονοµετρία. — χιονοµετρικ-ά | -ώς επίρρ. 

χιονόµετρο (το) {χιονοµέτρ-ου | -ων} ΜΕΤΕΩΡ. το όργανο µε το οποίο γίνεται η 
µέτρηση των χιονοπτώσεων ανά περιοχή. 

χιονόµπαλα (η) {δύσχρ. χιονοµπαλών} µπάλα από χιόνι στο µέγεθος περίπου 
τής παλάµης τού χεριού, την οποία πετούν ο ένας στον άλλον, όσοι παίζουν 
χιονοπόλεµο ΣΥΝ. χιονόσφαιρα. 

χιονόνερο (το) βροχή και χιόνι, που διατηρεί τη µορφή του ή λειώνει, καθώξ 
πέφτει: ρίχνει - ΣΥΝ. χιονόβροχο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

χιονονιφάδα (η) [1895] η νιφάδα τού χιονιού: άσπρες, τρελές ~. 
χιονοπέδιλο (το) [1891] {-ου κ. -ίλου | -ων κ. -ίλων} ειδικό πέδιλο, ένα για κάθε 

πόδι ή ένα και για τα δύο, µε µεγάλο µήκος και φαρδιά βάση, που 
προσαρµόζεται σταθερά στο πόδι και επιτρέπει σε όποιον το φορά να γλιστρά 
ή να κάνει άλµατα και να προσγειώνεται πάνω στο χιόνι (πβ. λ. χιονοδροµία). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Schneeschuh]. 

χιονοπόλεµος (ο) [1887] το παιχνίδι κατά το οποίο ρίχνει ο ένας στον άλλον 
χιονόµπαλες: παίζω ~. 

χιονόπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η πτώση χιονιού: 
χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν στα βόρεια τού νοµού || ελαφρά | πυκνή | σοβαρή 
~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. snowfall]. 

χιονοσκεπής, -ής, -ές [1853] {χιονοσκεπ-ούς | -είς (ουδ.-ή)} αυτός που είναι 
σκεπασµένος, καλυµµένος µε χιόνι: ~ κορυφές | βουνοπλαγιές | στέγες. Επίσης 
χιονοσκεπασµένος, -η, -ο κ. χιονοσκέπαστος [1808]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΧΥΜ < χιόνι + -σκεπής < σκέπω, πβ. κ. α-σκεπής]. 

χιονοστεφής, -ής, -ές [1862] {χιονοστεφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός τού 
οποίου η κορυφή καλύπτεται από χιόνι: ~ όρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ < χιόνι + -στεφής < στέφω]. 

χιονοστιβάδα (η) [1846] 1. µεγάλη ποσότητα στρωµένου χιονιού που 
αποσπάται από την αρχική του θέση και κυλά σε πλαγιά βουνού πα-
ρασύροντας όλο και µεγαλύτερες µάζες χιονιού, αποκτώντας τελικά τεράστιο 
και ιδιαίτερα καταστροφικό όγκο: ο οικισµός καταπλακώθηκε από ~ || η ~ 
παρέσυρε τρεις ορειβάτες 2. (µτφ.) σύνολο σοβαρών γεγονότων που 
συµβαίνουν ξαφνικά προκαλώντας δυσάρεστες συνέπειες: η ~ των 
αποκαλύψεων για οικονοµικά σκάνδαλα || ~ αντιδράσεων 3. ΟΙΚΟΝ. το 
σύστηµα αγοραπωλησιών που στηρίζεται στο ότι κάθε αγοραστής γίνεται 
ταυτόχρονα πωλητής σε τρίτους ΣΥΝ. χιονόσφαιρα 4. ΦΥΣ. φαινόµενο 
χιονοστιβάδας το φαινόµενο που παρατηρείται όταν εφαρµοστεί ένα ισχυρό 
ηλεκτρικό πεδίο σε µονωτή ή ηµιαγωγό και συνίσταται στη ραγδαία αύξηση 
τής έντασης τού ηλεκτρικού ρεύµατος στο κύκλωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στείβω. 

χιονοστρόβιλος (ο) [1886] {χιονοστροβίλ-ου | -ων, -ους} ισχυρός άνεµος που 
κάνει το χιόνι να στροβιλίζεται. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. tourbillon de neige]. 

χιονόσφαιρα (η) [1863] {χιονοσφαιρών} (επίσ.) µπάλα από χιόνι στο µέγεθος 
τής παλάµης τού χεριού ΣΥΝ. χιονόµπαλα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Schneeball]. 

χιονώδης, -ης, -ες [αρχ.] {χιονώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε χιόνι ΣΥΝ. χιονοειδής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Χίος (η) 1. νησί τού Α. Αιγαίου Πελάγους µεταξύ τής Σάµου και τής Λέσβου 2. 
η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού και νοµού (νοµός Χίου), ο οποίος 
περιλαµβάνει τα νησιά Χίο, Οινούσες και Ψαρά. — Χιώτης (βλ.λ.) κ. (λόγ.) 
Χίος [αρχ.] (ο), Χιώτίσσα (η), χιώτικος, -η, -ο [µεσν.] κ. (λόγ.) χιακός, -ή, -ο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, αγν. ετύµου]. 

χιούµορ (το) {άκλ.} η σύλληψη των πραγµάτων και τής ζωής από την αστεία 
και κωµική πλευρά τους, καθώς και η έκφραση αυτής τής όψεως τόσο στον 
προφορικό όσο και τον γραπτό λόγο (κάποιου) µε έξυπνο, πνευµατώδη τρόπο: 
λεπτή αίσθηση τού ~ || κακό | φθηνό Ι 
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έξυπνο | προχωρηµένο | τραβηγµένο | δηκτικό | ανεξάντλητο | ανα-
τρεπτικό ~ || το ιδιότυπο βρετανικό ~ || κάνω ~ ΦΡ. µαύρο χιούµορ η 
σύλληψη και η αντιµετώπιση των δυσάρεστων πλευρών τής ζωής, ιδ. 
όσων αφορούν στον θάνατο, µέσα από κωµική ή ευτράπελη οπτική: 
ταινία διανθισµένη µε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κωµωδία. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
humour < γαλλ. humeur < λατ. (h)umor, -oris «υγρό, υγρότητα». Η γρ. 
χωρίς αρχικό h- στους λατ. τ. είναι η ορθή, το δε h-οφείλεται σε 
παρετυµολ. σύνδ. προς τη λ. humus «γη, χώµα». Το λατ. umor συνδ. 
µε το αρχ. υγρός και µε αρµ. oyc «φρέσκος», αρχ. ισλ. vqkr «υγρός», 
ενώ η δηµοφιλής συσχέτιση µε το αρχ. χυµός δεν έχει ετυµολ. βάση. 
Για το σηµασιολ. εύρος τής έννοιας «υγρό», βλ. λ. ιδιοσυγκρασία, 
µελαγχολία]. 

χιουµορίστας (ο) (δύσχρ. χιουµοριστών},χιουµορίστα (η) 1. πρόσωπο 
που έχει έντονη αίσθηση τού χιούµορ στην προφορική ή τη γραπτή 
έκφραση του: µεγάλος | σπουδαίος | εξαιρετικός ~ 2. αρθρογράφος σε 
εφηµερίδα ή άλλο έντυπο που γράφει ευχάριστα ή κωµικά κείµενα: 
καλοπληρωµένος | ταλαντούχος ~ ΣΥΝ. ευθυµογράφος. [ΕΤΥΜ, < 
χιούµορ + παραγ. επίθηµα -ίστας, πβ. κ. γραφ-ίστας]. 

χιουµοριστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το χιούµορ, που χα-
ρακτηρίζεται από αίσθηση τού χιούµορ ή (γενικότ.) θεωρείται αστεί-
ος: ~ γραφή | προσέγγιση | οπτική | περιγραφή | σκηνή | διάλογος | έργο 
| σχόλιο | ύφος | διάθεση | επιθεώρηση. — χιουµορισπκ-ά | -ως 
επίρρ. 

χίπης (ο) {χίπηδες}, χίπισσα (η) {δύσχρ. χιπισσών} 1. καθένα από τα 
νέα άτοµα, ιδ. στη δεκαετία τού '60-"70, που απέρριπταν την κατε-
στηµένη τάξη πραγµάτων, εκδηλώνοντας την αντίθεση τους µε πολύ-
χρωµα ρούχα, µακριά µαλλιά και γένεια (άνδρες), προτιµώντας την 
κοινοβιακή ζωή ή/και κάνοντας χρήση ψυχοτρόπων και ναρκωτικών 
ουσιών (χασίς, LSD), στην προσπάθεια τους να επιτύχουν νέα επίπε-
δα εµπειρίας, συχνά σύµφωνα µε πρακτικές ανατολικών θρησκειών 
2. (γενικότ.) κάθε άτοµο µε µακριά, απεριποίητα µαλλιά και πολύ-
χρωµα ρούχα. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ.-αµερ. hippie | hippy < hip «εναρµονισµένος µε τις νέες 
ιδέες, την τελευταία λέξη τής µόδας κ.λπ., αυτός που είναι µέσα στα 
πράγµατα», αγν. ετύµου]. 

χίπικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τους χίπηδες και το κίνηµα 
τού χιπισµού: ~ ρούχα | τρόπος ζωής | εµφάνιση. — χίπικα επίρρ. 

χιπισµός (ο) το κίνηµα των χίπηδων, το σύνολο των ιδεών και τής 
συµπεριφοράς που αυτοί υιοθετούσαν, καθώς και οι ενδυµατολογι-
κές, µουσικές κ.λπ. επιλογές τους. 

χιπ-χόπ (το) {άκλ.} µουσικό είδος προερχόµενο από την Αµερική, ιδι-
αίτερα δηµοφιλές µεταξύ των νέων, µε χαρακτηριστικό σταθερό και 
κοφτό ρυθµό, που συνδυάζεται µε διάφορα µουσικά εφέ και µε λόγια 
που απαγγέλλονται ρυθµικά. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. hip-hop, ηχοµιµητ. 
λ.]. 

χίτ (το) {άκλ.} ελλην. επιτυχία- µουσική επιτυχία (τραγουδιστή ή συ-
γκροτήµατος). — (υποκ.) χιτάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. hit, βασική 
σηµ. «χτυπώ»]. 

χίτης (ο) {χιτών} (παλαιότ.) µέλος ή οπαδός τής «Οργάνωσης Χ» ή 
τού «Κόµµατος των Χιτών», που ίδρυσε ο Γεώργιος Γρίβας («∆ιγε-
νής») και το οποίο είχε αντικοµουνιστική δράση (κατά τού Ε.A.M.) 
την περίοδο τής Κατοχής και φιλοβασιλικό προσανατολισµό. 

χιτλερικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Αδόλφο Χίτλερ ή µε 
το καθεστώς που επέβαλε στη Γερµανία από το 1933 ώς το 1945: ~ νε-
ολαία | πρακτική | ιδεολογία ΣΥΝ. ναζιστικός, εθνικοσοσιαλιστικός 2. 
χιτλερικός (ο) οπαδός τού Χίτλερ ΣΥΝ. ναζιστής, εθνικοσοσιαλιστής. 

χιτλερισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΙΣΤ. η ιδεολογία τού Χίτλερ και το κα-
θεστώς που επέβαλε στη Γερµανία από το 1933 ώς το 1945. 

χιτώνας (ο) 1. µακρύ, στενό, συνήθ. χωρίς µανίκια ένδυµα, το οποίο 
φορούσαν κατάσαρκα, κυρ. οι άνδρες, στερεώνοντας το µε πόρπες ή 
περόνες: ποδήρης | ιωνικός ~ 2. ΕΚΚΛΗΣ. (Άγιος) Χιτών ο χιτώνας τον 
οποίο φορούσε ο Χριστός και τον οποίο έπαιξαν στον κλήρο οι Ρω-
µαίοι στρατιώτες που τον σταύρωσαν 3. (µτφ.) οτιδήποτε λειτουργεί 
ως κάλυµµα άλλου πράγµατος εφαρµόζοντας καλά πάνω του: οι ~ 
τής Γης 4. ΑΝΑΤ. αµφιβληστροειδής χιτώνας βλ. λ. αµφιβληστροειδής. 
Επίσης (λόγ.) χιτών {χιτώνος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χιτών, -ώνος (ήδη µυκ. ki-to), σηµιτ. αρχής, πβ. φοινικ. 
ktn «λινός χιτώνας», εβρ. kuttônéth]. 

χιτώνιο (το) [αρχ.] {χιτωνί-ου | -ων) 1. κοντός χιτώνας (βλ.λ.) 2. ΣΤΡΑΤ. 
εξωτερικό ένδυµα των στρατιωτικών στο σχέδιο τού σακακιού ΣΥΝ. 
αµπέχονο 3. (για πυροβόλο όπλο) πρόσθετος κυλινδρικός σωλήνας µε 
τον οποίο περιβάλλεται τµήµα τού όπλου: «τυφέκιο µε θερµικό ~ καθ' 
όλο το µήκος τής κάννης» (εφηµ.). 

χιτωνοειδής, -ής, -ες [1886] {χιτωνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυ-
τός που µοιάζει µε χιτώνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

χιών (η) → χιόνι 
Χιώτης (ο) {Χιωτών}, Χιώτισσα (η) {Χιωτισσών} αυτός που κατάγε-

ται από τη Χίο (βλ.λ.)· ΦΡ. (δυο-δυο) σαν τους Χιώτες για δύο πρό-
σωπα που πηγαίνουν παντού µαζί ή για ανθρώπους που περπατούν 
ανά δύο: πάνε ~. [ΕΤΥΜ. < Χίος + παραγ. επίθηµα -ώτης, πβ. κ. 
Πειραι-ώτης]. 

χιώτικος, -η, -ο → Χίος 
χλαίνη (η) {χλαινών} ΣΤΡΑΤ. εξωτερικό ένδυµα από χοντρό ύφασµα, 

που είναι ιδανικό για τις πολύ κακές καιρικές συνθήκες τού χειµώνα 
ΣΥΝ. µανδύας. Επίσης χλαίνα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χλαίνα < *χλάν-)ά < *χλάµ-)ά, πράγµα που επιτρέπει τη 
σύνδεση µε το αρχ. χλαµ-ύς (βλ. κ. χλαµύδα). Ωστόσο, και οι δύο τ. εί-
ναι αγν. ετύµου και ίσως αποτελούν δάνεια]. 

χλαλωή (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) η χλαπαταγή (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
*(ο)χλαλωή (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ο- και τού ενδο- 

φωνηεντικού -γ-) < οχλαγωγία]. 
χλαµύδα (η) κοντό ένδυµα των αρχαίων εφήβων ή ιππέων από τρι-

γωνικό ύφασµα, το οποίο στερέωναν στους ώµους και συγκρατού-
σαν µε περόνη ή πόρπη µπροστά, στο πάνω µέρος τού στήθους. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χλαµύς, -ύδος < θ. χλαµ- (που συνδ. µε το αρχ. χλαίνα, 
βλ.λ.) + επίθηµα -ύς. Ωστόσο, και οι δύο λ. είναι αγν. ετύµου, πιθ. δά-
νεια]. 

χλαµΰδιο (το) {χλαµυδί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. µικροοργανισµός που ζει και 
πολλαπλασιάζεται µέσα σε ζωικά κύτταρα και αποτελεί βασική αιτία 
µολύνσεων τής ουρήθρας, τού τραχήλου τής µήτρας κ.ά. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. chlamydia]. 

χλαπακιάζω ρ. µετβ. {χλαπάκιασα} (λαϊκ.-οικ.) τρώω µεγάλες ποσό-
τητες πολύ γρήγορα και λαίµαργα: χλαπάκιασα ό,τι βρήκα µπροστά 
µου ΣΥΝ. καταβροχθίζω, κατεβάζω, (οικ.) ξεσκίζω.  — χλαπάκιασµα 
(το). [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ.]. 

χλαπαταγή (η) {χωρ. πληθ.} µεγάλος θόρυβος που προέρχεται από 
πολλά άτοµα συγκεντρωµένα ΣΥΝ. οχλοβοή, οχλαγωγία, φασαρία, 
(λαϊκ.) χλαλωή. [ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό των λ. όχλος και πάταγος]. 

χλαπάτσα κ. κλαπάτσα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η διστοµίαση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < αρωµ. gâlbeâtsa < λατ. galbinus «κίτρινος» ή < αλβ. kelbaze < 
kelp «πύον»;Πβ. ρουµ. gälbeasä]. 

χλάπα-χλούπα (το) {άκλ.} για να δηλωθεί ότι κάποιος τρώει λαί-
µαργα, µε µεγάλες µπουκιές: µέχρι να καθίσουν όλοι στο τραπέζι ~ 
άδειασε το πιάτο του. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

χλεµπάνια (η) → πλεµπάγια 
χλεµπόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. αγγούρι, κολοκύθι ή πεπόνι 

που έχει περάσει το σηµείο τής ωρίµασης του και πάει να σαπίσει 
έχοντας αποκτήσει αλλοιωµένο χρώµα 2. (µειωτ.) η γυναίκα που δεν 
έχει ροδαλό ή κόκκινο χρώµα στο πρόσωπο της, αλλά είναι πολύ 
χλοµή ΣΥΝ. χλεµπονιαρα, κιτρινιάρα. [ΕΤΥΜ; Αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
*φλεµ(π)όνα < πλεµόνα | -ι (βλ.λ.)]. 

χλεµπονιάρης (ο) {χλεµπονιάρηδες}, χλεµπονιαρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ.) άνθρωπος πολύ χλοµός, πράγµα που θεωρείται 
ένδειξη κακής ή εύθραυστης υγείας ΣΥΝ. κιτρινιάρης ΑΝΤ. ροδαλός, 
κοκκινοµάγουλος. Επίσης χλεµπονιάρικος, -η, -ο κ. χλεµπονιασµέ-
νος. 
[ΕΤΥΜ. < χλεµπόνα «παραγινωµένο αγγούρι» (βλ.λ.) + παραγ. επίθη-
µα -ιάρης, πβ. κ. ψωριάρης]. 

χλευάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {χλεύασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} εκ-
φράζοµαι µε περιφρονητικό ή υποτιµητικό τρόπο, περιγελώ (κά-
ποιον/κάτι): χλευάζει τους αδύναµους | ό,τι δεν καταλαβαίνει ΣΥΝ. 
κοροϊδεύω, περιπαίζω, υβρίζω ΑΝΤ. επαινώ. — χλευασµός (ο) [αρχ.], 
χλευαστής (ο) [αρχ.], χλευαστικός, -ή, -ό [µτγν.], χλευαστικά επίρρ. 

χλεύη (η) {χωρ. πληθ.) η έντονη κοροϊδία και αποδοκιµασία, ο 
εµπαιγµός: η ~ τού κόσµου ΣΥΝ. χλευασµός, κοροϊδία ΑΝΤ. επιτίµηση. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοροϊδία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Αν ως αρχικό θεωρηθεί το θ. *ghlew-â (< I.E. 
*ghleu- «αστειεύοµαι, είµαι χαρούµενος»), αυτό θα επέτρεπε τη σύν-
δεση µε αρχ. αγγλ. glêo «χαρά», αλλά η διατήρηση τού ενδοφωνηε-
ντικού -Ε- είναι ασυνήθιστη στην Ελληνική. Εξάλλου, αν γίνει δεκτή 
η παρουσία αρχαϊκού -s- µε τη µορφή *χλευ-ση < *ghleu-s- (πβ. κ. 
σκευή), αυτό θα οδηγούσε σε µη αναµενόµενο τ. *χλεΕ-Εά. Επίσης, 
δεν είναι σαφές αν η λ. πρέπει να ετυµολογηθεί από το I.E. *ghel-
«κραυγάζω» ή από το I.E. *ghel- «λάµπω». Τέλος, έχει διατυπωθεί η 
άποψη ότι η λ. συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου χελυνάζω· χλευά-
ζω, φλυαρέω και ανάγεται σε θ. *ghl-eu- < *ghel-u (µε αντιµετάθεση), 
αλλά το ρ. χελυνάζω δεν µπορεί να αποµακρυνθεί από την ετυµολ. οι-
κογένεια τής λ. χείλος]. 

χλιαίνω ρ. µετβ. {(ε)χλίαν-α, -θηκα} κάνω ένα υγρό χλιαρό ΣΥΝ. ζε-
σταίνω. — χλίανση (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *χλι-άν-jω (επίθηµα -αν-) < θ. χλι-, πιθ. < *ghli-, µηδενι-
σµ. βαθµ. τού I.E. *ghlei- «λαµπρός, σπινθηροβόλος», πβ. αρχ. ιρλ. gle, 
µέσ. άνω γερµ. gllmen, αρχ. σκανδ. gljâ κ.ά. Οµόρρ. χλι-αρός, χλι-δή 
(βλ.λ.). Οι αντιστοιχίες αυτές προσκρούουν στη µακρότητα τού -ι-
των χλΐω, χλιαρός, πράγµα που καθιστά όλο το σύστηµα αβέβαιο]. 

χλιαραίνω ρ. µετβ. {χλιάρυνα} κάνω (κάτι) χλιαρό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αί-
νω. 

χλιαρός, -ή, -ό 1. (για υγρά) αυτός που έχει κανονική θερµοκρασία, 
που δεν τον νιώθουµε ούτε κρύο ούτε ζεστό: ~ θάλασσα | σούπα 2. 
(µτφ.) αυτός που δεν έχει ένταση, νεύρο: ~ αντίδραση τού κοινού | 
στάση | συζήτηση | εντύπωση ΣΥΝ. άτονος, υποτονικός, ουδέτερος 
ΑΝΤ. έντονος, ζωντανός. — χλιαρ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., χλιαρότητα (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. χλι- (τού ρ. χλιαίνω, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -αρός, 
πβ. κ. µιαίνω - µιαρός]. 

χλιδάτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που τον χαρακτηρίζει η χλιδή: ~ κέντρο 
διασκέδασης | περιβάλλον. 

χλιδή (η) η υπερβολική άνεση και πλούτος στη ζωή κάποιου: ζει µέσα 
στη ~ ΣΥΝ. πολυτέλεια, τρυφηλότητα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. χλι- (τού ρ. χλιαίνω, βλ.λ.), µε οδοντική παρέκταση -
δ-, που συνδ. µε αρχ. σκανδ. glita «σπινθηροβολώ». Είναι αξιοσηµεί-
ωτη η σηµασιολ. πορεία «χλιαρός, µαλακός» -> «τρυφηλός, πολυτε-
λής»]. 

χλιµιντρίζω ρ. αµετβ. {χλιµίντρισα} (για άλογα) βγάζω έντονο ήχο 
από το στόµα και τη µύτη ΣΥΝ. χρεµετίζω. Επίσης χλιµιντρώ (κ. -άω) 
{-άς...}. — χλιµίντρισµα (το) [µεσν.]. 



Χλµ. 1954 χνούδι 
 

[ΕΤΥΜ < µεσν. χλιµι(ν)τρίζω < αρχ. χρεµετίζω (βλ.λ.)]. χλµ. 
συντοµ.· χιλιόµετρο, χιλιόµετρα. 
χλοάζω ρ. αµετβ. {χλόασα) καλύπτοµαι από πρασινάδα ΣΥΝ. πρασινίζω, 
χορταριάζω. Επίσης χλοΐζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < χλόη (βλ.λ.)]. χΚόααµα [µτγν.] κ. 
χλόισµα (σηµ. 1) (το) {χλοάσµ-ατος ·| -ατα, -άτων} 1. ο τόπος που είναι 
καλυµµένος από χλωρό χορτάρι · 2. ΙΑΤΡ. η εµφάνιση κιτρινωπών κηλίδων στο 
πρόσωπο, που οφείλεται σε εν-δοκρινικές και ορµονικές αλλαγές, συνήθ. 
εξαιτίας εγκυµοσύνης: µητρικό ~. 
χλοερός, -ή, -ό αυτός που έχει σκεπαστεί από χλωρό χόρτο: - τόπος | λιβάδι || 

ΕΚΚΛΗΣ. «εν τόπφ φωτεινφ, έν τόπω χλοερφ, εν τόπφ άνα-ψύξεως» (στον άλλο 
κόσµο, τον µετά θάνατον από τη νεκρώσιµη ακολουθία) ΣΥΝ. χλωρός, 
πράσινος ANT. ξερός. [ΕΤΎΜ. αρχ. < χλόη + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. φοβ-
ερός]. 

Χλόη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. προσωνυµία τής θεάς ∆ήµητρας ως προστάτιδας των 
σπάρτων που βλαστάνουν 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < χλόη 
(βλ.λ.)]. 

χλόη (η) {χωρ. πληθ.} 1. χαµηλή, πράσινη βλάστηση: κυλιούνταν πάνω στη ~ 
ΣΥΝ. πρασινάδα, χορτάρι, γρασσίδι, χόρτο 2. (α) BOT. το σύνολο των ποωδων 
φυτών που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία πολύ χαµηλής και πυκνής 
βλάστησης (β) η ίδια η χαµηλή και πυκνή βλάστηση: µην πατάτε τη ~ 
(επιγραφή σε κήπους, πάρκα κ.α.) ΣΥΝ. χλοοτάπητας, γκαζόν. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *χλόΕη < *ghl-e/0u- (µε παρέκταση -%µ-), µηδενισµ. βαθµ. 
τού I.E. *ghel- «λάµψη, ζωτικότητα - κίτρινο, πράσινο χρώµα» (δεν είναι 
σαφές ποια από τις σηµ. είναι αρχική), πβ. λιθ. io\è «χλόη, πρασινάδα», αρχ. 
σλαβ. zelïje «λάχανο», λατ. helus | (h)olus, -eris «χλόη, λαχανικά», αγγλ. 
yellow «κίτρινος», γερµ. gelb κ.ά. Οµόρρ. χλωρός, χολή, χόλ-ος κ.ά.]. 

χλοΐζω ρ. → χλοάζω 
χλόισµα (το) → χλόασµα 
χλοµάδα (η) (σχολ. ορθ. χλωµάδα) → χλοµός 
χλοµιάζω ρ. αµετβ. (σχολ. ορθ. χλωµιάζω) {χλόµιασ-α, -µένος} χάνω το χρώµα 

από τα µάγουλα µου, γίνοµαι χλοµός: χλόµιασε απότοµα και λιποθύµησε || 
µόλις πληροφορήθηκε το γεγονός χλόµιασε. Επίσης χλοµ(ι)αίνω. — χλόµιασµα 
(το). 

χλοµός, -ή, -ό (σχολ. ορθ. χλωµός, -ή, -ό) 1. αυτός που είναι ωχρός, που δεν έχει 
χρώµα στο πρόσωπο του (εξαιτίας ασθένειας ή έντονης ψυχικής µεταβολής): 
~ κορίτσι ΣΥΝ. κίτρινος, (µειωτ.-λαϊκ.) χλεµπο-νιάρης· ΦΡ. χλοµά πρόσωπα 
οι λευκοί Ευρωπαίοι άποικοι στην Αµερική, όπως τους αποκαλούσαν οι 
γηγενείς Ινδιάνοι 2. (µτφ.) άτονος, χωρίς ζωντάνια: - βλέµµα || η παρουσία τον 
στη συζήτηση υπήρξε ~ ΣΥΝ. άτονος, αδύναµος ANT. έντονος, καθαρός 3. 
(αργκό-οικ.) ελάχιστα πιθανός· κυρ. στη ΦΡ. το βλέπω χλοµό: χλοµό το βλέπω 
να πάρουµε αύξηση ΣΥΝ. δύσκολο, απίθανο. — (υποκ.) χλοµούλης, -α, -ι/ -
ικο κ. χλοµούτσικος, -η, -ο, χλοµάδα (η) (σηµ. 1-2). [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. 
φλόµος (βλ.λ.), µε καταβιβασµό τού τόνου και τροπή τού φ- σε χ- κατ' επίδρ. 
των χλωρός, χρώµα, όπου οφείλεται και η εσφαλµ. γρ. µε -ω- (χλωµός)]. 

χλοοκοπτικός, -ή, -ό (για εργαλείο) αυτός που χρησιµοποιείται για την κοπή τής 
χλόης: ~ µηχανή | τρακτέρ. 

χλοοτάπητας (ο) {χλοοταπήτων} πολύ χαµηλή και πυκνή βλάστηση, που 
καλλιεργείται είτε σε κήπους, πάρκα κ.λπ. είτε σε γήπεδα (όπου συνήθ. 
τοποθετείται σε µεγάλα κοµµάτια χώµατος και χλόης) και άλλους χώρους 
αθλήσεως: αλλαγή τού ~ στο Ολυµπιακό Στάδιο || πλαστικός ~ (αποµίµηση 
τέτοιας βλάστησης από συνθετική ύλη, που επιστρώνεται συνήθ. σε γήπεδα 
ποδοσφαίρου αντί τής καλλιέργειας ή τοποθέτησης φυσικού χλοοτάπητα) || 
κουρεύω | ποτίζω τον ~ ΣΥΝ. χορτοτάπητας, γκαζόν, χλόη. [IIYM Απόδ. των 
γαλλ. pelouse, gazon]. 

χλστ. συντοµ.- χιλιοστό, χιλιοστά 
χλωµός, -ή, -ό → χλοµός 
χλωρά δα (η) → χλωρός 
χλωρασιά (η) (λαϊκ.) 1, η φρέσκια, πράσινη και τρυφερή βλάστηση ως τροφή 

ζώων 2. πράσινη βλάστηση ΣΥΝ. χλόη, πρασινάδα. [ΕΤΥΜ. < χλωρός, κατ' 
αναλογίαν προς λ. όπως πρασιά, χορτασιά κ.τ.ό.]. 

χλωρίδα (η) 1. BOT. το σύνολο των φυτών που συναντά κανείς σε µια περιοχή: 
η ~ και η πανίδα τής Αφρικής ANT. πανίδα 2. ΦΥΣΙΟΛ. µικροβιακή χλωρίδα το 
σύνολο των µικροοργανισµών που βρίσκονται συγκεντρωµένοι στο δέρµα, 
στους βλεννογόνους, στο στόµα, το έντερο και στον κόλπο. [ΕΤΥΜ, < αρχ. 
χλωρίς, -ίδος < χλωρός (βλ.λ.)]. 

χλωρίνη (η) [1837] διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου, που χρησιµοποιείται ως 
λευκαντικό και απολυµαντικό µέσο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
chlorine]. 

χλώριο (το) [1839] {χλωρίου} ΧΗΜ. αέριο, αµέταλλο στοιχείο (σύµβολο Cl) τής 
οµάδας των αλογόνων, µε χρώµα ανάµεσα στο κίτρινο και το πράσινο, 
χαρακτηριστική, έντονη και δυσάρεστη µυρωδιά, που χρησιµοποιείται για 
απολυµάνσεις χώρων και για τον καθαρισµό τού νερού (λ.χ. πόσιµο νερό των 
αστικών κέντρων, στις πισίνες κ.λπ.) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). — χλωρικός, 
-ή, -ό [1876], χλωριούχος, -ος, -ο [1866]. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. chlore < 
αρχ. χλωρός]. 

χλωρίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΧΗΜ. 1. η προσθήκη χλωρίου 
στο κεντρικό σύστηµα ύδρευσης, ώστε το πόσιµο νερό να αποστειρωθεί και 
να καθαριστεί από ξένα σώµατα ή στοιχεία: υποστηρίζεται ότι η - τού νερού 
προκαλεί βλάβες στην υγεία 2. (α) η πρόσληψη ενός ή περισσοτέρων ατόµων 
χλωρίου στη θέση των αντί- 

στοιχων ατόµων υδρογόνου σε ένωση (β) η προσθήκη ενός µορίου χλωρίου 
στο µόριο ακόρεστης οργανικής ένωσης. — χλωριώνω ρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chloration]. 

χλωροπλάστης (ο) [1893] {χλωροπλαστών} καθένα από τα εξειδικευµένα 
κυτταρικά οργανίδια των φυτών, που περιέχουν χλωροφύλ-λη και στα οποία 
συντελείται η διαδικασία τής φωτοσύνθεσης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. chloroplaste]. 

χλωρός, -ή, -ό 1. (για φυτά) αυτός που έχει µόλις βλαστήσει, είναι πράσινος και 
δροσερός και δεν έχει ακόµα ωριµάσει: ~ βλαστάρι | κλαδί | δεντράκι | χόρτα 
ΣΥΝ. τρυφερός, φρέσκος ANT. ξερός- ΦΡ. (α) δεν αφήνω (κάποιον) σε χλωρό 
κλαρί δεν αφήνω (κάποιον) σε ησυχία, τον καταδιώκω παντού: µετά τις 
καταγγελίες η αστυνοµία δεν τους άφηνε σε χλωρό κλαρί- έκανε συνεχώς 
ελέγχους ΣΥΝ. κυνηγώ (β) (παροιµ.) µαζί µε τα (ή κοντά στα) ξερά καίγονται 
και τα χλωρά βλ. λ. ξερός · 2. (για τυρί) αυτός που έχει µόλις κατασκευαστεί 
και δεν προορίζεται να διατηρηθεί για πολύ καιρό ΣΥΝ. φρέσκος, νωπός, 
ανάλατος ΑΝΤ. αλµυρισµένος 3. (γενικότ.) αυτός που έχει παραχθεί ή 
κατασκευαστεί πολύ πρόσφατα και δεν έχει προφτάσει να δέσει: το ~ σαπούνι 
δεν κάνει καλό αφρό. — χλωράδα κ. χλωρότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε παραγ. επίθηµα -ρός, πβ. µικ-ρός), που εντάσσεται στην 
ετυµολ. οικογένεια των λ. χλόη, χολή, αλλά µε δυσερµήνευτο φωνηεντισµό 
χλω- (< *ghlö-). Μια πιθ. ερµηνεία, βάσει τού σχήµατος *πλόΨ-ος | πλους, 
πλω-τός, θα ήταν η σύνδεση των *χλόΡ-ος | χλοϋς (επίθ.) µε το επίθ. χλω-ρός 
(ως εκτεταµ. βαθµ.), αν και η σίγηση τού -Ε- δεν άφησε ίχνη. Οι ποικίλες σηµ. 
τής λ. χλωρός («υγρός - φρέσκος, πρόσφατος», «κίτρινος, πράσινος, ωχρός») 
θα µπορούσαν να αναχθούν σε κοινή αρχική αφετηρία «λαµπρός, ζωηρός»]. 

χλωροτύρι (το) {χλωροτυρ-ιού | -ιών} πολύ πρόσφατα παρασκευα-
σµένο τυρί που προορίζεται για άµεση κατανάλωση. 

χλωροφορµίζω ρ. µετβ. [1889] {χλωροφόρµισ-α, -τηκα, -µένος} ναρκώνω 
(κάποιον) µε τη χρήση χλωροφορµίου (βλ.λ.), συνήθ. για να υποβληθεί σε 
χειρουργική επέµβαση: ~ ασθενή. — χλωροφόρµιση (η) [1876]. 

χλωροφόρµιο (το) [1851] {χλωροφορµίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. άχρωµη, υγρή 
οργανική ένωση, που χρησιµοποιείται ως διαλύτης, ενώ παλαιότερα 
χρησιµοποιήθηκε ως αναισθητικό- αλλιώς τριχλωροµεθάνιο: οι ληστές τον 
νάρκωσαν µε ~. — χλωροφορµικός, -ή, -ό [1876]. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
γαλλ. chloroforme (νόθο συνθ.) < chloro-(< αρχ. χλωρός) + -forme < 
form(ique acide) «είδος οξέος» (< λατ. formica «µυρµήγκι»)]. 

χλωροφόρµιση (η) → χλωροφορµίζω 
χλωροφύλλη (η) [1885] {χωρ. πληθ.} BOT. η σηµαντικότερη χρωστική ουσία 

των φυτών, η οποία έχει πράσινο χρώµα και µετατρέπει την ηλιακή ενέργεια 
σε χηµική. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chlorophylle]. 

χλωρόφυτο (το) {χλωροφύτ-ου | -ων} 1. ποώδες καλλωπιστικό φυτό µε µακριά 
λογχοειδή φύλλα, που καµπυλώνουν προς τα κάτω και έχουν ανοιχτό πράσινο 
χρώµα µε λευκοκίτρινες λωρίδες κατά µήκος τους- φυτεύεται κυρ. σε 
γλάστρες και ζαρντινιέρες 2. BOT. χλωρόφυ-τα (τα.) τα πράσινα φύκια που 
απαντούν στα γλυκά νερά ή σε χερσαίους υγρούς βιότοπους (σε βράχους µέσα 
στο νερό, στην επιφάνεια στάσιµων νερών κ.α.) ΣΥΝ. χλωροφύκη. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. chlorophytum]. 

χλώρωση (η) [1838] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} σύµπτωµα των µη υγιών 
φυτών, που οφείλεται στην πτώση των επιπέδων τής χλωρο-φύλλης και 
εκδηλώνεται µε το κιτρίνισµα των φύλλων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. chlorose]. 

Χ.Μ.Ο. (οι) Χριστιανικές Μαθητικές Οµάδες. 
χνάρι (το) κ. (λαϊκότ.) αχνάρι [µεσν.] {χναρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το σηµάδι που 

αφήνει στο έδαφος το πέλµα τού ανθρώπου ή των ζώων: ακολουθώντας τα ~ 
του, θα βρούµε τη φωλιά του ΣΥΝ. ίχνος, αχνάρι 2. (µτφ.) χνάρια (τα) τρόπος, 
µέθοδος, πρακτική κ.λπ. σε συγκεκριµένο τοµέα ή θέµα, τα οποία καθόρισε 
στο παρελθόν κάποιος και τα ακολουθεί στο παρόν κάποιος άλλος: «αυτό το 
µουσικό συγκρότηµα έφτειαξε µπαλλάντες στα ~ τής κρητικής µουσικής» 
(εφηµ.) || ο γυι-ος ακολουθεί τα ~ τού πατέρα του στον τρόπο άσκησης τής εξου-
σίας- ΦΡ. βαδίζω στα χνάρια (κάποιου) ακολουθώ ή προσπαθώ να µιµηθώ το 
παράδειγµα (κάποιου): ο νέος διευθυντής βαδίζει στα χνάρια τού 
προηγούµενου. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *ιχν-άριον, υποκ. τού αρχ. ίχνος (βλ.λ.)]. 

χνοάζω ρ. αµετβ. {χνόασα} (αρχαιοπρ.) (για νέο άνδρα) αποκτώ τις πρώτες 
τρίχες (γένια) στο πρόσωπο µου. [ΕΤΥΜ αρχ. < χνοΰς (βλ.λ.)]. 

χνότο (το) (οικ.) ο αέρας που βγαίνει από το στόµα τού ανθρώπου ή άλλου 
ζωντανού οργανισµού: έκανε τόσο κρύο, που βλέπαµε το ~ µας || µύριζαν τα - 
του σκόρδο || από την πείνα βροµούσαν τα ~ του ΣΥΝ. ανάσα, αναπνοή- ΦΡ. 
ταιριάζουν τα χνότα µας βλ. λ. ταιριάζω. [ΕΤΥΜ. < µεσν. χνότα, πιθ. < 
*άχνότη (ή) (µε επίθηµα -ότη, πβ. κ. νιότη) < αχνός ή, σύµφωνα µε άλλη 
εκδοχή, < χνοτώ < *έκνοτίζω «αναδίδω υγρασία» (µε σίγηση τού αρκτικού 
άτονου ε- και ανοµοιωτ. τροπή τού κ- σε χ-) < εκ- + νοτίζω < νότος]. 

χνουδάτος, -η, -ο → χνουδωτός 
χνούδι (το) {χνουδ-ιού | -ιών} 1. (α) οι πολύ απαλές και κοντές τρίχες, που 

αρχίζουν να εµφανίζονται στο πρόσωπο και το σώµα των εφήβων: πρώτο ~ || 
~ στα χέρια | στην κοιλιά (β) το πολύ λεπτό τρίχωµα των νεοσσών (γ) το πολύ 
λεπτό άχρωµο τρίχωµα των εµβρύων και των νεογέννητων 2. (α) το λεπτό και 
κοντό στρώµα από τρίχες στην εξωτερική επιφάνεια ορισµένων καρπών, 
φύλλων: το ~ τού ρωδάκι-νου (β) οι κοντές και πυκνές τρίχες που καλύπτουν 
το σώµα ορισµέ- 
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νων εντόµων: το ~ των µελισσών 3. (α) οι λεπτές ίνες από βαµβάκι ή 
µαλλί, που εξέχουν στην επιφάνεια υφάσµατος και την κάνουν πολύ 
απαλή στην αφή: το ~ τού βελούδου (β) οι κόµποι και τα ξέφτια που 
σχηµατίζονται στην επιφάνεια υφάσµατος ή ρούχου -συνήθ. πλυ-
µένου- ύστερα από πολύχρονη χρήση και ανάλογα µε την ποιότητα 
τους · 4. σύνολο από κλωστές, τρίχες και σκόνη, που µαζεύονται στο 
πάτωµα, στις γωνιές, κάτω από έπιπλα κ.α.: θα πάρω τα ~ µε την ηλε-
κτρική σκούπα. — (υποκ.) χνουδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *χνούδιον, υποκ. τού αρχ. χνοϋς (βλ.λ.), πβ. κ. φλούδι 
-φλοϋς].^ 

χνουδιάζω ρ. αµετβ. {χνούδιασ-α, -µένος} 1. έχω ή εµφανίζω για 
πρώτη φορά χνούδι πάνω στο πρόσωπο ή το σώµα µου: χνούδιασαν 
τα µαγουλά του ΣΥΝ. χνοάζω 2. (για υφάσµατα) σχηµατίζω κόµπους 
και ξέφτια από ίνες που αποκόπτονται: πολύ κακής ποιότητας ύφα-
σµα: µε τη δεύτερη φορά που έβαλα το παλτό, χνούδιασε. Επίσης 
χνουδίζω. — χνούδιασµα (το). 

χνουδωτός, -ή, -ό αυτός που περιβάλλεται από τρίχωµα ή πέλος: ~ 
ζωάκι | ύφασµα | µάγουλο | ρωδάκινο | µπουρνούζι. Επίσης χνουδά-
τος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < χνούδι + παραγ. επίθηµα -ωτός, πβ. κ. σταυρ-
ωτός]. 

χνους (ο) {χνου κ. χνοός | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) το χνούδι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χνοϋς | χνόος, αγν. ετύµου. Η επιχειρηθείσα σύνδεση µε 
το αρχ. χνόη «µεταλλικό εξάρτηµα τροχού άµαξας» µέσω σηµ. «τρι-
βή, προϊόν τριβής» πρέπει να αποκλειστεί]. 

χνώτο (το) → χνότο 
χοάνη (η) {χοανών} 1. ειδικό σκεύος που χρησιµεύει στην τήξη των 

µετάλλων ΣΥΝ. χωνευτήρι 2. σκεύος µε ανεστραµµένο κωνικό σχήµα, 
µε ανοιχτή την πλατιά του πλευρά και οπή στη στενή του· το χωνί 3. 
(µτφ.) το µέρος ή η κατάσταση όπου συγχωνεύονται αντίθετα ή δια-
φορετικά πράγµατα: η περιοχή µας αποτέλεσε ~ λαών και θρησκειών 
ΣΥΝ. χωνευτήρι. — (λόγ.) χοανοειδής, -ής, -ές. [ΕΤΥΜ αρχ. < *χοΡ-
άνη < θ. *χοΡ- (ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. χέω, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -
άνη, πβ. κ. λεκ-άνη, σκαπ-άνη]. 

χόβερκραφτ (το) {άκλ.} σκάφος για θαλάσσιες µεταφορές, που κι-
νείται πάνω σε στρώµα αέρα, ο οποίος διοχετεύεται τεχνητά µεταξύ 
τού κάτω µέρους τού σκάφους και τής επιφάνειας τού νερού' αλλιώς 
αερόστρωµνο όχηµα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. hovercraft «µετέωρο σκάφος» < hover «µετέωρος» 
(< µέσ. αγγλ. hoveren | hoven, αγν. ετύµου) + craft «σκάφος - επιδε-
ξιότητα» (< αρχ. αγγλ. crasft «επιδεξιότητα, δύναµη»)]. 

χόβολη (η) {χωρ. πληθ.} η ζεστή στάχτη από φωτιά: πατάτες | µανι-
τάρια στη - || παραδοσιακός καφές στη ~. 
[ΕΤΥΜ µεσν., αβεβ. ετύµου, ίσως < *φόγολη (µε µετάθεση συµφώνων) 
< βεν. *fogolo (< λατ. focärius < focus «εστία, τζάκι»). Κατ' άλλη άπο-
ψη, χόβολη < *φόβολη (µε ανοµοίωση τού φ-) < *(α)θόβολη (µε σίγηση 
τού αρκτικού άτονου α- και τροπή τού θ- σε φ-, πβ. κ. θηλή - φηλή) < 
αθοβόλι «τόπος όπου βάζουν τη στάχτη» < µεσν. άθός «στάχτη» (< 
αρχ. άνθος) + -βόλι < βάλλω]. 

χοή (η) (συνήθ. στον πληθ. χοές) (στην αρχαιότητα) η τιµητική προ-
σφορά προς τους νεκρούς από µέλι, κρασί και νερό, µέρος τής οποί-
ας έχυναν οι αρχαίοι Έλληνες στους τάφους ΣΥΝ. σπονδή. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *χοΈ-ή, ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. χέω (βλ.λ.)]. 

χοηφόρος, -ος, -ο(ν) αυτός που µεταφέρει χοές (βλ.λ.) στους νεκρούς: 
η τραγωδία «Χοηφόροι» τού Αισχύλου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < χοή + -φόρος 
< φέρω]. 

χοϊκός, -ή, -ό αυτός που έχει πλαστεί ή κατασκευαστεί από χώµα: ~ 
πλάσµα ΣΥΝ. γήινος, χωµάτινος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. χους (βλ.λ.)]. 

χοιράδα (η) ΙΑΤΡ. (συνήθ. στον πληθ.) η πάθηση κατά την οποία οι 
αδένες στον λαιµό εξογκώνονται και σκληραίνουν συνήθως από φυ-
µατιώδη προσβολή τους ΣΥΝ. χελώνια. — χοιραδικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χοιράς, -άδος < χοίρος (βλ.λ.). Η λ. δήλωνε στην αρχαι-
ότητα ένα είδος χαµηλών βράχων που έµοιαζαν µε νώτα χοίρων, ενώ 
και η ιατρ. σηµ. ερµηνεύεται από το γεγονός ότι η εν λόγω νόσος προ-
σβάλλει συχνά τους χοίρους]. 

χοιραδισµος (ο) [1887] η φυµατίωση των λεµφικών αδένων, που εµ-
φανίζεται µε διόγκωση τους και µε δηµιουργία συριγγίων (βλ.λ.). 
Επίσης χοιράδωση (η) [1879]. 

χοιρίδιο (το) {χοιριδί-ου | -ων} µικρός χοίρος (βλ.λ.) ΣΥΝ. γουρουνάκι, 
γουρουνόπουλο- ΦΡ. ινδικό χοιρίδιο βλ. λ. ινδικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χοιρίδιον, υποκ. τού χοίρος (βλ.λ.)]. 

χοιρινός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους χοίρους 
(βλ.λ.): ~ κρέας | λουκάνικο | δέρµα | µπριζόλες 2. (α) χοιρινό (το) το 
κρέας από χοίρο (βλ.λ.): οι µουσουλµάνοι και οι Εβραίοι δεν τρώνε το 
-1| ψητό | καπνιστό ~ (β) χοιρινή (η) η χοιρινή µπριζόλα. 

Υουρουνήσιος - γουρούνι - χοιρινό, αρνήσιος - αρνί - πρόβατο, 
γιδήσιος - γίδι νός - γίδα - κατσίκι. Η διαφορά στην ονοµασία τού 
ζώου και τού κρέατος που τρώµε είναι συχνή στις διάφορες γλώσ-
σες και στην Ελληνική. Έτσι µιλάµε για αρνήσιο κρέας και για 
µερίδα αρνιού, αλλά όχι για προβατήσιο κρέας ή µερίδα προβά-
του'. Μιλάµε για γουρούνι και γουρουνήσιο δέρµα, αλλά χοιρινό 
ονοµάζουµε το κρέας που τρώµε. Οµοίως λέµε ότι τρώµε κατσική-
σιο κρέας και κατσίκι και όχι γίδίνό ή γιδήσιο κρέας (λέµε, ωστό-
σο, γίδα βραστή, ή και αίγα, λ.χ. στην Κρήτη). 

χοιροβοσκός (ο) [µτγν.] αυτός που βόσκει χοίρους (βλ.λ.). 
χοιρόδερµα (το) [1890] {χοιροδέρµ-ατος | -ατα, -άτων) το δέρµα από 

χοίρο (βλ.λ.). χοιροµέρι (το) {χοιροµερ-ιού | -ιών} το µπούτι τού 
χοίρου, που δια- 

τηρείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφού το έχουν αλατίσει και 
το έχουν υποβάλει είτε σε θερµική επεξεργασία (~ βραστό) ή το έχουν 

καπνίσει (~ καπνιστό): εκλεκτό | εισαγόµενο ~ ΣΥΝ. ζαµπόν. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < χοίρος + -µέρι < µερί (< µηρός)]. χοιροπαραγωγή (η) [1898] 
η παραγωγή χοίρων. χοίρος (ο) θηλαστικό παµφάγο ζώο µε ογκώδες 
σώµα, ρύγχος που εξέχει και σκληρό τρίχωµα, το οποίο ο άνθρωπος 
εκτρέφει για το κρέας, το λίπος και το δέρµα του- το γουρούνι· ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) ο χοίρος τη λάσπη κυνηγά για αυτόν που έχει συνηθίσει και 
συνεχώς επιδιώκει κακές συναναστροφές (β) (παροιµ.) τού χοίρου το 
µαλλί δεν γίνεται µετάξι αυτός που δεν έχει καλή αγωγή δεν µπορεί να 
αλλάξει µε κανέναν τρόπο (πβ. τον αράπη κι αν τον πλένεις, το σαπούνι 
σου χαλάς). — (υποκ.) χοιρίδιο (το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χοίρος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *ghor-yo-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *gher(s)- «παγώνω, σκληραίνω» (εφόσον ο χοίρος έχει σκληρό 
τρίχωµα), σανσκρ. hrsyati «σκληραίνω, ανορθώνω», λατ. horrëre, αλβ. 
derk «χοίρος» (< *ghör-n-k-), αρχ. ιρλ. garb «τραχύς» κ.ά. Η πρόταση 
για σύνδεση µε το αρµ. επίθ. gër «παχύς, λιπαρός» µέσω ρίζας *ghoir-
o/ä- πρέπει να απορριφθεί, αφού το αρχικό σύµφωνο τής αρµ. λ. είναι 
αµφισβητούµενο και επιδέχεται διαφορετικές αναλύσεις]. 
χοιροστάσιο (το) [1891] {χοιροστασί-ου | -ων} 1. το µέρος τού στά-

βλου σε αγροτικό σπίτι, που είναι ειδικά διαµορφωµένο για την 
εκτροφή χοίρων 2. το χοιροτροφείο (βλ.λ.). Επίσης (λαϊκ.) χοιροστάσι 
[ΕΤΥΜ. < χοίρος + -στάσιο < ίσταµαι (πβ. κ. στά-σις)]. 

χοιροσφαγείο (το) [µτγν.] ο χώρος στον οποίο σφάζονται χοίροι, 
σφαγείο χοίρων. 

χοιροσφαγια (τα) {χοιροσφαγίων} (λαϊκ.) το σφάξιµο χοίρων από 
ιδιώτες, συνήθ. µε τελετουργικό τρόπο, πριν από τα Χριστούγεννα ή 
κατά την περίοδο τής Αποκριάς ή για γιορτή που πρόκειται να γίνει, 
ώστε να παρασκευαστούν µε το κρέας τους εδέσµατα για τους προ-
σκεκληµένους. 

χοιροτροφείο (το) [µτγν.] ο ειδικά διαµορφωµένος χώρος που προ-
ορίζεται για τη µαζική εκτροφή χοίρων µε σκοπό την εµπορική εκµε-
τάλλευση τού κρέατος, τού λίπους και τού δέρµατος τους ΣΥΝ. χοι-
ροστάσιο. 

χοιροτροφία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} η µαζική εκτροφή χοίρων µε 
σκοπό την εµπορική εκµετάλλευση τού κρέατος, τού λίπους και τού 
δέρµατος τους. — χοιροτρόφος (ο/η) [µτγν.], χοιροτροφικός, -ή, -ό 
[1893]. 

χόκεϊ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. οµαδικό παιχνίδι που παίζεται µεταξύ των παι-
κτών δύο οµάδων, οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους ράβδους καµπυ-
λωτές στο κάτω άκρο, µε τις οποίες χτυπούν έναν πολύ µικρό δίσκο 
ή µία µικρή σφαίρα, προσπαθώντας να την περάσουν από τη γραµµή 
τού τέρµατος των αντιπάλων: ~ επί πάγου | επί χόρτου. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. hockey < παλαιότ. hockie < παλ. γαλλ. hocquet «κυρτό 
µπαστούνι», γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. häko «γάντζος», αρχ. αγγλ. 
hoc (> αγγλ. hook), αρχ. σκανδ. haki κ.ά.]. 

χολ (το) (παλαιότ. ορθ. χωλ) {άκλ.} ελλην. προθάλαµος- µικρός χώρος 
υποδοχής σε σπίτι, γραφείο αµέσως µετά την κύρια είσοδο: ευρύχω-
ρο | φωτεινό | µικρό ~. — (υποκ.) χολάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. hall < αρχ. αγγλ. heall, που συνδ. µε αρχ. γερµ. halla, 
αρχ. νορβ. hçll κ.ά.]. 

χολαγγειογραφια (η) {χολαγγειογραφιών} ΙΑΤΡ. η ακτινολογική 
απεικόνιση των χοληφόρων αγγείων µετά από ενδοφλέβια έγχυση 
σκιαγραφικού φαρµάκου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
cholangiography]. 

χολαγωγός, -ός, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που ενισχύει τη ροή τής χολής στα 
χοληφόρα αγγεία: ~ φάρµακα | αγωγή | θεραπεία ΣΥΝ. χοληφόρος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < χόλος | χολή + αγωγός]. 

χολαιµια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αυξηµένη παρουσία χολής στο αίµα, 
που εκδηλώνεται µε ίκτερο και τάση για αιµορραγία, διαταραχές 
στην πέψη των λιπών κ.ά. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
cholémie]. 

χολαψικός, -ή, -ό [1879] ΙΑΤΡ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη χολαιµία 
(βλ.λ.) 2. χολαιµικός (ο), χολαιµική (η) πρόσωπο που πάσχει από χο-
λαιµία (βλ.λ.). 

χολέρα (η) {χωρ. πληθ.} 1. λοιµώδης και επιδηµική νόσος, που εκδη-
λώνεται µε διάρροιες και εµετούς που οδηγούν σε αφυδάτωση, πτώ-
ση τής θερµοκρασίας τού σώµατος και συχνά στον θάνατο- εµφανί-
ζεται σε περιοχές όπου οι συνθήκες υγιεινής (λ.χ. ύδρευσης, αποχέ-
τευσης κ.λπ.) βρίσκονται σε κακό επίπεδο 2. (µτφ.) κατάσταση ή άν-
θρωπος ιδιαίτερα απεχθής και δυσάρεστος: «αέρα, αέρα, να φύγει η 
~!» (σύνθηµα εναντίον προσώπων που συµβολίζουν τη διαφθορά). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε επίθηµα -έρα και άλλων ασθενειών, πβ. κ. ΐκτ-ερος), 
αβεβ. ετύµου, πιθ. παράγ. τού ουσ. χολάδες «εντόσθια» ή τού ουσ. χο-
λή, άποψη µορφολογικώς δυνατή, την οποία υποστήριζαν και αρχαίοι 
σχολιαστές. Σύµφωνα µε νεότερη άποψη, η λ. συνδ. µε αρχ. ιρλ. galar 
«ασθένεια, λύπη» και χεττ. kallar «κακός», οπότε < I.E. *ghal-
«ζηµιά, βλάβη», αλλά η λ. χολέρα είναι πολύ πιο εξειδικευµένη ως 
προς την ιατρ. χρήση της]. 

χολεριάζω ρ. αµετβ. {χολέριασ-α, -µένος} προσβάλλοµαι από χολέρα 
(βλ.λ.). 

χολεριασµένος, -η, -ο αυτός που έχει πάθει χολέρα. 
χολερικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη χολέρα (βλ.λ.): 

~ µόλυνση | συµπτώµατα 2. χολερικός (ο), χολερική (η) πρόσωπο που 
πάσχει από χολέρα (βλ.λ.) ΣΥΝ. χολεριασµένος, χολερόβλη-τος 3. 
(µτφ.) διεφθαρµένος ή πολύ αγενής και επιθετικός, αήθης: ~ 
συµπεριφορά || ~ πρόσωπο- ΦΡ. χολερική ιδιοσυγκρασία η συµπερι-
φορά που χαρακτηρίζει αυτόν που είναι ευέξαπτος και φέρεται βίαια 
χωρίς λόγο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κωµωδία. 



χολερόβλητος 1956 χόνδρος 
 

χολερόβλητος, -η, -ο [1892] αυτός που έχει προσβληθεί από χολέρα 
ΣΥΝ. χολεριασµένος, χολερικός. [ΕΤΥΜ. < χολέρα + -βλητος < 
βάλλω]. 

χολερυθρίνη (η) ΦΥΣΙΟΛ. χρωστική ουσία τής χολής, προϊόν τής 
αποικοδόµησης τής αιµοσφαιρίνης- η αύξηση της δίνει το χαρακτη-
ριστικό χρώµα τού ίκτερου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
bilirubin]. 

χολερυθρινουρία (η) ΙΑΤΡ. η αποβολή χολερυθρίνης µε τα ούρα σε 
περιπτώσεις αιµόλυσης και σε ίκτερο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. bilirubinuria (νόθο συνθ.)]. 

χολή (η) 1. ΦΥΣΙΟΛ. το υγρό που εκκρίνεται από το συκώτι µέσω τής 
χοληδόχου κύστεως στον δωδεκαδάκτυλο, έχει πρασινοκίτρινο χρώµα 
και συντελεί στην πέψη 2. (συνεκδ.) η κύστη µέσα στην οποία βρί-
σκεται το παραπάνω υγρό, η χοληδόχος κύστη: έχει πέτρα στη -1| εγ-
χείρηση χολής- ΦΡ. σπάω | κόβω τη χολή (κάποιου) προκαλώ µεγάλο 
και απότοµο φόβο: µε κατατρόµαξες- µου 'κοψες τη χολή! 3. (µτφ.) η 
πικρία, η οργή: µε πότισες ~ (µε πίκρανες) || δεν έχει ~ (είναι καλός 
και ήπιος) ΣΥΝ. δηλητήριο, φαρµάκι, χόλος- ΦΡ. (α) στάζω | χύνω | 
ξερνάω χολή (εναντίον κάποιου) εκφράζω την κακία και την πίκρα 
που έχω µέσα µου: έσταζε χολή όσην ώρα µιλούσε για τον πολιτικό 
του αντίπαλο ΣΥΝ. στάζω δηλητήριο | φαρµάκι ANT. είµαι όλο µέλι (β) 
οντι roi/ µάννα, χολήν (Αντίφωνο ιβ' Μεγάλης Πέµπτης: Λαός µου, τι 
έποίησά σοι, και τίµοι άνταπέδωκας; 'Αντί του µάννα, χολήν 
αντίτοῦύδατος, δξος...) για ανθρώπους που βλάπτουν τους ευεργέτες 
τους. — χολικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *ghol-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ghel- «λαµπρός, ακτι-
νοβόλος» και «κίτρινος, πράσινος, ωχρός», πβ. αβεστ. zara- «χολή», 
αρχ. ισλ. gall «χολή, δηλητήριο», αρχ. γερµ. galla, λατ. fei, αρχ. σλαβ. 
zlüci «χολή», αρχ. γερµ. gold «χρυσός» κ.ά. Η σηµ. τής λ. οφείλεται 
στο χρώµα της. Οµόρρ. χλό-η, χλω-ρός, χόλ-ος]. 

χοληδόχος, -ος, -ο(ν) ΦΥΣΙΟΛ. 1. αυτός που περιέχει χολή 2.χοληδό-
χος κύστη η κύστη που βρίσκεται µεταξύ τού ήπατος και τού δωδε-
καδάκτυλου και στην οποία συγκεντρώνεται η χολή που προέρχεται 
από το πρώτο όργανο, προτού καταλήξει στο δεύτερο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
χολή + -δόχος < δέχοµαι]. 

χοληστερίνη (η) στεροειδής, λιπώδης και κηρώδης ουσία τού αίµατος 
που έχει µεγάλη σηµασία για τη διατήρηση τής ζωής στον οργανισµό' 
η υπέρµετρη αύξηση της οδηγεί σε παθολογικές καταστάσεις: υψηλά 
ποσοστά χοληστερίνης στο αίµα || εξέταση για µέτρηση τής ~ || δίαιτα 
για τη µείωση τής ~· ΦΡ. (α) καλή χοληστερίνη η περίσσια 
χοληστερίνη των κυττάρων που συγκεντρώνεται από τις λιποπρω-
τείνες υψηλής πυκνότητας (HDL - High Density Lipoproteins) και που 
θεωρείται ότι αποµακρύνει τη LDL χοληστερίνη (βλ. παρακάτω) από 
τα τοιχώµατα των αρτηριών (β) κακή χοληστερίνη η χοληστερίνη που 
περιέχεται στις λιποπρωτεΐνες χαµηλής πυκνότητας (LDL - Low 
Density Lipoproteins) και που είναι κατεξοχήν υπεύθυνη για την εµ-
φάνιση αθηροσκλήρωσης στα αιµοφόρα αγγεία. [ΕΤΥΜ < 
χοληστερόλη (βλ.λ.) µε το επίθηµα -ίνη]. 

χοληστερόλη (η) {χωρ. πληθ.} η χοληστερίνη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cholesterol < choie- (< χολή) + ster- (< 
στερεός) + -ol (< λατ. oleum < αρχ. ελαιον)]. 

χοληφόρος, -ος, -ο(ν) ΦΥΣΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε το σύστηµα 
παραγωγής και µεταφοράς τής χολής από το συκώτι στο παχύ έντε-
ρο: - οδοί (τα όργανα και οι πόροι όπου σχηµατίζεται η χολή και µε-
ταφέρεται από το συκώτι στον δωδεκαδάκτυλο) ΣΥΝ. χολαγωγός. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. voies biliaires]. 

χολιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {χόλιασ-α, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) νιώ-
θω µεγάλη οργή ΣΥΝ. χολώνοµαι, οργίζοµαι, θυµώνω, κακιώνω ANT. 
ηρεµώ, χαλαρώνω ♦ 2. (µετβ.) προκαλώ την οργή και την πικρία κά-
ποιου: τον χόλιασαν τα λόγια µου ΣΥΝ. χολώνω, εξοργίζω, αγριεύω, 
θυµώνω, φουρκίζω, πικάρω ANT. ησυχάζω, ηρεµώ, χαλαρώνω. — χό-
λιασµα (το), χολιαστικός, -ή, -ό. 

χολικός, -ή, -ό → χολή 
Χόλλυγουντ (το) {άκλ.} 1. προάστιο τού Λος Άντζελες στην Καλι-

φόρνια των Η.Π.Α., περίφηµο για τα κινηµατογραφικά του στούντιο 
και την καλλιτεχνική του κίνηση 2. (συνεκδ.) ο κινηµατογραφικός 
µηχανισµός παραγωγής ταινιών, συνήθ. εµπορικού χαρακτήρα, που 
δραστηριοποιείται στην παραπάνω περιοχή: το ~ κυριαρχεί στην πα-
γκόσµια κινηµατογραφική αγορά. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Hollywood]. 

χολλυγουντιανός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στην κινηµατο-
γραφική βιοµηχανία των Η.Π.Α., που αναπτύχθηκε στην περιοχή τού 
Χόλλυγουντ: ~ αστέρας | µελόδραµα | τεχνική | λάµψη 2. αυτός που 
τον χαρακτηρίζει το εντυπωσιακό θέαµα, η λάµψη, ο πλούτος των 
υλικών µέσων κλπ.: η τελετή ενάρξεως, - προδιαγραφών, δεν θύµιζε 
σε τίποτα τη λιτότητα και την απλότητα των αρχαίων αγώνων || η 
προεκλογική συγκέντρωση εξελίχθηκε σε ~ φιέστα. 

χολσκυστεκτοµή (η) η χειρουργική αφαίρεση τής χοληδόχου κύ-
στεως. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cholecystectomy]. 

χολοκυστίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής χοληδόχου κύστεως, η οποία 
συχνά συνοδεύεται από χολολιθίαση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. cholecystitis]. 

χολοκυστογραφία (η) {χολοκυστογραφιών} ΙΑΤΡ. η εξέταση τής χο-
ληδόχου κύστεως µε ακτινογραφία, συνήθ. για τον εντοπισµό λίθων 
ή άµµου στο εσωτερικό της. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
cholecystography]. 

χολολιθίαση (η) [1888] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ΙΑΤΡ. ο σχη-
µατισµός λίθων ή η συγκέντρωση άµµου στη χοληδόχο κύστη ή/και 
στις χοληφόρους οδούς. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cholélithiase]. 
χολολιθικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στους χολόλιθους (βλ.λ.) 2. 

χολολιθικός (ο), χολολιθική (η) πρόσωπο που πάσχει από χολολιθίαση. 
χολόλιθος (ο) [1890] {χολολίθ-ου | -ων, -ους) ΙΑΤΡ. ετερογενές ή σπάν. 

οµοιογενές σώµα, που σχηµατίζεται από εκκρίσεις τής χολής και µοι-
άζει µε λίθο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cholélithe]. 

χόλος (ο) οργή συνδυασµένη µε κακία ΣΥΝ. χολή. [ΕΤΥΜ αρχ., 
παράλλ. τ. τού θηλ. χολή (βλ.λ.). Ενώ το θηλ. χολή περιορίστηκε στην 
ιατρ. χρήση, το αρσ. χόλος δήλωσε κυρ. τη διάθεση τής οργής, τού 
θυµού και τής αγανάκτησης, αφού πιστευόταν ότι οι αλλαγές στα 
«υγρά» τού σώµατος επιδρούσαν στην ιδιοσυγκρασία τού ατόµου 
(βλ. κ. µελαγχολία)]. 

χολοσκαω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {χολοσκάς... | χολόσκασα) ♦ 1. (αµετβ.) 
νιώθω µεγάλη στενοχώρια: τι χολοσκάς για πράγµατα ασήµαντα; 
ΣΥΝ. σκάω, στενοχωριέµαι, το παίρνω κατάκαρδα ANT. αδιαφορώ ♦ 2. 
(σπάν.-µετβ.) κάνω (κάποιον) να στενοχωρηθεί πολύ: µη χολοσκάζεις 
τον πατέρα σου- να είσαι καλό παιδί! ΣΥΝ. στενοχωρώ, σκάω. 

χολώνω ρ. µετβ. {χόλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (κάποιον) να νιώ-
σει πίκρα, οργή: τον χόλωσες µε τα πείσµατα σου 2. (µεσοπαθ. χολώ-
νοµαι) νιώθω πίκρα ή οργή: αποχώρησε χολωµένος || µόλις διάβασε 
την κακόβουλη κριτική χολώθηκε ΣΥΝ. πικραίνω, οργίζω, νευριάζω, 
φουσκώνω ΑΝΤ. ηρεµώ, καταπραύνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χολώ (-όω) < 
χόλος]. 

χόµο (ο) {άκλ.} άνθρωπος (βλ.λ.)· κυρ. σε λατ. φράσεις τής ανθρωπο-
λογίας που δηλώνουν καθέναν από τους άµεσους προγόνους τού αν-
θρώπινου είδους (homo sapiens, homo erectus, homo faber κ.λπ., βλ. λ. 
άνθρωπος) και, κατ' αναλογίαν προς τα παραπάνω, σε νεότερες φρά-
σεις και νεολογισµούς, λ.χ. χόµο τελεόπτικους (homo teleopticus, o 
άνθρωπος τής εποχής τής τηλεόρασης ή µανιώδης τηλεθεατής), χόµο 
εκονόµικους (homo œconomicus, ο άνθρωπος που σκέφτεται και 
ενεργεί µε βάση το οικονοµικό του συµφέρονλ χόµο κονσούµενς 
(homo consumens, καταναλωτικός άνθρωπος) κ.ά. [ΕΤΥΜ < λατ. 
homo «άνθρωπος»]. 

homo nomini lupus (Πλαύτος Asin. 495) λατ. (προφέρεται χόµο χό-
µινι λούπους) ελλην. ο άνθρωπος (είναι) για τον άνθρωπο λύκος- για 
να χαρακτηρίσουµε τις σύγχρονες κοινωνίες τού απάνθρωπου και 
ανελέητου ανταγωνισµού. 

χόµπι (το) {άκλ.} η ερασιτεχνική ενασχόληση κάποιου µε κάτι, που 
του δίνει µεγάλη ευχαρίστηση, συχνά ως διέξοδος από την κούραση 
και την καθηµερινότητα: έχει ~ να συλλέγει νοµίσµατα. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. hobby, που αρχικώς αναφερόταν σε ράτσα µικρού αλόγου, < 
Hobbin, χαϊδευτ. τού κυρ. ον. Robin. Κατά τον 16ο αι. στην Αγγλία η 
λ. δήλωσε ένα είδος µπαστουνιού µε λαβή σχήµατος κεφαλής 
αλόγου, το οποίο χρησίµευε σε παιγνίδια. Η σηµερινή σηµ. απαντά 
από τον 17ο αι.]. 

Χ.Ο.Ν. (οι) Χριστιανικές Οµάδες Νέων. 
Χοννκ-Κόννκ (το) (κννεζ. Hsiang Kang, αγγλ. Hong Kong) αποικία 

τής Μ. Βρετανίας µέχρι το 1997, οπότε επεστράφη στην Κίνα υπό ει-
δικό καθεστώς- βρίσκεται στις Ν. ακτές τής Κίνας και αποτελεί µε-
γάλο εµπορικό και πιστωτικό κέντρο µε επίσηµες γλώσσες την Κινε-
ζική και την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Χονγκ-Κονγκ. — Χον-
νκ-κοννκέζος (ο), Χονγκ-κονγκέζα (η), χονγκ-κονγκέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Hong Kong < κινεζ. Hsiang Kang «αρωµατισµένο λιµά-
νι» < hisiäng «άρωµα» + gang «λιµάνι», όν. που αναφέρεται στα ρεύ-
µατα φρέσκου αέρα, τα οποία πνέουν µεταξύ τού νησιού Καουλούν 
(Kowloon) και τού λιµανιού τής Βικτωρίας]. 

χονδρεκτοµία (η) {χονδρεκτοµιών} ΙΑΤΡ. η αφαίρεση ολόκληρου ή 
µέρους ενός χόνδρου µε εγχείρηση. Επίσης χονδρεκτοµή [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. chondrectomy]. 

χονδρέµπορος (ο) {χονδρεµπόρ-ου | -ων, -ους} ο έµπορος που πουλά 
Kat αγοράζει εµπορεύµατα σε µεγάλες ποσότητες: ~ κρεάτων. — 
χονδρεµπόριο (το). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. commerçant en gros]. 

χονδρικός, -ή, -ό [1892] 1. αυτός που αναφέρεται ή αποτελείται από 
χόνδρο (βλ.λ.) ΣΥΝ. χόνδρινος · 2. αυτός που σχετίζεται µε την πώλη-
ση και αγορά εµπορεύσιµων αγαθών σε µεγάλες ποσότητες: ~ εµπό-
ριο | τιµές (χαµηλότερες τιµές για την αγορά µεγάλων ποσοτήτων 
εµπορευµάτων) ΑΝΤ. λειανικός. — χονδρικ-ά | -ώς [1809] επίρρ. (σηµ. 
2) (βλ. κ. λ. χοντρικός). 

χόνδρίνος,-η, -ο → χόνδρος 
χονδροειδής, -ής, -ές [1856] {χονδροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- χονδροει-

δέστ-ερος, -ατός) 1. αυτός που του λείπει η κοµψότητα, η χάρη: ~ κα-
τασκεύασµα | δουλειά | έπιπλο ΣΥΝ. άκοµψος, χοντροκοµµένος, χο-
ντροκαµωµένος ΑΝΤ. κοµψός, λεπτοδουλεµένος, φινετσάτος 2. αυτός 
που του λείπει η ευγένεια, το τακτ, που δεν έχει ή δεν είναι σύµφωνος 
µε τους καλούς τρόπους: ~ αστείο | σχόλιο | ψέµα | δικαιολογία | συ-
µπεριφορά ΣΥΝ. άξεστος, αγροίκος, απρεπής ΑΝΤ. ευγενής, διακριτι-
κός. — χονδροειδώς επίρρ. [1862]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. grossier]. 

χονδρόκοκκος, -η, -ο αυτός που αποτελείται από χονδρούς κόκκους 
ΑΝΤ. λεπτόκοκκος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
chondrococcus]. 

χονδρός, -ή, -ό → χοντρός 
χόνδρος (ο) ΦΥΣΙΟΛ. ιστός που χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα και 

αντοχή και από τον οποίο αποτελείται το έµβρυο, ενώ οι ενήλικοι 
τον διατηρούν στις άκρες των οστών, στα αφτιά και στη µύτη. — 
χόνδρινος, -η, -ο [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χοντρός, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ 
αρχ., ουσιαστικοπ. αρσ. τού επιθ. χονδρός (βλ.λ.) µε αναβιβα- 
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σµό τού τόνου]. 
χοντράδα (η) (λαϊκ.) 1. η πράξη ή η συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται 
από έλλειψη λεπτότητας και ευαισθησίας απέναντι στον άλλον: µε 
τις ~ του έχει χάσει τους φίλους του || λέω | πετάω χοντράδες ΣΥΝ. 
απρέπεια, αγένεια, χωριατιά.· 2. η χοντροκοπιά (βλ.λ., σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < χοντρός + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. κ. φυλλ-άδα]. 

χοντράδι (το) {χοντραδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. πολλά µαζί ξε<ρτυσµένα 
νήµατα σε ύφασµα: από τη φόδρα κρεµόταν ένα ~ · 2. εµφανής ατέ-
λεια στην κατασκευή ενός πράγµατος ΣΥΝ. χοντράδα · 3. σκληρό σώµα 
µέσα σε µαλακή ύλη το οποίο γίνεται αισθητό µε την αφή της. 
[ΕΤΥΜ. < χοντρός + παραγ. επίθηµα -άδι, πβ. γλυκ-άδι]. 

χοντράίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χόντρυνα} ♦ (µετβ.) 1. κάνω κάποιον να 
αυξήσει τη µάζα και τον όγκο του: τα φάρµακα κατά τής κατάθλιψης 
τη χόντρυναν πολύ || τα γλυκά µας χοντραίνουν ΣΥΝ. παχαίνω, παίρνω 
βάρος ΑΝΤ. αδυνατίζω, λεπταίνω 2. κάνω (κάποιον) να φαίνεται 
χοντρός: τα φαρδιά ρούχα µε χοντραίνουν (µε δείχνουν πιο παχύ) 
• 3. (για τόνο φωνής) κάνω πιο βαθύ, πιο χαµηλό: χοντραίνει τη φω 
νή της για τις ανάγκες τού ανδρικού ρόλου ΣΥΝ. βαραίνω, βαθαίνω 
ΑΝΤ. λεπταίνω 4. (µτφ.) δίνω µεγαλύτερες διαστάσεις ή έκταση (σε 
κάτι): µην το χοντραίνεις το πράγµα- ένα αστείο έκανα! || µην το χο- 
ντραίνεις άλλο το παιχνίδι, γιατί θα οδηγηθούµε σε σύγκρουση! 
♦ (αµετβ.) 5. αποκτώ µεγαλύτερη µάζα και όγκο: χόντρυνα και δεν 
χωράω στα ρούχα µου ΣΥΝ. παχαίνω, παίρνω βάρος ΑΝΤ. αδυνατίζω, 
λεπταίνω 6. (για τόνο φωνής) γίνοµαι πιο βαρύς, πιο βαθύς: πώς χό 
ντρυνε έτσι η φωνή σου, γιαγιά; (από το παραµύθι τής Κοκκινο 
σκουφίτσας) ΣΥΝ. βαραίνω, βαθαίνω ΑΝΤ. λεπταίνω 7. (µτφ.) αποκτώ 
µεγαλύτερες διαστάσεις ή γίνοµαι πιο έντονος, απαιτητικός ή αντα 
γωνιστικός: όταν χόντρυνε το παιχνίδι, εγκατέλειψα το καρέ || (στην 
πολιτική ή τις διεθνείς σχέσεις) χοντραίνει το παιχνίδι (η κατάσταση 
αρχίζει να γίνεται πολύ επικίνδυνη, πολύ σοβαρή). — χόντρεµα (το). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 

χοντρά λ εσµέ νος, -η, -ο αυτός που έχει αλεστεί σε µεγάλα κοµµάτια 
ΑΝΤ. ψιλοαλεσµένος. 

χοντράνθρωπος (ο) αυτός που δεν ξέρει πώς να φερθεί σωστά και µε 
ευπρέπεια, που κάνει χοντράδες ΣΥΝ. άξεστος, αγροίκος ΑΝΤ. ευ-
γενής, καλλιεργηµένος. 

χοντρέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (µειωτ.) πολύ χοντρή γυναίκα. Επίσης 
χοντρέλω. [ΕΤΥΜ. < χοντρός + επίθηµα -έλα, κατά το βαρέλα]. 

χόντρεµα (το) → χοντραίνω 
χοντρεµπόριο (το) → χονδρέµπορος 
χοντρικός, -ή, -ό αυτός που δεν είναι λεπτοµερειακός, που δίνει µόνον 

τις γενικές γραµµές: ~ περιγραφή | εκτίµηση | υπολογισµός ΣΥΝ. 
αδροµερής, γενικός ΑΝΤ. λεπτοµερειακός. — χοντρικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. χονδρικός]. 

χοντρικός - αδροµερής - γενικός. Σε περιπτώσεις προσεγµένου 
λόγου και επισηµότερου (επιστηµονικού, διοικητικού κ.λπ.) ύφους, 
η χρήση τού αδροµερής προσφέρεται περισσότερο αντί τού χο-
ντρικός ή τού γενικός Σε φράσεις όπως «αδροµερής εξέταση/ πε-
ριγραφή | θεώρηση | παρουσίαση» (ενός θέµατος), το «χοντρική 
εξέταση...» δεν ταιριάζει υφολογικά, ενώ το «γενική εξέταση | πε-
ριγραφή...» υστερεί δηλωτικά, αφού σηµασιολογικώς εκφράζει κάτι 
ευρύτερο και ακαθόριστο έναντι τού αδροµερής. 

χοντρό- κ. χοντρό- κ. χοντρ- κ. (λόγ.) χονδρό- κ. χονδρό- κ. 
χονδρ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνει ότι 
κάποιος/κάτι: 1. έχει µεγάλο βάρος, µάζα ή πάχος: χοντρο-κόκκαλος, 
χοντρό-πετσος · 2. έχει αδέξιους τρόπους ή είναι άτεχνος: χοντρ-άν-
θρωπος, χοντρο-κοπιά 3. δεν είναι εύστροφος, δεν µπορεί να ξεκολλή-
σει από κάτι: χοντρο-κέφαλος · 4. (µόνο στον τ. χονδρ[ο]-) σχετίζεται 
µε το χονδρικό εµπόριο: χονδρ-έµπορος · 5. γίνεται µε δυσκολία: χο-
ντρο-δουλειά. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
αρχ. επίθ. χονδρός (βλ.λ.)]. 

χοντροαλεσµένος, -η, -ο κ. χοντραλεσµένος (για αλεύρι, καφέ κ.λπ.) 
αυτός που είναι αλεσµένος σε χοντρούς κόκκους. 

χοντρογυναίκα (η) αυτή που δεν ξέρει πώς να φερθεί σωστά, που 
είναι χυδαία (πβ. χοντράνθρωπος). 

χοντροδουλειά (η) 1. δουλειά που απαιτεί πολύ κόπο και συνήθ. γί-
νεται χειρωνακτικά: εργάτες για τις ~ · 2. δουλειά ή έργο που έχει 
γίνει γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια: αυτό το τρα-
πέζι είναι ~ και όχι έργο καλού τεχνίτη ΑΝΤ. λεπτοδουλειά, ψιλοδου-
λειά. — χοντροδουλεµένος, -η, -ο (σηµ. 2). 

χοντροκαµωµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί χωρίς 
τέχνη και φροντίδα: ~ έπιπλα ΣΥΝ. χοντροδουλεµένος ΑΝΤ. καλοφτει-
αγµένος, λεπτοδουλεµένος · 2. αυτός που έχει βαρύ σκελετό και µέ-
λη: ~ παιδί ΑΝΤ. λεπτοκαµωµένος. 

χοντροκαύκάλος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει χοντρό κεφάλι ΣΥΝ. 
χοντροκέφαλος. 

χοντροκεφαλος, -η, -ο 1. αυτός που έχει χοντρό κεφάλι: ~ ζώο ΣΥΝ. 
χοντροκαύκαλος · 2. αυτός που δεν χαρακτηρίζεται για την εξυπνά-
δα του ΣΥΝ. χαζός, βλάκας, µπουνταλάς, χοντρόµυαλος ΑΝΤ. ξύπνιος, 
σαΐνι, ξυράφι 3, αυτός που επιµένει στην άποψη του και δεν µετα-
πείθεται ΣΥΝ. αγύριστο κεφάλι, πεισµατάρης, ισχυρογνώµων, ξεροκέ-
φαλος ΑΝΤ. εύπιστος, ευµετάβλητος. — χοντροκεφαλιά (η) (σηµ. 1, 
2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

χοντροκόκκαλος, -η, -ο αυτός που έχει χοντρά κόκκαλα ΑΝΤ. λε-
πτοκόκκαλος. 

χοντρόκοκκος, -η, -ο (για αλεύρι, καφέ κ.λπ.) αυτός που έχει χο- 

ντρούς κόκκους ΑΝΤ. λεπτόκοκκος. 
χοντροκοµµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει κοπεί ή αλεστεί σε µεγάλα 

κοµµάτια: ~ καφές | τυρί | κρεµµύδι ΑΝΤ. λεπτοκοµµένος, ψιλοκοµ-
µένος · 2. αυτός που δεν έχει χάρη ή δεν σέβεται τους καλούς τρό-
πους ή τις κοινωνικές συµβάσεις: ~ αστείο | ψέµα | φάρσα | κωµωδία 
ΣΥΝ. άξεστος, άγαρµπος, χονδροειδής. — χοντροκοµµένα επίρρ. 

χοντροκοπιά (η) 1. δουλειά ή έργο που δεν έχει γίνει µε τέχνη και 
προσοχή, αλλά µε προχειρότητα και κακό γούστο: να φανταστεί κα-
νείς ότι οι ~ του θεωρούνται µοντέρνα τέχνη! ΑΝΤ. λεπτοδουλειά, 
καλλιτεχνία 2. συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από αγένεια, από 
παραβίαση των καλών τρόπων και τής ευγένειας: πετάω | λέω | κά-
νω χοντροκοπιές ΣΥΝ. χοντράδα, αγαρµποσύνη. [ΕΤΥΜ. < χοντρό- 
+ -κοπιά < -κοπώ (< κόπτω)]. 

χοντροκώλης (ο) {χοντροκώληδες}, χοντροκώλα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (!-λαϊκ.) πρόσωπο που έχει χοντρά οπίσθια. Επίσης χοντρόκω-
λος, -η, -0/-IKO. 

χοντρολαίµης (ο) {χοντρολαίµηδες}, χοντρολαίµα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} πρόσωπο που έχει χοντρό λαιµό. 

χοντροµπαλάς (ο) {χοντροµπαλάδες}, χοντροµπαλού (η) (µειωτ.) 
αυτός που είναι χοντρός και ασχηµάτιστος, που το σώµα του µοιάζει 
µε ογκώδη µπάλα. [ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ., < χοντρό- + -µπαλάς < µπάλα]. 

χοντρόµυαλος, -η, -ο αυτός που δεν αντιλαµβάνεται τα πράγµατα 
εύκολα ή γρήγορα ΣΥΝ. χοντροκέφαλος ΑΝΤ. ξύπνιος, σαΐνι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

χοντροπαπουτσο (το) χοντρό και άκοµψο παπούτσι: η µόδα έκανε τις 
κοπέλες να κυκλοφορούν µε χοντροπάπουτσα. 

χοντρόπετσος, -η, -ο 1. αυτός που έχει επιδερµίδα µεγάλου πάχους: ~ 
ζώο (λ.χ. ο ελέφαντας) ΣΥΝ. παχύδερµος ΑΝΤ. λεπτόπετσος 2. (µτφ.) 
αυτός που δεν έχει ευαισθησία ή/και ηθικούς φραγµούς: άνθρωπος ~· 
δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη δυστυχία ΣΥΝ. αναίσθητος, ασυνείδη-
τος, σκληρός, αγενής ΑΝΤ. ευαίσθητος, ευγενής. 

χοντροπόδαρος, -η, -ο αυτός που έχει χοντρά πόδια: ~ τραπέζι | 
κορίτσι ΑΝΤ. λεπτοπόδαρος. 

χοντρός, -ή, -ό [µεσν.] κ. (λόγ.) χονδρός {χοντρ-ότερος κ. -ύτερος} 1. 
αυτός που έχει µεγάλο όγκο, µάζα, βάρος ή πυκνότητα: ~ ρούχα | 
σκεπάσµατα | βιβλίο | σκοινί ΣΥΝ. βαρύς, παχύς ΑΝΤ. λεπτός 2. (ειδι-
κότ.) αυτός που έχει µάζα και βάρος µεγαλύτερο από το κανονικό: ~ 
παιδί | γέρος | γάτα ΣΥΝ. παχύς, παχύσαρκος ΑΝΤ. αδύνατος, λιγνός, 
λεπτός, λιπόσαρκος 3. αυτός που αποτελείται από µεγάλα κοµµάτια 
ή κόκκους: ~ αλεύρι | σιµιγδάλι | αλάτι | πιπέρι ΑΝΤ. ψιλός · 4. αυτός 
που είναι χαµηλά στην τονική κλίµακα: ~ φωνή ΣΥΝ. βαθύς, βραχνός 
ΑΝΤ. ψιλός, λεπτός 5. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
καλών τρόπων και καλής συµπεριφοράς: ~ άνθρωπος | αστείο | 
συµπεριφορά | τρόποι || ήταν χοντρό να µη µου ευχηθεί, ενώ ήξερε ότι 
γιόρταζα ΣΥΝ. άξεστος ΑΝΤ. λεπτός 6. (µτφ.) αυτός που έχει ιδιαίτερη 
σοβαρότητα ή βαρύτητα, τού οποίου οι επιπτώσεις µπορεί να είναι 
πολύ σοβαρές: ~ λάθος | προσβολή || παίζεται ~ παιχνίδι µε τα 
ονόµατα των υποψηφίων των κοµµάτων ΣΥΝ. σοβαρός, βαρύς ΑΝΤ. 
επουσιώδης, ελαφρύς · 7. (ευφηµ.) χοντρό (το) οι κενώσεις τού πα-
χέος εντέρου: πήγε στην τουαλέτα για το ~ του ΑΝΤ. ψιλό · Β. χοντρά 
(τα) χαρτονοµίσµατα µεγάλης αξίας (κατ' αντιδιαστολή προς τα «ψι-
λά», τα µικρής αξίας): έχεις να µου χαλάσεις τα ~; ΑΝΤ. ψιλά. — χο-
ντρά επίρρ., (υποκ.-χαϊδευτ.) χοντρούλης, -α, -ικο κ. χοντρουλός, -ή, -
ό κ. χοντρούτσικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χονδρός < *χρονδ-ρός (µε ανοµοιωτ. αποβολή τού -ρ-και παραγ. 
επίθηµα -ρός, πβ. κ. ψυχ-ρός), ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ghrendh- 
«θρυµµατίζω, κόβω», πβ. λατ. frendere «τρίζω τα δόντια», frenum 
«στοµίδα (αλόγου)» (> γαλλ. frein, ισπ. freno), αλβ. gründe 
«πίτουρο», αρχ. αγγλ. grindan «τρίβω, λειανίζω» (> αγγλ. grind), γερµ. 
Grand «άµµος» κ.ά. Η λ. αναφερόταν αρχικώς σε τριµµένους κόκκους 
σιταριού και στο αλεύρι, ενώ η σηµ. «παχύς» είναι µτγν. Ορισµένοι 
µελετητές έχουν αναγάγει τη λ. στο ουγκαριτικό hndrt «στάχυ», αλ-
λά µάλλον πρόκειται για δάνειο από την Ελληνική]. 

χοντρός: συνώνυµα. Η έννοια τού πάχους, τού πλεονάζοντος ή 
υπερβολικού βάρους στη σωµατική διάπλαση τού ανθρώπου, εκ-
φράστηκε µε γλωσσική ποικιλία ανάλογα και µε τις αντιλήψεις 
τής εποχής. Η κύρια λ. που δήλωσε στην Αρχαία τον υπέρβαρο άν-
θρωπο και, γενικότερα, ό,τι χαρακτηρίζεται ως µεγάλου βάρους, 
ήταν το παχύς. Από τους χρόνους τής Κοινής, η λ. χόνδρος «χον-
δραλεσµένο σιτάρι - σβώλος - τα τραγανά µέρη των πλευρών και 
τού θώρακα» (πβ. κ. υποχόνδρια «τα υπό τους χόνδρους µέρη τού 
επιγαστρίου») πέρασε -µε µετακίνηση τού τόνου και µεταφορική 
διεύρυνση τής σηµασίας- στη λ. χονδρός «υπέρβαρος» και γενικά 
«µεγάλος, ευµεγέθης». Η λ. παχύς (πβ. και ουσ. το πάχος) δια-
τήρησε την άµεση σύνδεση µε το βάρος (παχύς άνθρωπος, παχιά 
αγελάδα, παχύ στρώµα λίπους), ενώ το χοντρός έχει γενικότερη 
σηµασία «παχύς, µεγάλος, έντονος»: χοντρό σκοινί, αλλά και χο-
ντρό ψέµα (όχι παχύ ψέµα'.)- χοντρή κυρία, αλλά και χοντρό λάθος 
(όχι παχύ λάθος'.). Χρησιµοποιείται, ωστόσο, και η µεταφορική φρ. 
παχιά λόγια, µε τη σηµ. «µεγάλα λόγια, υποσχέσεις που δεν µπο-
ρούν να εκπληρωθούν», έναντι τής φρ. χοντρά λόγια, που σηµαίνει 
«αγενείς εκφράσεις, ύβρεις». Τα επίθ. ευτραφής, παχουλός και 
εύσωµος είναι σήµερα ευγενικότεροι τρόποι έκφρασης, για να δη-
λώσει κανείς τη σηµ. «χοντρός, παχύς»: η ευτραφής κυρία (όχι η 
χοντρή κυρία'.), παχουλή κοπέλα (όχι παχιά κοπέλα'.). Τέλος, τα γε-
µάτος και τα υποκ. γεµατούλης, γεµατούτσικος δηλώνουν τον κά-
πως παχύ, αυτόν που δεν είναι αδύνατος, αλλά δεν µπορεί να θε- 
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ωρηθεί και χοντρός. 

χοντρόφλουδος, -η, -ο αυτός που έχει χοντρή φλούδα: ~ πορτοκάλι 
ANT. λεπτόφλουδος. 

χοπ επιφών. 1. (µαζί µε το έι) για να δοθεί ρυθµός σε οµάδα που εκτε-
λεί ενέργεια επαναλαµβανόµενη: Τραβάτε όλοι µαζί κουπί! Έι ~, Έι 
~! 2. για να δηλωθεί ελαφρό πήδηµα, συνήθ. µαζί µε το ένα, δυο, τρία, 
κατά τη διάρκεια γυµναστικής άσκησης. ίΕΤΥΜ. < τουρκ. hop 
«εµπρός!»]. 

χοράρχης (ο) {χοραρχών} πρόσωπο που διευθύνει εκκλησιαστική χο-
ρωδία. [ΕΤΥΜ. µεσν. < χορός + -άρχης < άρχω]. 

χοραρχία (η) {χοραρχιών} το να είναι κάποιος χοράρχης (βλ.λ.). 
χορδή (η) 1. ευθύγραµµο λεπτό νήµα από έντερο ζώου, µετάλλου ή 

συνθετική κλωστή, που στερεώνεται τεντωµένο πάνω από το ηχείο 
µουσικού οργάνου και, όταν πάλλεται, παράγει µουσικό ήχο: οι ~ τής 
κιθάρας | τής βιόλας | τής άρπας || κουρδίζω | τεντώνω | αλλάζω χορ-
δές- ΦΡ. ενχορδα'ις και οργάνοις (ένχορδαϊς και όργάνω, Π.∆. Ψαλµ. 
150,4) µε µουσική· (µτφ.) µε κέφι, µε πανηγυρισµούς 2. (ειδικότ.) πα-
ρόµοιο ελαστικό νήµα στο τόξο, το οποίο ενώνει τις άκρες τού κα-
µπύλου σκληρού στελέχους και στο µέσο τού οποίου εφαρµόζουµε το 
πίσω µέρος τού βέλους, το τεντώνουµε αφήνοντας το απότοµα, ώστε 
να εκτοξευθεί το βέλος: από το τέντωµα έσπασε η ~ τού τόξου || τέ-
ντωσε τη ~ και έριξε µακριά το βέλος ΣΥΝ. νευρά 3. ΑΝΑΤ. (α) ο σχη-
µατισµός τού σώµατος που µοιάζει ή λειτουργεί όπως η χορδή (σηµ. 
1): ~ τύµπανου (β) φωνητικές χορδές οι δύο σαρκώδεις πτυχές στον 
βλεννογόνο τού λάρυγγα, οι οποίες, όταν διέρχεται από µέσα τους ο 
αέρας τής εκπνοής, παράγουν την ανθρώπινη φωνή: κάλος | πολύπο-
δας στις - 4. ΜΑΘ. το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει δύο σηµεία κα-
µπύλης 5. (µτφ.) εσωτερική ευαισθησία: η ιστορία σας αγγίζει τις ~ 
τής ανθρώπινης ψυχής· ΦΡ. αγγίζω την ευαίσθητη χορδή κάποιου 
ευαισθητοποιώ κάποιον ή τον συγκινώ. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., πιθ. συνδ. µε χεττ. karad- «εντόσθια» και ανάγεται σε τ. 
*χοροδή (µε συγκοπή). Αν γίνει δεκτή η ύπαρξη τέτοιου τ. και δεν 
πρόκειται για ανάπτυξη φωνήεντος στη Χεττιτική ή απλώς για λάθος 
στη γραφή, τότε αποφεύγεται η ένταξη στην ετυµολ. οικογένεια τού 
I.E. *ghe/°r-nä «χορδή» (πβ. σανσκρ. hira-h «ταινία, ζώνη», λατ. hira 
«τµήµα εντέρου», αρχ. γερµ. gam > γερµ. Garn «κλωστή» κ.ά.), πράγ-
µα που θα άφηνε ανερµήνευτο το οδοντ. -δ- τού τ. χορδή]. 

χορδίζω ρ. → κουρδίζω 
χόρδισµα (το) → κουρδίζω 
χορδιστής [1873] κ. κουρδιστής κ. κουρντιστής (ο), χορδί-στρια (η) 

{χορδιστριών} ο ειδικός που γνωρίζει και, συνήθ., ασκεί 
επαγγελµατικά, το χόρδισµα πληκτροφόρων οργάνων ο χορδιστής 
τού πιάνου κατά κανόνα ασχολείται µε όλα τα τεχνικά προβλήµατα 
που µπορεί να παρουσιάσει το όργανο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. accordeur]. 

-χορδος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν µουσικό όργανο που φέρει συγκεκριµένο αριθµό χορδών: εξά-
χορδη κιθάρα || τρίχορδο µπουζούκι. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πολύ-χορδος 
/ωδή/, τετρά-χορδον (τό((, που προέρχεται από το ουσ. χορδή]. 

χορδοστάτης (ο) {χορδοστατών} το πλαίσιο όπου στερεώνονται οι 
χορδές µουσικού οργάνου. [ΕΤΥΜ < χορδή + -στάτης < ί-στα-µαι]. 

χορδόφωνος, -η, -ο (για µουσικά όργανα) 1. αυτός που έχει χορδές 2. 
χορδόφωνο (το) {χορδοφών-ου | -ων} µουσικό όργανο µε χορδές, 
έγχοοδο. 

χορεία (η) {χορειών} 1. (αρχικά) το σύνολο των χορευτών σε αρχαίο 
δράµα ΣΥΝ. χορός 2. (συνεκδ.) σύνολο προσώπων που ξεχωρίζουν για 
θετική ιδιότητα τους: η ~ των αγγέλων | των ποιητών 3. σύνολο προ-
σώπων που συνοδεύουν ή συµφωνούν µε κάποιον · 4. ΙΑΤΡ. [1897] κά-
θε πάθηση τού νευρικού συστήµατος που εκδηλώνεται κυρ. µε κινή-
σεις των άκρων και τού προσώπου, τις οποίες δεν ελέγχει το άτοµο. 
— χορειακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < χορεύω. o ιατρ. όρ. αποτελεί 
αντιδάν. από γαλλ. chorée]. 

χορείος (ο) ΦΙΛΟΛ. (στην προσωδιακή ποίηση) 1. ο τρίβραχυς µετρι-
κός πους («~) · 2. ο τροχαίος µετρικός πους (-- = >*~), [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. χορεΓος < αρχ. χορός]. 

χορευτά επίρρ.· µε χορευτικά βήµατα, αναπηδώντας µε ζωηρότητα 
και ρυθµό: περπατώ - ΣΥΝ. πηδηχτά ΑΝΤ. περπατητά. 

χορευταράς (ο) {χορευταράδες}, χορευταρου (η) {χορευταρού-δες) 
(λαϊκ.) πρόσωπο που αγαπά πολύ τον χορό και χορεύει καλά: µεγάλος 
~: δεν στέκεται ούτε λεπτό, όταν ακούσει κλαρίνο. [ΕΤΥΜ < χορευτής 
+ µεγεθ. επίθηµα -αράς, πβ. κ. ψευτ-αράς]. 

χορευτής (ο) [αρχ.], χορεύτρια (η) [µτγν.] {χορευτριών} 1. (γενικά) 
πρόσωπο που κινεί ρυθµικά το σώµα και τα µέλη του, σύµφωνα µε τη 
µουσική: στα πανηγύρια εντοπίζει κανείς σπουδαίους ~ 2. (ειδικότ.) 
πρόσωπο που έχει ως επαγγελµατική ενασχόληση του ή ως κύριο 
τρόπο προσωπικής έκφρασης την κίνηση σύµφωνα µε τον ρυθµό τής 
µουσικής, µόνος του, σε ζευγάρι ή σε µεγάλη οµάδα: ~ κλασικού 
µπαλλέτου | σύγχρονης τζαζ | ελληνικών χορών | παραδοσιακών χο-
ρών/ νυχτερινού κέντρου' ΦΡ. πρώτος χορευτής ο χορευτής που έχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο σε χορογραφία, σε µπαλλέτο 3. αυτός που µε-
τέχει σε χορό αρχαίου δράµατος. 

χορευτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον χορό ή τον 
χορευτή: ~ βραδιά | εκδήλωση | κίνηση | φιγούρα | νούµερο | ρυθµός 
| κουστούµι | παπούτσια· ΦΡ. χορευτικό σχήµα οµάδα χορού που 
ετοιµάζει χορογραφίες ή παραστάσεις και τις παρουσιάζει στο ευρύ 
κοινό 2. χορευτικό (το) (α) η χορογραφία: εκτέλεσαν µαζί ένα πολύ 

δύσκολο ~ (β) η οµάδα που ασχολείται µε τον χορό, συνήθ. στο πλαί-
σιο ενός πολιτιστικού κέντρου, συλλόγου: απόψε δίνει παράσταση το 
~ τού δήµου µας (γ) (στον πληθ.) το µέρος µιας εκδήλωσης που περι-
λαµβάνει την παρουσίαση χορογραφιών: τα ~ δεν ήταν πολύ καλά 
στη χθεσινή παράσταση. — χορευτικά επίρρ. 

χορεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {χόρεψα} ♦ (αµετβ.) 1. κινώ το σώµα, 
τα πόδια και τα χέρια µου, παίρνοντας συχνά και την αντίστοιχη έκ-
φραση στο πρόσωπο µου, σύµφωνα µε τον ρυθµό τής µουσικής ή τού 
τραγουδιού: χορεύαµε και διασκεδάζαµε όλη νύχτα || χορεύει άτσαλα | 
ρυθµικά | περήφανα 2. ξέρω τα βήµατα συγκεκριµένου χορού, ξέρω 
πώς να κινούµαι ανάλογα µε τον ρυθµό και συµµετέχω: -Χορεύετε; -
Όχι, δεν ~. ∆εν ξέρω χορό- ΦΡ. (α) (παροιµ.) µοναχός σου χόρευε κι 
όσο Θέλεις πήδα µόνον όταν είσαι ανεξάρτητος, µπορείς να κάνεις 
αυτό που θέλεις (β) (παροιµ.) νηστικό αρκούδι δεν χορεύει βλ. λ. 
αρκούδι (γ) τώρα που µπήκες στον χορό, θα χορέψεις όταν 
εµπλέκεται κανείς σε µια υπόθεση, πρέπει να µείνει µέχρι τέλους και 
να υποστεί όλες τις συνέπειες (δ) όπως του παίζουν | του βαρούν | 
του λαλούν (ενν. τα όργανα), | του σφυράνε, χορεύει για ανθρώπους 
που είναι αναγκασµένοι ή επιλέγουν να ακολουθούν τους κανόνες 
που ορίζουν άλλοι χωρίς αντίδραση ή αµφισβήτηση (ε) (παροιµ.) 
τρεις λαλούν και δυο χορεύουν για πλήρη ασυνεννοησία 3. (συ-
νεκδ.) κινούµαι ζωηρά κάνοντας σχηµατισµούς: οι µέλισσες χόρευαν 
πάνω απ' τα λουλούδια ΣΥΝ. αναπηδώ, χοροπηδώ· ΦΡ. όταν λείπει η 
γάτα, χορεύουν τα ποντίκια βλ. λ. γάτα 4. (µτφ.) κινούµαι διαγράφο-
ντας ολόκληρους κύκλους ή ηµικύκλια: το καράβι χόρευε στο φουρ-
τουνιασµένο πέλαγος || ήπια τόσο, που όλα άρχισαν να χορεύουν 
µπροστά στα µάτια µου ♦ (µετβ.) 5. ξέρω τα συγκεκριµένα βήµατα ή 
τους τρόπους έκφρασης ενός χορού και τους εκτελώ ως χορευτής: ~ 
χασάπικο | µοντέρνα τζαζ || χόρευαν τους παραδοσιακούς χορούς· ΦΡ. 
(α) χορεύω τον χορό τού Ησαΐα παντρεύοµαι (β) χορεύω (κάποιον) 
στο ταψί | κάνω (κάποιον) να χορεύει στο ταψί φέροµαι βασανιστικά 
(σε κάποιον), κάνω (κάποιον) ό,τι θέλω, υποβάλλω (κάποιον) σε 
µεγάλη ταλαιπωρία ΣΥΝ. του βγάζω το λάδι, του ψήνω το ψάρι στα 
χείλη 6. (συνήθ. για άντρες) συνοδεύω γυναίκα στον χορό: ο 
κουµπάρος χόρεψε τη νύφη. 

χορήνηµα (το) [µτγν.] {χορηγήµ-ατος | -ατα, -άτων} το χρηµατικό πο-
σό που χορηγείται σε κάποιον ΣΥΝ. επίδοµα, χορηγία. 

χορήγηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) η παροχή 
(κατόπιν αποφάσεως αρµοδίου ή ειδικού για ένα θέµα): ~ επιδόµατος 
| δανείου | φαρµάκων | θεραπευτικής αγωγής | άδειας παραµονής | 
πράσινης κάρτας | οικοδοµικής άδειας. 

χορηγία (η) [αρχ.] {χορηγιών} 1. ΙΣΤ. µία από τις λειτουργίες στην αρ-
χαία Αθήνα' η υποχρέωση πλούσιου πολίτη να καταβάλει τα έξοδα 
τού χορού για το ανέβασµα δράµατος στη γιορτή των Μεγάλων ∆ιο-
νυσίων 2. η καταβολή χρηµάτων, για να πραγµατοποιηθεί έργο κοινής 
ωφελείας: το έργο ολοκληρώθηκε µε τη ~ τής Αρχιεπισκοπής ΣΥΝ. 
προσφορά, χορήγηση 3. η προσφορά χρηµάτων για την πραγµατοποί-
ηση ενός σκοπού µε ουσιαστικό στόχο τη διαφήµιση και προβολή αυ-
τού που προσφέρει τα χρήµατα: η εκποµπή πραγµατοποιείται µε την 
ευγενική - γνωστής τράπεζας 4. (συνεκδ.) το χρηµατικό ποσό που κα-
ταβάλλεται στις παραπάνω περιπτώσεις ΣΥΝ. χορήγηµα · 5. ΣΤΡΑΤ. η 
προώθηση βληµάτων προς πυροβόλο ή ρουκετών προς εκτοξευτήρα. 

χορηγός (ο/η) 1. ΙΣΤ. πρόσωπο που κατέβαλλε τα έξοδα τού χορού για 
το ανέβασµα δράµατος στην αρχαία Αθήνα 2. πρόσωπο που κα-
ταβάλλει τα έξοδα για την πραγµατοποίηση έργου κοινής ωφελείας: 
~ τής εκδήλωσης για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες 3. (γενικότ.) αυτός 
που καλύπτει τα έξοδα για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένου σκο-
πού (καλλιτεχνικού, αθλητικού κ.ά.) έχοντας ταυτόχρονα ως στόχο 
του την προβολή ή τη διαφήµιση του: ~ τής συναυλίας | τής εκποµπής 
|| επίσηµος ~ των Ολυµπιακών Αγώνων ΣΥΝ. σπόνσορας · 4. αυτός 
που παρέχει βοήθεια, που προσφέρει κάτι καλό: ~ χαράς | ζωής. — 
χορηγικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκταση συνθέτων, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < χορός + -ηγός (µε έκταση τού αρκτικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < άγω. Η λ. στη σηµ. 3 χρησιµοποιείται ως απόδ. τού αγγλ. 
sponsor]. 

χορηγώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {χορηγείς... | χορήγ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} ♦ 1. (αµετβ.) προσφέρω τα χρήµατα για την πραγµατο-
ποίηση εκδήλωσης, καλύπτω τα έξοδα για κάτι ♦ 2. (µετβ.) παρέχω 
κάτι: ~ άδειες | δάνεια | βοήθεια | πιστώσεις ΣΥΝ. δίνω, προσφέρω. — 
χορηγητής (ο) [1896], χορηγήτρια (η). 

χορηγώ - επιχορηγώ - επιδοτώ. Το χορηγώ σηµαίνει «δίνω» και 
χρησιµοποιείται συνήθως για χρήµατα που δίνονται επισήµως 
(από το κράτος, οργανισµούς, χορηγούς κ.λπ.) για συγκεκριµένο 
σκοπό: Θα χορηγηθεί διορθωτικό επίδοµα στους υπαλλήλους τού 
∆ηµοσίου - Το 1.Κ.Υ. χορηγεί υποτροφίες. Το αρχ. χορηγώ (< χορ-
ηγός < χορός + άγω) σήµαινε «καταβάλλω χρήµατα για την προε-
τοιµασία τού χορού στα δράµατα», αναφερόµενο σε ιδιώτες χορη-
γούς ή και σε επίσηµες αρχές (δήµος). Το επιχορηγώ δηλώνει χρή-
µατα που καταβάλλονται από επίσηµη αρχή (κράτος) και από τον 
κρατικό προϋπολογισµό ως πρόσθετη ή συµπληρωµατική οικονο-
µική υποστήριξη: Η πολιτεία θα επιχορηγήσει πρόγραµµα έρευνας 
των πανεπιστηµίων που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη. Το επιδοτώ 
αναφέρεται στην οικονοµική ενίσχυση που δίνεται εκτάκτως ή συ-
µπληρωµατικά σε ιδιώτες ως κίνητρο για συγκεκριµένη επαγγελ-
µατική δραστηριότητα: Η Αγροτική Τράπεζα επιδοτεί τους ελαιο-
παραγωγούς µε χρήµατα τής Ε.Ο.Κ. 

χορίαµβος (ο) {χοριάµβ-ου | -ων, -ους} ΦΙΛΟΛ. τετρασύλλαβος µετρι-
κός πους, που συνδυάζει έναν τροχαίο {--) και έναν ίαµβο («-), δηλ. 



χορικός 1959 χορταίνω 
 

--"-. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετρικός, 
ίΕΤΥΜ. µτγν. < χορείος (βλ.λ.) + ίαµβος]. 

χορικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον χορό τού αρχαίου δράµατος: ~ 
µέλη | άσµατα 2. χορικό (το) το τραγούδι που τραγουδούσε ο χορός τού 
αρχαίου δράµατος, γραµµένο σε ποικίλα µέτρα, κυρ. στη δωρική γλώσσα, 
συνοδευόµενο µε ρυθµικές κινήσεις τού σώµατος από τα µέλη τού χορού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < χορός}. 

χόριο (το) {χορί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. 1. Ο τελευταίος εξωτερικός υµένας γύρω από 
το έµβρυο 2. το στρώµα τού δέρµατος που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την 
επιδερµίδα και χαρακτηρίζεται από την πυκνότητα και την αντοχή του 3. ο 
συνδετικός ιστός τού λεπτού εντέρου µεταξύ τού επιθηλίου και τής 
βλεννογόνου. — χοριοειδής, -ής, -ές [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χόριον, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε το αρχ. χόρτος (βλ.λ.) µέσω τής ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*gher- «κρατώ, περιβάλλω». Λιγό-τερο πιθ. είναι η σύνδεση µε τη λ. χορδή (µε 
αρχική σηµ. «εντόσθια»), παρότι αρχαίοι κωµικοί επιχείρησαν να συνδέσουν 
τις λ. µέσω τού πληθ. χόρια «εντόσθια γεµισµένα µε γάλα και µέλι» (είδος 
φαγητού, πβ. κ. πλακούντας)]. 

χορό- κ. χορό- κ. χορ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται: 1. µε τον χορό: χορο-εσπερίδα, χορο-γράφος, 
χορο-διδάσκαλος 2. µε το οµαδικό τραγούδι: χορ-ωδία. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. χορο-διδάσκαλος, χορο-στασία), που 
προέρχεται από το ουσ. χορός και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (πβ. 
γαλλ. choré-graphie(]. 

χορονραφη (η) η τεχνική µε την οποία καταγράφονται µε ειδικό σηµειακό 
σύστηµα τα βήµατα και οι κινήσεις χορού ή µπαλλέτου: συµβουλεύτηκε τις 
κλασικές ~ τού είδους, για να συνθέσει το χορόδραµα του. 

χορογραφία (η) {χορογραφιών} 1. η τέχνη δηµιουργίας χορευτικών συνθέσεων, 
βάσει τής οποίας ο καλλιτέχνης υποδεικνύει στους χορευτές πώς πρέπει να 
κινούνται και να εκφράζονται χορευτικά 2. (συνεκδ.) κάθε τέτοια χορευτική 
σύνθεση: το µπαλλέτο ανεβαίνει σε καινούργια ~ || πολύπλοκη | εντυπωσιακή | 
κλασική | εµπνευσµένη ~. 
— χορογράφος (ο/η) [1892], χορογραφικός, -ή, -ό, χορογραφικά 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chorégraphie]. 

χοροδιδασκαλείο (το) [1895] ο χώρος (συνήθ. σχολή) όπου διδάσκεται χορός. 
χοροδιδάσκαλος (ο) [αρχ.] {χοροδιδασκάλ-ου | -ων, -ους} ο δάσκαλος τού 

χορού, συνήθ. σε οργανωµένη σχολή. — χοροδιδασκαλία (η) 
[αρχ]»χοροδιδασκαλικός,-ή, -ό [µτγν.]. 

χορόδραµα (το) [1872] {χοροδράµ-ατος | -ατα, -άτων} έργο που παρουσιάζεται 
στη σκηνή θεάτρου και τού οποίου οι συντελεστές εκφράζονται καλλιτεχνικά 
µε τον χορό και τη µίµηση, σύµφωνα πάντοτε µε τη µουσική που το 
συνοδεύει: σύγχρονο ~ ΣΥΝ. µπαλλέτο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. chorédrame]. 

χοροεσπερίδα (η) [1897] (λόγ.) η επίσηµα οργανωµένη συγκέντρωση ατόµων 
µε διεξαγωγή χορού: ο αθλητικός όµιλος διοργανώνει ~ σε αίθουσα 
ξενοδοχείου ΣΥΝ. χορός, πάρτι. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. soirée dansante]. 

χοροθέατρο (το) {χοροθεάτρ-ου | -ων} 1. έργο που συνδυάζει στοιχεία χορού, 
µουσικής και θεάτρου 2. (συνεκδ.) η οµάδα των ηθοποιών-χορευτών που 
ανεβάζει το παραπάνω έργο. 

χορολόγος (ο) ο εκπαιδευµένος χορευτής, ο οποίος καταγράφει σε ειδικό 
σηµειακό κώδικα (βλ. λ. χορογραφή) ολόκληρα χορευτικά έργα (µπαλλέτα) 
στις πρόβες τους (ή τα παλαιότερα έργα όταν παρουσιάζονται) και 
χρησιµοποιεί τις σηµειώσεις για τη διδασκαλία των βηµάτων στους χορευτές, 
όταν τα έργα που κατέγραψε ξαναπαρουσια-στούν στη σκηνή. 

χοροπηδάδικο (το) (λαϊκ.-µειωτ.) το κλαµπ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < χοροπηδώ + 
παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. κ. ορθ-άδικο]. 

χοροπήδηµα (το) → χοροπηδώ 
χοροπηδητό (το) τα ασυγχρόνιστα επιτόπια πηδηµατάκια που κάνει κάποιος, 

συνήθ. σε συνδυασµό µε κινήσεις και των χεριών, π.χ. ως εκδήλωση µεγάλης 
χαράς ή όταν παίζει ή διασκεδάζει κ.λπ.: τα παιδιά άρχισαν το ~ στην αυλή τού 
σπιτιού || (ειρων.) αποκαλείς χορό αυτό το ~; — χοροπηδητά επίρρ. 

χοροπηδηχτός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µε ρυθµικά πηδήµατα: ~ βήµατα | 
περπάτηµα. 

χοροπηδώ ρ. αµετβ. {χοροπηδάς... | χοροπήδησα} 1. κινούµαι πηδώντας εδώ 
και εκεί µε ένταση και ζωηράδα: τα αρνάκια χοροπηδούσαν στο χορτάρι 2. 
κινώ το σώµα µου έντονα ή µε ρυθµό, συνήθ. από µεγάλη χαρά: µε TO τέλος 
τού αγώνα οι οπαδοί χοροπηδούσαν από τον ενθουσιασµό τής νίκης 3. 
αναπηδώ: χοροπήδησε απ'την έκπληξη. 
— χοροπήδηµα (το) (σηµ. 1, 2). 

χορός (ο) 1. το να χορεύει κανείς: αρχίζω τον ~ || το ρίχνω στον ~ || τρελαίνοµαι 
για ~ || πάω για ~ || πάνω στον ~ κάτι του είπε (καθώς χόρευαν) || δεν ξέρω ~ 
(να χορεύω) || αίθουσα χορού || πίστα χορού (σε κέντρο διασκέδασης}· ΦΡ. 
ανοίγω τον χορό (i) ξεκινώ πρώτος να χορεύω: οι νεόνυµφοι άνοιξαν τον χορό 
στο γλέντι (ii) κάνω πρώτος κάτι από µια σειρά όµοιων πραγµάτων που 
ακολουθούν: ήταν εκείνος που άνοιξε τον χορό των καταγγελιών κατά τού 
επιχειρηµατία || «αυτός ο παίκτης άνοιξε τον χορό των γκολ στο ντέρµπι» 
(εφηµ.) 2. (α) ο συγκεκριµένος συνδυασµός βηµάτων, κινήσεων τού κορµού 
και των άκρων, που αντιστοιχεί κάθε φορά σε ορισµένο µουσικό είδος ή ρυθ-
µό: το τανγκό, το βαλς, η ντίσκο, η σάµπα είναι χοροί || τι χορό θα χορέψουµε; 
|| κάνει θραύση ο καινούργιος αµερικανικός ~ || χοροί τής µόδας || µαθαίνω 
έναν ~ || τα βήµατα ενός ~ (β) κάθε τέτοιο ρυθµικό 

είδος που παγιώνεται µέσα στον χρόνο και επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο 
ή παραλλάσσει κατά γεωγραφική περιοχή, εµπλουτίζεται και τροποποιείται, 
συχνά από συγκεκριµένους δηµιουργούς: ελληνικοί ~ και τραγούδια || ο ~ τής 
κοιλιάς || παραδοσιακός | µοντέρνος | λαϊκός | κλασικός | δηµοτικός | συρτός | 
τσάµικος | καλαµατιανός | αντικριστός | µακεδονίτικος | νησιώτικος ~· ΦΡ. (α) ο 
χορός τής Σα-λώµης | των εφτά πέπλων βλ. λ. Σαλώµη (β) χορός κεφαλών 
χορός στον οποίο όσοι συµµετέχουν έχουν καλυµµένο (µε µάσκα) το πρόσωπο 
τους (γ) χορός τού Ζαλόγγου βλ. λ. Ζάλογγο (δ) ο χορός τού Ησαΐα (i) 
ΕΚΚΛΗΣ. τµήµα τής γαµήλιας τελετής, κατά την οποία ψάλ-λεται το «Ησαΐα 
χόρευε»: τελείωσε ο ~ (ii) (συνεκδ.) ο γάµος: χόρεψε τον ~ (παντρεύτηκε) 3. το 
καλλιτεχνικό είδος που χρησιµοποιεί το σώµα ως µέσο εκφράσεως διαθέσεων 
και αισθηµάτων σύµφωνα µε ορισµένες αρχές (λ.χ. µπαλλέτο σύγχρονου 
χορού): ασχολούµαι µε τον ~ || σπουδάζω ~ || η τέχνη τού ~ || δάσκαλος | σχολή | 
παπούτσια | κοστούµι | φορµάκι χορού || κλασικός | µοντέρνος | πρωτοποριακός 
| µεταµοντέρνος | πειραµατικός ~ || οµάδα χορού || οι πρωτοπόροι τού 
σύγχρονου ~· ΦΡ. χορός στον πάγο καλλιτεχνικός και αθλητικός χορός 
επιδείξεως | δεξιοτεχνίας, ατοµικός ή ανά ζεύγη, στον οποίο οι χορευτές 
διαγωνίζονται πάνω σε επιφάνεια µε πάγο φορώντας ειδικά παγοπέδιλα 4. 
(γενικότ.) κάθε ρυθµική κίνηση τού σώµατος, που µπορεί αυθόρµητα να κάνει 
κανείς, εκφράζοντας τις διαθέσεις του: πάνω στη χαρά του άρχισε έναν 
αυτοσχέδιο - 5. (µτφ.) κάθε κίνηση που έχει ρυθµό ή οδηγεί σε σχηµατισµό 
µορφών ή σχεδίων: ο ~ των κυµάτων (το ρυθµικό ανεβοκατέβασµα) || ο ~ των 
µελισσών γύρω απ' τα λουλούδια 6. (συνεκδ.) το σύνολο των ατόµων που 
χορεύουν: ο πρώτος τού ~ || φωτογράφισε τον ~· ΦΡ. (α) (παροιµ.) όποιος ε/ν' 
έξω απ' τον χορό, πολλά τραγούδια ξέρει αυτός που δεν έχει επωµιστεί ευ-
θύνες σε µια υπόθεση ή δεν γνωρίζει τα πράγµατα από κοντά, είναι εύκολο να 
ασκεί κριτική (β) µπαίνω στον χορό (i) αρχίζω να χορεύω (ii) (µτφ.) 
εµπλέκοµαι σε µια κατάσταση: «εκτός από τους µαθητές και οι εκπαιδευτικοί 
µπαίνουν στον χορό των αντιδράσεων κατά τού νοµοσχεδίου» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
µπαίνω στο παιχνίδι (γ) (παροιµ.) άµα µπεις στον χορό, θα χορέψεις όταν 
βρεθείς σε δεδοµένη κατάσταση, θα αναγκαστείς να συµµετάσχεις σε αυτήν 
(δ) ο χορός καλά κρατεί για τη διαιώνιση µιας, συνήθ. αρνητικής, κατάστασης 
(ε) σέρνω τον χορό (i) είµαι ο πρώτος χορευτής σε σειρά, συνήθ. κυκλική, 
χορευτών (ii) πρωτοστατώ σε κάτι: αυτή η εταιρεία σέρνει τον χορό των αλλα-
γών στον χώρο τής κινητής τηλεφωνίας (στ) στήνω χορό αρχίζω να χορεύω 
µαζί µε άλλους: έστησαν χορό στην πλατεία τού χωριού γιορτάζοντας την 
εκλογική νίκη 7. κοινωνική εκδήλωση που οργανώνεται µε σκοπό οι 
καλεσµένοι να ψυχαγωγηθούν ακούγοντας τραγούδια, βλέποντας χορευτικά 
συγκροτήµατα (µπαλλέτα) και χορεύοντας οι ίδιοι και που συχνά γίνεται για 
να συγκεντρωθούν χρήµατα: ο ~ τής Λέσχης Αξιωµατικών | τού Συλλόγου 
Βενζινοπωλών | τού Α Λυκείου Χαλανδρίου || ο φετινός - σηµείωσε µεγάλη 
επιτυχία || φόρεµα | τουαλέτα χορού · 8. το σύνολο των ηθοποιών που χορεύουν 
και τραγουδούν τα χορικά των αρχαίων δραµάτων και σε ορισµένες περιπτώ-
σεις µετέχουν στη δράση τού έργου και διαλέγονται µε τους άλλους 
ηθοποιούς: ~ τραγωδίας | κωµωδίας- ΦΡ. (λόγ.) εν χορώ (εν χορώ) όλοι µαζί, 
µε µία φωνή: απάντησαν/ συµφώνησαν ~ΣΥΝ. οµόφωνα 9. ΕΚΚΛΗΣ. οι 
ψάλτες ή το σύνολο των πιστών, όταν ψάλλουν 10. (µτφ.) για πράγµατα που 
διακινούνται, εµφανίζονται ή γίνονται σε µεγάλη ποσότητα ή σε υπερβολικό 
βαθµό: ~ εκατοµµυρίων στο ΠΡΟ-ΠΟ || συνεχίζεται ο ~ των αποκαλύψεων για 
το σκάνδαλο || ~ αντιδράσεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, επειδή δεν έχει προσδιοριστεί η αρχική σηµ. τής 
λ., αν δηλ. ως χορός περιγραφόταν αρχικώς το σύνολο των χορευτών που 
πιάνονται χέρι-χέρι ή ο χώρος που διαµορφώθηκε για χορό. Έχει προταθεί η 
σύνδεση µε τους τ. χώρα, χώρος, που όµως είναι αβεβ. ετύµου. Ισχυρότερη 
φαίνεται η σύνδεση µε το αρχ. χόρτος µέσω τής ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*gher- «κρατώ, περιβάλλω» δηλώνοντας είτε τον περιφραγµένο χώρο είτε τη 
συνήθεια των χορευτών να πιάνονται χέρι-χέρι. Σε αυτή την περίπτωση, 
πλησίον βρίσκεται το λιθ. 2äras «τάξη, σειρά», πβ. κ. σανσκρ. hârati «φέρνω, 
τραβώ»]. 

χοροστάσι (το) {χοροστασ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) το µέρος όπου οι άνθρωποι 
συγκεντρώνονται και χορεύουν: η πλατεία ήταν το ~ τού χωριού || «στο ~ κι η 
Μαριώ σήµερα θα κατέβει» (Τ. Αθάνας). [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. χοροστάσιό]. 

χοροστάσιο (το) [1863] {χοροστασί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. το µέρος τής εκκλησίας 
στο οποίο στέκεται και ψάλλει ο χορός των ψαλτών: το ~ των δεξιών ψαλτών. 
[ΕΤΥΜ. < χορός + -στάσιο < θ. στα- τού ρ. Γ-στα-µαι, πβ. κ. εργο-στά-σιο]. 

χοροστατώ ρ. µετβ. {χοροστατείς... | χοροστάτησα} ΕΚΚΛΗΣ. (για αρχιερέα) 
τελώ τη λειτουργία χωρίς το µυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας: «ο 
Αρχιεπίσκοπος θα χοροστατήσει στον αγιασµό για τη γ'σύνοδο τής Βουλής» 
(εφηµ.). — χοροατασία (η) [µτγν.], χοροστατικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. χοροστατώ (-έω) < αρχ. χοροστάτης «ο κορυφαίος τού 
χορού» < χορός + -στάτης < θ. στα- τού ρ. Γ-στα-µαι, πβ. κ. λυχνο-στάτης, 
πρωτοστατώ]. 

horror vacui λατ. (προφέρεται χόρορ βάκουι)- ελλην. ο τρόµος τού κενού- η 
τάση να µην αφήνει κάποιος κενό χώρο πάνω στο υλικό που χρησιµοποιεί 
(λ.χ. κάποιος που σχεδιάζει, κάποιος που γράφει πάνω σε µία σελίδα κ.λπ.). 

χορταίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {χόρτασ-α, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. ικανοποιώ την 
πείνα µου, νιώθω πλήρης από πλευράς τροφής και δεν θέλω να φάω άλλο, 
νιώθω κορεσµό: Κι άλλο θες; ∆εν χόρτασες ακόµη; || δεν χορταίνει µε τίποτα 
(για αχόρταγο) ΑΝΤ. πεινώ' ΦΡ. (παροιµ.) θα 
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γυρίσει ο τροχός, θα | να χορτάσει κι ο φτωχός κάποτε θα αλλάξουν 
τα πράγµατα προς το καλύτερο κι έτσι θα βελτιωθεί η κατάσταση 
των οικονοµικά αδυνάτων 2. ικανοποιώ µια έλλειψη: µοίρασε ψωµί, 
για να χορτάσουν οι φτωχοί ♦ (µετβ.) 3. ικανοποιώ τις αισθήσεις που 
σχετίζονται µε τροφή και ποτό: ~ την πείνα µου | τη δίψα µου | την 
όρεξη µου 4. τρώω (κάτι) σε µεγάλη ποσότητα (µέχρι που νιώθω κο-
ρεσµό): στις διακοπές στο νησί χορτάσαµε φρέσκο ψάρι || - παγωτό | 
γλυκά | λειχουδιές 5. (µτφ.) απολαµβάνω ή υφίσταµαι (κάτι/κάποιον) 
σε µεγάλο βαθµό ή µέχρι κορεσµού: χορτάσαµε βροχή φέτος || προτού 
τον χορτάσουµε, µας ξανάφυγε για έξω || ~ ήλιο | τον ύπνο || πριν να 
σε χορτάσουν τα µάτια µου, εξαφανίστηκες ANT. επιθυµώ, µου λείπει 
6. (µτφ.) κάνω (κάποιον) να νιώσει κορεσµό: µας χόρτασε ψεύτικες 
υποσχέσεις τόσα χρόνια ΣΥΝ. κουράζω, µπουχτίζω· ΦΡ. (παροιµ.) ο 
λόγος σου µε χόρτασε και το ψωµί σου φά' το η υποστήριξη ή η συ-
µπεριφορά σου µε βοήθησαν περισσότερο από την τυχόν υλική σου 
προσφορά· σηµασία έχει η πρόθεση σου περισσότερο και όχι τόσο η 
πράξη. — χορτασµός (ο) [µτγν.] κ. χόρτασµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
µεσν., από τον αόρ. έ-χόρτασ-α τού αρχ. χορτάζω, κατά το σχήµα 
έσώπασα - σωπαίνω. Το αρχ. χορτάζω «ταΐζω - τρέφω (ζώα)» < 
χόρτος (βλ.λ.)]. 

χορταποθήκη (η) [1890] {χορταποθηκών} ο χώρος στον οποίο απο-
θηκεύεται χόρτο. 

χορτάρι (το) {χορταρ-ιού | -ιών} το χόρτο (βλ.λ.). — (υποκ.) χορτα-
ράκι (το), χορτάρινος, -η, -ο κ. χορταρένιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
χορτάριον, υποκ. τού αρχ. χόρτος]. 

χορταριάζω ρ. αµετβ. {χορτάριασ-α, -µένος} 1. γεµίζω χόρτα στην 
επιφάνεια µου: µε την άνοιξη χορτάριασε ο τόπος όλος 2. φύονται 
πάνω µου βρύα: χορταριασµένος τοίχος 3. (µτφ.) εγκαταλείποµαι στη 
µοίρα µου, φθείροµαι: χορτάριασαν τα σπίτια και οι τάφοι. — χορ-
τάριασµα (το). 

χορταρικό (το) (κυρ. στον πληθ.) κάθε µικρό πράσινο φυτό που τρώ-
γεται ΣΥΝ. χόρτο. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. επιθ. *χορταρικός < 
χορτάρι]. 

χόρταση (η) [1833] (χωρ. πληθ.} η ικανοποίηση πείνας ή επιθυµίας 
ΣΥΝ. χόρτασµα·  ΦΡ. δεν είναι (και) για χόρταση για πράγµατα που 
πρέπει να γίνονται ή να καταναλώνονται µε µέτρο: φτάνουν πια οι 
βόλτες- ~! Επίσης (λαϊκ.) χορτασιά [ΕΤΥΜ. < αρχ. χορτάζω (βλ. λ. 
χορταίνω)]. 

χόρτασµα (το) → χορταίνω 
χορτασµός (ο) → χορταίνω 
χορταστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που είναι αρκετός, ώστε να ικα-

νοποιήσει την πείνα κάποιου: ~ πρωινό | γεύµα | µερίδα 2. αυτός που 
προσφέρει ικανοποίηση: ~ θέαµα. 

χορτάτος, -η, -ο 1. αυτός που έχει ικανοποιήσει πλήρως την πείνα του 
ή τις επιθυµίες του: είναι ~ από φαΐ | από ηδονές ΣΥΝ. πλήρης ANT. 
πεινασµένος, πειναλέος· ΦΡ. (α) (παροιµ.) και η πίτα ολόκληρη | 
σωστή και ο σκύλος χορτάτος βλ. λ. πίτα (β) χορτάτος άνθρωπος ως 
χαρακτηρισµός για πρόσωπο που δεν έχει ανάγκη από υλικά αγαθά, 
υλικά και ψυχικά γενναιόδωρος ή αυτάρκης 2. χορτάτοι (οι) οι πλού-
σιοι: οι ~ δεν λογαριάζουν τους φτωχούς. [ΕΤΥΜ. < χορταίνω + 
παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. τρεχ-άτος]. 

Χορτιάτης (ο) όρος τής Κ. Μακεδονίας Α. τής Θεσσαλονίκης. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. τοπωνύµιο, από τη βυζαντινή µονή Χορταϊτη, που υπήρξε 
στους πρόποδες του]. 

χόρτο (το) 1. χαµηλή πυκνή βλάστηση: ξεριζώνω | κόβω τα ~ || πυκνά 
- κάλυπταν το κατώφλι ΣΥΝ. χλόη, πρασινάδα 2. (συνεκδ.) το µέρος 
που καλύπτεται από πράσινη βλάστηση: κυλιέµαι | κάθοµαι | ξα-
πλώνω στο — || ο παίκτης έπεσε σφαδάζοντας στο - ΣΥΝ. χλόη, χλοο-
τάπητας, γκαζόν, πρασινάδα 3. τα πράσινα µέρη ενός φυτού ή η χα-
µηλή βλάστηση που χρησιµοποιείται ως τροφή για τα ζώα: ρίχνω ~ 
στα ζωντανά- ΦΡ. τρώω χόρτο | κουτόχορτο βλ. λ. κουτόχορτο 4. 
χόρτα (τα) (α) µικρά εδώδιµα φυτά αυτοφυή ή προϊόντα καλλιέργει-
ας: µαζεύω ~ || άγρια | καλλιεργηµένα ~ (β) (συνεκδ.) το φαγητό από 
βρασµένα ποώδη φυτά: µια µερίδα ~ 5. (µτφ.) αυτός που έχει εντελώς 
ουδέτερη γεύση: σκέτο ~ η περίφηµη σπεσιαλιτέ τού καταστήµατος! 
ΣΥΝ. µάππα, κολοκύθι 6. (αργκό) η µαριχουάνα ή το χασίς (βλ.λ.): κα-
πνίζει ~. — χάρτινος, -η, -ο [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. χόρτον, µεταπλασµένο ουδ. τού αρχ. χόρτος (βλ.λ.) µε 
αλλαγή γένους κατά τα λάχανον, φυτόν κ.τ.ό.]. 

χόρτο- κ. χορτό- κ. χορτ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων 
που σχετίζονται: 1. µε το χόρτο: χορτο-καλύβα, χορτο-νοµή, χορτ-απο-
θήκη 2. µε τα χορταρικά, τα λαχανικά: χορτο-φάγος, χορτό-σουπα. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. χορτο-κοπή, 
χορτο-φάγος), που προέρχεται από το αρχ. χόρτος (βλ. λ. χόρτο)]. 

χορτοκαλύβα (η) [1889] {δύσχρ. χορτοκαλυβών} χορταρένια καλύ-
βα. 

χορτοκόπτης (ο) {χορτοκοπτών} η χορτοκοπτική µηχανή. 
χορτοκοπτικός, -ή, -ό αυτός που χρησιµεύει στο κόψιµο των χόρτων: 

~ µηχανή. [ΕΤΥΜ. < χόρτο + -κοπτικός < κόπτης]. 
χορτολιβαδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε λιβάδια, τα οποία 

έχουν χόρτο αυτοφυές ή καλλιεργηµένο: ~ έκταση || δηµόσια ~ κτή-
µατα. 

χορτονοµή (η) (επίσ.) η πράσινη βλάστηση ή/και τα χόρτα που χρη-
σιµοποιούνται ως τροφή για τα οικόσιτα ζώα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
χόρτος + νοµή < νέµω]. 

χορτόπιτα (η) {δύσχρ. χορτοπιτών) πίτα που αποτελείται από στρώ-
µατα ζύµης ή φύλλου πάνω και κάτω και έχει στο µέσον γέµιση από 
άγρια ή καλλιεργηµένα χόρτα: νόστιµη | σπιτική | πετυχηµένη ~. 

χόρτος (ο) φυτό που χρησιµεύει ως τροφή για τα ζώα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < *ghor-to- (µε παραγ. επίθηµα -τος, πβ. κ. φόρ-τος), ετε-
ροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gher- «κρατώ, περιβάλλω», πβ. λατ. hortus «κή-
πος» (> ισπ. huerto), αρχ. ιρλ. gort «φράχτης», ρωσ. gorod «πόλη», 
γοτθ. gards «αυλή», αγγλ. yard «σπίτι» κ.ά. Σύµφωνα µε αµφισβητού-
µενες απόψεις, στην ίδια ετυµολογική οικογένεια ανάγεται το φρυγ. 
τόπων. Γόρδιον και το «πελασγικό» τόπων. Γόρτυς. Το ουσ. χόρτος δή-
λωνε αρχικώς τον περιφραγµένο χώρο, ο οποίος διατίθεται για βο-
σκή, σύντοµα όµως η λ. δήλωσε και την ίδια την τροφή των ζώων, το 
χορτάρι]. 

χορτοσαλάτα (η) {δύσχρ. χορτοσαλατών} σαλάτα από χόρτα. 
χορτόσουπα (η) {δύσχρ. χορτοσουπών} σούπα µε κύριο συστατικό 

της χορταρικά: νόστιµη | ζεστή ~. 
χορτοτάπητας (ο) {χορτοταπήτων} ο χλοοτάπητας (βλ.λ.). 
χορτοφαγία (η) [1897] (χωρ. πληθ.} το να τρώει κανείς κυρ. λαχανι-

κά και γενικότ. φυτικά προϊόντα, αποφεύγοντας συστηµατικά το κρέ-
ας και σε ορισµένες περιπτώσεις και τα παράγωγα του εξαιτίας θρη-
σκευτικών λόγων (σε ανατολικές θρησκείες), ζωοφιλίας ή υγιεινής 
διατροφής. — χορτοφαγικός, -ή, -ό [1891]. 

χορτοφάγος, -ος, -ο 1. αυτός τού οποίου ο οργανισµός είναι έτσι 
προσαρµοσµένος, ώστε να τρέφεται αποκλειστικά µε χόρτα ή/και 
φρούτα: ~ ζώα ΣΥΝ. φυτοφάγος ANT. σαρκοφάγος 2. αυτός που έχει 
επιλέξει να µην τρέφεται µε κρέας και σε ορισµένες περιπτώσεις ούτε 
µε τα παράγωγα του (για θρησκευτικούς λόγους, από ζωοφιλία ή για 
λόγους υγιεινής): (κ. ως ουσ.) φανατικός | περιστασιακός ~. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < χόρτος + -φάγος, από το θ. τού αρχ. αορ. β' ε-φαγ-ον (βλ. λ. 
φαγητό)]. 

χορωδία (η) {χορωδιών} σύνολο ατόµων που τραγουδούν µαζί µου-
σικές συνθέσεις: η φηµισµένη ~ Staatskapelle τής ∆ρέσδης || παιδική | 
εκκλησιαστική - || µέλος | διευθυντής χορωδίας ΣΥΝ. κόρο. — χο-
ρωδιακός, -ή, -ό, χορωδιακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χορωδία < χορός 
+ -φδία < φδή]. 

χορωδός (ο/η) το µέλος χορωδίας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< χορός + -ωδός < ωδή, πβ. κ. ψαλτ-ωδός]. 

χότζας (ο) {-ες κ. -άδες} 1. µουσουλµάνος ιερωµένος, ο οποίος γνω-
ρίζει, ερµηνεύει και διδάσκει το ιερό βιβλίο, το Κοράνιο: βγαίνει ο ~ 
στο τζαµί και λέει το «Μπιρ Αλλάχ» || φωνάζω σαν τον ~ 2. Χότζας 
(ο) ο πρωταγωνιστής διασκεδαστικών ηθικοπλαστικών ιστοριών τής 
Ανατολής. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hoca < περσ. khwäja]. 

χουβαρντάδικος, -η, -ο → χουβαρντάς 
χουβαρνταλίκι κ. κουβαρνταλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το να φέ-

ρεται κανείς µε γενναιοδωρία, να ξοδεύει µε άνεση για τους φίλους 
του ΣΥΝ. γαλαντοµία ANT. τσιγγουνιά, µιζέρια. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
hovardahk < hovarda «χουβαρντάς»]. 

χουβαρντάς κ. κουβαρντάς (ο) {χουβαρντάδες}, χουβαρντού κ. 
κουβαρντού (η) {χουβαρντούδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που ξοδεύει µε 
άνεση για τους άλλους, που δεν τσιγγουνεύεται: άνθρωπος - και 
γλεντζές- ήταν αγαπητός σε όλους ΣΥΝ. ανοιχτοχέρης, γενναιόδωρος, 
γαλαντόµος ΑΝΤ. σφιχτοχέρης, τσιγγούνης, µίζερος. — χουβαρντάδι-
κος, -η, -ο κ. κουβαρντάδικος, χουβαρντάδικα κ. κουβαρντάδικα 
επίρρ., χουβαρντοσύνη κ. κουβαρντοσύνη (η). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
hovarda]. 

χουγιάζω ρ. αµετβ. {χούγιαξα} (διαλεκτ.) φωνάζω δυνατά από από-
σταση. — χούγιασµα κ. χουγιαχτό (το). [ΕΤΥΜ. < σλαβ. huj(ati), µε 
προσαρµογή κατά τα ρ. σε -άζω]. 

χουζουρεύω ρ. αµετβ. {χουζούρε-ψα, -µένος} µένω ξαπλωµένος στο 
κρεβάτι, αφού ξυπνήσω, χωρίς να κάνω τίποτα και απολαµβάνοντας 
αυτή την κατάσταση: τα κυριακάτικα πρωινά ~ µέχρι αργά στο κρε-
βάτι ΣΥΝ. τεµπελιάζω, αράζω, ραχατεύω. — χουζούρεµα κ. χουζού-
ρι (το)% 

χουζούρης (ο) {χουζούρηδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που του αρέσει να 
χουζουρεύει. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. huzur]. 

χούι (το) {χωρ. γεν. | χούγια} (λαϊκ.) 1. έµφυτη ιδιότητα ή βαθιά ριζω-
µένη συνήθεια, κυρ. αρνητική: καθένας µε τα - του || είναι το ~ του 
αυτό- δεν µπορείς να του το κόψεις ΣΥΝ. ιδιοτροπία- ΦΡ. (παροιµ.) 
πρώτα βγα'ιν' η ψυχή κι ύστερα το χούι είναι αδύνατον να απαλλα-
γεί κανείς από τις κακές συνήθειες του 2. (συνεκδ.) ο συγκεκριµένος 
τρόπος µε τον οποίο πρέπει να χειρίζεται κανείς µηχάνηµα ή συ-
σκευή: µη ζορίζεις το µηχάνηµα- έχει κι αυτό τα ~ του 3. (µτφ.) κάθε 
ιδιαιτερότητα ως προς τη χρήση, τη λειτουργία κ.λπ. [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. huy]. 

χούλα-χουπ κ. χουλαχούπ (το) {άκλ.} 1. µεταλλικό ή πλαστικό 
στεφάνι το οποίο γυρνά κάποιος γύρω από τη µέση και τους γοφούς 
του καθώς τους κινεί κυκλικά 2. (συνεκδ.) παλαιότερος αµερικανικός 
χορός στον οποίο χρησιµοποιούσαν τα παραπάνω στεφάνια. [ΕΤΥΜ. 
< αµερ. hula-hoop < hula (χαβανέζικη λ. που δηλώνει χορό των ιθαγενών) 
+ αγγλ. hoop «(µεταλλικό) στεφάνι»]. 

χουλιάρι (το) {χουλιαρ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) το κουτάλι (βλ.λ.). — 
(µεγεθ.) χουλιάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < χουχλιάρι | χοχλιάρι (µε ανοµοιωτ. αποβολή τού -χ-) < µτγν. 
κοχλιάριον (µε αφοµοίωση), υποκ. τού αρχ. κοχλίας]. 

χουλιαριά (η) (διαλεκτ.) η κουταλιά (βλ.λ.). 
χούλιγκαν (ο) {άκλ.} 1. ο φανατικός οπαδός αθλητικού σωµατείου, 

που συχνά µετέχει µαζί µε άλλους σε έκτροπα πριν, µετά και κατά τη 
διάρκεια των αγώνων εις βάρος τής αντίπαλης οµάδας, των οπαδών 
της ή/και σε καταστροφή δηµόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας: οι ~ έκα-
ψαν το γήπεδο | τον σταθµό τού τρένου || συµπλοκές αστυνοµικών και 
νεαρών ~ 2. (γενικότ.) άτοµο, συνήθ. νεαρής ηλικίας, µε αντικοι-
νωνική συµπεριφορά ΣΥΝ. ταραξίας, ταραχοποιός. Επίσης (σπανιότ.) 



χουλιγκανισµός 1961 χρέος 
 

χουλιγκάνος — χουλιγκανικός, -ή, -ό κ. χουλιγκάνικος. -η, -ο, χου-
λιγκάνικα επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. hooligan, από το όν. τού Ιρλανδού εγκληµατία Patrick 
Hooligan, που έδρασε στο Λονδίνο το 1898]. 

χουλιγκανισµός (ο) 1. η πρόκληση ή συµµετοχή σε επεισόδια µεταξύ 
οπαδών αντίπαλων οµάδων (ποδοσφαίρου, µπάσκετ και γενικότερα 
αθλητικών σωµατείων), καθώς και οι καταστροφές που προκα-
λούνται από αυτά τα επεισόδια 2. (γενικότ.) η φασιστική και ισοπε-
δωτική συµπεριφορά απέναντι στους άλλους: ο ~ στην πολιτική ζωή 
τής χώρας. [ΕΤΥΜ. Μκαφορά τού αγγλ. hooliganism (βλ. κ. 
χούλιγκαν)]. 

χούµος (ο) το χώµα που δηµιουργείται από φυτά ή φλούδα φρούτων 
ή/και υπολείµµατα τροφών που αποσυντίθενται και είναι ιδανικό για 
λίπασµα. — χουµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < λατ. humus «γη, έδαφος»]. 

χουνέρι (το) {χουνερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το πάθηµα που συµβαίνει 
ξαφνικά: παθαίνω µεγάλο ~ ΣΥΝ. κάζο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hüner 
«δεξιοτεχνία»]. 

χούντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (α) οµάδα πολιτικών που καταλαµβά-
νει την κυβερνητική εξουσία (για χώρες τής Λατινικής Αµερικής) (β) 
(γενικότ.) οµάδα πολιτικών και στρατιωτικών που καταλαµβάνουν 
την εξουσία µε πραξικόπηµα (βλ.λ.) και επιβάλλουν µε τη δύναµη 
των όπλων δικτατορικό καθεστώς: η ~ των στρατηγών στην Αργεντι-
νή || η ~ των συνταγµαταρχών στην Ελλάδα (γ) (µτφ.) χαρακτηρισµός 
πολιτικής εξουσίας που ενεργεί αυταρχικά και δεν λαµβάνει υπόψη 
τη λαϊκή βούληση 2. Χούντα (η) η δικτατορία που επιβλήθηκε στην 
Ελλάδα από το 1967 ώς το 1974: θύµα | οπαδός | εξόριστος τής ~. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. junta, ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. junto «ενωµένος, συν-
δεδεµένος» < λατ. junctus, µτχ. τ. τού ρ. jüngere «ενώνω, συνδέω»]. 

χουντικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη χούντα (βλ.λ.): ~ νό-
µος | διώξεις | οργάνωση 2. χουντικός (ο), χουντικ-ή | -ισ (η) ο οπαδός ή 
το µέλος τής χούντας (βλ.λ.) 3. χουντικοί (οι) οι στρατιωτικοί και οι 
πολιτικοί που οργάνωσαν την ανατροπή τής νόµιµης κυβέρνησης 
στην Ελλάδα το 1967, καθώς και όσοι συµµετείχαν στις µετέπειτα 
κυβερνήσεις τους. — χουντικά επίρρ. 

χουντοβασιλικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους χουντικούς 
οπαδούς τής µοναρχίας και τις δραστηριότητες τους: ~ εφηµερίδα 
ΣΥΝ. βασιλοχουντικός. 

χουρµαδιά (η) φυτό (όπως ο φοίνικας) µε γερό κορµό, φύλλωµα από 
µακρόστενα, σκληρά φύλλα και γευστικούς καστανούς καρπούς, 
τους χουρµάδες. 

χουρµάς (ο) {χουρµάδες} ο καρπός τής χουρµαδιάς, µικρός, καφέ 
χρώµατος, µε µεγάλο κουκούτσι, πολύ γευστικός, τον οποίο συχνά 
αποξηραίνουν, για να συντηρηθεί. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. hurma]. 

χους (ο) {χου κ. χοός, χουν} (αρχαιοπρ.) 1. το χώµα (βλ.λ.) 2. ΕΚΚΛΗΣ. 
το υλικό το οποίο ο θεός χρησιµοποίησε, για να δηµιουργήσει τον 
άνθρωπο ΣΥΝ. πηλός, λάσπη. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. χους < *χοΈ-ος (µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -Ε- και 
συναίρεση), ετεροιωµ. βαθµ. τού χέω (βλ.λ.)]. 

χούφτα κ. φούχτα (η) {δύσχρ. χουφτών} 1. το εσωτερικό τής παλά-
µης, όπως σχηµατίζεται, όταν κάποιος λυγίσει ελαφρά τα δάχτυλα 
του προς τα µέσα: άπλωσε τη ~ του ζητιανεύοντας 2. (συνεκδ.) η πο-
σότητα που χωρά στο εσωτερικό τού χεριού, την παλάµη: µια ~ κα-
λαµπόκι ΣΥΝ. χεριά- ΦΡ. µε τις χούφτες χωρίς φειδώ, µε αφθονία: βά-
ζει τη ζάχαρη | το λάδι ~ ΣΥΝ. µε το τσουβάλι 3. (συνεκδ.) πολύ µικρή 
ποσότητα ή αριθµός: «Για µια χούφτα δολάρια» (για πολύ λίγα χρή-
µατα- τίτλος ταινίας) || µια ~ στρατιώτες αντιστέκονταν ακόµα 4. το 
µέρος από το οποίο πιάνει κάποιος ένα αντικείµενο: πιάνω το σπαθί 
απ' τη - ΣΥΝ. λαβή, πιάσιµο. Επίσης (λαϊκ.) χουφτιά κ. φουχτιά (σηµ. 
2). — (υποκ.) χουφτίτσα (η). [ΕΤΎΜ. < φούχτα (βλ.λ.)]. 

χοόφταλο (το) (λαϊκ.-µειωτ.) πολύ γέρος άνθρωπος µε κακή υγεία 
και κράση: τέτοιο - και θέλει πάντρευες! 
[ΕΤΥΜ. < χούφτα | φούχτα + παραγ. επίθηµα -αλο, πβ. κ. θρύψ-αλο. 
Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανάγεται σε τ. κούφταλο (µε αφοµοίωση τού κ-
προς το διαρκές -φ-) < αρχ. κύπτω «σκύβω» + παραγ. επίθηµα -αλο]. 

χουφτιάζω κ. (σπανιότ.) φουχτιάζω ρ. µετβ. {χούφτιασ-α, -τηκα, -
µένος} (λαϊκ.) πιάνω (κάτι) δυνατά µε τη χούφτα: χούφτιασε το ξύλο, 
για να κρατηθεί ΣΥΝ. αδράχνω, αρπάζω. — χούφτιασµα (το). 

χουφτώνω κ. φουχτώνω ρ. µετβ. {χούφτω-σα, -θηκα} (λαϊκ.) 1. 
χουφτιάζω (βλ.λ.) 2. αποσπώ (συνήθ. οικονοµικό) όφελος µε βίαιο ή 
παράνοµο τρόπο: µόλις χούφτωσε το παραδάκι, την κοπάνησε ΣΥΝ. 
αρπάζω, βουτάω · 3. πιάνω µέλος τού σώµατος άλλου ατόµου (συ-
νήθ. γυναίκας) µε ερωτικό σκοπό: της χούφτωσε το στήθος ΣΥΝ. βά-
ζω χέρι. — χούφτωµα (το). 

χουχουλιάζω ρ. µετβ. {χουχούλιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ζεσταί-
νω µε την ανάσα µου: ~ τα χέρια µου. Επίσης χουχουλίζω — χου-
χούλιασµα κ. χουχούλισµα (το). 
[ΕΤΎΜ. Ονοµατοπ. λ. (µε εκφραστ. αναδιπλασιασµό), από τον ήχο τής 
εκπνοής]. 

χοχλάζω ρ. → κοχλάζω 
χοχλακιάζω ρ. → κοχλάζω 
χοχλάκιασµα (το) → κοχλάζω 
χοχλακίζω ρ. → κοχλάζω 
χοχλάκισµα (το) → κοχλάζω 
χοχλακώ ρ. → κοχλάζω 
χοχλίδι (το) {χοχλιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. µικρό θαλασσινό όστρακο: 

µικροσκοπικό | λαµπερό ~ · 2. µικρό βότσαλο: βρεγµένο | ζωγραφι-
σµένο ~ (πβ. κ. λ. κοχλάδι). — (υποκ.) χοχλιδάκι (το). 

[ΕΤΥΜ < µτγν. κοχλίδιον (µε προληπτ. αφοµοίωση), υποκ. τού αρχ. κό- 
χλος (βλ. κ. κοχλίας)]. χοχλιος (ο) (διαλεκτ.-κυρ. στον πληθ.) τα 
σαλιγκάρια, κυρ. αυτά που χρησιµοποιούνται για φαγητό: χοχλιοί στον 
ατµό | κοκκινιστοί. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. κοχλιός]. χόχλος (ο) (λαϊκ.) το 
βράσιµο, ο κοχλασµός. 
[ΕΤΥΜ. < χοχλάζω (υποχωρητ.)]. χράµι (το) {χραµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 
χοντρό στρωσίδι που υφαίνεται στον αργαλειό ή σκέπασµα για το 
κρεβάτι. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. ihram «λευκός µανδύας, τον οποίο φορούν οι µου-
σουλµάνοι προσκυνητές στη Μέκκα»]. χρεία (η) {χρειών} 1. η 
ανάγκη που δηµιουργείται από τις καταστάσεις: αν υπάρξει ~ να 
πολεµήσουµε, θα το κάνουµε || οι ~ τής καθηµερινότητας- ΦΡ. τιχρείαν 
έχοµεν µαρτύρων; βλ. λ. τι 2. η στέρηση: η ~ µάς έχει τσακίσει ΣΥΝ. 
φτώχια, ένδεια, στέρηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. [ΕΤΎΜ. αρχ. < χρη-ΐα (µε 
βράχυνση τού -η- προ ηµιφώνου), τ. που απαντά στον Ησύχιο, < ρ. χρή 
+ -ία, πβ. κ. πεν-ία. Το αρχ. απρόσ. ρ. χρή «πρέπει, είναι ανάγκη, 
υπάρχει υποχρέωση» είναι αβεβ. ετύµου και σχηµατισµού. ∆εν είναι 
σαφές αν το ρ. χρή αποτελούσε αρχικώς ουδ. ή θηλ. όνοµα, καθώς ως 
ουδ. είναι ασυνήθιστο στην Ελληνική, ενώ ως θηλ. δεν θα µπορούσε να 
παραβληθεί προς τα πλην, δήν, µεσόδµη (που εµφανίζουν θ. σε -5- και 
όχι σε -ë-). Ασχέτως προς το αρχικό γένος τής λ., ο συνδυασµός τού 
χρή µε το ρ. ειµί οδήγησε στην τελική ρηµατοποίηση τής λ.: απρφ. χρή 
είναι > χρήναι, παρατ. χρή ην> χρήν κ.τ.ό. Από τις προταθείσες 
ετυµολογίες η λιγότερο αµφισβητούµενη είναι η αναγωγή στο I.E. 
*gher- «χαίροµαι» (βλ. λ. χαίρω). Οµόρρ. χρώµαι (-άο-), χρέ-ος, χρή-
µα, χρησ-τός, χρησ-µός, χρήσ-της, χρή-σις (-η), χρει-άζοµαι, ά-χρεϊος 
κ.ά.]. 
χρειάζοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {χρειάσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} ♦ 

(µετβ.) 1. έχω ανάγκη (κάτι), µου λείπει (κάτι): σε ~· µη φύγεις! || ~ 
αγάπη | χρήµατα | βοήθεια | νέα ρούχα | πολλή ώρα για να τελειώσω 
τη δουλειά || τα ρούχα χρειάζονται καθάρισµα 2. (απρόσ. χρειάζεται) 
είναι αναγκαίο να: ~ να υπογράψεις || αν χρειαστεί, τηλεφώνησε µου || 
~ θάρρος για να τον αντιµετωπίσεις || ένα κονιάκ είναι ό,τι ~ για το 
κρύο! || δεν ~ να µπω σε λεπτοµέρειες ΣΥΝ. πρέπει, οφείλει κάποιος· 
ΦΡ. τα χρειάστηκα αισθάνθηκα έντονο φόβο: µόλις άκουσα βήµατα 
πίσω µου, ~! ΣΥΝ. τροµάζω, (οικ.) τα παίζω ♦ 3. (αµετβ.) είµαι ανα-
γκαίος: άφησε κάποια ρούχα πίσω- δεν χρειάζονται όλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. χρεία (βλ.λ.)]. 

χρειαζούµενος, -η, -ο (καθηµ.) 1. αυτός που χρησιµεύει σε κάτι, που 
τον χρειαζόµαστε: ~ υλικά | έγγραφα ΣΥΝ. αναγκαίος, χρήσιµος, 
(λόγ.) χρειώδης 2. χρειαζουµενα (τα) ο απαραίτητος εξοπλισµός: τα 
~ για το σπίτι τους στοίχισαν πολύ || να πάρεις µαζί σου µόνον τα ~ 
ΣΥΝ. χρειώδη, αναγκαία, απαραίτητα. 
[ΕΤΥΜ. < χρειάζοµαι + -ούµενος, των µτχ. ρ. σε -ώ (κατά τα αρχ. συ-
νηρηµένα), πβ. κ. χαρ-ούµενος, µελλ-ούµενος]. 

χρειώδης, -ης, -ες {χρειώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. (λόγ.) αυτός που 
χρησιµεύει σε κάτι: οι ~ εξηγήσεις ΣΥΝ. αναγκαίος, χρήσιµος, χρεια-
ζούµενος 2. χρειώδη (τα) αυτά που είναι απαραίτητα: να αγοράσετε 
µόνον τα ~· τίποτα περιττό ΣΥΝ. (καθηµ.) χρειαζουµενα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. χρεία + παραγ. επίθηµα -ώδης 
(βλ.λ.)]. 

χρεµετίζω ρ. αµετβ. {χρεµέτισα} (για άλογα) βγάζω έντονο ήχο από 
τη µύτη και το στόµα: το άλογο χρεµέτιζε αγριεµένο ΣΥΝ. χλιµιντρί-
ζω. — χρεµέτισµα (το) [µτγν.] κ. χρεµετισµός (ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ 
αρχ., εκφραστ. τ. (σε -ετ-ίζω), όπως φαίνεται και από τα πα-ράλλ. 
χρεµίζω, χρεµέθω (κατά το σχήµα φλέγω - φλεγέθω και γέµω -
γεµίζω). Η ποικιλία των τ. δείχνει ότι ως αρχικός τ. πρέπει να υπο-
δειχθεί ένα ρ. *χρέµω < I.E. *ghrem- «θορυβώ, βροντώ, µουγκρίζω», 
πβ. λετ. gremju «θορυβώ, εξοργίζοµαι», ρωσ. gremlju «βροντώ, κροτα-
λίζω», αρχ. γερµ. gremmen «θυµώνω» κ.ά.]. 

χρεο- → χρεω- 
χρεογραφο (το) → χρεώγραφο 
χρεοκοπία (η) → χρεωκοπία 
χρεοκοπώ ρ. → χρεωκοπώ 
χρεολυσία (η) → χρεωλυσία 
χρεολύσιο (το) → χρεωλύσιο 
χρεολυτικός, -ή, -ό → χρεωλυτικός 
χρεόλυτρο (το) → χρεώλυτρο 
χρεοπιστώνω ρ. → πιστοχρεώνω 
χρεοπίστωση (η) → πιστοχρεώνω 
χρέος (το) {χρέ-ους | -η, -ών} 1. κάθε οφειλή χρηµατικού ποσού ή άλ-

λου περιουσιακού στοιχείου από άτοµο ή εταιρεία προς άλλο άτοµο 
ή εταιρεία: έχουν µαζευτεί πολλά ~ και πρέπει να εξοφληθούν || δη-
µιουργώ | εξοφλώ | παραγράφω | παρακρατώ ~ || δηµόσιο ~ (οι οφειλές 
τού ∆ηµοσίου προς τρίτους, οι οποίες προέρχονται από τη σύναψη 
δανείων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών) || εξωτερικό | 
ληξιπρόθεσµο | µακροπρόθεσµο | εκκρεµές ~ || έχω χρέη (χρωστώ πολ-
λά) || συνελήφθη για χρέη προς το ∆ηµόσιο || διαγράφω τα - κάποιου-
ΦΡ. (α) χρέος τιµής η ηθική υποχρέωση· (γενικότ.) κάθε υποχρέωση 
ή οφειλή που πρέπει να ξεπληρώσει ο ευεργετηθείς (β) (παροιµ.) 
όποιος αγαπά το χρέος, έχει φίλο του | σύντροφο το ψέµα αυτός 
που συνηθίζει να χρεώνεται, επειδή το πιθανότερο είναι να µη µπο-
ρεί να πληρώσει, λέει πολλά ψέµατα (γ) µε πνίγουν τα χρέη χρω-
στάω πάρα πολλά χρήµατα και δεν µπορώ να τα αποπληρώσω (δ) βά-
ζω χρέος δανείζοµαι ή αγοράζω µε δόσεις (ε) αφήνω πίσω µου χρέη 
τα χρέη µου µεταβιβάζονται σε άλλους (π.χ. στους κληρονόµους µου, 
όταν πεθάνω): η προηγούµενη διοίκηση άφησε πίσω της µεγάλα χρέη, 
τα οποία καλείται τώρα να εξοφλήσει η νέα διοίκηση || ο πατέ- 
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ρας πεθαίνοντας άφησε πίσω τον χρέη · 2. αυτό που οφείλει κάποιος 
να πράξει από ηθικής πλευράς: θεωρώ -µου να σου µιλήσω || έχω ~ 
να σε ειδοποιήσω || κάνω το ~ µου απέναντι στους γονείς, στην πα-
τρίδα και στον Θεό || η φωνή τού ~ ΣΥΝ. καθήκον, υποχρέωση· ΦΡ. (ευ-
φηµ.) εκπληρώνω | εξοφλώ το κοινόν χρέος πεθαίνω: εκπλήρωσε το 
κοινόν χρέος 3. χρέη (τα) τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις: εκτελώ ~ 
διευθυντή || όταν απουσιάζει ο αντισυνταγµατάρχης, ο ταγµατάρχης 
αναλαµβάνει ~ διοικητού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χρέος | χρείος < *χρήος (µε βράχυνση τού -η- προ φωνήεντος, πβ. κ. 
ηώς > έως) < ρ. χρή «πρέπει, είναι ανάγκη» (βλ. λ. χρεία) + -ος, πβ. 
κ. είδος. Η λ. σήµαινε αρχικώς «ό,τι χρησιµοποιείται για ορισµένο 
σκοπό, οτιδήποτε είναι αναγκαίο», ενώ µέσω τού δικαστικού 
λεξιλογίου και των συνθέτων σε -χρέος | -χρεως οδηγήθηκε στη σηµ. 
«οφειλή». Η φρ. χρέος τιµής αποδίδει την αγγλ. debt of honour]. 

χρεοστάσιο (το) → χρεωστάσιο 
χρεοφειλέτης (ο) → χρεωφειλέτης 
χρεω- κ. χρεώ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνει 

ότι κάτι σχετίζεται µε χρέος: χρεω-κοπία, χρεώ-γραφο. [ΕΤΥΜ. Α' 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. χρέος 
µέσω τού οµηρικού τ. χρέως (< *χρήος, µε αντιµεταχώρη-ση). Η γρ. 
µε -ω- είναι αρχαιότ. και καλύτερα παραδεδοµένη από τη γρ. µε -ο- 
(χρεο-), η τελευταία δεν θα µπορούσε ωστόσο να θεωρηθεί 
εσφαλµένη]. 

χρεώβαρο (το) ο τόκος που προστίθεται στο χρέος (βλ.λ.), το οποίο 
προέρχεται από δανεισµό. 

χρεώγραφο κ. χρεόγραφο (το) [1833] {χρεωγράφ-ου | -ων} ΝΟΜ.-
ΟΙΚΟΝ. έγγραφο το οποίο εµπεριέχει υπόσχεση τού εκδότη να εκπλη-
ρώσει παροχή στον κοµιστή τού εγγράφου. 

χρεωκοπια κ. χρεοκοπία (η) [µτγν.] {χρεωκοπιών} 1. η αδυναµία 
πληρωµής των χρεών (ατόµου ή εταιρείας), επειδή οι οφειλές προς 
τους πιστωτές υπερβαίνουν τα οικονοµικά διαθέσιµα ΣΥΝ. πτώχευση 
2. (µτφ.) η αποτυχία στην επίτευξη ενός στόχου: η εκπαιδευτική πο-
λιτική οδηγείται σε ~ || η ~ των πολιτικών συστηµάτων || η ~ µιας θε-
ωρίας. — χρεωκόπος κ. χρεοκόπος (ο) [µτγν.]. 

χρεωκοπώ κ. χρεοκοπώ ρ. αµετβ. {χρεωκοπείς... | χρεωκόπη-σα, -
µένος} 1. δεν είµαι σε θέση να πληρώσω τα χρέη µου: η εταιρεία του 
χρεωκόπησε ΣΥΝ. φαλιρίζω, πτωχεύω 2. παύω να έχω πια το κύρος, το 
γόητρο, την αξιοπιστία που είχα: χρεωκόπησε από τη στιγµή που 
έµπλεξε µαζί τους || ως πολιτικός έχει πια χρεωκοπήσει ΣΥΝ. ξοφλάω, 
υποβαθµίζοµαι 3. (γενικότ.) δεν µπορώ να αποδώσω καρπούς, δεν 
φέρνω τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα: η πολιτική τής κυβέρνησης 
έχει χρεωκοπήσει || χρεωκοπηµένες επιλογές στην εκπαίδευση ΣΥΝ. 
αποτυγχάνω ΑΝΤ. επιτυγχάνω. — χρεωκοπικός, -ή, -ό [1886] κ. χρεο-
κοπίας. 
[ETYM. < µτγν. χρεωκοπώ (-έω) < χρεω- + -κοπώ < κόπτω, πβ. κ. πλευ-
ρο-κοπώ]. 

χρεωλυσία κ. χρεολυσία (η) [µτγν.] {χρεωλυσιών} η εξόφληση χρέ-
ους µε ισόποσες δόσεις, που καταβάλλονται σε τακτά χρονικά δια-
στήµατα. 

χρεωλυσιο κ. χρεολύσιο (το) {χρεωλυσί-ου | -ων} καθεµία από τις 
ισόποσες δόσεις, οι οποίες καταβάλλονται σε τακτά χρονικά δια-
στήµατα και µε τις οποίες επιτυγχάνεται η απόσβεση τού αρχικού 
χρέους. — χρεωλυτικός, -ή, -ό [1833] κ. χρεολυτικός, χρεωλυτικώς κ. 
χρεολυτικώς επίρρ. [1833]. [ΙΙΥΜ < χρεω- + -λύσιο < -λύτης < 
λύω]. 

χρεώλυτρο κ. χρεόλυτρο (το) {χρεωλύτρ-ου | -ων) το χρεωλυσιο. 
χρεώνω ρ. µετβ. {χρέω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (α) βάζω χρέος σε (κά-

ποιον), του γράφω σε λογαριασµό τα ποσά που µου οφείλει για αγο-
ρές προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών: πόσα µου χρέωσες για τα ρούχα 
που αγόρασα; || χρέωσε στον λογαριασµό µου και τα έξοδα για δώρα || 
η ξενάγηση χρεώνεται επιπλέον (β) για περιπτώσεις όπου κάποιος δεν 
πληρώνει αµέσως, αλλά αγοράζει µε πίστωση: δεν σε πληρώνω τώρα, 
χρέωσε µε 2. κοστολογώ, καθορίζω την τιµή για προϊόν ή υπηρεσία: 
σ'αυτό το µπαρ χρεώνουν ακριβά τα ποτά || πόσο χρεώνεται η ώρα 
διδασκαλίας; 3. βάζω υποθήκη: χρέωσα ό,τι είχα, για να τον 
σπουδάσω 4. (µτφ.) θεωρώ (κάποιον) υπεύθυνο για (κάτι), του κα-
ταλογίζω ευθύνη ή ποινή για (κάτι): µην προσπαθείς να τα χρεώσεις 
όλα σε µένα || ποιος θα χρεωθεί το κόστος µιας τέτοιας απόφασης; || ο 
διαιτητής χρέωσε τον παίκτη µε κίτρινη κάρτα 5. (µεσοπαθ. χρεώ-
νοµαι) αποκτώ χρέη, δανείζοµαι: χρεώθηκα για να αγοράσω αυτοκί-
νητο. — χρέωµα (το). 

χρέωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η επιβάρυνση κάποιου 
µε χρέος: η ~ µου µε το ποσό τού 1.000.000 δρχ. || το ποσό τής αγοράς 
αυτής να εγγραφεί εις | σε ~ τού τραπεζικού λογαριασµού 2. η 
εγγραφή ποσού ως χρέους στην αριστερή στήλη λογαριασµού: λογι-
στική ~ 3. η απόδοση σε κάποιον τής ευθύνης (για κάτι): η ~ τής απο-
τυχίας των µεταρρυθµίσεων στον υπουργό που τις εισηγήθηκε || η ~ 
τής ήττας στον προπονητή τής οµάδας. 

χρεωστάσιο κ. χρεοστάσιο (το) [1893] {χρεωστασί-ου | -ων) η παύση 
τής δίωξης κάποιου για χρέη ή τής ικανοποιήσεως τής απαιτήσεως 
πληρωµής τους µε ειδικό νόµο σε έκτακτες οικονοµικές ή πολιτικές 
περιστάσεις. [ΕΤΥΜ < χρεω- + -στάσιο < -στάτης (από το θ. τού ρ. ί-
στα-µαι)]. 

χρεώστης (ο) {χρεωστών} αυτός που έχει χρέος ΣΥΝ. χρεωφειλέτης 
ANT. πιστωτής, δανειστής. [ΕΤΥΜ µτγν. < χρέος | χρέως (βλ. λ. 
χρεω-) + παραγ. επίθηµα -της]. 

χρεωστικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που αναφέρεται σε χρέος ή σε 
χρεώστη: ~ απόδειξη 2. χρεωστικό (το) το έγγραφο πάνω στο οποίο 
έχει καταγραφεί το ποσό που χρωστά κάποιος. 

χρεωφειλέτης κ. χρεοφειλέτης (ο) [µτγν.) (χρεωφειλετών) αυτός που 
οφείλει χρήµατα ΣΥΝ. χρεώστης ANT. πιστωτής. 

χρήζω ρ. µετβ. {µόνο ενεστ. κ. παρατ.- µτχ. χρήζων, -ούσα, -ον} (αρ-
χαιοπρ. +γεν.) έχω ανάγκη: ~ προστασίας || το σύστηµα διασταύρω-
σης στοιχείων έχρηζε εκσυγχρονισµού || οι δηλώσεις τού υπουργού 
χρήζουν σχολιασµού || θέσεις για άτοµα χρήζοντα βοηθείας ΣΥΝ. 
χρειάζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χρήζω < απρόσ. χρή (βλ. λ. χρεία) + επίθηµα -ίζω. Το ρ. 
είχε αρχικώς τη σηµ. «επιθυµώ να αποκτήσω», ενώ αρχαιότατη είναι 
η χρήση του στη µαντική και τη χρησµοδοσία]. 

χρήµα (το) {χρήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ΟΙΚΟΝ. οικονοµικό αγαθό που 
είναι κοινώς αποδεκτό ως µέσο µε το οποίο κάποιος µπορεί να αγο-
ράζει και να πουλά άλλα αγαθά και υπηρεσίες (να συναλλάσσεται), 
λειτουργεί δε ως µέτρο τής αξίας τους, ως αγοραστική δύναµη (βλ. λ. 
αγοραστικός), ως µέσο πληρωµής κλπ.: χρειάζεται ~ για να κινηθεί η 
αγορά || το ~ δεν αγοράζει την ευτυχία || προσφορά | ζήτηση χρήµατος 
|| το ~ ανοίγει πόρτες (διευκολύνει τη ζωή) 2. (ειδικότ.) το επίσηµο 
νόµισµα, τα κέρµατα και τα χαρτονοµίσµατα που εκδίδει ένα κράτος: 
µεταλλικό | χάρτινο ~· ΦΡ. (α) λογιστικό | τραπεζικό χρήµα το χρήµα 
που αντιστοιχεί στις τραπεζικές καταθέσεις όψεως και διακινείται µε 
επιταγές (β) ακριβό χρήµα το χρήµα που χορηγείται ως δάνειο 
δύσκολα και µε υψηλό επιτόκιο: η πολιτική τού ακριβού χρήµατος 
αποσκοπεί στη µείωση τού δανεισµού (γ) φθηνό χρήµα το χρήµα που 
χορηγείται ως δάνειο εύκολα και µε χαµηλό επιτόκιο, συµβάλλοντας 
στην αύξηση τού δανεισµού και την αναθέρµανση τής οικονοµίας (δ) 
ζεστό | θερµό χρήµα βλ. λ. ζεστός (ε) πλαστικό χρήµα οι πιστωτικές 
κάρτες (βλ. λ. πιστωτικός), τις οποίες εκδίδουν τράπεζες και άλλοι 
οργανισµοί µε σκοπό να διευκολύνουν τους πελάτες τους στις 
συναλλαγές τους, ώστε να µην κυκλοφορούν µε χαρτονοµίσµατα 
(ρευστό) πάνω τους (στ) βρόµικο χρήµα τα κεφάλαια που απο-
κτώνται µε παράνοµα ή ανήθικα µέσα: το ~ των εµπόρων τής κο-
καΐνης (ζ) ξεπλένω βρόµικο χρήµα χρησιµοποιώ νόµιµους τρόπους, 
ώστε να εµφανίζω ως νόµιµα τα κέρδη από παράνοµη δραστηριότη-
τα: η εταιρεία είναι βιτρίνα, για να ξεπλένει το βρόµικο χρήµα από τον 
παράνοµο τζόγο (η) το χρήµα δεν µυρίζει δεν έχει σηµασία πώς 
αποκτάς τα χρήµατα (θ) δει δη χρηµάτων (δει δη χρηµάτων και άνευ 
τούτων ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων, ∆ηµοσθ. Ολυνθιακός Α 20) 
δεν µπορεί να γίνει τίποτα χωρίς τα χρήµατα (ι) ρίχνω χρήµατα (σε 
κάτι) επενδύω, ξοδεύω χρήµατα (για κάτι), συνήθ. µε την προοπτική 
κέρδους: έχει ρίξει πολλά χρήµατα σ' αυτή την επιχείρηση (ια) τα 
χρήµατα δεν πέφτουν από τον ουρανό | δεν βρίσκονται στον δρόµο 
χρειάζεται κόπος για να αποκτήσει κανείς χρήµατα (ιβ) επίχρήµασι 
για χρήµατα: ~ εκδιδοµένη γυναίκα (= πόρνη) 3. ο πλούτος που δια-
θέτει κανείς στην παραπάνω µορφή: κληρονόµησε χρήµατα και ακί-
νητα από τον εκλιπόντα || ξοδεύω πολλά ~ για διασκέδαση || (πα-
ροιµ.) «ο βήχας και το ~ δεν κρύβονται» ΣΥΝ. λεφτά, παράς, φράγκα· 
ΦΡ. (α) έχω χρήµα µε ουρά έχω πάρα πολλά χρήµατα, µεγάλο πλούτο 
(β) εύκολο χρήµα πλουτισµός χωρίς κόπο: η αύξηση τού τζόγου µε τα 
τυχερά παιχνίδια δείχνει την τάση για το ~ (γ) κολυµπάω στο χρήµα 
είµαι πάµπλουτος 4. ο πλούτος και κατ' επέκτ. οι πλούσιοι: το ~ κυ-
βερνά τον κόσµο || ο κόσµος τού ~ 5. (ειδικότ.) ο µισθός, τα εισοδή-
µατα, το κέρδος: πόσα ~ παίρνεις; || δεν βγάζεις χρήµατα από τέτοια 
δουλειά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 
[ETYM. < αρχ. χρήµα, αρχική σηµ. «πράγµα που χρησιµοποιεί ή χρει-
άζεται κάποιος», < απρόσ. χρή «πρέπει, είναι ανάγκη» + παραγ. επί-
θηµα -µα, πβ. κ. πράγ-µα, πώ-µα. Η λ. χρησιµοποιήθηκε ήδη από την 
αρχαιότητα, για να δηλώσει την κινητή περιουσία, τα υλικά αγαθά 
που µπορεί κανείς να χρησιµοποιεί ανά πάσα στιγµή, αντιδιαστελ-
λόµενη έτσι προς το σηµασιολ. πεδίο τής λ. κτήµα]. 

χρήµατα: συνώνυµα. Η λέξη χρήµα /χρήµατα δεν είναι σηµαντική 
µόνο στη σηµερινή καταναλωτική κοινωνία, η οποία στηρίζεται 
κατά πολύ στο χρήµα (και στο χρηµατιστήριο...). Παράγωγο τού 
αρχ. ρήµατος χρή «χρειάζεται, είναι ανάγκη» και οµόρριζο τού 
αρχ. χρώµαι «χρησιµοποιώ», είχε στην Αρχαία τρεις βασικές ση-
µασίες: (α) Αυτά που χρειάζεται ή χρησιµοποιεί κανείς, τα ανα-
γκαία, τα χρειαζούµενα, τα χρειώδη, άρα ό,τι έχει κανείς, τα αγα-
θά, η περιουσία: χρήµατα λέγοµεν πάντα όσων ή αξία νοµίσµατι 
µετρείται (Αριστοτ. Ηθ. Νικοµάχεια 1119, 26) (β) Τα χρήµατα, τα 
λεφτά που χρησιµοποιεί κανείς στις συναλλαγές (αγορά, πώληση), 
σηµασία ευρύτερης χρήσεως και στην Αρχαία, όπου έδωσε φρά-
σεις τού τύπου «η ζωή τού ανθρώπου είναι τα λεφτά του» (χρή-
µατα ψυχή πέλεται [...] βροτοισι) ή «τα λεφτά κάνουν τον άνθρω-
πο» (χρήµατ' ανηρ)\ (γ) Τα πράγµατα (σηµασία που δεν σώζεται 
σήµερα, αλλά που έδωσε τη γνωστή ρήση πάντων χρηµάτων µέ-
τρον άνθρωπος, «όλων των πραγµάτων µέτρο, κριτήριο είναι ο άν-
θρωπος» Πλάτ. Κρατύλος 385e 6). Η λ. χρήµατα έδωσε παράγωγα 
όπως χρηµατικός, χρηµατίζοµαι, χρηµατιστής - χρηµατιστικός -
χρηµατιστήριο, και σύνθετα όπως χρηµαταγορά, χρηµαταποστολή 
κ.ά. Στη Ν. Ελληνική (καθηµερινή γλώσσα) ονοµάστηκαν λεφτά (< 
λεφτά < το λεπτόν, υποδιαίρεση τής δραχµής, δηλ. ονοµασία ελλη-
νικού νοµίσµατος). Από την Juno Moneta, τη Μνηµοσύνη θεά Ήρα 
(Juno), τής οποίας το ιερό χρησιµοποιήθηκε από τους Ρωµαίους ως 
νοµισµατοκοπείο, το λατ. moneta έγινε η λέξη που δήλωσε «το νό-
µισµα, τα χρήµατα» σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες: ιταλ. moneta, 
βενετ. moneda (από όπου το ελλην. µονέδα), γαλλ. monnaie, ισπ. 
moneda, αγγλ. money, γερµ. Münze, πολ.-ρωσ. moneta κ.ά. Το γαλλ. 
argent είναι από το λατ. argentum, που ανάγεται σε I.E. ρίζα 
*arg(n)- «λευκός» (άσπρος). Το αρχ. νοµίζω (αρχική σηµ. «χρησι-
µοποιώ συνήθως, καθιερώνω») έδωσε την αρχαία λ. νόµισµα «χρη- 
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µατική µονάδα που έχει καθιερωθεί, έχει γίνει ευρύτερα δεκτή ως 
µέσο συναλλαγής» (από το ελλην. νόµιµος και το λατ. nummus «το 
νόµισµα»). Όπως το λεφτά προήλθε από το λεπτόν, έτσι και το 
τουρκ. para «µικρής αξίας νόµισµα» έδωσε δάνειο στην Ελληνική 
τη λ. παράς (συνήθ. σε πληθ. παράδες και υποκορ. παραδάκϊ). Το 
λατ. pecunia «χρήµατα» (αρχική σηµασία «κτήνη, ζώα» ως µέσο 
συναλλαγών) έδωσε τα πεκούνια «χρήµατα» σε παλαιότερη προ-
φορική χρήση, ενώ το (µεσν.) λατ. (denarius) grossus, είδος νοµί-
σµατος (grossus «χοντρός, πυκνός»), έδωσε µέσω τού βενετ. grosso 
τη λ. γρόσια Το εβραϊκό µαµωνάς «πλούτη» και η φράση τής Κ.∆. 
(Ματθ. 6, 24) «ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και µαµωνφ» πέρασε 

στα Ελληνικά ως µεταφορική σηµ. τής λ. «χρήµα», ενώ το αγγλ. 
currency (current «ρέων, ρεύµα, ρευστός») έδωσε το ελλην. ρευστό 
(χρήµα) και ρευστότητα «µετρητά χρήµατα».     → χρηµατιστήριο 

χρηµαταγορά (η) ΟΙΚΟΝ. 1. η κεφαλαιαγορά (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) το 
χρηµατιστήριο (βλ.λ.): η πορεία τής τιµής τού µάρκου στις διεθνείς ~. 
Επίσης αγορά χρήµατος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. money-market]. 

χρηµαταποστολή (η) 1. η µεταφορά µεγάλων χρηµατικών ποσών, 
συνήθ. µε ειδικό όχηµα και συνοδία ειδικού προσωπικού ασφαλείας 
2. (συνεκδ.) τα άτοµα και τα µέσα που µεταφέρουν τα χρήµατα: λη 
στές χτύπησαν τη ~ µεγάλης τράπεζας. 

χρηµατίζοµαι ρ. αµετβ. {χρηµατίσ-τηκα, -µένος} δέχοµαι χρήµατα 
παρανόµως, για να εξυπηρετήσω κάποιον κατ' εξαίρεση ή για να µην 
προχωρήσω σε ενέργεια που τον θίγει: δηµόσιοι λειτουργοί χρηµατί-
ζονται ΣΥΝ. (καθηµ.) λαδώνοµαι, (οικ.) τα παίρνω, τα πιάνω (πβ. λ. 
δωροδοκώ). — χρηµατισµός (ο) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρηµατιστήριο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (στον µέσο τ.), µε τη σηµ. «διαπραγµατεύοµαι για προ-
σωπικό οικονοµικό όφελος - αισχροκερδώ», < χρήµα. Στην Κ.∆. απα-
ντά η µτγν. σηµ. «δέχοµαι εντολή»: χρηµατισθέντες κατ' δναρ µη 
άνακάµψαι προς Ήρφδην (Ματθ. 2, 12)]. 

χρηµατίζω ρ. αµετβ. {χρηµάτισα} (λόγ.) εκτελώ χρέη, ασκώ τα καθή-
κοντα: χρηµάτισε ταµίας τού συλλόγου επί δύο συναπτά έτη ΣΥΝ. 
διατελώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρηµατιστήριο. 
[ΕΤΥΜ αρχ- < χρήµα, -ατός. o ενεργ. τ. είχε αρχικώς τις σηµ. «συναλ-
λάσσοµαι µε κάποκ>ν, διαπραγµατεύοµαι», καθώς και «χορηγώ εντο-
λές (πληρωµών)». Ήδη µτγν. η σηµ. «φέρω τίτλο, κατέχω αξίωµα ή 
διορισµό» (λ.χ. Πολυβ. 5. 57. 2: χρηµατίζειν βασιλεύς), που οφείλεται 
στη σηµ. «πράγµα» τής λ. χρήµα (δηλ. «υλοποιώ αξ,ίωµα, τίτλο»)]. 

χρηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τα χρήµατα: για το 
στήσιµο τής επιχείρησης χρειάστηκαν µεγάλα ~ ποσά || ~ παροχές | 
εγγύηση | πόροι | ενίσχυση | πρόστιµο | ποινή. 

χρηµατιστηριακός, -ή, -ό [1887] αυτός που σχετίζεται µε το χρη-
µατιστήριο: ~ εταιρεία | παράγοντας | επένδυση | αγορά | κρίση | 
προϊόντα | συναλλαγές | αξία µετοχής | κύκλοι. 

χρηµατιστήριο (το) (χρηµατιστηρί-ου | -ων} 1. ΟΙΚΟΝ. (α) ο χώρος 
στον οποίο γίνονται σε καθηµερινή βάση αγοραπωλησίες αξιών (µε-
τοχών, οµολόγων) ή εµπορευµάτων και ο οργανισµός που τις διοργα-
νώνει: το - τής (οδού) Σοφοκλέους || το - τού Τόκυο | τής Νέας Υόρκης 
ΣΥΝ. χρηµαταγορά (β) χρηµατιστήριο αξιών βλ. λ. αξία (γ) χρη-
µατιστήριο εµπορευµάτων η οργανωµένη αγορά όπου διενεργούνται 
αγοραπωλησίες τυποποιηµένων προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 
(βαµβακιού, χρυσού, µετάλλων κ.λπ.) είτε σύµφωνα µε δείγµα που 
φέρνει ο πωλητής είτε ως προαγορά προϊόντος που πρόκειται να πα-
ραχθεί, αλλά και παρεχόµενων υπηρεσιών (ναύλων κ.λπ.) (δ) χρηµα-
τιστήριο εργασίας ο χώρος όπου η προσφορά εργασίας συνδέεται µε 
την παραγωγική διαδικασία και τις ανάγκες της, επηρεάζοντας έτσι 
τη διαµόρφωση των αµοιβών και των συµβάσεων 2. (συνεκδ.) (α) ο 
χρόνος λειτουργίας και το ύψος των συναλλαγών που γίνονται στον 
παραπάνω χώρο: ανοίγει | κλείνει το ~ || το ~ είναι σε άνοδο | πτώση 
(β) το σύνολο των επενδυτών στο χρηµατιστήριο: ευφορία στο ~ 
3. (µτφ.) ο υποθετικός χώρος όπου καθορίζεται η αξία ενός είδους σε 
σχέση µε άλλα οµοειδή του ανάλογα µε τις διεθνείς συνθήκες: το ~ 
τής τέχνης || η θέση τής ελληνικής γλώσσας στο ~ των γλωσσών. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χρηµατιστήριον «τόπος διεξαγωγής εµπορικών συναλ 
λαγών» < αρχ. χρηµατίζω + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. κ. καθαρισ 
τήρων]. 

χρηµατιστήριο - χρηµατίζω. Η λέξη χρηµατιστήριο (από το χρη-
µατιστής) ως «τόπος ένθα συνέρχονται οί χρηµατισταϊ χάριν χρη-
µατικών εργασιών» (Λεξικό Liddell-Scott, µετάφραση Κωνσταντι-
νίδη-Μόσχου) υπάρχει από τα χρόνια τού Πλουτάρχου (1ος-2ος αι. 
µ.Χ.). Για χρηµατιστές µιλάει συχνά ο Πλάτων, στο λεξικό δε που 
είναι γνωστό ως Σούδα (10ος αι. µ.Χ.) ο χρηµατιστής ορίζεται ως 
«ό ραδίως χρήµατα πορίζων», δηλ. αυτός που εύκολα κερδίζει 
χρήµατα (από τότε!...). Στον Πλάτωνα χρηµατιστής είναι αυτός 
που επιδιώκει να κερδίζει πολλά χρήµατα, ο φιλοκερδής· λέει στην 
Πολιτεία (586c, µετάφραση Κ. Γεωργούλη, σ. 287): και ο χρηµατι-
στής θα ειπή πως η ηδονή που φέρνει η τιµή ή η µάθηση, αν δεν 
βγάζη χρήµατα, δεν έχει συγκριτικά µε το κέρδος ουδέ την παρα-
µικρή αξία. Με τη λ. χρηµατιστική δηλώνεται η τέχνη τού να κερ-
δίζεις χρήµατα, ενώ ο Ξενοφών µιλάει και για «χρηµατιστικούς 
οιωνούς», για σηµάδια που προοιωνίζονται κέρδη! Ενδιαφέρον 
έχει και το ρήµα χρηµατίζω /χρηµατίζοµαι. Σήµαινε «διεξάγω δια-
πραγµατεύσεις ή εµπορικός υποθέσεις δι ' έµαυτόν ή προς ιδίαν µου 
ώφέλειαν, κτώµαι χρήµατα», ενώ το χρηµατίζοµαι νόµισµα είχε 
ειδική χρηµατιστηριακή χρήση: «κάµνω χρηµατιστικός εργασίας 
ως δανειστής ή τοκιστής χρηµάτων ή ώς τραπεζίτης», ακόµη και 
«κερδίζω χρήµατα από τίνα λαµβάνων αυτά δι' εκβιασµού»Ι 

Σήµερα το χρηµατίζοµαι έφθασε στη σηµασία τού «δωροδοκού- 
µαι, τα παίρνω», ενώ το ρήµα χρηµατίζω από τον 2ο αι. π.Χ. σή 
µαινε «φέρω τιµητική ονοµασία, αποκαλούµαι» (διάδηµα περιθέ- 
σθαι και βασιλέα χρηµατίζειν, Πολύβιος), καταλήγοντας αργότε 
ρα στη σηµ. «εκτελώ καθήκοντα, λειτουργώ ως, είµαι» (πβ. σήµε 
ρα χρηµάτισε βουλευτής | υπουργός).
 →χρήµ
α 

χρηµατιστής (ο) [αρχ Ιχρηµατίστρια (η) {χρηµατιστριών} ΟΙΚΟΝ. 1. 
πρόσωπο που ενεργεί αγοραπωλησίες στο χρηµατιστήριο (βλ.λ.) κατ' 
εντολήν των πελατών του εισπράττοντας προµήθεια ΣΥΝ. χρηµα-
τοµεσίτης 2. πρόσωπο που διεξάγει τις διαπραγµατεύσεις στο χρη-
µατιστήριο (βλ.λ.). — χρηµατιστικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρη-
µατιστήριο. 

χρηµατόγραφο (το) [1894] {χρηµατογράφ-ου | -ων} (παλαιότ.) έγκυ-
ρο έγγραφο στο οποίο αναφέρεται χρηµατική παροχή ή δικαίωµα 
ΣΥΝ. χρεώγραφο. 

χρηµατόδεµα (το) [1873] {χρηµατοδέµ-ατος | -ατα, -άτων} σφραγι-
σµένο δέµα που αποστέλλεται µέσω τού ταχυδροµείου και περιέχει 
χρήµατα. 

χρηµατοδότης (ο) [1833] {χρηµατοδοτών}, χρηµατοδοτρια (η) 
{χρηµατοδοτριών} το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο που εξασφαλίζει 
τα οικονοµικά µέσα, για να κινηθεί επιχείρηση ή να πραγµατοποιη-
θεί έργο: αναζητούν ~ για την υλοποίηση τού έργου. 

χρηµατοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η παροχή χρη-
µάτων για την έναρξη, ολοκλήρωση ή βελτίωση µιας επιχείρησης ή 
δραστηριότητας, µε ευκολίες στην ανταπόδοση τού ποσού: ~ µιας 
εµπορικής πρωτοβουλίας || αγορά αυτοκινήτου µε ~. 

χρηµατοδοτικός, -ή, -ό [1840] αυτός που σχετίζεται µε την εξα-
σφάλιση και παροχή οικονοµικών πόρων (για την εκτέλεση έργου, 
την οικονοµική ενίσχυση κάποιου κ.λπ.): ~ οργανισµός || τα ~ πρωτό-
κολλα τής Ε.Ε. — χρηµατοδοτικά επίρρ. 

χρηµατοδοτώ ρ. µετβ. [µεσν.] {χρηµατοδοτείς... | χρηµατοδότ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. διαθέτω τους πόρους ή τα µέσα για να 
πραγµατοποιηθεί ένα έργο: ~ επιχείρηση | ανέβασµα θεατρικού έργου 
| την ανέγερση νοσοκοµείου 2. εξασφαλίζω πόρους: το έργο χρη-
µατοδοτείται από την οµογένεια. 

χρηµατοκιβώτιο (το) [1868] {χρηµατοκιβωτί-ου | -ων} κιβώτιο, συ-
νήθ. από ανθεκτικό µέταλλο, που έχει κατασκευαστεί έτσι, ώστε να 
φυλάσσονται σε αυτό χρήµατα, κοσµήµατα και οτιδήποτε άλλο πο-
λύτιµο και το οποίο ανοίγει µε ειδικό µηχανισµό (ηλεκτρονικό, κωδι-
κό αριθµό, χρονοδιακόπτη κ.ά.): απαραβίαστο | ηλεκτρικό ~ || συν-
δυασµός χρηµατοκιβωτίου || ~ µε χρονοκαθυστέρηση. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Geldschrank]. 

χρηµατολογω ρ. µετβ. {χρηµατολογείς... | χρηµατολόγησα} 1.ασκώ 
ισχυρές πιέσεις, ώστε να εισπράξω χρηµατικό ποσό 2. αποκτώ χρή-
µατα µε παράνοµο ή αθέµιτο τρόπο, συνήθ. εκµεταλλευόµενος τη θέ-
ση ή το λειτούργηµα µου ΣΥΝ. χρηµατίζοµαι. — χρηµατολογία (η) 
[1797], χρηµατολογικός, -ή, -ό [1872]. 
[ΕΤΥΜ, < µτγν. χρηµατολογω (-έω) < χρήµα, -ατός + -λογώ < λέγω 
«συλλέγω, συγκεντρώνω»]. 

χρηµατοµεσιτης (ο) [1892] {χρηµατοµεσιτών},χρηµατοµεσίτρια (η) 
{χρηµατοµεσιτριών} 1. πρόσωπο που µεσολαβεί για την είσπραξη 
δανείου 2. πρόσωπο που εκτελεί αγοραπωλησίες στο χρηµατιστήριο 
κατ' εντολήν των πελατών του ΣΥΝ. χρηµατιστής. — χρηµατοµεσιτι-
κός, -ή, -ό. 

χρηµατοοικονοµικός, -ή, -ό ΟΙΚΟΝ. αυτός που αναφέρεται στη δια-
χείριση τού χρήµατος: ~ έλεγχος | διαχείριση | µίσθωση (το λίζινγκ, 
βλ.λ.) | δείκτης | προϊόντα | οργανισµός | υπηρεσίες | κίνδυνος | ανά-
λυση | σύµβουλος | επένδυση | σύστηµα | συναλλαγές. 

χρηµατοπιστωτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε κάποια µορφή 
δανεισµού χρηµάτων: ~ σύστηµα | υπηρεσίες | οίκος | ίδρυµα. 

χρηµατοφυλακιο (το) [µτγν.] {χρηµατοφυλακί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) 
η θήκη µέσα στην οποία φυλάσσει κάποιος τα χρήµατα του, όταν κυ-
κλοφορεί ΣΥΝ. πορτοφόλι. 

χρησάµενος (ο) {χρησαµέν-ου | -ων, -ους}, χρησαµένη (η) ΝΟΜ. 
πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται για ορισµένο ή αόριστο χρόνο η 
χρήση πράγµατος χωρίς αντάλλαγµα, αλλά µε την υποχρέωση να το 
επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση: ο ~ δεσµεύεται από τους 
όρους τού χρησιδανείου ΑΝΤ. χρήστης. [ΕΤΥΜ. Μτχ. αορ. τού αρχ. 
χρώµαι «χρησιµοποιώ» (βλ. λ. χρεία)]. 

χρήση (η) [-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να χρησιµοποιείται 
(κάποιος/κάτι): το ρούχο έχει φθαρεί από την πολλή ~ || διάβασε προ-
σεκτικά τις οδηγίες χρήσεως || ο ανελκυστήρας προορίζεται για ~ τού 
προσωπικού || φάρµακο για εξωτερική ~ µόνον ΦΡ. κάνω χρήση 
(+γεν.) χρησιµοποιώ (κάτι): ~ των δικαιωµάτων µου | ναρκωτικών | 
πυρηνικής ενέργειας | νέων τεχνολογιών/ σύγχρονων εργαλείων | λε-
ξικού | δύσκολης γλώσσας || κάνω καλή χρήση τού χρόνου µου ΣΥΝ. 
χρησιµοποίηση, µεταχείριση, διαχείριση · 2. ΟΙΚΟΝ. (α) η εφαρµογή 
τού προϋπολογισµού για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται, ώστε να 
εισπραχθούν ή να καταβληθούν οι οφειλές και τα χρέη που έχουν κα-
ταγραφεί σε ένα οικονοµικό έτος: η Βουλή ψήφισε τον προϋπολογι-
σµό για τη - τού 1997 (β) διαχειριστική χρήση το χρονικό διάστηµα 
που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο απογραφές και ισολογισµούς. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. χρήσις < απρόσ. χρή «πρέπει, είναι ανάγκη» (βλ. λ. 
χρεία) + επίθηµα -σις, πβ. κ. φά-σις, παϋ-σις. Η λ. χρησιµοποιήθηκε 
κυρ. ως ονοµατικό παράγ. τού οµορρ. ρ. χρώµαι «µεταχειρίζοµαι, χρη-
σιµοποιώ», δηλώνοντας την πράξη τής χρησιµοποιήσεως, κατ' αντι-
διαστολή προς το ουδ. χρήµα (βλ.λ.), το οποίο αναφερόταν στο ίδιο το 
χρησιµοποιούµενο µέσον ή πράγµα]. 

χρησιδάνειο (το) [1851] {χρησιδανεί-ου | -ων} ΝΟΜ. η σύµβαση κατά 
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την οποία ο ένας συµβαλλόµενος, ο χρήστης, παραχωρεί σε άλλον, 
τον χρησάµενο (βλ.λ.), για ορισµένο ή αόριστο χρόνο τη χρήση πράγ-
µατος χωρίς αντάλλαγµα, αλλά µε την υποχρέωση να το επιστρέψει 
στην αρχική του κατάσταση, όταν λήξει η σύµβαση. 

χρησιδεσπόζω ρ. αµετβ. [1851] (χρησιδέσποσα) ΝΟΜ. (στην περί-
πτωση τής χρησικτησίας) νέµοµαι το πράγµα. 

χρησιδεσποζων (ο) {χρησιδεσπόζ-οντος, -οντά | -οντες, -όντων} ΝΟΜ. 
(στην περίπτωση τής χρησικτησίας) αυτός που νέµεται το πράγµα. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού νεολατ. usucapiens < usus «χρήση» + capiens < p. 
capere «αποκτώ, (κατα)λαµβάνω»]. 

χρησιδεσποτεία (η) [1854] {χρησιδεσποτειών} ΝΟΜ. (στην περίπτω-
ση τής χρησικτησίας) η νοµή τού πράγµατος από τον χρησιδεσπόζο-
ντα επί µακρό χρονικό διάστηµα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού νεολατ. 
usucapio]. 

χρησικτησία (η) [1858] {χρησικτησιών} ΝΟΜ. η απόκτηση τής κυριό-
τητας κινητού ή ακίνητου πράγµατος από πρόσωπο που έχει τη νοµή 
αυτού για ορισµένο χρόνο: αναστολή | διακοπή χρησικτησίας λόγω 
αγωγής ΣΥΝ. χρησιδεσποτεία. 

χρησιµεύω ρ. µετβ. [µτγν.] (χρησίµ-ευσα κ. -εψα} είµαι χρήσιµος, 
βοηθώ σε (κάτι): (+σε) το πώµα χρησιµεύει στο σφράγισµα τής φιά-
λης || οι ξένες γλώσσες χρησιµεύουν στην επαφή µε άλλους πολιτι-
σµούς || (σε κάποιον ως κάτι) «η διαφήµιση και οι τεχνικές πωλήσεων 
χρησιµεύουν επιπλέον ως πρότυπο στον πολιτικό λόγο» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
ωφελώ, χρειάζοµαι. 

χρησιµοθήρας (ο/η) [1849] {χρησιµοθηρών} 1. (κακόσ.) αυτός που 
διαρκώς επιδιώκει µόνον ό,τι θεωρεί χρήσιµο για τον εαυτό του 2. 
ΦΙΛΟΣ, ο οπαδός τής χρησιµοθηρίας (βλ.λ.), που θεωρεί ότι είναι ηθι-
κό και ορθό αυτό που είναι ωφέλιµο και χρήσιµο (πβ. ωφελιµισµός, 
χρήσιµος) ΣΥΝ. ωφελιµιστής. [ΕΤΥΜ < χρήσιµος + -θήρας < θήρα 
«κυνήγι»]. 

χρησιµοθηρία (η) [1888] {χωρ. πληθ.) 1. (κακόσ.) η συνεχής επιδίωξη 
µόνον όσων πραγµάτων είναι χρήσιµα ή ωφέλιµα για αυτόν που τα 
επιζητεί 2. ΦΙΛΟΣ, η θεωρία σύµφωνα µε την οποία ηθικό και ορθό 
είναι το ωφέλιµο και το χρήσιµο (πβ. λ. ωφελιµισµός, χρήσιµος): ζούµε 
σε εποχή χρησιµοθηρίας και ατοµικισµού. — χρησιµοθηρικός, -ή, -ό, 
χρησιµοθηρικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήσιµος. 

χρησιµοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η επιδίωξη ωφέλειας, υλικής από-
λαυσης, η χρησιµοθηρία (βλ.λ.). — χρησιµοκρατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
< ΧΡήβψος + -κρατία < -κράτης < κράτος, απόδ. τού αγγλ. 
utilitarianism]. 

χρησιµοποίηση (η) ~> χρησιµοποιώ 
χρησιµοποιήσιµος, -η, -ο [1885] αυτός που είναι δυνατόν να χρη-

σιµοποιηθεί, που µπορεί να αποβεί χρήσιµος σε (κάτι): ~ δυνατότητα 
| επιχείρηµα ΑΝΤ. άχρηστος, αχρησιµοποίητος. 

χρησιµοποιώ ρ. µετβ. [1871] {χρησιµοποιείς... | παρατ. χρησιµοποιό-
µουν, (λόγ.-σπάν.) εχρησιµοποιείτο, χρησιµοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} 1. µεταχειρίζοµαι (κάποιον/κάτι), για να επιτύχω ορισµένο 
σκοπό: ~ διάφορα εργαλεία, για να επισκευάσω το αυτοκίνητο || ο 
διαρρήκτης χρησιµοποίησε αιχµηρό αντικείµενο για αντικλείδι || ~ τη 
δύναµη µου | την επιρροή µου, για να επηρεάσω κάποιον || για την 
αγορά ακινήτου χρησιµοποίησα τις οικονοµίες µου || ~ όλα τα µέσα || 
ο προπονητής χρησιµοποίησε όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεση 
του 2. κάνω συστηµατική χρήση: όταν καθαρίζω, ~ χλωρίνη || το 
αποσµητικό που χρησιµοποιώ δεν ερεθίζει το δέρµα || δεν έχεις µάθει 
να χρησιµοποιείς το µυαλό σου | τις ικανότητες σου 3. εκµε-
ταλλεύοµαι (κάποιον/κάτι) για δική µου ωφέλεια: τον χρησιµοποίη-
σαν για τους παράνοµους σκοπούς τους, εκµεταλλευόµενοι το καλό 
του όνοµα στην αγορά || χρησιµοποίησε το όνοµα µου, για να του επι-
τραπεί η είσοδος 4. (+ως) (α) µεταχειρίζοµαι κάτι µε ορισµένο τρόπο 
ή σαν να ήταν κάτι άλλο: ~ τη θέση µου ως µέσο άσκησης πιέσεως || 
~ ένα έγγραφο ως αποδεικτικό στοιχείο || «ο ηγέτης τής µειονότητας 
χρησιµοποίησε την απειλή απόσχισης από το κράτος ως εκβιαστικό 
χαρτί για την ικανοποίηση των αιτηµάτων του» (εφηµ.) || η παράβαση 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από το καθεστώς χρησιµοποιήθηκε ως 
πρόσχηµα από ξένες δυνάµεις για στρατιωτική επέµβαση στη χώρα 
αυτή (β) απασχολώ (επαγγελµατικά) ή εκµεταλλεύοµαι (κάποιον) µε 
µια ιδιότητα: τον χρησιµοποίησαν ως εργάτη στα κτήµατα τους || 
χρησιµοποιούν µικρά ταχύπλοα πλοία ως πειρατικά || χρησιµοποιούν 
όµορφα κορίτσια ως έµψυχο διάκοσµο σε τηλεοπτικά θεάµατα ΣΥΝ. 
µεταχειρίζοµαι, µετέρχοµαι. — χρησιµοποίηση (η) [1872]. [ΕΤΥΜ. < 
χρήσιµος + ποιώ, απόδ. τού γαλλ. utiliser]. 

χρήσιµος, -η, -ο αυτός που χρησιµεύει σε κάτι, που µπορεί ή είναι 
κατάλληλος να χρησιµοποιηθεί και να ωφελήσει: µου αρέσει να κά-
νω ~ δώρα || οι παρατηρήσεις σου είναι πολύ ~ || αυτό που µου λες 
δεν µου είναι χρήσιµο σε τίποτα || µην το πετάξεις, µπορεί αργότερα 
να σου φανεί χρήσιµο || οι ξένες γλώσσες στάθηκαν πολύ ~ στη δου-
λειά µου || το νάιλον είναι πολλαπλά χρήσιµο συνθετικό υλικό ΣΥΝ. 
ωφέλιµος, επωφελής, (λόγ.) λυσιτελής ΑΝΤ. άχρηστος, ανωφελής, ακα-
τάλληλος, απρόσφορος. — χρήσιµα | χρησίµως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < ρ. χρή (βλ. λ. χρεία), πιθ. µέσω τού ουσ. χρήσις (πβ. κ. βάσις - 
βάσ-ιµος, καϋ-σις - καύσ-ιµος)]. 

χρήσιµος - ωφέλιµος, χρησιµοθηρία - ωφελιµισµός | ωφελιµο-
κρατία. Αντίθετα προς τις σηµασίες των επιθέτων χρήσιµος, ωφέ-
λιµος, επωφελής και των παραγώγων τους (χρησιµότητα, ωφελι-
µότητα), που όλες έχουν εύσηµο (θετικό) περιεχόµενο, δηλώνοντας 
κάτι που χρησιµεύει, εξυπηρετεί και ωφελεί τον άνθρωπο, τα σύν-
θετα χρησιµοθηρία και ωφελιµισµός έχουν αρνητική (κακόσηµη) 
σηµασία. Το χρησιµοθηρία σηµαίνει την υπερβολική επιδίωξη 
ιδίως υλικών αγαθών εις βάρος των πραγµατικών αξιών (πνεύµα- 

τικών αγαθών, πολιτισµικών κ.λπ.). Το ίδιο και ο ωφελιµισµός ή η 
ωφελιµοκρατία δηλώνει το να θυσιάζεις τα πάντα στην εξασφά-
λιση αγαθών υλικής χρησιµότητας (χρηµάτων, περιουσίας, κατα-
ναλωτικών αγαθών, ανέσεων κ.τ.ό.), παραµελώντας τα αγαθά τής 
ζωής που δεν εξασφαλίζουν άµεσα πρακτικά οφέλη. Χρησιµοθη-
ρία και ωφελιµισµός ταυτίζονται έτσι µε τον πρακτικισµό και την 
παντελή αδιαφορία για τις βασικές αρετές που καταξιώνουν τη 
ζωή τού ανθρώπου. 

χρησιµότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού χρήσιµου: η ~ 
βιβλίου | συµβουλής | πληροφορίας | ανακάλυψης | δώρου ΣΥΝ. ωφε-
λιµότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήσιµος. 

χρησµοδοσία (η) [µτγν.] {χρησµοδοσιών} η χορήγηση χρησµού: η ~ 
του µαντείου ΣΥΝ. προφητεία, χρησµολογία. — χρησµοδοτικός, -ή, 
-ό [1886]. # 

χρησµοδότηµα (το) [µτγν.] {χρησµοδοτήµ-ατος | -ατα,-άτων) η από-
κριση µαντείου σε συγκεκριµένη ερώτηση, η προφητεία που δίνεται: 
τα ~ τού µαντείου των ∆ελφών ήταν συνήθως ασαφή και δυσεξήγητα 
ΣΥΝ. χρησµός. 

χρησµοδότης (ο) [µτγν.] {χρησµοδοτών} αυτός που δίνει χρησµούς, 
που χρησµοδοτεί: ο ~ τού µαντείου ΣΥΝ. χρησµολόγος, προφήτης, µά-
ντης. 

χρησµοδοτικός, -ή, -ό → χρησµοδοσία 
χρησµοδοτώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {χρησµοδοτείς... | χρησµοδότησα) δίνω 

χρησµούς, προλέγω τα µελλούµενα: το µαντείο χρησµοδότησε 
σχετικά µε την έκβαση τού πολέµου ΣΥΝ. προφητεύω, προµαντεύω. 

χρησµολογία (η) [µτγν.] {χρησµολογιών} η διατύπωση χρησµού. 
χρησµολογιΚΟς, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη χορήγηση 

ή/και την ερµηνεία των χρησµών, καθώς και µε το πρόσωπο που δί-
νει χρησµούς: ~ ικανότητα | δύναµη ΣΥΝ. χρησµοδοτικός. 

χρησµολογιο (το) [µτγν.] (χρησµολογί-ου | -ων} το βιβλίο που περιέ-
χει χρησµούς, προρρήσεις για το µέλλον. 

χρησµολόγος (ο/η) [αρχ.] 1. πρόσωπο που δίνει χρησµούς, που 
απαγγέλλει προρρήσεις: ο ~ τού µαντείου ΣΥΝ. χρησµοδότης, µάντης, 
προφήτης 2. πρόσωπο που συλλέγει και µελετά τους χρησµούς, κα-
θώς και αυτός που προσπαθεί να τους ερµηνεύσει 3. (µτφ.) πρόσωπο 
που εκφράζεται ασαφώς, που αρέσκεται να χρησιµοποιεί ακατανόητα 
λόγια. 

χρηοµολογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {χρησµολογείς... | χρησµολόγησα} 1. δί-
νω ή ερµηνεύω χρησµούς, προφητεύω τα µελλούµενα: ο µάντης χρη-
σµολόγησε για την έκβαση τού πολέµου ΣΥΝ. χρησµοδοτώ, µαντεύω, 
προφητεύω, προλέγω 2. (µτφ.) µιλώ ασαφώς, λέγω πράγµατα ακατα-
νόητα. 

χρησµός (ο) 1. (στην αρχαιότητα) η απόκριση τού µαντείου σε 
όποιον το συµβουλευόταν σχετικά µε το τι έπρεπε να κάνει ή τι του 
επιφύλασσε το µέλλον: ζητώ | παίρνω χρησµό 2. προφητεία για το 
µέλλον, συνήθ. ασαφής ή διφορούµενη ΣΥΝ. χρησµοδότηµα, χρησµο-
δοσία, µαντεία, µάντευµα, πρόρρηση, προοιωνισµός 3. (µτφ.) κάθε 
ασαφής ή διφορούµενη έκφραση: ένας πολιτικός που συνηθίζει να 
µιλάει µε χρησµούς ΣΥΝ. γρίφος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < απρόσ. ρ. χρή «πρέπει, είναι ανάγκη» + δυσερµήνευτο -
σ- (που απαντά στους συγκριτικά νεότερους τ. χρησ-τός, χρήσ-της 
κ.ά.) + παραγ. επίθηµα -µός, πβ. κ. θυ-µός. Η λ. δήλωνε ευθύς εξαρ-
χής την απάντηση τού θεού (συνήθ. µέσω των µαντείων) σε ερώτηση 
που ετίθετο]. 

χρήστης (ο) {χρηστών} 1. πρόσωπο που χρησιµοποιεί κάτι: ~ συ-
σκευής | µηχανήµατος || ~ ναρκωτικών || ο ~ ενός λεξικού || οι ~ των 
δικτύων πληροφορικής 2. ΠΛΗΡΟΦ. (α) όνοµα χρήστη (αγγλ. user 
name) το όνοµα που χρησιµοποιεί ένας χρήστης υπολογιστικού συ-
στήµατος για να συνδεθεί σε ένα σύστηµα (β) αριθµός χρήστη (αγ-
γλ. user number) ειδικός αριθµός που παραχωρείται σε κάθε χρήστη 
ενός συστήµατος παρέχοντας του τη δυνατότητα να αναγνωρίζεται 
από το σύστηµα όταν επικοινωνεί µε αυτό µέσω (αποµακρυσµένων) 
τερµατικών 3. (ειδικότ.) ΝΟΜ. πρόσωπο που έχει δικαίωµα να χρησι-
µοποιεί ένα πράγµα, κινητό ή ακίνητο: ~ οικοπέδου | οικοδοµής | 
αδείας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < απρόσ. ρ. χρή «πρέπει, είναι ανάγκη» (βλ. λ. χρεία) + 
παραγ. επίθηµα -της (πβ. κ. δράσ-της) µε δυσερµήνευτο -σ-]. 

χρηστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προορίζεται για χρήση ή είναι 
κατάλληλος για χρήση, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί: ~ οικόπεδο | 
µηχανή ΣΥΝ. χρήσιµος, ωφέλιµος, λυσιτελής ΑΝΤ. άχρηστος, ανωφε-
λής, αλυσιτελής 2. αυτός που µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί, που 
προορίζεται για γενική, καθηµερινή χρήση: ~ λεξικό | εγκυκλοπαί-
δεια ΣΥΝ. εύχρηστος, ευκολοµεταχείριστος ANT. δύσχρηστος, δυσκο-
λοµεταχείριστος. — χρηστικότητα (η). 

χρηστοήθης, -ης, χρηστόηθες {χρηστοήθ-ους | -εις (ουδ. -η)} (λόγ. 
για πρόσ.) αυτός που έχει χρηστά ήθη, ενάρετο και αγαθό χαρακτή-
ρα: ~ οικογενειάρχης ΣΥΝ. χρηστός, ηθικός, ενάρετος, καλός, έντιµος, 
τίµιος ΑΝΤ. κακοήθης, ανήθικος, ανέντιµος, κακός, φαύλος. — χρη-
στοήθεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
χρηστός + -ήθης < ήθος]. 

χρηστοµάθεια (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η µάθηση χρήσιµων πραγ-
µάτων, η απόκτηση ωφέλιµων γνώσεων 2. (συνεκδ.-παλαιότ.) εγχειρί-
διο για τη µόρφωση και τη διάπλαση καλού ήθους, που περιέχει σύ-
νοψη των βασικών αξιόλογων γνώσεων, καθώς και αυτοτελή διηγή-
µατα και διδακτικά αποσπάσµατα δόκιµων συγγραφέων. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < χρηστοµαθής < χρηστός + -µαθής, από το θ. τού αορ. β' ε-µαθ-
ον (αρχ. µανθάνω)). 

χρηστός, -ή, -ό (λόγ.) (για πρόσ.) αυτός που ζει και συµπεριφέρεται 
σύµφωνα µε την ηθική και το δίκαιο, που γνωρίζει και τηρεί το ορ- 
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θό: ~ άνθρωπος | πολίτης | οικογενειάρχης ΣΥΝ χρηστοήθης, ηθικός, 
ενάρετος, έντιµος, ακέραιος ΑΝΤ. κακοήθης, φαύλος, ανέντιµος, ανή-
θικος, κακός, ασυνείδητος· ΦΡ. χρηστά ήθη βλ. λ. ήθος. — χρηστό-
τητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, Χρίστος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
απρόσ. ρ. χρή «πρέπει, είναι ανάγκη» + παραγ. επίθηµα -τος (πβ. κ. 
τρω-τός), µε δυσερµήνευτο -σ-]. 

Χρήστος (ο) → Χρίστος 
χρίζω ρ. - χρίω 
χρίσµα (το) {χρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. (αρχικά-σπάν.) η επι-

κάλυψη επιφάνειας µε κάποια ουσία ΣΥΝ. χρίση, επίχριση, επάλειψη 
2. (συνεκδ.-συχνότ.) κάθε ουσία που χρησιµοποιείται για επίχριση, 
οτιδήποτε αλείφεται πάνω σε επιφάνεια: το ειδικό αυτό ~ θα δώσει 
λάµψη στον σκουριασµένο µπρούντζο ΣΥΝ. επάλειµµα, επίχρισµα 3. 
ΕΚΚΛΗΣ. το άγιο µύρο (βλ.λ.) 4. ΕΚΚΛΗΣ. (µε κεφ.) ένα από τα επτά µυ-
στήρια τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, που τε-
λείται αµέσως µετά το βάπτισµα (βλ.λ.) και συνίσταται στο άλειµµα 
των µελών τού νεοφώτιστου µε άγιο µύρο, µε στόχο τη χορήγηση σε 
αυτόν των χαρισµάτων τού Αγίου Πνεύµατος 5. (µτφ.) η επίσηµη ανα-
γνώριση, ανακήρυξη: έλαβε | κέρδισε το - τού υποψηφίου προέδρου 
από τους συνέδρους τού κόµµατος του ΣΥΝ. αναγόρευση. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ.χρίσµα < χρίω (βλ.λ.), από το θ. τού αορ. ε-χρισ-α]. 

χριστεµπορια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η εκµετάλλευση τής πίστης 
στον Χριστό για εµπορικούς σκοπούς. 

χριστεπώνυµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που φέρει το όνοµα τού Ιησού 
Χριστού και, κατ' επέκτ., που ανήκει ή αναφέρεται στον Ιησού Χρι-
στό και στην Εκκλησία Του: ~ πλήρωµα (το σύνολο των χριστιανών, 
το πλήρωµα τής Εκκλησίας) | ακροατήριο ΣΥΝ. χριστιανός, χριστια-
νικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < Χριστός + επώνυµος]. 

χριστιανικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον χριστια-
νισµό ή τους χριστιανούς, που σχετίζεται µε τη θρησκεία τού Χρι-
στού και τους πιστούς της: ~ πίστη | λατρεία | ναός | κήρυγµα | ηθική 
| αγάπη | Εκκλησία | διδασκαλία 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που αρµόζει 
στους χριστιανούς, που χαρακτηρίζεται από πραότητα, αγάπη και 
φιλάνθρωπα αισθήµατα και γενικότ. που συµφωνεί µε την ηθική τού 
χριστιανισµού: ~ ζωή | συµπεριφορά | πράξη | ενέργεια. — χριστια-
vm-ó | -ως [µτγν.] επίρρ. 

χριστιανισµός (ο) [µτγν.] 1.ΘΡΗΣΚ. η θρησκεία που κήρυξε ο Ιησούς 
Χριστός και οι µαθητές του, µία από τις µεγαλύτερες και ευρύτερα 
διαδεδοµένες θρησκείες: ο ~ αριθµεί σήµερα περισσότερους από ένα 
δισεκατοµµύριο πιστούς παγκοσµίως || τα κυριότερα δόγµατα τού ~ 
είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία και οι ∆ια-
µαρτυρόµενες (Προτεσταντικές) Εκκλησίες 2. (συνεκδ.-περιληπτ.) το 
σύνολο των χριστιανών: ο ~ συγκρούστηκε µε το ισλάµ ΣΥΝ. χρι-
στιανοσύνη. 

χριστιανοδηµοκράτης (ο) {χριστιανοδηµοκρατών}, χριστιανο-
δηµοκράτισσα (η) (χριστιανοδηµοκρατισσών) ο πολιτικός ή οπαδός 
τής «χριστιανικής δηµοκρατίας» ή «χριστιανοδηµοκρατίας», πο-
λιτικού χώρου που συνδυάζει τις δηµοκρατικές και τις χριστιανικές 
αρχές. — χριστιανοδηµοκρατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Η λ. ανάγεται σε πολιτικά κόµµατα που έφεραν τον τίτλο 
«Χριστιανική ∆ηµοκρατία», όπως η Christlich-Demokratische Union 
(Γερµανία) ή η Democrazia Cristiana (Ιταλία)]. 

χριστιανοµάχος (ο/η) (λόγ. για πρόσ.) πρόσωπο που µάχεται τον 
χριστιανισµό, ο διώκτης των χριστιανών: οι - αυτοκράτορες τής Ρώ- 
mç- 

χριστιανόπαιδο (το) το χριστιανόπουλο (βλ.λ.): «τα περισσότερα 
µουσουλµανόπαιδα για πρώτη φορά έπαιξαν µε ~» (εφηµ.). 

χριστιανόπουλο (το) µικρός σε ηλικία χριστιανός. 
[ΕΤΥΜ < χριστιανός + λεξικό επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

χριστιανός (ο), χριστιανή (η) 1. πρόσωπο που πιστεύει στον Χριστό 
και στη διδασκαλία του, που ασπάζεται τα δόγµατα τού χριστιανι-
σµού· το µέλος τής Χριστιανικής Εκκλησίας: χριστιανοί ονοµάζονται 
οι πιστοί τού Χριστού ήδη από την αποστολική εποχή || ~ ορθόδοξος | 
ρωµαιοκαθολικός | διαµαρτυρόµενος (προτεστάντης) | κόπτης 2. (ιδ. 
σε φρ. δυσφορίας ή συµπάθειας) άνθρωπος: άφησε µε, χριστιανέ µου, 
να κάνω τη δουλειά µου! || τι θέλει ο ~ και µας ενοχλεί τέτοια ώρα; || 
τι άλλο να σου κάνει ο ~! || τι τους έφταιξε ο ~ και τον βρίζουν; ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος, Έλληνας. [ΕΤΥΜ. µτγν. < Χριστός + παραγ. 
επίθηµα -ιανός]. 

χριστιανοσοσιαλισµός (ο) {χωρ. πληθ.) ΦΙΛΟΣ.-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. κοι-
νωνικοφιλοσοφική θεωρία τού 19ου αι., που αποσκοπούσε στην 
εφαρµογή των αρχών και διδαγµάτων τής χριστιανικής θρησκείας 
στη σύγχρονη βιοµηχανική κοινωνία για τη λύση των κοινωνικών και 
οικονοµικών προβληµάτων τού ανθρώπου. — χριστιανοσοσιαλιστής 
(ο), χριστιανοσοσιαλίστρια (η), χριστιανοσοσιαλιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Christian Socialism]. 

χριστιανοσύνη (η) {χωρ. πληθ.) 1. η ιδιότητα τού χριστιανού, το να 
είναι κανείς χριστιανός 2. (περιληπτ.) το σύνολο των απανταχού τής 
γης χριστιανών, ο χριστιανικός κόσµος: το Πάσχα είναι η µεγαλύτερη 
γιορτή τής ~ ΣΥΝ. (συνεκδ.) χριστιανισµός. [ETYM. µεσν. < 
χριστιανός + παραγ. επίθηµα -σύνη, πβ. κ. αγαθοσύ-νη\. 

Χριστίνα (η) 1. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα 
ηγεµονίδων τής ∆. Ευρώπης 3. γυναικείο όνοµα. [ETYM. µτγν. κύρ. 
όν. < Χριστός]. 

Χριστόδουλος (ο) 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < 
Χριστός + δούλος]. 

χριστολογία (η) [1858] {χωρ. πληθ.} 1. η διδασκαλία και τα δόγµατα 

που αναπτύχθηκαν από τους Πατέρες τής Εκκλησίας και τις οικου-
µενικές συνόδους σχετικά µε το πρόσωπο και το έργο τού Ιησού Χρι-
στού 2. ΘΕΟΛ. κλάδος τής δογµατικής που µελετά τα ζητήµατα, τα 
οποία σχετίζονται µε την ενανθρώπηση τού Χριστού, ιδιαίτερα δε 
την ένωση τής θείας µε την ανθρώπινη φύση, καθώς και µε τη διδα-
σκαλία, το λυτρωτικό έργο και τον µαρτυρικό του θάνατο για τη σω-
τηρία τού κόσµου. — χριστολογικός, -ή, -ό [1854]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Christologie]. 

χριστοκεντρικός, -ή, -ό αυτός που έχει ως κέντρο του, ως σηµείο 
αναφοράς των ενεργειών του, τον Χριστό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. christocentric]. 

Χριστοπαναγια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!) ως βλαστήµια, προς τα πρό-
σωπα τού Χριστού και τής Παναγίας, όταν κάποιος οργίζεται: µόλις 
είδε ότι οι εργάτες δεν είχαν κάνει σωστά τη δουλειά, άρχισε τις 
Χριστοπαναγίες. 

χριστόπιτα (η) {δύσχρ. χριστοπιτών) το χριστόψωµο (βλ.λ.). 
Χριστός (ο) ο ιδρυτής τής χριστιανικής θρησκείας, ο ενσαρκωµένος 

Υιός και Λόγος τού θεού, που σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου για 
τη λύτρωση τού ανθρωπίνου γένους· ο Ιησούς· ΦΡ. (α) Χριστός κι Από-
στολος! | Χριστός και Παναγία! | έλα Χριστέ κι Απόστολε! | Χριστέ 
µου! για να δηλωθεί έκπληξη, θαυµασµός, τρόµος κ.λπ. ή ως αποτρε-
πτική ευχή ΣΥΝ. θεός φυλάξοι (β) (µτφ.) τραβώ τα πάθη τού Χριστού 
ταλαιπωρούµαι πολύ, βασανίζοµαι (γ) (µτφ.) κάνω (κάποιον) Χριστό 
θερµοπαρακαλώ (κάποιον), πέφτω στα πόδια του ΣΥΝ. ικετεύω (δ) 
(για χρονολογίες) (i) irpo Χριστού (συντοµ. π.Χ.) πριν από τη γέννηση 
τού Χριστού: το 1000 π.Χ. (ii) µετά Χριστόν (συντοµ. µ.Χ.) µετά τη 
γέννηση τού Χριστού: 1990 µ.Χ. (ε) Χριστός! προς κάποιον που έχει 
στραβοκαταπιεί κάτι και νιώθει να πνίγεται. — (υποκ.) Χριστούλης 
(βλ.λ.) κ. Χριστουλάκος (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα, Χρίστος. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. χριστός, που χρησιµοποιήθηκε ως απόδ. τού εβρ. MaSiâh 
(> Μεσσίας, βλ.λ.). Η λέξη χρησιµοποιήθηκε στην Π.∆. γενικά ως 
προσδιοριστικό βασιλέων, ιερέων και προφητών. Η χρήση τής λέξης 
εξειδικεύθηκε αργότερα στη µετάφραση τής Π.∆. από τους θ' 
(Εβδοµήκοντα) για να αποδώσει τον εβρ. όρ. «Μεσσίας», στο πρόσω-
πο τού οποίου εκπληρώνεται η προφητεία, o Χριστός δηλ. είναι ο 
«χρισµένος» από τον Θεό σωτήρας (ειδικότ., κατά τη διατύπωση ορι-
σµένων πατέρων, χρισµένος µε το άγιο Πνεύµα)]. 

χριστός, -ή, -ό (λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που έχει επαλειφθεί µε ρευστή 
ουσία: ~ επιφάνεια ΣΥΝ. κεχρισµένος, αλειµµένος 2. (για πρόσ.) αυ-
τός που έχει λάβει το χρίσµα (βλ.λ.), που έχει αναγορευθεί επίσηµα: 
~ αρχιεπίσκοπος | βασιλεύς (ήταν κεχρισµένος µε άγιο µύρο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < χρίω (βλ.λ.), από το θ. τού αορ. ε-χρισ-α και το επίθηµα 
των ρηµατ. επιθ. -τός, πβ. κ. πισ-τός]. 

Χρίστος (ο) (συνήθ. ορθ. Χρήστος) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. κύρ. όν. < Χριστός, µε αναβιβασµό τού τόνου]. 

Χρίστος ή Χρήστος; Το Χρίστος παράγεται από το Χριστός (< χρι-
στός «κεχρισµένος, ο φέρων το χρίσµα» < χρίω) µε αναβιβασµό 
τού τόνου (πβ. σταυρός > Σταύρος, λαµπρός > Λάµπρος, γλαυκός 
> Γλαύκος, φαιδρά > Φαίδρα κ.ά.). Η γραφή Χρήστος παράγει προ-
φανώς το όνοµα από το χρηστός «αγαθός, καλός» (χρηστός πολί-
της), πάλι µε αναβιβασµό τού τόνου, πράγµα που γλωσσικώς είναι 
επίσης δυνατόν. Ωστόσο, η επίδοση τού ονόµατος Χρίστος συνδέε-
ται προφανώς µε το όνοµα τού Χριστού και µε το κύρος τού χρι-
στιανισµού (το γεγονός ότι κατά την παράδοση τής Εκκλησίας οι 
Χριστοί εορτάζουν κατά την εορτή τού Χριστού, την εορτή των 
Χριστουγέννων, είναι µία έξωθεν -όχι γλωσσολογική- µαρτυρία 
για το πώς γινόταν αισθητό το όνοµα στη συνείδηση των οµιλη-
τών). 

Χριστούγεννα (τα) {Χριστουγέννων} ΕΚΚΛΗΣ. η δεσποτική εορτή 
τής γεννήσεως τού Ιησού Χριστού που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 
∆εκεµβρίου: εφέτος χιόνισε την ηµέρα των ~ || ανήµερα τα ~ || την 
παραµονή των ~ || ακολουθία | ύµνοι | τροπάρια | έθιµα | παραδόσεις 
των ~ || (ευχή) καλά | ευτυχισµένα ~! || εορτές των ~ (το χρονικό διά-
στηµα από την εορτή τής γεννήσεως τού Χριστού µέχρι τα Θεοφά-
νια, στις 6 Ιανουαρίου) || διακοπές των - (οι διακοπές των σχολείων 
και των δικαστηρίων στο χρονικό αυτό διάστηµα). [ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. Χριστού γέννα, µε αλλαγή γένους κατά τα ουδ. 
ον. εορτών, λ.χ. Θεοφάνια]. 

χριστουγεννιάτικα επίρρ. (λαϊκ.) κατά την ηµέρα ή κατά τις ηµέρες 
τής εορτής των Χριστουγέννων: ~ µας ήλθε το µαύρο µαντάτο || ~ 
βρήκες να καβγαδίσεις; 

χριστουγεννιάτικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τα Χριστούγεννα: 
~ έθιµο | κάλαντα | ιστορίες | δέντρο | διακοπές | τραπέζι. 

Χρίστούλης (ο) ο Χριστός σε µικρή ηλικία- συχνά και σε επιφων. 
εκπλήξεως, πόνου, φόβου κ.λπ.: Χριστούλη µου! Τι ωραίο πράγµα είν' 
αυτό! 

Χριστόφορος (ο) {-ου κ. -όρου} 1. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
προστάτης των ταξιδιωτών 2. όνοµα πατριαρχών και επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < 
Χριστός + -φόρος < φέρω, πβ. κ. Νικη-φόρος]. 

χριστοψαρο (το) [µεσν.] (λαϊκ.) µικρό ψάρι µε πεπιεσµένο σώµα στα 
πλευρά, χρώµατος γκριζοπράσινου, µε χαρακτηριστική µαύρη κηλίδα 
στο κέντρο κάθε πλευράς του, το οποίο τρέφεται µε άλλα ψάρια και 
καρκινοειδή, αλιεύεται δε για την εξαιρετικής ποιότητας, εύγευστη 
και άπαχη σάρκα του. 
[ΕΤΥΜ Το ψάρι οφείλει την ονοµασία του σε παλαιό µύθο, κατά τον 
οποίο το έπιασε ο Χριστός µε τα δάχτυλα του (από όπου και οι µαύ- 
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ρες κηλίδες του) και µετά το ξαναέριξε στη θάλασσα, επειδή το λυπήθηκε]. 
χριστόψωµο (το) (λαϊκ.) εφτάζυµο ψωµί µε σταυρό και άλλα στολίδια από 

ζυµάρι, που παρασκευάζεται µε µεγάλη επιµέλεια για τις εορτές των 
Χριστουγέννων ΣΥΝ. χριστόπιτα. 

χρίω ρ. µετβ. {έχρισα, χρίσ-θηκα (καθηµ. -τηκα), (κε)χρισµένος) (λόγ.) 1. 
απλώνω οµοιόµορφα ρευστή ή ηµίρρευστη ουσία πάνω σε επιφάνεια, αλείφω 
επιφάνεια (µε κάτι): έχρισαν τα µαλλιά του µε µύρο ΣΥΝ. επιχρίω, επαλείφω 2. 
(ειδικότ.) αλείφω επιφάνεια οικοδοµής µε ασβέστη ή ασβεστοκονίαµα ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) ασπρίζω, σοβα(ν)τίζω, ασβε-στώνω, (λόγ.) επιχρίω 3. ΕΚΚΛΗΣ. (α) (για 
ιερέα) αλείφω τον άνθρωπο που βαπτίζεται µε άγιο µύρο αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση τού µυστηρίου τού βαπτίσµατος (β) (για ιεράρχη) αναγορεύω 
επίσηµα (ηγεµόνα) κατά την τελετή τής στέψης, αλείφοντας τον µε άγιο µύρο: 
ο πάπας Πίος Ζ' έχρισε αυτοκράτορα τον Ναπολέοντα 4. (µτφ.) αναγνωρίζω 
(κάποιον) επίσηµα, του µεταβιβάζω ορισµένο αξίωµα, καθώς και την εξουσία 
που απορρέει από αυτό: οι σύνεδροι τον έχρισαν πρόεδρο τής συνελεύσεως || 
χρίστηκε υποψήφιος τού κόµµατος για τις επόµενες εκλογές || ~ κάποιον 
διάδοχο µου ΣΥΝ. αναγορεύω, ανακηρύσσω. — χρίση (η) [αρχ.]. 
[ETYM αρχ. < *χρίσ-ω ή *χρίσ-)ω, αβεβ. ετύµου, ενώ δεν είναι δυνατόν να 
εξακριβωθεί η αρχαιότητα τού -σ-, αφού είναι παρόν στα παράγ. χρϊσ-µα, 
χρισ-τός, απουσιάζει όµως από το µυκ. ki-ri-ta: χριστά. Σε ό,τι αφορά την 
ετυµ., η λ. θα µπορούσε να συσχετιστεί µε το ρ. χραύω «αγγίζω, χαράζω, 
συναντώ» (πβ. κ. χνίω - χναύω, ψίω -ψαύω), αλλά η επιχειρηθείσα περαιτέρω 
σύνδεση µε λιθ. gr(i)ejù «αφαιρώ την κρέµα από το γάλα», αρχ. σαξ. grima 
«µάσκα, κράνος» κ.ά. δεν ικανοποιεί σηµασιολογικώς. Το συγγενές ρ. χραύω 
ανάγεται στην I.E. ρίζα *gher- «χαράζω, ξέω, τρίβω», αλλά είναι δύσκολο να 
ενταχθεί και το ρ. χρίω στην ίδια ετυµολογική οικογένεια]. 

χροιά (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το χρώµα ή η παραλλαγή χρώµατος: το 
πρόσωπο της είχε µια ωχρή ~ ΣΥΝ. απόχρωση, χρωµατισµός 2. (κατ' επέκτ.) 
ΜΟΥΣ. το χρώµα ή το ποιόν τού ήχου, αυτό δηλ. που καθιστά δυνατή τη 
διάκριση δύο ή περισσοτέρων µουσικών φθόγγων µε την ίδια οξύτητα και 
ένταση, αλλά µε διαφορετική προέλευση: - φυσική | ηλεκτρική | 
παραµορφωµένη | συµφωνική | µινιµαλιστική | αφαιρετική ΣΥΝ. ποιότητα, 
τόνος, ηχόχρωµα 3. (γενικότ.) το σύνολο των χαρακτηριστικών που 
προσδίδουν συγκεκριµένη ιδιότητα σε κάτι: η φωνή του είχε βαριά και 
κουρασµένη ~|| ο θαυµασµός που εξέφρασε είχε και µια ~ φθόνου || τα λόγια 
του είχαν πολιτική | κοµµατική -ΣΥΝ. χαρακτήρας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *χρο-ο-ιά (µε υφαίρεση, πβ. κ. *βοηθο-έω > βοηθ-έω) < 
*χροΈοσ-ιά (µε σίγηση ενδοφωνηεντικών -F- και -σ-) < χρως, -οός (βλ.λ.)]. 

-χρονα λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. περίοδο 
συγκεκριµένου αριθµού ετών: εννιά-χρονα 2. την επέτειο για τη συµπλήρωση 
συγκεκριµένου αριθµού ετών: γιόρτασαν τα πε-νηντάχρονα τής εταιρείας. 

χρονάκια (τα) {µόνο στον πληθ.} (υποκ.) αρκετά χρόνια, χρόνοι πολλοί· κυρ. 
στη ΦΡ. έχω τα χρονάκια µου είµαι µεγάλος στην ηλικία, δεν θεωρούµαι νέος: 
µπορεί να µικροδείχνει, αλλά τα έχει τα χρονάκια του. 

χροναξία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για τη 
διέγερση νευρικής ή µυϊκής ίνας µε την εφαρµογή ηλεκτρικού ερεθίσµατος, το 
οποίο έχει ένταση διπλάσια από την ελάχιστη τιµή διεγέρσεως. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. chronaxy]. 

χρονιά (η) 1. το χρονικό διάστηµα ενός έτους και όλα όσα αυτό περιλαµβάνει 
(λ.χ. προσόδους, εισοδήµατα κ.λπ.): από τον παγετό καταστράφηκε η σοδειά 
µιας ολόκληρης ~ || φέτος ήταν καλή | πλούσια ~ για τα σπαρτά || για το µαγαζί 
δεν ήταν και τόσο καλή η ~ ΣΥΝ. χρόνος, (λόγ.) έτος· ΦΡ. (α) τρώω (το ξύλο) 
τής χρονιάς µου τρώω πολύ ξύλο, ξυλοκοπούµαι άγρια: συµµετείχε στα 
επεισόδια κι έφαγε (το ξύλο) τής χρονιάς του (β) ακούω τής χρονιάς µου µε 
υβρίζουν ή µε προσβάλλουν πολύ (γ) χρονιά σου και χρονιά µου σειρά σου 
και σειρά µου, τον έναν χρόνο εσύ, τον άλλον εγώ (δ) καλή χρονιά! ευχή που 
λέγεται στην αρχή τού νέου έτους 2. (ειδικότ.) το σχολικό έτος: δεν διάβασε 
καθόλου και κινδυνεύει να χάσει τη ~ του (δηλ. να µείνει στην ίδια τάξη). 
[ΕΤΥΜ. < *χρονέα (µε συνίζηση, πβ. κ. µηλέα - µηλιά) < χρόνος ή, κατ' άλλη 
άποψη, < ουσιαστικοπ. επίθ. χρονία (ενν. περίοδος), µε καταβι-βασµό τού 
τόνου και συνίζηση]. 

χρόνια (τα) → χρόνος 
χρονιά ζω ρ. αµετβ. {χρόνιασα} (λαϊκ.) 1. γίνοµαι ενός έτους, συµπληρώνω τον 

πρώτο χρόνο τής ζωής µου: το µωρό χρόνιασε ΣΥΝ. χρονίζω 2. (γενικότ.) 
συµπληρώνω ένα έτος, περνά ένας χρόνος από συµβάν, γεγονός κ.λπ.: 
χρόνιασε ηµακαρίτισσα (συµπληρώθηκε ένας χρόνος από τον θάνατο της) 
ΣΥΝ. χρονίζω. — χρόνιασµα (το). 

χρονιάρης, -α, -ικο {χρονιάρηδες} (λαϊκ.) αυτός που έχει ηλικία ή διάρκεια ενός 
έτους: ~ µωρό | πουλάρι | φυτό ΣΥΝ. (λόγ.) µονοετής, ετήσιος, (λαϊκ.) 
χρονιάτικος· ΦΡ. χρονιάρα µέρα επίσηµη ηµέρα, ηµέρα µεγάλης γιορτής: τι 
σου ήρθε να καβγαδίσεις ~; Επίσης χρονιάρι-κος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < χρόνος + 
παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. παιγνιδ-ιάρης]. 

χρόνιασµα (το) → χρονιάζω 
χρονιάτικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει ηλικία ή διάρκεια ενός έτους: ~ 

µωρό | φυτό ΣΥΝ. χρονιάρης | χρονιάρικος, (λόγ.) ετήσιος, µονοετής 2. (κατ1 
επέκτ.) αυτός που γίνεται ή συµβαίνει µε τη συµπλήρωση χρονικού 
διαστήµατος ενός έτους ΣΥΝ. ετήσιος 3. (ειδικότ.-σπάν.) χρονιάτικο (το) ο 
ετήσιος µισθός ή το ετήσιο µίσθωµα. 

[ΕΤΥΜ. < χρόνος + παραγ. επίθηµα -ιάτικος, πβ. κ. µην-ιάτικος]. 
χρονίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {λόγ. µτχ. ενεστ. χρονίζων, -ούσα, -ον (σηµ. 3) | 

χρόνισα} (λαϊκ.) 1. γίνοµαι ενός έτους, συµπληρώνω έναν χρόνο: χρόνισε το 
µωρό ΣΥΝ. χρονιάζω 2. (κατ' επέκτ. για πρόσ.) δαπανώ αδικαιολόγητα πολύ 
χρόνο σε κάτι, χάνω τον καιρό µου: πετάξου να µας φέρεις κάτι να φάµε, αλλά 
µη χρονίσεις! ΣΥΝ. αργώ, αργοπορώ, καθυστερώ, βραδύνω, χρονοτριβώ, 
χασοµερώ ANT. σπεύδω 3. (µτφ.-γενι-κότ.) διαρκώ πάρα πολύ, δεν 
παρουσιάζω εξέλιξη: η νόσος χρονίζει || καιρό τώρα χρονίζει η υπόθεση µου 
στο δικαστήριο || τα έργα για την ανάπλαση τής περιοχής χρονίζουν || (µτχ.) ένα 
χρονίζον πρόβληµα ΣΥΝ. καθυστερώ, διαιωνίζοµαι, παρατείνοµαι ANT. 
εξελίσσοµαι, προχωρώ. 

χρονικό (το) 1. η αφήγηση ιστορικών γεγονότων κατά τη χρονολογική σειρά 
που συνέβησαν, χωρίς να αναφέρεται ή να τονίζεται η αιτιώδης µεταξύ τους 
σχέση και αλληλουχία: το «Χρονικόν τού Μωρέ-ως» (έµµετρη ιστορική 
αφήγηση µε θέµα την κατάληψη τής Πελοποννήσου από τους Φράγκους) || 
«Χρονικόν τού Γαλαξειδίου» (αφηγείται την ιστορία τής πόλης και αποδίδεται 
στον ιεροµόναχο Ευθύµιο Πενταγιώτη) 2. (στη δηµοσιογραφία) σύντοµο 
σχολιασµένο ρεπορτάζ σε εφηµερίδα, τηλεοπτική, ραδιοφωνική κ.λπ. 
εκποµπή, που αναφέρεται σε γεγονότα τής επικαιρότητας, τα οποία 
παρουσιάζονται συνήθ. µε τη σειρά που συνέβησαν: ακολουθεί το ~ τής 
εξέγερσης στις φυλακές τής Κέρκυρας || το ~ µιας ληστείας | τής νίκης 3.χρονι-
κά (τα) (α) τίτλος στήλης εφηµερίδας, στην οποία αναγράφονται και 
σχολιάζονται περιληπτικά τα κυριότερα γεγονότα τής ηµέρας (β) περιοδική 
έκδοση επιστηµονικού, εκπαιδευτικού, µορφωτικού ή άλλου ιδρύµατος ή 
σωµατείου, που περιλαµβάνει απολογισµό των δραστηριοτήτων του, καθώς 
και άρθρα, αναλύσεις κ.λπ. σχετικά µε αυτές: κυκλοφόρησαν τα ~ τού Λυκείου 
των Ελληνίδων | τού δικηγορικού συλλόγου 4. ΑΣΤΡΟΝ. αστρονοµικά χρονικά 
οι συλλογές στις οποίες περιλαµβάνονται καταγραφές αστρονοµικών 
παρατηρήσεων από έτος σε έτος, µε προοπτική εµπλουτισµού τους από τις 
επόµενες γενεές: ~ των Χαλδαίων | των Ινδών | των Βαβυλωνίων · ΦΡ. στα 
χρονικά σε ό,τι έχει καταγραφεί για κάτι στο παρελθόν σε φρ. που δηλώνουν 
έντονη έκπληξη ή απογοήτευση για κάτι πρωτοφανές: είναι πρωτοφανής αυτή 
η περίπτωση στα ιατρικά χρονικά || ποτέ ~ δεν ξανάγινε τέτοια καταστροφή. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. χρονικός (ήδη στον Πλούταρχο 
απαντά η φρ. τά χρονικά βιβλία)]. 

χρονικογράφος (ο/η) [1840] συγγραφέας χρονικών, πρόσωπο που συντάσσει 
χρονικά: ο 1. Ζωναράς είναι από τους σηµαντικότερους Βυζαντινούς ~ ΣΥΝ. 
χρονογράφος. 

χρονικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον χρόνο: ~ περίοδος | όριο 
| καθυστέρηση | στιγµή | διάρκεια | διάστηµα | προθεσµία || δεν υπάρχουν τα - 
περιθώρια, για να αλλάξουµε τα σχέδια µας· ΦΡ.χρονικός ορίζοντας ο χρόνος 
εντός τού οποίου προβλέπεται ή ορίζεται ότι πρέπει ή µπορεί να γίνει κάτι: ο ~ 
εξόφλησης ενός δανείου || ο — αποπεράτωσης ενός δηµόσιου έργου 2. ΓΛΩΣΣ. 
αυτός που δηλώνει χρόνο, που φανερώνει σχέση χρόνου: ~ πρόταση | 
σύνδεσµος | επίρρηµα | προσδιορισµός | αύξηση | αντικατάσταση (βλ.λ.) 3. 
(ειδικότ.) χρονικό (το) βλ.λ. — χρονικ-ά | -ώς [µτγν] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πνεύµα. 

χρόνιος, -α (λόγ. -ία), -ο [αρχ.] 1. αυτός που διαρκεί πολύ χρόνο, που υπήρξε 
ή/και εξακολουθεί να υπάρχει για µεγάλο χρονικό διάστηµα, που δεν 
εξελίσσεται: ~ βλάβη | έλλειµµα ΣΥΝ. παλαιός, µόνιµος ANT. τωρινός, 
πρόσφατος 2. (ειδικότ. για ασθένειες) αυτός που χαρακτηρίζεται από µακρά 
διάρκεια και βραδεία εξέλιξη: ~ αµυγδαλίτιδα | βρογχίτιδα || ~ παθήσεις ANT. 
οξύς. — χρονίως επίρρ. [αρχ.]. 

χρονισµός (ο) 1. ΤΕΧΝΟΛ. η ρύθµιση τής χρονικής αλληλουχίας: ~ βαλβίδων 
κινητήρα · 2. η επιλογή τού κατάλληλου χρόνου για να προβεί κάποιος σε 
συγκεκριµένη ενέργεια (βλ. λ. τάιµινγκ): «ο ~ τής γαλλικής κίνησης ήταν 
άσχηµος: πενήντα χρόνια µετά τη Χιροσίµα, επέλεξε να κάνει τις υποβρύχιες 
πυρηνικές δοκιµές στην ατόλη Μου-ρουρόα» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. χρονίζω «καθυστερώ - παραµένω κάπου περισσότερο 
χρόνο - γίνοµαι χρόνιος». Η σηµ. 2 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. timing.]. 

χρονοβόρος, -α (λόγ. -ος), -ο αυτός που απαιτεί πολύ χρόνο, που χρειάζεται 
µεγάλο χρονικό διάστηµα για να ολοκληρωθεί: ~ έργο | διαδικασία ANT. 
σύντοµος. [ΕΤΥΜ. < χρόνος + -βόρος < βορά «τροφή», πβ. κ. αιµο-βόρος]. 

χρονογράφηµα (το) [1864] {χρονογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων) δηµοσιογραφικό 
κείµενο µε λογοτεχνική χροιά, που σχολιάζει επίκαιρο πολιτιστικό ή 
κοινωνικό ζήτηµα µε ελαφρό και εύθυµο τρόπο. 

χρονογραφία (η) [µτγν.] {χρονογραφιών} 1. η συγγραφή χρονικών, η αφήγηση 
ιστορικών γεγονότων κατά τη χρονολογική σειρά που συνέβησαν 2. (ειδικότ. 
στη µεσαιωνική φιλολογία) ιστορική αφήγηση κατά χρονολογική σειρά και 
χωρίς αναφορά στη σηµασία των γεγονότων ή στην αιτκόδη µεταξύ τους 
σχέση, καθώς και το σχετικό βιβλίο: στο Βυζάντιο καλλιεργήθηκε ένα είδος 
χρονογραφίας, που άρχιζε κάθε φορά από καταβολής κόσµου και έφτανε ώς την 
εποχή τού εκάστοτε συγγραφέα ΣΥΝ. χρονικό 3. η συγγραφή 
χρονογραφηµάτων (βλ.λ.) σε εφηµερίδες ή περιοδικά. — χρονογραφίας, -ή, -
ό, χρονο-γραφικ-ά | -ώς επίρρ. 

χρονογράφος (ο/η) [µτγν.] 1. συγγραφέας χρονικών, αυτός που γράφει 
χρονογραφίες (βλ.λ.) ΣΥΝ. χρονικογράφος 2. δηµοσιογράφος ειδικευµένος 
στη συγγραφή χρονογραφηµάτων (βλ.λ.) σε εφηµερίδες και περιοδικά. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 

χρονογραφώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {χρονογραφείς... | χρονογράφ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος) 1. είµαι χρονογράφος (βλ.λ.), συντάσσω χρο- 
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νικά ή χρονογραφίες 2. (στη δηµοσιογραφία) γράφω χρονογραφήµα-
τα (βλ.λ.), είµαι ειδικευµένος στη συγγραφή χρονογραφηµάτων: επί 
χρόνια χρονογραφούσε σε πρωινή αθηναϊκή εφηµερίδα. 

χρονοδιάγραµµα (το) (χρονοδιαγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. πίνακας 
στον οποίο καταγράφονται τα προγραµµατισµένα εκ των προτέρων 
χρονικά όρια για την πραγµατοποίηση των επιµέρους φάσεων ενός 
έργου: καταρτίστηκε το ~ κατασκευής τής γέφυρας || το ~ µιας 
διοργάνωσης ΣΥΝ. πρόγραµµα 2. (στη στατιστική) γραφική παρά-
σταση που υποδιαιρείται σε κλάσµατα χρόνου (ηµέρες, µήνες κ.λπ.) έ-
τσι, ώστε να φανερώνει τις χρονικές διακυµάνσεις µεγέθους ή τη χρο-
νική διαδοχή των γεγονότων που καταµετρούνται. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. timetable]. 

χρονοδιακόπτης (ο) {χρονοδιακοπτώ-ν} ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή µε ηλε-
κτρονικά εξαρτήµατα, µε τα οποία είναι δυνατή η διακοπή, η απο-
κατάσταση ή η µεταγωγή ηλεκτρικών κυκλωµάτων σε προκαθορι-
σµένο χρόνο: το χρηµατοκιβώτιο τής τράπεζας ανοίγει µε ~. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. time-switch]. 

χρονοεπίδοµα (το) {χρονοεπιδόµ-ατος | -ατα, -άτων} επίδοµα που 
καταβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε υπαλλήλους µετά τη 
συµπλήρωση ορισµένου χρόνου εργασίας σε µια υπηρεσία. 

χρονοκαθυστερηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} µηχανισµός 
σε χρηµατοκιβώτιο που ενεργοποιείται µετά το ξεκλείδωµά του και 
που συνδέεται µε χρονόµετρο, το οποίο για λόγους ασφαλείας έχει 
ρυθµιστεί, ώστε να µην επιτρέπει να ανοίξει πλήρως το χρηµατοκι-
βώτιο πριν από την παρέλευση ορισµένου χρονικού διαστήµατος. 

χρονοκάρτα (η) {χρονοκαρτών} τηλεφωνική κάρτα προπληρωµένου 
χρόνου οµιλίας, η οποία χρησιµοποιείται για κλήσεις από σταθερό 
τηλέφωνο. 

χρονολόγηση (η) [1838] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ο καθορι-
σµός τής χρονολογίας, η τοποθέτηση των γεγονότων µέσα στον χρό-
νο για την κατανόηση τής ροής και τής αλληλουχίας τους: απόλυτη | 
σχετική ~ || η ~ των αρχαιολογικών ευρηµάτων δεν είναι απλή υπό-
θεση και γίνεται µε διαφόρους τρόπους || σύστηµα χρονολόγησης 2. 
(για έγγραφο) η αναγραφή τού έτους και τής ηµεροµηνίας εκδόσεως 
του ΣΥΝ. χρονολογία. 

χρονολογία (η) [µτγν.] {χρονολογιών} 1.ο χρονικός προσδιορισµός 
γεγονότος σε σχέση µε άλλο σηµαντικό γεγονός, φυσικό ή ιστορικό, το 
οποίο λαµβάνεται ως αφετηρία, λ.χ. από τη γέννηση τού Χριστού (αυ-
τό ισχύει σήµερα), από κτίσεως Ρώµης κ.λπ. ΣΥΝ. χρονολόγηση 2. η 
χρονική στιγµή κατά την οποία συνέβη κάτι, το έτος και η ηµεροµη-
νία συµβάντος, γεγονότος, φαινοµένου κ.λπ.: δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί ακριβώς η ~ τού Τρωικού Πολέµου || βέβαιη | αβέβαιη | 
αόριστη ~||η ιστορία µού αρέσει, αλλά δεν µπορώ να θυµηθώ εύκολα 
χρονολογίες 3. (συνεκδ.) αναγραφή σε έγγραφο τού έτους και τής 
ηµεροµηνίας συντάξεως, εκδόσεως του κ.λπ., καθώς και το αποτέλε-
σµα τής διαδικασίας αυτής: η διαθήκη αυτή δεν φέρει ~ || για να κα-
ταθέσουµε την αγωγή, πρέπει πρώτα να ελέγξουµε τις ~ των εγγράφων 
4. η επιστήµη που ασχολείται µε τη µέτρηση τού χρόνου σε σχέση µε 
σηµαντικά φυσικά, κοσµικά ή ιστορικά συµβάντα, καθώς και µε τη 
διαίρεση του σε κανονικές µονάδες (ώρες, ηµέρες, µήνες, έτη κ.λπ.) 
για τον ακριβή χρονικό προσδιορισµό των γεγονότων. 

χρονολογία - ηµεροµηνία. Συχνά οι λέξεις συγχέονται σηµασιο-
λογικά και χρησιµοποιούνται εσφαλµένα. Ιδίως χρησιµοποιείται 
συχνά το ηµεροµηνία αντί τού χρονολογία. Ωστόσο είναι σαφές 
ότι το χρονολογία αναφέρεται γενικά σε έτος | χρόνο | χρονιά (Ως 
πιθανή χρονολογία τού θανάτου της θεωρείται το 1894), ενώ το 
ηµεροµηνία σε ηµέρα και µήνα (Η ηµεροµηνία των γενεθλίων του 
είναι η έκτη Ιανουαρίου). Είναι λάθος να λέµε «Η ηµεροµηνία 
ενάρξεως τής Ελληνικής Επανάστασης είναι το 1821»! ή «Το 1945 
είναι η ηµεροµηνία γεννήσεως τού γνωστού Έλληνα επιστήµονα»\ 

χρονολογικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη χρονολόγηση: ~ 
µέθοδος | σύστηµα 2. αυτός που περιέχει χρονολογίες ή γεγονότα σε 
σειρά, σύµφωνα µε τη χρονολογία τους: ~ πίνακας γεγονότων τής 
επανάστασης || οι µάχες αναφέρονται κατά ~ σειρά || ~ χάρτης || - κα-
τάλογος εκδήλωσης των κοινωνικών κινηµάτων. — χρονολογικ-ά | -
ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chronologique]. 

χρονολόγιο (το) [1833] {χρονολογί-ου | -ων} 1. ΑΣΤΡΟΝ. κατάλογος 
αστρονοµικών στοιχείων για τη θέση των ουρανίων σωµάτων σε µι-
κρά χρονικά διαστήµατα, που βοηθούν στις αστρονοµικές παρατη-
ρήσεις και στους υπολογισµούς· αλλιώς αστρονοµική εφηµερίδα (η) 
• 2. πίνακας µε χρονολογίες γεγονότων. 

χρονολογώ ρ. µετβ. [1856] {χρονολογείς... | χρονολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. προσδιορίζω (κάτι) χρονικά, καθορίζω τη χρονο-
λογία συµβάντος, γεγονότος κ.λπ. ή την ηµεροµηνία κατασκευής 
πράγµατος: ~ πόλεµο/ συνθήκη/ εκστρατεία/ παλιό χειρόγραφο | αρ-
χαιολογικό εύρηµα 2. αναγράφω σε έγγραφο ή άλλο γραπτό κείµενο 
το έτος και την ηµεροµηνία συντάξεως, εκδόσεως του κ.λπ.: ~ διαθήκη 
| ψήφισµα | γράµµα 3. (ειδικότ. το µεσοπαθ. χρονολογούµαι) (α) 
εντοπίζοµαι χρονικά σε συγκεκριµένο χρονικό σηµείο: η εκκλησία 
τού χωριού µας χρονολογείται τον 12ο αι. (β) αρχίζω να υπάρχω από 
ορισµένη εποχή, διατηρούµαι από το παρελθόν: το οµηρικό ζήτηµα 
χρονολογείται ήδη από την αρχαιότητα. 

χρονοµεριστικός, -ή, -ό ΟΙΚΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε σύστηµα 
µίσθωσης κατά το οποίο πολλοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσουν εκ περιτροπής ακίνητα, εγκαταστάσεις, δίκτυα επι-
κοινωνιών κ.ά. έτσι, ώστε να υπάρχει µείωση τού κόστους µε επιµε-
ρισµό των δαπανών αγοράς και συντήρησης: αγόρασε µε ~ µίσθωση 

µία εβδοµάδα διακοπών κάθε χρόνο σε διάφορα διαθέσιµα ξενοδο-
χεία. 
[ΕΤΥΜ. o οικον. όρος χρονοµεριστική µίσθωση είναι απόδ. τού αγγλ. 
time-sharing]. 

χρονοµέτρης (ο) [1896] {χρονοµετρών} ο ειδικός που µετρά τον χρό-
νο µε χρονόµετρο (βλ.λ.), αυτός που προσδιορίζει την ακριβή χρονική 
διάρκεια πράξεως, ενέργειας κ.λπ. µε τη βοήθεια χρονοµέτρου: ~ 
αγώνων δρόµου | αγώνων ταχύτητας αυτοκινήτων. 

χρονοµέτρηση (η) [1897] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µέτρηση 
τού χρόνου, τής χρονικής διάρκειας µε χρονόµετρο: η ~ τής κούρσας 
ενός δροµέα || η ~ τής επίθεσης µιας οµάδας µπάσκετ. 

χρονοµετρία (η) [1761] {χωρ. πληθ.} 1. ΦΥΣ. η µέτρηση τού χρόνου σε 
υψηλά επίπεδα ακριβείας µε τη βοήθεια ειδικών οργάνων 2. ΟΙΚΟΝ. η 
µέτρηση χρόνου σε συνδυασµό µε τις κινήσεις των εργαζοµένων, µε 
σκοπό τον καθορισµό πρότυπων χρόνων και κινήσεων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Chronometrie]. 

χρονοµετρικός, -ή, -ό [1839] αυτός που σχετίζεται µε τη χρονοµετρία 
ή το χρονόµετρο (βλ.λ.), που συνδέεται µε το χρονόµετρο: ~ όργανο | 
µέθοδος | ακρίβεια. — χρονοµετρικ-ά | -ώς επίρρ. 

χρονόµετρο (το) [1847] {χρονοµέτρ-ου | -ων} 1. ειδικό ρολόι που µε-
τρά τον χρόνο µε πολύ µεγάλη ακρίβεια, ακόµη και στις λεπτότατες 
υποδιαιρέσεις του (δευτερόλεπτα, δέκατα τού δευτερολέπτου κ.λπ.) 
ΣΥΝ. χρονογράφος 2. ΝΑΥΤ. ωρολογιακός µηχανισµός για τη µέτρηση 
τού χρόνου µε πολύ µεγάλη ακρίβεια, που απαιτείται για την επίλυ-
ση των προβληµάτων τής αστρονοµικής ναυτιλίας 3. ΜΟΥΣ. ειδικό όρ-
γανο που µετρά τις διάφορες ταχύτητες ρυθµικής αγωγής- ο µετρο-
νόµος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chronomètre]. 

χρονοµετρώ ρ. µετβ. [1897] {χρονοµετρείς... | χρονοµέτρ-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} µετρώ τον χρόνο µε το χρονόµετρο (βλ.λ.), προσδιο-
ρίζω µε ακρίβεια τη χρονική διάρκεια γεγονότος, φαινοµένου κ.λπ.: ~ 
µια κούρσα. | έναν αγώνα δρόµου | την επίδοση αθλητή. 

χρονοντούλαπο (το) (ειρων.) αρχείο, χώρος όπου αποθηκεύονται 
αποµεινάρια τού παρελθόντος· (µτφ.) η λήθη, το παρελθόν: ο λαός µε 
την ψήφο του έθεσε τη βασιλεία στο ~ τής ιστορίας. 

χρόνος (ο) {χρόνοι κ. χρόνια (τα) (σηµ. 6-9), χρόνων κ. χρονών (σηµ. 
7)} 1. ΦΥΣ. θεµελιώδης έννοια που εκφράζει τη διάρκεια υπάρξεως ή 
εκδηλώσεως φαινοµένων, ενεργειών, καταστάσεων κ.λπ., την αλλη-
λουχία τους· διαιρείται σε παρόν, παρελθόν και µέλλον, γίνεται κα-
θολικά αντιληπτή από τον άνθρωπο και βρίσκεται σε στενή σχέση µε 
τον χώρο: γήινος | ηλιακός ~ || τόσες ηµέρες στο νοσοκοµείο, έχασε 
πια την αίσθηση τού ~ || σιγά-σιγά θα το ξεπεράσεις, ο ~ είναι ο κα-
λύτερος γιατρός || ο ~ θα δείξει αν κάναµε καλά που χωρίσαµε || εκ-
µεταλλεύσου τον ~, γιατί περνάει γρήγορα || η πάροδος τού ~ ΣΥΝ. 
καιρός· ΦΡ. (α) (λόγ.) συν τωχρόνω (συνχρόνω, Αισχύλ. 'Αγαµέµνων 
1378) | προϊόντος τού χρόνου (προϊόντος του χρόνου, Ηροδ. 3.96) µε 
την πάροδο τού καιρού, όσο περνά ο καιρός: οι συνθήκες ζωής θα 
καλυτερεύσουν ~ (β) είµαι εκτός τόπου και χρόνου έχω χάσει την 
επαφή µου µε την πραγµατικότητα: µ'αυτά που λέει, δείχνει να είναι ~ 
(Ύ) Χρόνου φε'ιδου (Χίλων) να χρησιµοποιείς τον χρόνο σου µε φειδώ, 
µε οικονοµία, να τον εκµεταλλεύεσαι σωστά (δ) ο χρόνος είναι 
χρήµα ο χρόνος έχει µεγάλη αξία, γι' αυτό πρέπει να τον εκµεταλ-
λεύεται κανείς σωστά (ε) σε ανύποπτο χρόνο βλ. λ. ανύποπτος (στ) ο 
χρόνος δουλεύει υπέρ κάποιου | για κάποιον ή κατά | εις βάρος 
κάποιου όσο περνάει ο καιρός κάποιος ωφελείται | βλάπτεται: στο 
κυβερνών κόµµα δεν βιάζονται για εκλογές, γιατί πιστεύουν ότι ο 
χρόνος δουλεύει υπέρ τους 2. (ειδικότ.) το διάστηµα που µεσολαβεί 
ανάµεσα σε δύο γεγονότα ή ανάµεσα σε ορισµένο γεγονός και στην 
παρούσα στιγµή: ο µέσος ~ ζωής τού ανθρώπου στις δυτικές κοινω-
νίες έχει αυξηθεί πολύ κατά τις τελευταίες δεκαετίες || πέρασε πολύς ~ 
από τότε που πρωτοήρθαµε εδώ ΣΥΝ. καιρός 3. απροσδιόριστη διάρ-
κεια, όχι σύντοµη: για να ολοκληρωθούν τα έργα, χρειάζεται - || έχω ~ 
και κάνω ταξίδια || έχεις ~ για καφέ; || απαιτείται ~ για να επουλωθούν 
τα τραύµατα || ακολουθώντας αυτή τη διαδροµή κερδίζω ~ || µη χάνεις 
~ µε ανούσια πράγµατα1, ΦΡ. (κάτι) µου τρώει | µου παίρνει χρόνο 
(κάτι) απαιτεί πολύ ώρα για να γίνει, µε καθυστερεί, µε αναγκάζει να 
αφιερώσω σε αυτό πολύ χρόνο: αυτό που ζητάς θα µου πάρει πολύ 
χρόνο για να σου το ετοιµάσω 4. το καθορισµένο διάστηµα µέσα στο 
οποίο γίνεται ή πρέπει να γίνει κάτι ή το οποίο διατίθεται για κάτι: 
µας έδωσε λίγο -, για να λύσουµε την άσκηση || παρέδωσε την εργασία 
του εντός | εκτός χρόνου || πρέπει να βιαστούµε, τελειώνει ο ~ που 
έχουµε στη διάθεση µας || τέλος χρόνου, παραδώ-στε τα γραπτά σας! || 
ολοκλήρωσε το έργο στον µισό ~||~ εργασίας || (για κινητό τηλέφωνο) 
νέο πακέτο σύνδεσης µε δωρεάν ~ οµιλίας-ΦΡ. (α) ελλείψει χρόνου 
επειδή δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος: ~ θα αναβάλουµε τη 
συζήτηση των επόµενων δύο θεµάτων για την επόµενη συνεδρίαση (β) 
υπό πίεση χρόνου µε τον χρόνο να πιέζει, χωρίς να υπάρχει άνεση 
χρόνου: δουλεύει ~· πρέπει να παραδώσει τη δουλειά του µέχρι την 
επόµενη ∆ευτέρα το αργότερο (γ) εν ευθέτω χρόνια (εν εύθέτω χρόνω) 
βλ. λ. εύθετος (δ) ελεύθερος χρόνος ο χρόνος που δεν αφιερώνεται σε 
βιοποριστική δραστηριότητα 5. η επίδοση αθλητή, η οποία µετριέται 
σε µονάδες χρόνου: τι χρόνο έκανε ο δροµέας στα ΙΟΟµ.; || ο χρόνος 
τής οµάδας ποδηλασίας είναι ο καλύτερος φέτος στον κόσµο || ο ~ του 
στα 200 µ. ήταν 21"- ΦΡ. σε χρόνο-ρεκόρ σε πολύ λίγο χρόνο, πολύ 
λιγότερο από τον αναµενόµενο, τον συνήθη: χθες δεν βρήκα κίνηση 
στον δρόµο κι έφθασα σπίτι ~ || δουλέψαµε πολύ εντατικά και 
συστηµατικά και τελειώσαµε το έργο - 6. (ειδικότ.) το έτος (βλ.λ.): από 
χρόνο σε χρόνο οι νέοι αλλάζουν || χρόνο µε τον χρόνο τα πράγµατα 
γίνονται ολοένα και χειρότερα || πηγαίνω στο χωριό µου µια φορά τον 
~ || ~ µπαίνει ~ βγαίνει, η οικονο- 
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µική κατάσταση τής χώρας δεν βελτιώνεται || τα έργα θα συνεχιστούν 
ανελλιπώς όλο τον ~, χωρίς ούτε µιας ηµέρας διακοπή || ο 
προηγούµενος | ο επόµενος | ο µεθεπόµενος ~ || το έθιµο αυτό υπάρχει 
από αµνηµονεύτων ~ (δηλ. από πολύ παλιά) || από αρχαιοτάτων ~ || 
χρόνια είχα να τον δω και τον συνάντησα σήµερα || βρε, πώς περνούν 
τα ~! ΣΥΝ. χρονιά· ΦΡ. (α) (ευχή) και τού χρόνου! µακάρι να είσαι 
καλά και να γιορτάσεις και το επόµενο έτος: ωραία περάσαµε· άντε, 
~! || (παροιµ.-ειρων.) «πάρ' τον στον γάµο σου, να σου πει ~» (για 
όσους µιλούν εντελώς ασυλλόγιστα, λέγοντας πράγµατα που είναι 
εντελώς ανάρµοστα για τη συγκεκριµένη περίσταση) (β) χρόνια 
πολλά! ευχή που δίνεται σε κάθε εορταστική περίσταση ΣΥΝ. έτη 
πολλά (γ) (κατάρα) κακό χρόνο να 'χεις! βλ. λ. κακός (δ) (κατάρα) να 
µη σ' εύρει ο χρόνος να πεθάνεις µέσα στο τρέχον έτος, να µη ζεις 
την άλλη χρονιά (ε) χρόνια και ζαµάνια πολλά χρόνια, πολύς καιρός: 
~ έχω να τον δω || ~ έχω να πάω στο θέατρο (στ) αφήνω χρόνους φεύ-
γω από τη ζωή, πεθαίνω: ο παππούς µάς άφησε χρόνους (ζ) (παροιµ.) 
όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος σε µία και µόνη 
στιγµή µπορεί να επέλθει η µεγαλύτερη συµφορά (η) (παροιµ.) µέρας 
χαρά και χρόνου λύπη για κάθε στιγµιαία απόλαυση, που προκαλεί 
ταλαιπωρία για πολύ καιρό (θ) (παροιµ.) τα χρόνια φέρνουν τη φρό-
νια (τη φρόνηση) όσο προχωρεί η ηλικία γίνεται κανείς σοφότερος (ι) 
τού χρόνου το επόµενο έτος: - σχεδιάζουµε να αγοράσουµε αυτοκί-
νητο || από ~ θα ισχύσει η νέα φορολογική διάταξη για τα αντικει-
µενικά κριτήρια (πβ. κ. λ. εφέτος, πέρσι) (ια) πάλι µε χρόνους, µε και-
ρούς, πάλι δικά µας θα 'ναι (ο τελευταίος στίχος από λαϊκό θρήνο 
για την Αλωση τής Πόλης, στον οποίο εκφράζεται η προσδοκία τής 
επανάκτησης των περιοχών που χάθηκαν) ως προτροπή σε κάποιον 
να κάνει υποµονή, έχοντας την ελπίδα ότι µε την πάροδο τού χρόνου 
θα αποκτήσει πάλι αυτά που έχασε 7. µονάδα µέτρησης τής ηλικίας, 
έτος: -Πόσων χρόνων | χρονών είσαι; -Σαράντα || τον επόµενο µήνα 
θα γίνω τριάντα χρόνων || έχει µία κόρη δέκα χρόνων 8. (στον πληθ.) 
ορισµένη χρονική περίοδος, εποχή: συνέγραψε ιστορία των νεοτέρων 
χρόνων || αρχαίοι | ιστορικοί | προϊστορικοί ~ || οι Έλληνες υπέφεραν 
στα ~ τής Τουρκοκρατίας || τα πράγµατα ήταν αλλιώτικα στα ~ µου || 
(λογοτ.) τα ~ τής θΟελλας | τής φωτιάς | τής αθωότητας ΣΥΝ. εποχή, 
περίοδος· ΦΡ. (α) πέτρινα χρόνια περίοδος ταλαιπωρίας, βασάνων ή 
αποτυχιών (β) άγουρα χρόνια βλ. λ. άγουρος 9. χρόνια (τα) (α) η ηλι-
κία: όταν είχα τα ~ σου, δούλευα από το πρωί µέχρι το βράδυ || τα ~ 
δεν κρύβονταν ΦΡ. παίρνουν (κάποιον) τα χρόνια γερνάει (κάποιος), 
µεγαλώνει πολύ στην ηλικία: Γιατί δεν βγαίνεις να διασκεδάσεις λίγο; 
∆εν σε πήραν πια και τα χρόνια! (β) (χωρίς άρθρο) για χρονικό 
διάστηµα αρκετών ετών, επί σειρά ετών: ~ τώρα διδάσκει σε σχολεία 
τής επαρχίας || - και - τριγυρνά στα ξένα 10. ΓΛΩΣΣ. (α) γραµµατική 
κατηγορία που περιλαµβάνει κάθε σχηµατισµό των ρηµατικών τύ-
πων, ο οποίος δηλώνει τη χρονική βαθµίδα (παρελθόν - παρόν - µέλ-
λον), κατά την οποία η ρηµατική ενέργεια έλαβε, λαµβάνει ή θα λά-
βει χώρα: στη Νέα Ελληνική οι ~ τού ρήµατος είναι ο ενεστώτας, ο 
παρατατικός, ο µέλλοντας (στιγµιαίος και εξακολουθητικός), ο αόρι-
στος, ο παρακείµενος, ο υπερσυντέλικος και ο συντελεσµένος µέλ-
λοντας || ενεστωτικός | µελλοντικός | συντελικός (βλ.λ.) | παρελθοντι-
κός ~ || αρκτικός ! ιστορικός ~ || περιφραστικός | απλός ~ || συντελε-
σµένοι χρόνοι (βλ. λ. συντελώ) (β) η ποσότητα φωνήεντος ή συλλαβής 
στην προσωδία: µακρός | βραχύς ~· ΦΡ. (α) ακολουθία των χρόνων 
βλ. λ. ακολουθία (β) αντιµετάθεση χρόνου | αντιµεταχώρηαη βλ. λ. 
αντιµεταχώρηση 11. ΜΕΤΡ. η ελάχιστη µονάδα, στην οποία διαιρείται 
µετρικός πους: βραχύς ~ 12. ΜΟΥΣ. (α) µονάδα µετρήσεως τής χρονι-
κής διάρκειας (αξίας, βλ.λ.) των φθογγοσήµων στην ευρωπαϊκή µου-
σική, συνηθισµένη µονάδα µέτρησης τού χρόνου είναι το τέταρτο, 
χρησιµοποιούνται όµως επίσης το µισό (αλά µπρέβε), το όγδοο και το 
δέκατο έκτο: αυτή η νότα βαστάει (διαρκεί) τρεις ~ (β) θέση (µέρος) 
τού µουσικού µέτρου· διακρίνονται σε χρόνους ισχυρούς (θέσεις, 
βλ.λ.) και χρόνους ασθενείς (άρσεις, βλ.λ.(: πρώτος ~ τού µέτρου (γ) 
το µέτρο, η βάση τής περιοδικής ρυθµικής διάρθρωσης ενός µουσικού 
κοµµατιού: αυτό το κοµµάτι είναι σε χρόνο 3/4 (δ) ρυθµική αγωγή, 
κοινώς τέµπο: ~ αργός | γρήγορος (ε) (στη βυζαντινή µουσική) η κα-
ταµέτρηση τού µουσικού διαστήµατος κατά την απαγγελία (εκτέλε-
ση, ψάλσιµο) των µουσικών φθόγγων εκτελείται µε ισόχρονες κινή-
σεις τού χεριού προς τα πάνω (άρσις) και προς τα κάτω (θέσις) 13. 
ΓΕΩΛ. µονάδα µέτρησης τής ηλικίας των γεωλογικών σχηµατισµών, η 
οποία αντιπροσωπεύει συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο αποτέθηκε ορισµένη επαλληλία πετρωµάτων · 14. µονάδα µέ-
τρησης τού κύκλου λειτουργίας µιας µηχανής. — (υποκ.) χρονάκια 
(τα) (βλ.λ.) κ. χρονάκσς (ο) (σηµ. 6). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βράχος, εγώ, πεθαί-
νω, ποιόν. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχει προταθεί η ανάλυση χρ-όνος (µε επί-
θηµα -όνος, πβ. κ. θρ-όνος, κλ-όνος) < *ghr-onos, που ανάγεται στη 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gher- «αποκτώ, κρατώ» (βλ. κ. χόρτος), µε τη 
σηµ. τού χρόνου που µας περιβάλλει (άποψη σηµασιολογικώς δυ-
σχερής). Η επιχειρηθεί σα σύνδεση µε το ρ. κείρω «κόβω» προσκρούει 
στην έννοια τής διάρκειας που κυριαρχεί στη λ. χρόνος. Τέλος, συ-
ζητείται η σύνδεση µε τα αβεστ. zrvan-, zrûn- «χρόνος, διάρκεια» (< 
I.E. *gre/*ger- «ώριµος, παλιός»), καθώς και µε την ετυµολ. οικογένεια 
τού ουσ. γέρων, αλλά η µορφολογική και σηµασιολογική απόσταση 
είναι µεγάλη. Η λ. δήλωσε εξαρχής τόσο την έννοια τού χρόνου 
γενικά όσο και συγκεκριµένες περιόδους του (συνοδευόµενη από 
προσδιοριστικά). Επίσης αρχ. είναι η σηµ. «ηλικία», ενώ µτγν. είναι ο 
γραµµ. όρος. Στην ίδια περίοδο εµφανίζεται και η σηµ. «έτος». Εξάλ-
λου, µετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. σε ανύποπτο χρόνο (< -γαλλ. en 
temps insoupçonnable), κερδίζω | χάνω χρόνο (< γαλλ. gagner | perdre 
du temps), ο χρόνος είναι χρήµα (< αγγλ. time is money) κ.ά.]. 

Τα ονόµατα των χρόνων τού ρήµατος. Γιατί λέµε αόριστο τον πιο 
ορισµένο χρόνο τού ρήµατος; Τι σηµαίνει παρατατικός ή ενεστώ-
τας; Οι ονοµασίες στους χρόνους τού ρήµατος ανάγονται στους 
στωικούς και συνδέονται εν µέρει µε µια φιλοσοφική θεώρηση τού 
χρόνου. Για τους στωικούς οι χρόνοι τού ρήµατος διακρίνονται σε 
δύο κατηγορίες, τους «ώρισµένους» και τους «αορίστους». Ορι-
σµένοι είναι κυρίως οι χρόνοι που συνδέονται µε το παρόν και µε 
τη διάκριση συνέχειας | επανάληψης ή µη (ό,τι είναι γνωστό ως 
ποιόν ενεργείας). Οι υπόλοιποι χρόνοι είναι αόριστοι, δηλ. µη πα-
ροντικοί και µη αποτελούντα χαρακτηριστικά δεί-γµατα τής αντί-
θεσης στο ποιόν ενεργείας. ∆ύο είναι οι αόριστοι χρόνοι: ο παρω-
χηµένος (= παρελθοντικός) αόριστος, ο οποίος επικράτησε να ονο-
µάζεται αόριστος, και ο αόριστος µέλλων, που είναι γνωστός 
απλώς ως µέλλων. Οι ορισµένοι χρόνοι διακρίθηκαν περαιτέρω ως 
προς το ποιόν ενεργείας σε ατελείς ή παρατατικούς (για συνεχείς | 
επαναλαµβανόµενες πράξεις) και σε τέλειους ή συντελικούς (για 
συντελεσµένες | τελειωµένες πράξεις)· ως προς τη χρονική 
βαθµίδα διακρίθηκαν σε ενεστώτες (παροντικούς) και παρωχηµέ-
νους (παρελθοντικούς) χρόνους. Ώρισµένος ατελής ενεστώς ήταν 
το πλήρες όνοµα τού ενεστώτα. Ώρισµένος παρατατικός παρωχη-
µένος ήταν το πλήρες όνοµα τού παρατατικού. Ώρισµένος τέλειος 
ένεστώς ή ένεστώσα συντέλεια ήταν το όνοµα τού (µετέπειτα 
αποκληθέντος) παρακειµένου (ο χρόνος που «παράκειται» - µία 
όχι πολύ δηλωτική ονοµασία), ενώ ο ώρισµένος τέλειος παρωχη-
µένος δεν είναι άλλος από τον υπερσυντέλικο (< υπερ-συντελι-
κός). 

-χρόνος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν: 1. αυτόν που έχει ηλικία συγκεκριµένου αριθµού ετών: δεκαπε-
ντάχρονος µαθητής 2. αυτόν που διαρκεί συγκεκριµένο αριθµό ετών: 
τριαντάχρονη κατοχή 3. αυτόν που λειτουργεί σε συγκεκριµένο αριθµό 
χρόνων (βλ. λ. χρόνος, σηµ. 14): δίχρονη µηχανή. [ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής 
Μεσν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. δί-χρονος «αυτός που διαρκεί δύο 
χρονικές µονάδες», η σηµερινή σηµ. µεσν., πε-ντά-χρονος, οµοίως), 
που προέρχεται από το αρχ. χρόνος}. 

χρονοτριβώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {χρονοτριβείς... | χρονοτρίβησα} καθυ-
στερώ αδικαιολόγητα να προβώ σε πράξη, ενέργεια κ.λπ., ξοδεύω τον 
χρόνο µου άσκοπα: κάνε τη δουλειά σου, χωρίς να χρονοτριβείς ΣΥΝ. 
αργοπορώ, χασοµερώ, χάνω τον χρόνο µου ANT. σπεύδω, επείγοµαι. 
— χρονοτριβή (η). 

χρονοχρέωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) η χρέωση αστικής τη-
λεφωνικής συνδιαλέξεως ανάλογα µε τον χρόνο τής διάρκειας της. 

χρυσαετος (ο) [µτγν.] αετός µε χρυσοκίτρινη απόχρωση στο κεφάλι 
και στον αυχένα, µε πλατιά φτερά και τετράγωνη ουρά, που φωλιά-
ζει σε απόµερες βραχώδεις οροσειρές. 

χρυσαλλίδα (η) 1. ΖΩΟΛ. η νύµφη των λεπιδόπτερων εντόµων, συνήθ. 
µαζί µε το κουκούλι της: χρειάζονται πολλές ηµέρες, για να γίνει η ~ 
πεταλούδα 2. (συνεκδ.-λογοτ.) η πεταλούδα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. 
χρυσαλλίς, -ίδος < χρυς)ο)- + παραγ. επίθηµα -αλλίς, πβ. κ. θρυ-
αλλίς). 

χρυσαλοιφή (η) µείγµα σκόνης χρυσού ή χαλκού µε νερό που πε-
ριέχει κόµµι, το οποίο χρησιµοποιείται για την επιχρύσωση αντικει-
µένων. 

χρυσάνθεµο (το) {-ου κ. -έµου | -ων κ. -έµων) ποώδες καλλωπιστικό 
φυτό που καλλιεργείται σε κήπους και πάρκα για τα µεγάλα και 
εντυπωσιακά κίτρινα, λευκά ή κόκκινα άνθη του: η χώρα των χρυ-
σανθέµων (η Ιαπωνία). [ΕΤΥΜ < µτγν. χρυσάνθεµον < χρυς)ο)- + 
ανθεµον < άνθος}. 

Χρυσάνθη (η) γυναικείο όνοµα. 
Χρύσανθος (ο) {-ου κ. -άνθου} 1. όνοµα µαρτύρων, πατριαρχών και 

επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ 
µτχν. κύρ. όν. < χρυς)ο)- + άνθος}. 

Χρυσαυγή (η) γυναικείο όνοµα. 
χρυσαυγή (η) (λογοτ.) η χρυσή αυγή (βλ.λ.), η ώρα λίγο πριν από το 

ξηµέρωµα, όταν ο ουρανός παίρνει χρυσό χρώµα προς την πλευρά 
τής ανατολής ΣΥΝ. ροδαυγή, ροδοχάραµα. 

χρυσαυγής, -ής, -ές [αρχ.] {χρυσαυγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που λάµπει σαν το χρυσάφι, που εκπέµπει χρυσές ακτίνες: ~ κόµη 
ΣΥΝ. χρυσαφένιος, χρυσαφής ANT. αµαυρός, σκοτεινός, θαµπός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ.-ης, -ης, -ες. 

χρυοαυγίτης (ο) {χρυσαυγιτών} µέλος τής ακροδεξιάς εθνικιστικής 
οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». — χρυσαυνίτικος, -η, -ο. 

χρυσαφένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από 
χρυσάφι, αυτός που αποτελείται από χρυσό ή περιέχει χρυσό (βλ.λ.): 
~ κόσµηµα /τάµα | αφιέρωµα | στολίδι ΣΥΝ. µαλαµατένιος, χρυσός 2. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που έχει το χρώµα και τη λάµψη τού χρυσού, που 
χρυσίζεί: - µαλλιά | ανταύγεια. Επίσης χρυσαφής, -ιά, -ί (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ < χρυσάφι + παραγ. επίθηµα -ένιος, πβ. κ. µολυβ-ένιος}. 

χρυσάφι (το) (χρυσαφ-ιού | -ιών} 1. πολύτιµο µέταλλο µε λαµπερό 
κίτρινο χρώµα, από το οποίο κατασκευάζονται πολύτιµα αντικείµε-
να- ο χρυσός (βλ.λ.): ψάχνω για | βρίσκω ~ || η λάσπη τού ποταµού πε-
ριέχει ~ || δεν θα το έκανα (ούτε) για όλο το - τής γης 2. (συνεκδ.) µε-
γάλος πλούτος, χρήµατα: κολυµπάει στο ~. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χρυσάφιον < αρχ. χρυσός + υποκ. επίθηµα -άφιον, πβ. 
κ. χωρ-άφιον}. 

χρυσαφικό (το) (λαϊκ.) 1. κόσµηµα ή στολίδι από χρυσό: πρόσεξες το 
χρυσαφικό που είχε στον λαιµό της; 2. χρυσαφικά (τα) το σύνολο των 
χρυσών κοσµηµάτων και στολιδιών που έχει κάποιος: της έκλεψαν 
τα - της. 



χρυσελεφάντινος 1969 χρυσός 
 

χρυσελεφάντινος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι κατασκευασµένος 
από χρυσό και ελεφαντόδοντο: το ~ άγαλµα τού ∆ιός (στην Ολυµπία) 
| τής Αθηνάς (στον Παρθενώνα). 

Χρυσή (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυ-
ναικείο όνοµα. Επίσης Χρύσα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < επίθ. 
χρυσός]. 

χρυσή (η) (λαϊκ.) πάθηση τού ήπατος, ο ίκτερος (βλ.λ.)· ΦΡ. βγάζω τη 
χρυσή παθαίνω ίκτερο. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. 
χρυσός | -οϋς]. 

χρυσηλασία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η κατεργασία τού χρυσού µε 
σφυρηλασία. 

χρυσήλατος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει κατασκευαστεί από σφυ-
ρηλατηµένο χρυσό: ~ λατρευτικό αντικείµενο | λαβή σπαθιού. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < χρυς)ο)- + -ήλατος (µε έκταση τού αρκτικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < έλαύνω (πβ. κ. ελατός)]. 

χρυσίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {χρύσισα} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) κάνω 
(κάτι) να µοιάζει µε χρυσό, του προσδίδω το χρώµα και τη λάµψη 
τού χρυσού ♦ 2. (αµετβ.) λάµπω σαν χρυσός (βλ.λ.), έχω το χρώµα και 
τη λάµψη τού χρυσού: ο ουρανός χρυσίζει || τα χωράφια µε τα στά-
χυα χρύσιζαν στο φως τού ήλιου. 

χρυσικός (ο) (λαϊκ.) ο χρυσοχόος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. επίθ. 
χρυσικός «από χρυσό» < αρχ. χρυσούς]. 

χρυσίο (το) (λόγ.) 1. (αρχικά) κοµµάτι χρυσού 2. (συνεκδ.) νόµισµα 
από χρυσό, χρυσός κοµµένος σε νοµίσµατα 3. (γενικά) ποσότητα χρυ-
σών νοµισµάτων, πολλά χρήµατα, πλούτος: δούλοι τού χρυσίου. Επί-
σης χρυσικό [ΕΤΥΜ. < αρχ. χρυσίον, υποκ. τού χρυσός]. 

Χρύσιππος (ο) {-ου κ. -ίππου) αρχαίος στωικός φιλόσοφος από την 
Κιλικία (280-207 π.Χ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < χρυσός + ίππος]. 

χρυσό- κ. χρυσό- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δη-
λώνουν ότι κάτι: 1. περιέχει ή είναι κατασκευασµένο από χρυσό: 
χρυσό-βεργα, χρυσο-κέντηµα 2. σχετίζεται µε τον χρυσό: χρυσο-θή-
ρας, χρυσο-πληρώνω 3. µοιάζει µε το χρώµα τού χρυσού, έχει κίτρινο 
χρώµα: χρυσο-µάλλης, χρυσό-λιθος. 
[ΕΤΎΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουσ. χρυσός (βλ.λ.)]. 

Χρυσοβαλλαντης (ο) (συνήθ. ορθ. Χρυσοβαλάντης) ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Βαλλάντης (συνήθ. ορθ. Βαλάντης). [ΕΤΎΜ. 
<χρυσός + -βαλλάντης < βαλλάντιο (βλ.λ.)]. 

χρυσοβάφω ρ. µετβ. (χρυσο)έ)βαψα, χρυσοβά-φτηκα, -µµένος) 
(λαϊκ.) βάφω (κάτι) µε χρυσό χρώµα, του δίνω τη λάµψη τού χρυσού: 
ο ήλιος χρυσοβάφει τον ουρανό κατά την ανατολή ΣΥΝ. χρυσίζω. 

χρυσόβεργα (η) {χρυσοβεργών} (λαϊκ.) χρυσή βέργα, ράβδος χρυ-
σού. 

χρυσόβιβλος (η) [1893] {χρυσοβίβλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.-παλαιότ.) το 
βιβλίο στο οποίο καταγράφονταν τα ονόµατα των ευγενών κάθε τό-
που ΣΥΝ. λίµπρο ντ' όρο. Επίσης χρυσή βίβλος (βλ. λ. βίβλος). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ιταλ. libro d'oro]. 

χρυσόβουλλο (το) (στο Βυζάντιο) επίσηµο αυτοκρατορικό διάταγµα, 
το οποίο έφερε τη χρυσή σφραγίδα τού αυτοκράτορα, για να πι-
στοποιείται η γνησιότητα του. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. χρυσόβουλλον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. χρυσό-
βουλλος < χρυσός + -βουλλος < βούλλα «σφραγίδα» (βλ.λ.)]. 

χρυσογέρακας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) γεράκι µε κιτρινωπή απόχρωση 
στον λαιµό και στο κεφάλι, που κυνηγά µικρά πουλιά και φωλιάζει 
ανάµεσα στα βράχια. 

χρυσογραφία (η) {χρυσογραφιών} (συνήθ. σε χειρόγραφα) η γραφή 
των τίτλων, των αρχικών γραµµάτων ή ολόκληρων χωρίων µε χρυσά 
γράµµατα. 

χρυσοδάκτυλος (ο) ως χαρακτηρισµός για κλέφτη ή ληστή, ο οποίος 
αφαιρεί επιδέξια µεγάλα ποσά ή αντικείµενα µεγάλης αξίας. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. goldfinger, από το οµώνυµο µυθι-
στόρηµα (1959) τού Αγγλου συγγραφέα Ian Fleming, το οποίο µετα-
φέρθηκε στον κινηµατογράφο ως µία από τις περιπετειώδεις ταινίες 
µε κεντρικό ήρωα τον µυστικό πράκτορα 007 (Τζ. Μπόντ)]. 

χρυσοδένω ρ. µετβ. {χρυσόδε-σα, -θηκα, -µένος} 1. δένω βιβλίο µε 
κάλυµµα στολισµένο µε χρυσά γράµµατα και κοσµήµατα: ~ το Ευαγ-
γέλιο 2. συγκολλώ ή συναρµόζω µέρη κοσµήµατος µε χρυσό ή προ-
σαρµόζω πολύτιµο λίθο σε χρυσό κόσµηµα. 

χρυσόδετος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για βιβλίο) ο δεµένος µε κάλυµµα, το 
οποίο φέρει χρυσά γράµµατα και κοσµήµατα (πβ. κ. πανόδετος, χαρ-
τόδετος) 2. (για πολύτιµο λίθο) προσαρµοσµένος σε χρυσό ή µε χρυ-
σό: ~ διαµάντι ΣΥΝ. χρυσοκόλλητος. 

χρυσοθήρας (ο/η) {χρυσοθήρων} 1. πρόσωπο που αναζητεί χρυσό 
(συνήθ. µεταλλεία χρυσού προς εκµετάλλευση ή αποθέσεις χρυσού 
στις όχθες των ποταµών): στα µέσα τού 19ου αι. οι ~ συνέρρεαν κατά 
χιλιάδες στην Καλιφόρνια 2. (µτφ.) πρόσωπο που αναζητεί επίµονα το 
χρήµα, που επιδιώκει να πλουτίσει µε κάθε τρόπο ΣΥΝ. τυχοδιώκτης. 
— χρυσοθηρία (η) [1892]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< χρυσός + -θήρας < θήρα «κυνήγι»]. 

χρυσοκάνθαρος (ο) [µτγν.] {χρυσοκανθάρ-ου | -ων, -ους} (λαϊκ.) 1. 
ΖΩΟΛ. σκαθάρι (βλ.λ.) µε λαµπερό χρυσοπράσινο χρώµα 2. (µτφ.-χλευ-
αστικά για πρόσ.) άνθρωπος πλούσιος και ξυπασµένος- (ειδικότ.) ο 
νεόπλουτος: οι ~ αφεντάδες είχαν δικαίωµα ζωής και θανάτου πάνω 
στους υποτακτικούς τους. 

χρυσοκάστανος, -η, -ο αυτός που έχει καστανό χρώµα µε χρυσές 
ανταύγειες. 

χρυσοκεντηµα (το) {χρυσοκεντήµ-ατος | -ατα, -άτων} κέντηµα που 
γίνεται µε λεπτό χρυσό νήµα ή στριφτό χρυσό κορδόνι: οι παραδο- 

σιακοί ανδρικοί και γυναικείοι επενδύτες φέρουν χρυσοκεντήµατα. 
χρυσοκεντητής (ο), χρυσοκεντήστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} τεχνίτης 

που ασχολείται µε το χρυσοκεντηµα, που κεντά υφάσµατα, 
φορέµατα, καπέλα κ.λπ. µε χρυσή κλωστή ΣΥΝ. χρυσοποικιλτής. Επί-
σης χρυσοκεντήτρια (η). 

χρυσοκέντητος, -η, -ο [1856] κεντηµένος µε χρυσή κλωστή ή χρυσό 
κορδόνι: ~ ύφασµα | φόρεµα | µαντήλι | καπέλο ΣΥΝ. χρυσοκεντη-
µένος, χρυσοποίκιλτος, χρυσοπλούµιστος, χρυσοστόλιστος, χρυ-
σοΰφαντος. 

χρυσοκεντώ ρ. µετβ. [1847] {χρυσοκεντάς... | χρυσοκέντ-ησα, -ιέµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} κεντώ µε χρυσό νήµα ή χρυσό κορδόνι, φτειάχνω 
κεντήµοιτα µε χρυσή κλωστή σε ύφασµα: ~ φόρεµα | µαντήλι. 

χρυσοκίτρινος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει λαµπερό κίτρινο χρώµα, 
το χρώµα τού χρυσού: ~ φύλλο | ύφασµα | φόρεµα. 

χρυσοκλωστή (η) επίχρυση ή χρυσαφιά κλωστή, που χρησιµοποιείται 
στο κέντηµα. 

χρυσοκόκκινος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει χρώµα κόκκινο και 
που χρυσίζει: ~ νήµα | φύλλο 2. (για υφάσµατα ή ενδύµατα) αυτός 
που έχει χρώµα πορφυρό και είναι στολισµένος µε χρυσά κεντήµατα 
ή κοσµήµατα: ~ φορεσιά. 

χρυσοκολλα (η) [αρχ.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. λεπτότατο φύλλο χρυσού: 
θόλος σκεπασµένος µε ~ 2. ΓΕΩΛ. ένυδρο πυριτικό ορυκτό τού χαλκού 
µε έντονο πρασινογάλαζο χρώµα και υαλώδη λάµψη, το οποίο θεω-
ρείται ηµιπολύτιµος λίθος. 

χρυσοκόλλητος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για πολύτιµους λίθους) αυτός που 
έχει συγκολληθεί µε χρυσό ή σε χρυσό: - διαµάντι ΣΥΝ. χρυσόδετος 
2. διακοσµηµένος µε χρυσάφι ΣΥΝ. χρυσοποίκιλτος, χρυσοπλούµι-
στος, χρυσοστόλιστος. 

χρυ σο κονδύλια [µεσν.] κ. χρυσοκοντυλιά (η) 1. (στη µεταβυζαντινή 
αγιογραφία) η διακόσµηση µε χρυσό των πτυχώσεων στα ενδύµατα 
των αγίων 2. η διακόσµηση παλαιών, πολύτιµων χειρογράφων µε 
χρυσά γράµµατα, κοσµήµατα και µικρογραφίες 3. (συνεκδ.) χρυσό 
κόσµηµα σε εικόνα ή χειρόγραφο. — χρυσοκονδυλιστής κ. χρυσο-
κοντυλιστής (ο). 

χρυσόλιθος (ο) [µτγν.] {χρυσολίθ-ου | -ων, -ους} ΓΕΩΛ. πυριτικό ορυ-
κτό τού σιδήρου και τού µαγνησίου µε λαµπερό κιτρινοπράσινο χρώ-
µα. 

χρυσοµάλλης, -α (λαϊκότ. -ού κ. -ούσα), -ικο {χρυσοµάλληδες} 
(λαϊκ.) αυτός που έχει ξανθή κόµη, η οποία χρυσίζει, ξανθά και λα-
µπερά µαλλιά: χρυσοµαλλούσα κοπελιά. 

χρυσόµαλλος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει χρυσό µαλλί, χρυσό τρί-
χωµα: το ~ δέρας (βλ.λ.). 

χρυσόµυγα (η) [1836] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) κάθε δίπτερο έντοµο 
µε φτερά που χρυσίζουν. 

χρυσόνηµα (το) [µεσν.] {χρυσονήµ-ατος | -ατα, -άτων} νήµα από 
χρυσό ή επιχρυσωµένο άργυρο, που χρησιµοποιείται για τη διακό-
σµηση υφασµάτων, καπέλων κ.λπ. 

χρυσόξανθος, -η, -ο [1883] αυτός που έχει χρώµα ξανθό που χρυσί-
ζει: -µαλλιά ΣΥΝ. χρυσοκίτρινος, χρυσαφένιος. 

χρυσοπλεκτος, -η, -ο [1815] κ. χρυσόπλεχτος πλεγµένος ή υφασµένος 
µε χρυσά νήµατα, χρυσή κλωστή: ~ σάλι ΣΥΝ. χρυσοπλεγµέ-νος, 
χρυσοΰφαντος, χρυσοπλούµιστος, χρυσοστόλιστος. 

χρυσοπλέκω ρ. µετβ. {χρυσόπλε-ξα, -χτηκα, -γµένος} πλέκω µε χρυ-
σά νήµατα ή παρεµβάλλω στην πλέξη χρυσά νήµατα (πβ. χρυσοκε-
ντώ). r 

χρυσόπλεχτος, -η, -ο → χρυσόπλεκτος 
χρυσοπληρώνω ρ. µετβ. {χρυσοπλήρω-σα, -θηκα, -µένος} πληρώνω 

(κάτι) πολύ ακριβά, καταβάλλω εξαιρετικά µεγάλο αντίτιµο για να 
το αποκτήσω: χρυσοπλήρωσε τον ξένο παίκτη, για να τον φέρει στην 
οµάδα || ωραία παπούτσια, αλλά τα χρυσοπλήρωσα. 

χρυσοπλουµιζω ρ. µετβ. {χρυσοπλούµισ-α, -τηκα, -µένος} διακοσµώ 
(ύφασµα) µε χρυσά νήµατα ή σιρίτια: ~ φορεσιά ΣΥΝ. χρυσοκεντώ, 
χρυσοστολίζω. 

χρυσοπλούµιστος, -η, -ο διακοσµηµένος µε χρυσά νήµατα, σιρίτια ή 
ελάσµατα: ~ φορεσιά | καριοφίλι ΣΥΝ. χρυσοπλουµισµένος, χρυ-
σοποίκιλτος, χρυσοστόλιστος, (για ύφασµα) χρυσοκέντητος, χρυ-
σοΰφαντος. 

χρυσοποικιλτής (ο) [1891] τεχνίτης ειδικός στη διακόσµηση υφα-
σµάτων και ενδυµάτων µε χρυσά νήµατα ή σιρίτια ΣΥΝ. χρυσοκε-
ντητής. 

χρυσοποικιλτικός, -ή, -ό [1888] αυτός που σχετίζεται µε τον χρυ-
σοποικιλτή και την τέχνη του: ~ βελόνα | κλωστή. 

χρυσοποίκιλτος, -η, -ο (λόγ.) διακοσµηµένος µε χρυσό, µε χρυσά 
νήµατα, ελάσµατα, σιρίτια κ.λπ.: ~ φορεσιά | λαβή σπαθιού | άρµατα 
ΣΥΝ. χρυσοπλούµιστος, χρυσοπλουµισµένος, χρυσοστόλιστος, χρυσο-
κόλλητος. [ΕΤΥΜ µτγν. < χρυσό- + ποικιλτός < ποικίλλω]. 

χρυσοπόρφυρος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει χρώµα πορφυρό, 
κόκκινο µε χρυσές αποχρώσεις: ~ ηλιοβασίλεµα. 

χρυσοπράσινος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει χρώµα πράσινο που 
χρυσίζει, που εκπέµπει χρυσές ανταύγειες: ~ φύλλο | πουλί. 

χρυσός (ο) {χωρ. πληθ.) 1. ΧΗΜ. στοιχείο που ανήκει στα µέταλλα 
(σύµβολο Au(, απαντά σε καθαρή µορφή στη φύση, µπορεί εύκολα να 
σφυρηλατηθεί, δεν οξιδώνεται στον αέρα ή στο νερό και έχει λαµπε-
ρό κίτρινο χρώµα- είναι το γνωστότερο από τα πολύτιµα µέταλλα και 
χρησιµοποιείται από πολύ παλιά για την κατασκευή πολύτιµων αντι-
κειµένων και για την κοπή νοµισµάτων (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.): 
κόσµηµα | στολίδι φτειαγµένο από ~ || καθαρός | ατόφυος ~ || φλέβα | 
ράβδος χρυσού || πέρασε λαθραία ένα εκατοµµύριο δολάρια σε -1| τα 
αποθέµατα χρυσού µιας χώρας || ήθελε τόσο πολύ αυτό τον πίνακα, 



χρυσός 1970 χρυσωπός 
 

που πλήρωσε το βάρος του σε - για να τον αποκτήσει- ΦΡ. (α) αντί-
κρισµα χρυσού βλ. λ. αντίκρισµα (β) (παροιµ.) ό,τι λάµπει δεν είναι 
χρυσός βλ. λ. λάµπω 2. (συνεκδ.) γενικότ. ο χρηµατικός πλούτος: ο ~ 
είναι ένας πανίσχυρος σύγχρονος θεός ΣΥΝ. χρυσάφι, χρήµα, περιου-
σία 3. (µτφ.) καθετί πολύτιµο ή πολύ αγαπητό: (παροιµ.) «η σιωπή εί-
ναι ~» || τα λόγια σου είναι ~ για µένα- ΦΡ. µαύρος χρυσός το πε-
τρέλαιο. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. ku-ru-so), σηµιτ. δάνειο, πβ. εβρ. hârus, 
ακκαδ. huräsu, φοιν. hrs. ∆εν φαίνεται πιθ. η εκδοχή τής ύπαρξης τ. 
♦χυρυσό- (όπως φαίνεται από το µυκ. ku-ru-so) > χρυσός (µε συγκο-
πή), αφού η γρ. τού µυκ. τ. είναι αµφίβολη. Είναι ενδιαφέρον ότι οι 
άλλες I.E. γλώσσες χρησιµοποιούν συγγενείς λ. για τον χρυσό, που 
ανάγονται είτε στην I.E. ρίζα *ghel- «χρυσίζω, λάµπω» (λ.χ. σανσκρ. 
hiranya-, αγγλ. gold, γερµ. Gold κ.ά.) είτε σε I.E. τ. µε τη σηµ. «χρυσός» 
(λ.χ. λατ. aurum > γαλλ. or, τοχ. was, αρχ. πρωσ. ausis)]. χρυσός, -ή, -ό 
1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από χρυσάφι ή αποτελείται από 
χρυσάφι: ~ κόσµηµα | δαχτυλίδι | ρολόι | αλυσίδα | κορνίζα | σκεύος 
ΣΥΝ. χρυσαφένιος, µαλαµατένιος- ΦΡ. (µτφ.) (α) τρώω µε χρυσά 
κουτάλια ζω πολύ πλούσια, έχω µεγάλο πλούτο: αν πάρουµε και αυτή 
τη δουλειά, µετά θα τρώµε µε χρυσά κουτάλια (β) χρυσός αιώνας (λόγ. 
χρυσούς αιών) /χρυσή εποχή περίοδος µεγάλης οικονοµικής, 
κοινωνικής και ιδ. πολιτιστικής και πνευµατικής ακµής: ο χρυσούς 
αιών τού Περικλέους || η χρυσή εποχή τού Χόλλυγουντ (γ) χρυσή βίβλος 
η χρυσόβιβλος (βλ. λ. βίβλος) (δ) χρυσοί γάµοι η πεντηκοστή επέτειος 
των γάµων (πβ. κ. αργυροί γάµοι, λ. αργυρός) (ε) χρυσό ιωβηλαίο η 
πεντηκοστή επέτειος από την ενθρόνιση ηγεµόνα ή αρχιερέα (στ) 
χρυσός κανόνας (λόγ. χρυσούς κανών) (i) ΟΙΚΟΝ. νοµισµατικό 
σύστηµα, κατά το οποίο υπάρχει σταθερή σχέση ανάµεσα στην αξία 
ορισµένης ποσότητας χρυσού και στην αξία τής νοµισµατικής 
µονάδας, δηλ. ο χρυσός χρησιµοποιείται ως βάση για τον προσ-
διορισµό τής αξίας τής νοµισµατικής µονάδας (ii) (µτφ.) ο βασικός 
κανόνας, ο κανόνας τον οποίο πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί κανείς 
(ζ) (µτφ.) χρυσή τοµή (i) ΜΑΘ. η διαίρεση ευθύγραµµου τµήµατος σε 
δύο (άνισα) µέρη έτσι, ώστε το τετράγωνο τού µήκους τού ενός να 
ισούται µε το γινόµενο τού µήκους τού άλλου επί το µήκος ολόκληρου 
τού ευθύγραµµου τµήµατος· λέγεται και θεία τοµή, επειδή η αναλογία 
αυτή θεωρείται ως αρχή τού ωραίου στη φύση (ii) (µτφ.) η καλύτερη 
λύση σε πρόβληµα, αυτή που γίνεται αποδεκτή από όλες τις πλευρές: 
η εύρεση τής ~ στο θέµα τής απεργίας (η) κάνω (κάποιον) χρυσό 
θερµοπαρακαλώ (κάποιον), τον ικετεύω: τον έκανα χρυσό να έλθει 
µαζί µας, αλλά δεν δέχθηκε ΣΥΝ. κάνω (κάποιον) Χριστό (θ) (µτφ.) 
χρυσή ευκαιρία η πιο µεγάλη ευκαιρία για να γίνει κάτι, από αυτές 
που σπάνια δίνονται σε κάποιον (ι) χρυσή µετριότητα (λατ. aurea 
mediocritas, Οράτιος Ωδαί 2,10, 5) για (κάποιον/κάτι) που ακολουθεί 
τον µέσο όρο και δεν έχει κανένα σοβαρό ελάττωµα ούτε όµως και 
χάρισµα, µε αποτέλεσµα να µην προκαλεί το ενδιαφέρον (ια) ΑΘΛ. 
χρυσό µετάλλιο το µετάλλιο που απονέµεται στον πρώτο νικητή 
αθλητικών αγώνων: κατέκτησε το - στην άρση βαρών 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που φέρει επικάλυψη από χρυσό ή είναι στολισµένος µε 
χρυσάφι: ~ άµφια | µανδύας ΣΥΝ. χρυσαφένιος 3. (κατ' επέκτ.) αυτός 
που έχει το χρώµα και τη λάµψη τού χρυσού: ~ κλωστή | κορνίζα || ~ 
µαλλιά ΣΥΝ. χρυσοκίτρινος, χρυσόξανθος, χρυσαφής, χρυσαφένιος 4. 
(µτφ. για πρόσ.) αυτός που έχει καλούς και γλυκούς τρόπους, αγαθά 
αισθήµατα ή/και πολλά προτερήµατα και γι' αυτό είναι πολύ 
αγαπητός: η κόρη της έχει παντρευτεί ένα ~ παιδί || ~ γυναίκα η µητέρα 
σου || (κατ' επέκτ.) ~ καρδιά ΣΥΝ. καλός, ευγενικός, αξιαγάπητος, 
προσφιλέστατος ΑΝΤ. τραχύς, κακός, σκληρός· ΦΡ. χρυσέ | χρυσή | 
χρυσό µου, σου κ.λπ. (αρχ. προσφώνηση) προσφώνηση προς προσφιλές 
και οικείο πρόσωπο: έλα εδώ, χρυσό µου! || «Βρε καλέ µου, βρε χρυσέ 
µου» του λέω, τίποτε εκείνος! Αµετάπειστος! 5. (µτφ.) αυτός που έχει 
µεγάλη αξία και σηµασία, που αποφέρει σηµαντικό κέρδος, ωφέλεια: 
θα συνεργαστούµε µε αυτόν και θα κάνουµε ~ δουλειές (πολύ 
κερδοφόρες επιχειρήσεις) || ~ φωνή | λόγια ΣΥΝ. πολύτιµος, χρήσιµος, 
ωφέλιµος· ΦΡ. ΑΘΛ. χρυσή αλλαγή (στο ποδόσφαιρο) ο ανα-
πληρωµατικός παίκτης που αντικαθιστά κατά κανόνα έναν βασικό και 
συµβάλλει καθοριστικά στην επιτυχή έκβαση τού αγώνα: ο Φέρ-κλαφ 
ήταν η - στη Λίβερπουλ- µόλις έµπαινε, έβαζε γκολ 6. αυτός που έχει 
πάρει χρυσό µετάλλιο (σηµ. 1, ια) σε αγώνες: οι ~ ολυµπιονίκες || τα - 
παιδιά τού ελληνικού αθλητισµού. Επίσης (λόγ.) χρυσούς, -ή, -ούν. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. χρυσούς < χρύσεος (µε συναίρεση και καταβιβα-
σµό τού τόνου καθ' έλξη προς τις πλάγιες πτώσεις, δηλ. χρυσ-έου > 
χρυσ-οϋ - χρυσούς, πβ. κ. σιδηρούς) < χρυσός (βλ.λ.). Ορισµένες φρ. 
αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. χρυσός αιώνας (< γαλλ. l'âge d'or), 
χρυσός κανόνας (< αγγλ. the golden rule), χρυσή ευκαιρία (< αγγλ. the 
golden opportunity), χρυσή τοµή (< αγγλ. the golden mean) κ.ά.]. 
χρυσόσκονη (η) {χωρ. πληθ.} 1. σκόνη χρυσού, που αποτελείται από 
πολύ µικρά ψήγµατα: έψαχναν στη λάσπη τού ποταµού για ~ 2. υπο-
κατάστατο τής σκόνης αυτής από οποιοδήποτε υλικό που χρυσίζει: ~ 
χρησιµοποιείται στην αγγειοπλαστική, τη βιβλιοδεσία και σε άλλες 
εργασίες. χρυσοστεφάνωτος, -η, -ο 1. στεφανωµένος µε χρυσό 
στεφάνι, αυτός που φορά χρυσό στεφάνι: ~ άγιος 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που έχει στεφθεί µε το χρυσό στεφάνι τής δόξας, πολύ ένδοξος: 
~ στρατηγός ΑΝΤ. αφανής. χρυσοστολίζω ρ. µετβ. [µεσν.] 
{χρυσοστόλισ-α, -τηκα, -µένος} διακοσµώ (κάτι) µε χρυσό, το 
στολίζω µε χρυσά νήµατα ή κορδόνια, χρυσά ελάσµατα, σιρίτια κ.λπ.: 
χρυσοστόλιζαν τ'άλογα τους και πήγαιναν στο πανηγύρι || 
χρυσοστολισµένο τέµπλο ΣΥΝ. χρυσοπλουµί-ζω, χρυσοκεντώ. 

χρυσοστόλιστος, -η, -ο [µεσν.] στολισµένος µε χρυσάφι, αυτός που 
φέρει χρυσά ποικίλµατα (στολίδια): ~ εκκλησία | οροφή || ~ βασίλισ-
σα ΣΥΝ. χρυσοποίκιλτος, χρυσοπλούµιστος, χρυσοπλουµισµένος, χρυ-
σοστολισµένος. 

Χρυσόστοµος (ο) {-ου κ. -όµου) 1. προσωνυµία τού Αγίου Ιωάννη, 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και Πατέρα τής Εκκλησίας 2. όνοµα 
επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΎΜ. 
µτγν. < χρυσό- + -στοµος < στόµα]. 

Χρυσόστοµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που µιλά πολύ όµορφα (σαν να 
βγαίνουν από το στόµα του «χρυσά» λόγια)· κυρ. στην προτρεπτική 
ΦΡ. πες τα, Χρυσόστοµε! καλά τα λες· για πρόσωπο που λέει πράγ-
µατα, τα οποία θα θέλαµε να πούµε, αλλά φοβούµαστε ή διστάζου-
µε. [ΕΤΥΜ. µτγν. < χρυσό- + -στοµος < στόµα]. 

χρυσοτυπία (η) η χάραξη γραµµάτων ή σχεδίων επάνω σε φύλλο 
χρυσού, η οποία συνηθίζεται στις ράχες ή στα εξώφυλλα βιβλίων. 
[ΕΤΥΜ < οφΧ· χρυσότυπος «επενδεδυµένος µε χρυσό» < χρυσό- + τύ-
πος]. 

χρυσούλι (το) {χωρ. γεν.} (οικ.-χαϊδευτ.) για αγαπητό πρόσωπο, συ-
νήθ. νεαρής ηλικίας: τι κάνει το -µου; 

χρυσούς, -ή, -ούν → χρυσός 
χρυσοΰφαντος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει υφανθεί µε χρυσές 

κλωστές ή που έχει στολίδια από χρυσάφι: ~ φορεσιά | ύφασµα ΣΥΝ. 
χρυσόπλεκτος, χρυσοκέντητος, χρυσοποίκιλτος, χρυσοπλούµιστος, 
χρυσοστόλιστος. 

χρυσοφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που περιέχει χρυσό: ~ κοίτασµα 
| χώρα | περιοχή | ποταµός 2. (σπανιότ. για πρόσ.) αυτός που φορά 
χρυσά κοσµήµατα και χρυσοποίκιλτα ενδύµατα· γενικότ. πολύ 
πλούσιος 3. αυτός που αποφέρει τεράστια κέρδη: «η αγορά οικοπέ-
δων κοντά σε σταθµούς τού µετρό µπορεί να αποδειχθεί ~ επένδυση» 
(εφηµ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < χρυσός + -φόρος < φέρω]. 

χρυσόφτερος, -η, -ο αυτός που έχει χρυσά φτερά ή φτερά που µοι-
άζουν χρυσά: ~ άγγελος | έρωτας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χρυσόπτερος < 
χρυσό- + -πτερος < πτερόν]. 

χρυσόχαρτο (το) [1894] πολύ λεπτό χαρτί χρυσού χρώµατος που 
χρησιµοποιείται µε διάφορους τρόπους στη διακόσµηση ή στη συ-
σκευασία αντικειµένων (ειδικότ.) το χρυσαφί χαρτί που βρίσκεται 
µέσα στη συσκευασία τσιγάρων, σοκολατών κ.α.: τρόφιµα τυλιγµένα 
σε ~. 

χρυσοχέρης (ο) [µεσν.] {χρυσοχέρηδες}, χρυσοχέρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει µεγάλη επιδεξιότητα στα χέρια και 
είναι πολύ εργατικός, ώστε ό,τι και αν φτειάχνει, να γίνεται πολύ 
όµορφο και επιτυχηµένο: η γυναίκα του είναι ~. 

χρυσοχοείο (το) [µτγν.] 1. εργαστήριο κατεργασίας τού χρυσού για 
την κατασκευή κοσµηµάτων και άλλων πολύτιµων αντικειµένων 2. 
κατάστηµα στο οποίο πωλούνται κοσµήµατα και διακοσµητικά 
αντικείµενα από χρυσό, άργυρο και άλλα πολύτιµα µέταλλα ΣΥΝ. κο-
σµηµατοπωλείο. 

χρυσοχοΐα (η) [µτγν.] [χωρ. πληθ.} η τέχνη τής κατεργασίας χρυσού 
και άλλων πολύτιµων µετάλλων για την κατασκευή κοσµηµάτων και 
πολύτιµων διακοσµητικών αντικειµένων ΣΥΝ. χρυσοχοϊκή. 

χρυσοχοϊκός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη χρυσοχοΐα 
ή/και τον χρυσοχόο: ~ εργαλείο | οίκος 2. (ειδικότ.) χρυσοχοϊκή (η) η 
τέχνη τής κατεργασίας τού χρυσού, η χρυσοχοία (βλ.λ.). 

χρυσοχόος (ο/η) πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε τη 
χρυσοχοία (βλ.λ..), τεχνίτης ειδικευµένος στην κατεργασία τού χρυ-
σού και άλλων πολύτιµων µετάλλων για την κατασκευή κοσµηµά-
των. [ΕΤΥΜ αρχ· < χρνσο- + -χόος < χέω], 

χρυσόψαρο (το) (καθηµ.) ψάρι τού γλυκού νερού, µετρίου µεγέθους 
και γκρίζου ή καστανού χρώµατος, το οποίο στη φυσική του κατά-
σταση ζει στα ποτάµια και τρέφεται κυρ. µε υδρόβια φυτά και µικρά 
καρκινοειδή, αλλά συχνότερα απαντά εξηµερωµένο σε ενυδρεία, 
όπου και αποκτά, µε τεχνητή επιλογή, όµορφο χρυσοκόκκινο ή λα-
µπρό λευκό χρώµα. 

χρύσωµα (το) [αρχ.] {χρυσώµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η κάλυψη επιφά-
νειας µε φύλλα, σκόνη ή στρώµα χρυσού: το ~ των µεταλλικών αντι-
κειµένων τους δίνει λάµψη και τα προστατεύει από τη σκουριά ΣΥΝ. 
επιχρύσωση 2. (συνεκδ.) το λεπτό στρώµα χρυσού που καλύπτει την 
επιφάνεια των επιχρυσωµένων αντικειµένων 3. (κατ' επέκτ.) χρυσό 
κόσµηµα ή ποίκιλµα, στολίδι από χρυσάφι: γυάλιζε τα ~ τής επίση-
µης στολής του 4. χρυσό σφράγισµα δοντιού. 

χρυσώνω ρ. µετβ. {χρύσω-σα, -θηκα, -µένος} 1. επικαλύπτω επιφά-
νεια µε λεπτότατο στρώµα χρυσού, µε φύλλα χρυσού ή µε χρυσό-
σκονη: ~ κόσµηµα | κορνίζα | εικόνα ΣΥΝ. επιχρυσώνω, (λαϊκ.) µαλα-
µατώνω- ΦΡ. (µτφ.) χρυσώνω το χάπι βλ. λ. χάπι 2. στολίζω µε χρυσά 
κοσµήµατα ή ποικίλµατα: οι συγγενείς τού γαµπρού χρύσωσαν τη 
νύφη 3. προσδίδω σε κάτι χρυσαφιά όψη, το χρωµατίζω µε χρυσό 
χρώµα: ο ήλιος χαµήλωνε στον ορίζοντα και χρύσωνε τη θάλασσα 4. 
(µτφ. για πρόσ.) προσφέρω σε κάποιον πολύ µεγάλη αµοιβή, του δίνω 
πολλά χρήµατα: αυτήν δεν την παντρεύοµαι, που να µε χρυσώσουν! 
(δηλ. όσα χρήµατα, όση προίκα και αν µου δώσουν) ΣΥΝ. χρυσοπλη-
ρώνω 5. (µτφ. για πρόσ.) παρακαλώ θερµά κάποιον, τον ικετεύω: τον 
χρύσωσα να µείνει µαζί µας, αλλά δεν ήθελε ΣΥΝ. θερµοπαρακαλώ, 
κάνω χρυσό. — χρύσωση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χρυσώ (-όω) < 
χρυσός (βλ.λ.)]. 

χρυσωπός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που µοιάζει µε χρυσό ή που χρυσίζει, 
δηλ. που έχει χρώµα, όψη και λάµψη παρόµοια µε τού χρυσού: ~ πρό-
σωπο | µαλλιά ΣΥΝ. χρυσοκίτρινος, χρυσαφής. 



χρυσωρυχείο 1971 χρωµατογόνος 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < χρυσός + παραγ. επίθηµα -ωπός (βλ.λ.)]. 
χρυσωρυχείο (το) [µτγν.] 1. ορυχείο χρυσού, µεταλλείο από το οποίο 

εξορύσσεται χρυσός (βλ.λ.) 2. (µτφ.) πηγή άφθονου πλουτισµού, 
οικονοµική δραστηριότητα που αποφέρει µεγάλα κέρδη: το µαγαζί 
αυτό | η δουλειά αυτή είναι ~. 

χρυσωρύχος (ο) 1. ο εργάτης χρυσωρυχείου (βλ.λ.) 2. (γενικότ.) αυ-
τός που ψάχνει στο χώµα ή στη λάσπη των ποταµών, για να βρει χρυ-
σό ΣΥΝ. χρυσοθήρας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < χρυσός + -ωρύχος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < όρύσσω, πβ. κ. άνθρακ-ωρύχος]. 

χρύσωση (η) →» χρυσώνω 
χρυσωτής (ο) [µτγν.],χρυσώτρια (η) [µτγν.] {χρυσωτριών} τεχνίτης 

ειδικευµένος στην επικάλυψη αντικειµένων µε λεπτό στρώµα χρυσού 
ή µε χρυσά στολίδια: ~ κοσµηµάτων | βιβλιοδετείου ΣΥΝ. (συχνότ.) 
επιχρυσωτής. 

χρυσωτικός, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που σχετίζεται µε το χρύσωµα: ~ 
υλικό | εργαλείο 2. (ειδικότ.) χρυσωτικά (τα.) η αµοιβή τού χρυσωτή 
για την εκτέλεση τής εργασίας του, τα έξοδα για το χρύσωµα αντι-
κειµένου. 

χρώµα (το) {χρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η οπτική εντύπωση που προ-
καλείται στον οφθαλµό από την άµεση ή έµµεση αντανάκλαση φυ-
σικού ή τεχνητού φωτός πάνω στην επιφάνεια των µη φωτεινών αντι-
κειµένων: το κόκκινο, το κίτρινο, το πράσινο και το µπλε ανήκουν στα 
βασικά ~ || το ~ τού ουρανού | των δέντρων | τής θάλασσας || τα ~ τού 
φάσµατος | τής ίριδας (βλ.λ.) || τι ~ έχουν τα µαλλιά της; || σκούρο | 
ζωηρό | ανοιχτό | µουντό | φωτεινό | ζεστό | ψυχρό ~ ΣΥΝ. χρωµατισµός, 
απόχρωση· ΦΡ. (α) χάνω το χρώµα µου | κόβει το χρώµα µου (i) 
(κυριολ. για πράγµατα) αλλοιώνεται ο χρωµατισµός µου: µε τον 
καιρό οι τοίχοι έχασαν το χρώµα τους ΣΥΝ. ξεθωριάζω (ii) (µτφ. για 
πρόσ.) γίνοµαι ωχρός από ψυχική ταραχή ή σωµατική αδυναµία: 
µόλις το άκουσε, έχασε το χρώµα της || µε την αρρώστια έχει κόψει το 
χρώµα του ΣΥΝ. χλοµιάζω, (λόγ.) ωχριώ (β) (µτφ.) κάνω | παίρνω 
χρώµα (i) (για φαγητά και γλυκά) αρχίζω να ψήνοµαι και να ροδίζω: 
ΤΟ ψητό πήρε χρώµα (ii) (για πρόσ.) αποκτώ υγιή όψη, συνέρχοµαι: 
τρώγε, για να δυναµώσεις, να πάρεις χρώµα (iii) (για πρόσ.) 
σκουραίνει ή κοκκινίζει το δέρµα µου µετά από έκθεση στον ήλιο: 
σήµερα έκανα ηλιοθεραπεία και πήρα χρώµα 2. (κατ' επέκτ.) η χροιά 
τού ανθρώπινου δέρµατος, τής επιδερµίδας: το πρόσωπο του είχε ένα 
ωχρό, αρρωστιάρικο ~ || το σκούρο ~ είναι χαρακτηριστικό των 
αφρικανικών λαών ΣΥΝ. όψη, θωριά· ΦΡ. (µτφ. για πρόσ.) αλλάζω 
χρώµα | δέκα χρώµατα βλ. λ. αλλάζω ΣΥΝ. χάνω το χρώµα µου · 3. 
ρευστή ύλη που αποτελείται από χρωστική και ρητινώδη ή πλαστική 
ουσία, διαλυτικά ή στεγνωτικά υλικά, η οποία απλώνεται µε ειδικό 
εργαλείο σε επιφάνειες για διακόσµηση και προστασία τους από τη 
φθορά και στερεοποιείται προοδευτικά, µόλις έρθει σε επαφή µε τον 
ατµοσφαιρικό αέρα: είναι µπογιατζής και δουλεύει µε τα ~ || θα φαί-
νεται σαν καινούργιο το τραπέζι, αν το περάσεις ένα χέρι ~ || πού 
έβαλες το κουτί µε τα ~; || ανθεκτικό | ανεξίτηλο | άφθαρτο ~ ΣΥΝ. βα-
φή, µπογιά 4. (ειδικότ.) καλλωπιστική βαφή, καλλυντικό: βάλε λίγο -
στο πρόσωπο σου || έκλαιγε κι από τα βλέφαρα της έτρεχε το ~ ΣΥΝ. 
ψιµύθιο 5. (συνεκδ.) χρώµατα (τα) η ιδιαίτερη στολή, σηµαία κ.λπ. 
που αποτελεί το έµβληµα αθλητικού ή άλλου σωµατείου: ο διάσηµος 
επιθετικός αγωνίζεται από σήµερα µε τα ~ τής οµάδας µας (δηλ. µε 
την οµάδα µας) 6. (µτφ.) συγκεκριµένο κόµµα: πελατειακές σχέσεις 
ανεξαρτήτως χρώµατος 7. ο ιδιαίτερος χαρακτήρας, τα χαρακτηρι-
στικά γνωρίσµατα τής οµιλίας, τής συµπεριφοράς κ.λπ. προσώπου ή 
τής φυσιογνωµίας περιοχής: το ντύσιµο του έχει έντονο προσωπικό -|| 
µου αρέσει το νησιωτικό ~ ΣΥΝ. ιδιαιτερότητα, φυσιογνωµία, τόνος 8. 
(µτφ. για γραπτό ή προφορικό λόγο) η ιδιαίτερη έκφραση, τα χαρα-
κτηριστικά γνωρίσµατα τού ύφους: η οµιλία του ήταν µάλλον ουδέ-
τερη, χωρίς προσωπικό - ΣΥΝ. τόνος, έκφραση, χρωµατισµός 9. ΜΟΥΣ. 
η µουσική ποικιλία, ο χρωµατισµός µιας µελωδίας µε την παρεµβο-
λή ηµιτονίων (χρωµατική κλίµακα) ΣΥΝ. χροιά, ηχόχρωµα. — (υποκ.) 
χρωµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ, συµπάθεια. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χρώµα, αρχική σηµ. «δέρµα, χρώµα τού δέρµατος», < θ. χρω- (βλ. λ. 
χρως, -οός «δέρµα») + παραγ. επίθηµα -µα, πβ. κ. πώµα. Ήδη µτγν. η 
σηµ. «ύφος» (για τον γραπτό λόγο), καθώς και η σηµ. «χρωµατική 
µουσική κλίµακα»]. 

επίθετα χρωµάτων: µε -η-, -υ- ή -ι-; (βυσσινής, βυσσινύς ή βυσσι-
νίς). Η ορθογραφία των επιθέτων που δηλώνουν χρώµατα εµφανίζει 
δυσκολίες. Έχει επικρατήσει τα επίθετα αυτά να γράφονται στο 
αρσενικό µε -η- (σταχτής, βυσσινής, θαλασσής) και στο ουδέτερο 
µε -ι- (σταχτί, βυσσινί, θαλασσί) - το θηλυκό γράφεται κανονικά 
σε -!ά (σταχτιά, βυσσινιά, θαλασσιά). Η ορθογράφηση αυτή 
προϋποθέτει ότι από το ουδέτερο σε -ί, που δήλωνε το χρώµα (θα-
λασσί, µαβί, σταχτί), πλάστηκε και επίθετο σε /-is/ που γράφτηκε 
ως -ής αναλογικά προς τα πολλά ουσιαστικά σε -ής (µαθητής, -
ή...), µολονότι τύποι όπως σταχτιού (γεν.), σταχτιοί, σταχτιών, στα-
χτιούς διαφέρουν. Έχει επίσης υποστηριχθεί -και ακολουθείται 
από µερικούς- ότι τα επίθετα αυτά πρέπει να γράφονται µε -ύς 
(σταχτύς, θαλασσύς, βισσυνύς), γιατί σχηµατίστηκαν και κλίνονται 
όπως τα επίθ. τού τύπου βαθύς (ο σταχτύς, τού σταχτιού | σταχτύ, 
τον σταχτύ, όπως ο βαθύς, τού βαθιού | βαθύ, τον βαθύ κ.λπ.). 
Επίσης, απαντούν και ορθογραφήσεις των επιθέτων αυτών σε -ίς 
(θαλασσίς, βυσσινίς) µε το αιτιολογικό ότι τα επίθετα αυτά 
σχηµατίστηκαν από το ουδ. σε -ί (θαλασσί, βυσσινί) και ότι αυτή η 
ορθογραφία πρέπει να τηρηθεί και στα άλλα γένη, πολύ περισ-
σότερο αφού είναι και η απλούστερη. Εν πάση περιπτώσει, από 
πλευράς µορφολογικής φαίνεται ότι ορθότερη είναι η γραφή σε 

-ύς (θαλασσύς), αν ληφθεί υπ' όψιν ότι τα επίθετα αυτά εναρµονί-
ζονται στην κλίση τους µε τα επίθετα τού τύπου βαθύς, βαθιά, βα-
θύ. Ωστόσο, βαθµηδόν καθιερώθηκε η γραφή σε -ης, που συµφωνεί 
περισσότερο µε την κλίση των επιθέτων αυτών κατά τα πολλά ονό-
µατα σε -ης (γεν. -ή). 
Αµφιλεγόµενη δεν είναι µόνον η προέλευση και ορθογράφηση των 
επιθέτων που δηλώνουν τα χρώµατα, αλλά και η ίδια η προέλευση 
τής κατάλ. -ί τής ονοµασίας των χρωµάτων. Έχει υποστηριχθεί ότι 
προήλθε από το τουρκ. mavì, που έδωσε στα Ελληνικά το µαβί, από 
όπου µετά τα θαλασσί, χρυσαφί κ.λπ. Αυτό σηµαίνει ότι η κατάλ. 
-ί θεωρήθηκε πολύ εκφραστική και επεκτάθηκε στη δήλωση νέων 
ή ευκαιριακών χρωµάτων (λεµονής, σοκολατής, καφετήςκ.λπ.). Τα 
βασικά χρώµατα (άσπρο, µαύρο, κόκκινο, κίτρινο κ.ά.) δεν σχηµα-
τίζονται σε -ι αλλά σε -ο. 
Επίθετα χρωµάτων είναι τα: µαβής, µολυβής, λαδής, µενεξεδής, κε-
ραµιδής, λουλακής, φιστικής, τσαγαλής, πορτοκαλής, µελής, καν-
νελής, τριανταφυλλής, ασηµής, µελιτζανής, λαχανής, δαµασκηνής, 
βυσσινής, λεµονής, κερασής, θαλασσής, σοκολατής, καφετής, στα-
χτής, χρυσαφής. 

χρωµατίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {χρωµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
δίνω χρώµα (σε κάτι), το επαλείφω µε χρώµα: αποφάσισα να χρωµα-
τίσω τους τοίχους, για ν' αλλάξει φυσιογνωµία το σπίτι || (µτφ.) τα 
µάγουλα της χρωµατίστηκαν από ντροπή ΣΥΝ. (λαϊκ.) βάφω, µπογια-
ντίζω ΑΝΤ. αποχρωµατίζω 2. (κατ' επέκτ. για λόγο ή µελωδία) δίνω 
ιδιαίτερη έµφαση, προσδίδω ξεχωριστό τόνο ή χαρακτήρα: ήξερε να 
χρωµατίζει τη διήγηση και να την κάνει ενδιαφέρουσα || οι αυτοσχε-
διασµοί του χρωµάτισαν την εκτέλεση τού κοµµατιού ΣΥΝ. διανθίζω, 
ποικίλλω 3. (µτφ.) αποδίδω τα χαρακτηριστικά προσώπου, πράγµα-
τος, κατάστασης κ.λπ. µε ζωηρότητα, µιλώ για κάτι έχοντας ορισµένη 
τοποθέτηση απέναντί του: ο οµιλητής χρωµάτισε την οικονοµική 
κατάσταση τής χώρας µε τα µελανότερα χρώµατα 4. (το µεσοπαθ. 
χρωµατίζοµαι) (µτφ.) χαρακτηρίζοµαι από συγκεκριµένα πολιτικά 
φρονήµατα, τοποθετούµαι φανερά: τον συµβούλεψε να µη χρωµατί-
ζεται πολιτικά ΑΝΤ. (µτφ.) αποχρωµατίζοµαι. — χρωµάτισµα (το) 
[1870]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ. 

χρωµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το χρώµα: ~ τό-
νος | συνδυασµός | αποχρώσεις ΣΥΝ. χρωµικός 2. (ειδικότ.) χρωµατική 
(η) το µέρος τής ζωγραφικής τέχνης που σχετίζεται µε τη χρήση των 
χρωµάτων 3. ΜΟΥΣ. (α) ο διανθισµένος, αυτός που η µελωδία του έχει 
χρώµα: ~ σύνθεση (β) χρωµατική κλίµακα η κλίµακα µουσικών 
φθόγγων που ανέρχεται ή κατέρχεται µε διαδοχικά ηµιτόνια (γ) χρω-
µατικό όργανο αυτό που έχει πλήρη χρωµατική κλίµακα, δηλ. που 
µπορεί να παραγάγει και τα δώδεκα ηµιτόνια τής οκτάβας τού συ-
γκεκριµένου συστήµατος (δ) χρωµατικό διάστηµα /χρωµατική κίνη-
ση η κίνηση µιας φωνής από έναν φθόγγο τής κλίµακας στον οµώνυ-
µο του, µε τη χρήση σηµείων αλλοιώσεως (ε) χρωµατική συγχορδία 
η συγχορδία η οποία υφίσταται αλλοιώσεις, αποκλίνοντας έτσι από 
το απλό πρότυπο τής µείζονος και ελάσσονος συγχορδίας (στ) χρω-
µατική αρµονία ιδίωµα τού τονικού συστήµατος το οποίο χρησιµο-
ποιεί κατά πολύ χρωµατικές συγχορδίες και χρωµατικά διαστήµατα· 
τα έργα αυτού τού ιδιώµατος συγχέουν, µέχρις ενός σηµείου, το κα-
θαρό αίσθηµα τής αρµονικής κίνησης, αλλά δεν φτάνουν στην ανα-
τροπή των κανόνων τής τονικής αρµονίας, δηλαδή τού συστήµατος 
µείζονος - ελάσσονος· συνδέεται ιδίως µε ροµαντικά και µεταροµα-
ντικά µουσικά ιδιώµατα- χαρακτηριστικό έργο χρωµατικής αρµονίας 
θεωρείται η όπερα τού Βάγκνερ «Τριστάνος και Ιζόλδη» (1857-59) (ζ) 
χρωµατικό γένος ένα από τα τρία γένη (οµάδες τρόπων) τής αρχαί-
ας ελληνικής µουσικής, τα οποία υιοθετήθηκαν και από τους βυζα-
ντινούς θεωρητικούς (τα άλλα δύο είναι το διατονικό και το εναρµό-
νιο). — χρωµατικ-ά | -ώς επίρρ. 

χρωµατικότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η απόδοση των χρωµατικών τό-
νων, η χρωµατική ποιότητα σε έργο ζωγραφικής 2. ΜΟΥΣ. η χρήση 
φθόγγων ξένων προς τον τρόπο ή τη διατονική κλίµακα, οι οποίοι ει-
σάγονται στη σύνθεση, για να εντείνουν ή να χρωµατίσουν τη µελω-
δική γραµµή και την πλοκή τής αρµονίας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. chromaticism]. 

χρωµατίνη (η) (χρωµατινών) ΒΙΟΛ. η ουσία τού πυρήνα των κυττάρων 
από την οποία αποτελούνται τα χρωµοσώµατα, η οποία περιέχει 
D.N.A., R.N.A. και διάφορες πρωτεΐνες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. chromatin]. 

χρωµάτισµα (το) → χρωµατίζω 
χρωµατισµός (ο) [µτγν.] 1. η επίχριση επιφάνειας µε χρώµα: ο ~ τού 

δωµατίου | τού κτηρίου ΣΥΝ. χρωµάτισµα, (λαϊκ.) µπογιάντισµα, βά-
ψιµο 2. (συνεκδ.-συχνότ.) το χρώµα ή κάθε ιδιαίτερη παραλλαγή τού 
χρώµατος: κατά την ανακαίνιση θα αλλάξουµε τον ~ τής αίθουσας || 
πεταλούδα µε υπέροχους ~ ΣΥΝ. απόχρωση, τόνος 3. (µτφ.) η ιδιάζου-
σα έκφραση, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα λόγου ή µελωδίας: ο 
απειλητικός - τής φωνής του ΣΥΝ. (µτφ.) χρώµα, τόνος, χροιά 4. ΜΟΥΣ. 
κάθε µεταβολή τού ρυθµού, τής µελωδίας και γενικά τής έντασης 
τού ήχου κατά την εκτέλεση µουσικής σύνθεσης: µελωδικός | ρυθµι-
κός | αρµονικός | δυναµικός | εκφραστικός ~. 

χρωµατιστός, -ή, -ό [1889] αυτός που έχει χρώµα ή χρώµατα: -ρούχο | 
ύφασµα | γυαλί | κιµωλία ΣΥΝ. έγχρωµος, χρωµατισµένος, βαµµένος 
ANT. άχρωµος, αχρωµάτιστος, άβαφος. 

χρωµατονόνος, -ος, -ο [1885] κ. χρωµογόνος (λόγ.) αυτός που γεννά, 
που δηµιουργεί χρώµα ή παράγει ουσίες µε χρωστικές ιδιότητες: ~ 
µικρόβιο | κοχύλι | ρίζα φυτού ΣΥΝ. χρωµατοφόρος | χρωµοφόρος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chromogène]. 



χρωµατογραφία 1972 χρωστώ 
 

χρωµατογραφία (η) [1815] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. µέθοδος διαχωρισµού 
των συστατικών µείγµατος για την ποιοτική και ποσοτική τους ανά-
λυση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Chromatographie). 

χρωµατοθήκη (η) [1897] {χρωµατοθηκών} θήκη για τα χρώµατα τής 
ζωγραφικής. 

χρωµατολόγιο (το) [1892] {χρωµατολογί-ου | -ων} δειγµατολόγιο 
χρωµάτων. 

χρωµατοποιειο (το) [1887] το εργοστάσιο ή εργαστήριο κατασκευής 
χρωµάτων ΣΥΝ. χρωµατουργείο. 

χρωµατοποιία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη και η βιοµηχανία 
κατασκευής χρωµάτων, παρασκευής χρωστικών υλών ΣΥΝ. χρωµα-
τουργία 2. (συνεκδ.) η βιοµηχανική µονάδα στην οποία κατασκευά-
ζονται χρώµατα: είναι ιδιοκτήτης χρωµατοποιίας ΣΥΝ. χρωµατοποι-
είο, χρωµατουργείο. — χρωµατοποιός (ο) [1808]. 

χρωµατοπυξιδα (η) [1890] {χωρ. γεν. πληθ.} η παλέτα (βλ.λ.). 
χρωµατοπωλείο (το) [1895] κατάστηµα στο οποίο πωλούνται χρώ-

µατα, βαφές και γενικά χρωστικές ύλες. — χρωµατοπώλης (ο) 
[1871]. 

χρωµατοσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} η εξέταση και ο προσδιορισµός τού 
χρώµατος ή τής ακτινοβολίας των αντικειµένων, ιδ. των ουρανίων 
σωµάτων, µε ειδικό οπτικό όργανο, το χρωµατοσκόπιο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chromatoscopie]. 

χρωµατοσκόπιο (το) [1883] {χρωµατοσκοπί-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. κατο-
πτρικό τηλεσκόπιο µε το οποίο εξετάζεται το χρώµα ή η ακτινοβολία 
των ουρανίων σωµάτων. 
[ΕΤΥΜ < χρώµα, -ατός + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, 
εξετάζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chromatoscope]. 

χρωµατόσωµα (το) → χρωµόσωµα 
χρωµατουργείο (το) το εργοστάσιο ή εργαστήριο κατασκευής χρω-

µάτων, βαφών και γενικότ. χρωστικών υλών ΣΥΝ. χρωµατοποιείο. 
χρωµατουργία (η) [µτγν.] {χρωµατουργιών} η τέχνη και η βιοµηχα-

νία ή βιοτεχνία παραγωγής χρωµάτων, βαφών ΣΥΝ. χρωµατοποιία. — 
χρωµατουργός (ο) [µτγν.], χρωµατουργικός, -ή, -ό. 

χρωµατοφορος, -ος (καθηµ. -α), -ο κ. χρωµοφόρος 1. αυτός που φέρει 
ή παράγει χρώµα, χρωστική ουσία: ~ υλικό | κοχύλι | µικρόβιο ΣΥΝ. 
χρωµατογόνος | χρωµογόνος 2. ΒΙΟΛ. (α) κάθε βιολογική δοµή που 
συσσωρεύει χρωστικές ουσίες: ~ κύτταρο | ιστός (β) χρωµατοφόρο 
(το) (στα ζώα) κύτταρο που περιέχει κοκκία χρωστικής ουσίας και 
βρίσκεται συνήθ. στις βαθύτερες στιβάδες τού δέρµατος. [ΕΤΥΜ. < 
χρώµα, -ατός + -φόρος < φέρω, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
chromatophore]. 

χρωµάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) 1. το χρωµά-
τισµα, ο χρωµατισµός 2. (ειδικότ.) η αρχική επάλειψη ζωγραφικού πί-
νακα µε ελαιόχρωµα, για να σχηµατιστεί το βάθος (φόντο) 3. (συ-
νεκδ.) απόχρωση τού δέρµατος διαφορετική από τη συνηθισµένη για 
το άτοµο και τον φυλετικό τύπο. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. chromatosis]. 

-χρωµία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
την ύπαρξη συγκεκριµένου αριθµού χρωµάτων: δι-χρωµία, τετρα-
χρωµία, πολυ-χρωµία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από συνθ. 
σε -χρωµος]. 

χρωµικός , -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το χρώµα: ~ µέθοδος φω-
τογράφισης ΣΥΝ. χρωµατικός. 

χρωµικός , -ή, -ό [1807] ΧΗΜ. 1. αυτός που περιέχει τη χρωµική ρίζα 
(CrOf): ~ άλας 2. ΓΕΩΛ. χρωµικό ορυκτό καθεµία από τις σπάνιες 
ανόργανες ενώσεις που σχηµατίζονται από την οξίδωση των θειού-
χων µεταλλευµάτων χαλκού, σιδήρου και µολύβδου, τα οποία περιέ-
χουν χρώµιο σε ελάχιστη ποσότητα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. chromique]. 

χρώµιο (το) [1807] {χρωµίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. στοιχείο που ανήκει 
στα µέταλλα (σύµβολο Cr), απαντά στη φύση ενωµένο µε άλλα στοι-
χεία (όπως λ.χ. το οξυγόνο, το µαγνήσιο, το αργίλιο, το πυρίτιο κ.ά.), 
µε τα οποία σχηµατίζει διάφορα ορυκτά µε έντονους χρωµατισµούς-
χρησιµοποιείται ευρύτατα στη βιοµηχανία λόγω τής αντοχής του 
στις υψηλές θερµοκρασίες, τής σκληρότητας του και τής ανθεκτικό-
τητας του στη διάβρωση (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
< νεολατ. chromium < αρχ. χρώµα. Οφείλει την ονοµασία του στις 
ποικίλες αποχρώσεις των ενώσεων τού στοιχείου]. 

χρωµιούχος, -ος, -ο ΧΗΜ. αυτός που περιέχει χρώµιο: ~ ένωση. 
[ΕΤΥΜ. < χρώµιο + -ούχος < έχω]. 

χρωµο- | χρωµό- | χρωµ- κ. χρωµατο- | χρωµατό- | χρώµατα 
συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται µε χρώµατα, 
χρωστικές ουσίες: χρωµατο-λόγιο, χρωµατο-ποιία, χρωµο-γράφος, 
χρωµο-σαµπουάν. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. χρωµατο-πώλης, 
χρωµο-κρασία), που προέρχεται από το αρχ. χρώµα, -ατός και απα-
ντά επίσης σε ελληνογενή ξένα σύνθετα (λ.χ. γαλλ. chromo-some, 
γερµ. Chromato-graphie)]. 

χρωµογόνος, -ος, -ο → χρωµατογόνος 
χρωµογράφος (ο) ΤΥΠΟΓΡ. ηλεκτρονικό και οπτικό σύστηµα για την 

ανάλυση των χρωµάτων, τη φωτογράφιση και την αναπαραγωγή ει-
κόνων ΣΥΝ. σκάνερ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
chromograph)]. 

χρωµολιθογραφια (η) [1896] {χρωµολιθογραφιών} 1.ΤΥΠΟΓΡ. η τέ-
χνη τής έγχρωµης εκτύπωσης σε χαρτί εικόνων που έχουν χαραχθεί 
σε λίθινες πλάκες 2. (συνεκδ.) η έγχρωµη εικόνα που εκτυπώνεται µε 
τον παραπάνω τρόπο 3. η «τύπωση έγχρωµων εικόνων µε τη µέθοδο 
τής όφσετ (βλ.λ.).  — χρωµολιθογραφικός, -ή, -ό [1877], χρωµολιθο- 

Υραφικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chromolithographie]. 

-χρωµος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν: 1. την ύπαρξη ή µη χρώµατος: έγ-χρωµος, ά-χρωµος 2. συγκε-
κριµένο αριθµό χρωµάτων: το βιβλίο θα γίνει τετράχρωµο || µονό-χρω-
µος, πολύ-χρωµος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. α-χρωµος, µτγν. 
δί-χρωµος, πολύ-χρωµος), που προέρχεται από το ουσ. χρώµα]. 

χρωµοσαµπουαν (το) {άκλ.} σαµπουάν που περιέχει και χρωστική 
ουσία, για να βάφει ταυτόχρονα µε το λούσιµο τα µαλλιά. 

χρωµόσωµα κ. χρωµατόσωµα (το) {χρωµοσώµ-ατος | -ατα, -άτων} 
ΒΙΟΛ. νηµατόµορφο ή κοκκιόµορφο τµήµα τής πυρηνικής ουσίας τού 
κυττάρου, που εµφανίζεται κατά τη µίτωση (βλ.λ.) και αποτελείται 
από µακρές αλυσίδες D.N.A., περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφο-
ρίες για τη λειτουργία τού κυττάρου και διαβιβάζει το γενετικό υλι-
κό από γενιά σε γενιά: στο ανθρώπινο κύτταρο υπάρχουν 23 ζεύγη 
όµοιων -, που το ένα µέλος τους προέρχεται από τον αρσενικό και το 
άλλο από τον θηλυκό γονέα || φυλετικό ~. — χρωµοσωµατικός, -ή, -ό 
κ. χρωµοσωµικός [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chromosome]. 

χρωµοτυπία (η) {χωρ. πληθ.} ΤΥΠΟΓΡ. η εκτύπωση έγχρωµων εικόνων 
µε τη χρήση χρωµατιστής µελάνης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. chromotypy]. 

χρωµοτυπονραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΤΥΠΟΓΡ. η εκτύπωση πολύχρω-
µων εντύπων και εικόνων µε τη χρησιµοποίηση χρωµατιστής µελά-
νης και πολλών τυπογραφικών πλακών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. chromotypography]. 

χρωµοφάν (το) {άκλ.} το αστραλόν (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. chromophan < chromo- (< χρώµα) + -phan (< φαίνω | -
οµαι)]. 

χρωµοφόρος, -ος (καθηµ. -α), -ο → χρωµατοφόρος 
χρωµοφωτογραφία (η) [1892] {χρωµοφωτογραφιών} 1. µέθοδος φω-

τογράφισης των αντικειµένων µε τα χρώµατα και τις αποχρώσεις 
τους 2. (συνεκδ.) η φωτογραφική εικόνα που λαµβάνεται µε τη µέθο-
δο αυτή, η έγχρωµη φωτογραφία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. chromophotographie]. 

χρωµοφωτοτυπία (η) {χρωµοφωτοτυπιών} η έγχρωµη φωτοτυπία 
(βλ.λ.), το έγχρωµο φωτοαντίγραφο σχεδίου ή εικόνας. 

ΧΡΩ.ΠΕΙ. (τα) Χρωµατουργεία Πειραιά. 
χρως (ο) {χρωτός κ. χροός | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.-σπάν.) το δέρµα, η 

επιδερµίδα (βλ.λ.)· µόνο στις ΦΡ. (α) εν χρω κεκαρµένος (εν χρω κε-
καρµένος, Ξενοφ. Ελληνικά 1, 7, 8) µε τα µαλλιά κοµµένα σύρριζα (β) 
κουρά εν χρω (κουρά εν χρω) κούρεµα των µαλλιών σύρριζα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., γεν. χρωτός | χροός (η δεύτερη είναι αρχαιότερη), αβεβ. 
ετύµου. Αν ληφθεί υπ' όψιν ο µυκ. τ. a-ko-ro-we «χωρίς κηλίδες» (για 
λευκά βόδια), αρχικό θ. είναι το *χροΡοσ- > χροός (µε σίγηση τού εν-
δοφωνηεντικού -Ε-), οπότε *χροΈώς > χρως (µε εκτεταµ. το δεύτερο 
φωνήεν). Σε ό,τι αφορά την ετυµολογία, η µόνη δυνατή σύνδεση θα 
µπορούσε να περιλαµβάνει το ρ. χραύω «αγγίζω, ξέω» (βλ. κ. χρίω) 
και το I.E. *greu-, τού οποίου ετεροιωµ. βαθµ. αποτελεί το θ. *χροΈ-
οσ-, αλλά το ρ. χραύω δεν επιτρέπει βεβαιότερη προσέγγιση. Οµόρρ. 
-χρους (β' συνθ., πβ. κ. µελάγ-χρους), χρο-ιά, χρώ-µα, συγ-χρωτ-ίζω 
κ.ά.]. 

χρώση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) 1. το να χρωµατίζει κάποιος 
κάτι, να το περνά (επιφάνεια) µε βαφή, µπογιά ΣΥΝ. χρωµάτωση, χρω-
µάτισµα, χρωµατισµός 2. (συνεκδ.) το χρώµα, η απόχρωση των σω-
µάτων: ~ δέρµατος | θυρεού (το χρώµα των διαφόρων τµηµάτων τού 
θυρεού) ΣΥΝ. χρωµατισµός 3. ΒΙΟΛ. η τεχνική που χρησιµοποιεί διά-
φορες χρωστικές ουσίες για τον χρωµατισµό ιστών, οργάνων, κυττά-
ρων κλπ., προκειµένου να υποβληθούν σε µικροσκοπική εξέταση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χρώσις < θ. χρω- (τού αρχ. χρως, βλ.λ.) + παραγ. επί-
θηµα -σις, πβ. κ. δό-σις]. 

χρωστήρας (ο) (λόγ.) 1. εργαλείο για τον χρωµατισµό επιφανειών, 
που αποτελείται από δέσµη φυσικών ή τεχνητών τριχών στο άκρο ξύ-
λινου στελέχους: ο ~ τού ζωγράφου | τού ελαιοχρωµατιστή ΣΥΝ. (κα-
θηµ.) πινέλο, βούρτσα 2. (µτφ.) η τέχνη τής απεικόνισης, η ζωγραφι-
κή: είναι από τους µεγαλύτερους µαέστρους τού ~ (δηλ. ζωγράφους) || 
από τον ~ του δηλώνεται η ανάγκη για απλότητα και επιστροφή στις 
παραδοσιακές αξίες. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. χρωστήρ, -ήρος < θ. χρωσ- (τού ρ. χρώννυµι «βάφω, 
χρωµατίζω» < *χρώσ-νυ-µι, πβ. παθ. αόρ. ε-χρώσ-θην, < αρχ. χρως, 
βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τήρ, πβ. κ. καυσ-τήρ]. 

χρωστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το χρώµα, που δίνει 
χρώµα, που χρωµατίζει: ~ ουσία | ύλη | διάλυµα || στα τυποποιηµένα 
τρόφιµα συχνά προσθέτουν ~ ουσίες, για να δείχνουν ωραιότερα 
ΣΥΝ. χρωµατογόνος, χρωµατοφόρος | χρωµοφόρος 2. χρωστική (η) (α) 
ΒΙΟΛ. έγχρωµη οργανική ουσία που προσδίδει χρώµα στους ιστούς, οι 
οποίοι την περιέχουν (β) βασικό συστατικό των χρωµάτων (βαφών) 
φυσικής ή τεχνητής προελεύσεως, που δίνουν τον χρωµατισµό στις 
βαφές. 
[ΕΤΥΜ < θ. χρωσ- (τού αρχ. χρώζω < χρως, βλ.λ.) + επίθηµα -τικός, 
απόδ. τού γαλλ. colorant]. 

χρωστούµενος, -η, -ο 1. αυτός τον οποίο χρωστά κανείς (σε άλλον) 2. 
χρωστούµενα (τα) τα χρήµατα που χρωστάει κανείς (σε κάποιον): 
πόσα είναι τα ~; || πάρε εκατό χιλιάδες και ξοφλάµε µε τα ~. [ΕΤΥΜ. 
< χρωστώ + ουδ. πληθ. τού επιθήµατος -ούµενος (µτχ. µέσου ενεστ.)]. 

χρωστώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χρωστάς..., µτχ. χρωστούµενος, -
η, -ο} ♦ (µετβ.) 1. έχω χρέος, οφείλω (σε κάποιον): µου χρωστάς ένα 
εκατοµµύριο || πόσα χρωστάς ακόµη, για να ξεχρεώσεις; ΦΡ. (α) χρω· 



χταπόδι 1973 χυδαιόγλωσσος 
 

στάω τα µαλλιοκέφαλά µου έχω πάρα πολλά χρέη (β) δεν χρωστάει 
καλό για πρόσωπο που λέει πράγµατα δυσάρεστα σε ευχάριστες 
στιγµές ή αναφέρεται σε άσχηµες εξελίξεις: ~! Ακούς εκεί να της µι-
λάει για κηδείες µετά τον γάµο της! (γ) χρωστάει τής Μιχαλούς για 
πρόσωπο που δεν έχει διανοητική ισορροπία, για τρελό: άσ' τον αυ-
τόν, µην τον ακούς- ~ (δ) από 'κεί που µας χρωοτάγανε, µας πήραν 
και το βόδι για περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτοί που ευθύνονται 
πραγµατικά εµφανίζουν ως υπαίτιο για ένα ζήτηµα κάποιον που δεν 
ευθύνεται 2. (για µαθήµατα) πρέπει να εξεταστώ (είτε επειδή δεν έχω 
εξεταστεί στην κανονική εξεταστική περίοδο είτε επειδή εξετάστηκα 
και απέτυχα): είναι στο τέταρτο έτος και χρωστάει ένα σωρό µαθή-
µατα 3. έχω υποχρέωση, ηθική οφειλή: σου χρωστώ τη ζωή µου την 
ίδια || σου ~ µεγάλη χάρη για το καλό που µου έκανες ♦ 4. (αµετβ.) 
έχω χρέη: χρωστάει παντού || µια ζωή τον θυµάται να χρωστάει 5. (η 
µτχ. χρωστούµενος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. χρωστώ < µτγν. χρεωστώ (-έω) < χρεώστης (βλ.λ.). Η 
φρ. χρωστάει τής Μιχαλούς οφείλεται σε φερώνυµη ξενοδόχο τού 
Ναυπλίου µετά το 1830, που ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για την εξό-
φληση λογαριασµών και χρεών]. 

χταπόδι (το) {χταποδ-ιού | -ιών) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. 
µαλάκιο) 1. θαλάσσιο µαλάκιο των εύκρατων και τροπικών θαλασ-
σών µε µικρό κεφάλι, από το οποίο φύονται οκτώ µυώδη, ισχυρά πλο-
κάµια, εφοδιασµένα µε µία ή δύο σειρές µυζητήρων (βεντουζών)-
στον βυθό, εκκρίνει µελάνι σε περίπτωση κινδύνου, τρέφεται κυρ. µε 
καβούρια και αστακούς και αλιεύεται για την εύγευστη και θρεπτική 
σάρκα του· ΦΡ. (µτφ.) θα σε χτυπήσω | θα σε κοπανίσω (κάτω) σαν 
χταπόδι (ως απειλή) θα σε ξυλοκοπήσω αγρίως, θα σε κάνω µαύρο 
στο ξύλο 2. βοηθητικό αντικείµενο που αποτελείται από λαστιχένια 
σχοινιά και γάντζους στις άκρες, για να δένονται µε ασφάλεια οι 
αποσκευές στη σχάρα οχήµατος. — (υποκ.) χταποδάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. όκταπόδιον (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ό- και 
ανοµοίωση τού συµπλέγµατος κτ-), υποκ. τού αρχ. όκτάπους, -ποδός 
(< οκτώ + πους, ποδός)]. 

χτένα κ. κτένα (η) {χτενών} 1. επίµηκες αντικείµενο µε πυκνές οδο-
ντωτές προεξοχές στη µία πλευρά του, που χρησιµοποιείται για το 
ξεµπέρδεµα και το χτένισµα των µαλλιών: δώσε µου τη ~, να χτενι-
στώ ΣΥΝ. χτένι, (καθηµ.) τσατσάρα 2. (µεγεθ.) µεγάλο σε µέγεθος χτέ-
νι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. κτένα, από την αιτ. τού αρχ. κτείς, -ενός < *πκτ-εν-ς 
(µε σίγηση τού αρχικού *π- και αντέκταση), µηδενισµ. βαθµ. τού θ. 
που απαντά στο ρ. πέκ-ω, «χτενίζω» (βλ. λ. πόκος), µε παρέκταση -t-, 
πβ. λατ. pecten «χτένα» (> γαλλ. peigne, ισπ. pefïa), λιθ. pèsti «χτενίζω, 
τραβώ από τα µαλλιά» κ.ά.]. 

χτενάκι κ. κτενάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) µικρό σε µέγεθος χτένι 
(βλ.λ.), συχνά διακοσµηµένο µε εγχάρακτα σχέδια, πολύτιµους λί-
θους κ.λπ., το οποίο χρησιµοποιείται για τη συγκράτηση των µαλ-
λιών σε διάφορα είδη γυναικείας κόµµωσης ή για απλό στολισµό τού 
κεφαλιού. 

χτένι κ. κτένι (το) {χτεν-ιού | -ιών} 1. επίµηκες αντικείµενο που φέρει 
πυκνές οδοντωτές προεξοχές στη µία ή σπανιότ. και στις δύο 
πλευρές του και χρησιµοποιείται για το ξεµπέρδεµα και τη διευθέ-
τηση των µαλλιών: δώσε µου το ~, για να χτενιστώ || πέρασε τα µαλ-
λιά τού παιδιού της µε ψιλό ~, για να δει αν έχει ψείρες ΣΥΝ. χτένα, 
χτενάκι, (λαϊκ.) τσατσάρα- ΦΡ. (α) ο κόµπος έφτασε στο χτένι βλ. λ. 
φθάνω (β) (παροιµ.) όποιος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια βλ. λ. γέ-
νι 2. εξάρτηµα τού αργαλειού, µε το οποίο διαχωρίζονται οι κλωστές 
τού στηµονιού: «βάνει φωτιά στον αργαλειό, στο φιλντισένιο ~» (δη-
µοτ. τραγ.) 3. οδοντωτό κηπουρικό εργαλείο, µε το οποίο καθαρίζεται 
το έδαφος από άχρηστα αντικείµενα (ξερόκλαδα, πέτρες, χόρτα κ.λπ.) 
ΣΥΝ. (λαϊκ.-συχνότ.) τσουγκράνα 4. εργαλείο µε χοντρές, αραιές οδο-
ντωτές προεξοχές που χρησιµεύει για το µάζεµα τής ελιάς 5. εργα-
λείο για την ξάση τού µαλλιού, το λανάρι (βλ.λ.) · 6. ΖΩΟΛ. µικρό θα-
λάσσιο οστρακόδερµο µε δύο άνισα κελύφη, που ζει σε άµµο ή χαλί-
κι, έχει σχήµα αχηβάδας µε ακτινωτές πτυχώσεις, χρώµα λευκορόδι-
νο, κίτρινο ή κόκκινο βαθύ, τρέφεται µε µικροοργανισµούς και αλι-
εύεται για την εύγευστη, χυµώδη σάρκα του. — (υποκ.) χτενάκι κ. 
κτενάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. κτένιον, υποκ. τού αρχ. κτείς, -
ενός (βλ. κ. χτένα)]. 

χτενίζω κ. κτενίζω ρ. µετβ. {χτένισ-α, -τηκα, -µένος} 1. ξεµπερδεύω, 
τακτοποιώ και δίνω συγκεκριµένη µορφή µε τη χτένα στο τριχωτό 
τής κεφαλής, στα γένια, τα µουστάκια κ.λπ.: περίµενε να χτενίσω τα 
µαλλιά µου και µετά θα φύγουµε || τα µαλλιά σου είναι πολύ ωραία-
ποια κοµµώτρια σε χτενίζει; || είναι πάντα κοµψή και (καλοχτενισµένη 
|| (παροιµ.-!) «εδώ ο κόσµος χάνεται και το µουνί | η γριά χτενίζεται» 
(για όποιον δεν έχει συναίσθηση τής σοβαρότητας µιας κα-
τάστασης} 2. (ειδικότ.) καθαρίζω µαλλί, λινάρι κ.λπ. µε ειδικό χτένι, 
για να γίνει κατάλληλο για κλώσιµο ΣΥΝ. ξαίνω, (λαϊκ.) λαναρίζω 3. 
(µτφ.) ψάχνω εξονυχιστικά, κάνω λεπτοµερή έρευνα: η αστυνοµία 
χτένισε την περιοχή, για να βρει τους δραπέτες || «νατοϊκά αναγνω-
ριστικά αεροσκάφη χτενίζουν τον εναέριο χώρο τού Κοσσυφοπεδίου» 
(εφηµ.) ΣΥΝ. ερευνώ 4. (µτφ.) κάνω την τελική επεξεργασία κει-
µένου, επιµελούµαι τις λεπτοµέρειες του, για να του δώσω την αρ-
τιότερη δυνατή µορφή: ~ οµιλία | πραγµατεία | έκθεση. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
κτενίζω < κτείς, -ενός (βλ. κ. χτένα)]. 

χτένισµα κ. κτενισµα (το) [µεσν.] {χτενίσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1.η 
περιποίηση των µαλλιών (µε χτένα και άλλα σύνεργα κοµµωτικής) 2. 
ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο χτενίζει κανείς τα µαλλιά του, το 
σχήµα, η µορφή που τους δίνει: µοντέρνο | παλιοµοδίτικο | εντυπω-
σιακό ~ 3. (µτφ.) το εξονυχιστικό ψάξιµο: το ~ µιας περιοχής για τη 
σύλληψη των δραπετών 4. τελική και ενδελεχής επεξεργασία κειµέ- 

νου, ώστε να απαλειφθούν τυχόν αδυναµίες του. Επίσης (λαϊκ.) χτε-
νισιά (η). 

χτες επίρρ. → χθες 
χτεσινός, -ή, -ό → χθεσινός 
χτήµα (το) → κτήµα 
χτίζω ρ. → κτίζω 
χτικιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χτίκιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 1. κά-

νω (κάποιον) να πάθει φυµατίωση, να γίνει φθισικός: θα µε χτικιάσει 
αυτή η δουλειά! 2. (µτφ.) υποβάλλω (κάποιον) σε πολλά βάσανα και 
δοκιµασίες, τον ταλαιπωρώ πολύ: µε χτίκιασε µε τη γκρίνια της || θα 
µε χτικιάσει αυτό το παιδί µε τις τρέλες που κάνει! ΣΥΝ. βασανίζω, 
τυραννώ, καταταλαιπωρώ ♦ (αµετβ.) 3. προσβάλλοµαι από φυµατίω-
ση, γίνοµαι φθισικός, βγάζω το χτικιό (βλ.λ.): χτίκιασε η κακοµοίρα 
και πέθανε πολύ νέα 4. (µτφ.) περνώ βάσανα, υποβάλλοµαι σε πολλές 
ταλαιπωρίες: αυτό τον µήνα κουράστηκα πολύ, χτίκιασα ΣΥΝ. βασα-
νίζοµαι, τυραννιέµαι, ταλαιπωρούµαι, υποφέρω. — χτίκιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κτικιάζω < µτγν. έκτικός (πυρετός), δηλ. «που επιµένει, 
χρονία ασθένεια», (< αρχ. έξις «συνήθεια») + ρηµατ. επίθηµα -ιάζω, 
µε σίγηση τού αρκτικού άτονου έ- και ανοµοίωση τού συµφωνικού 
συµπλέγµατος κτ- > χτ- (πβ. κ. κτένα - χτένα). Κατ' άλλη άποψη, η λ. 
έχει προέλθει από ρ. *τηκτικιάζω (µε απλολογική αποβολή τής πρώ-
της συλλαβής) < αρχ. τηκτικός < τηκτός < τήκω «λειώνω»]. 

χτικιάρης (ο) {χτικιάρηδες}, χτικιάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. 
πρόσωπο που έχει προσβληθεί από φυµατίωση, που πάσχει από φθί-
ση ΣΥΝ. χτικιασµένος, φυµατικός, φθισικός 2. (µειωτ.) πρόσωπο που 
έχει άρρωστη όψη, πολύ αδύναµο και εξασθενηµένο ΣΥΝ. αδύνατος, 
αρρωστιάρης ANT. υγιής, εύρωστος, δυνατός. — χτικιάρικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < χτικιό + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. αλαν-ιάρης]. 

χτίκιασµα (το) → χτικιάζω 
χτικιό (το) {δύσχρ. χτικιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1.η φυµατίωση (βλ.λ.): 

από τις κακουχίες και την κακή διατροφή έβγαλε το ~ (δηλ. προ-
σβλήθηκε από φυµατίωση) ΣΥΝ. (λόγ.) φθίση 2. (µτφ.) συνεχής και πο-
λύ δυσάρεστη ενόχληση, βάσανο: ~ είναι αυτό το παιδί για τους δα-
σκάλους του! || µεγάλο - είναι αυτή η δουλειά! ΣΥΝ. ταλαιπωρία, δο-
κιµασία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. κτικιό < κτικιάζω (βλ.λ.), υποχωρητ., πβ. κ. φευγιό, κα-
θισιό]. 

χτίσιµο (το) → κτίσιµο 
χτίσµα (το) → κτίσµα 
χτίστης (ο) → κτίστης 
χτιστός, -ή, -ό → κτιστός 
χτύπηµα (το) → κτύπηµα 
χτυπηµένος, -η, -ο 1. αυτός που τον έχουν χτυπήσει, που έχει υποστεί 

χτύπηµα: το αυτοκίνητο ήταν ~ στο φτερό || γύρισε ~ από τον καβγά || 
οι κονσέρβες ήταν όλες - (είχαν ελαφρό βαθούλωµα στη µεταλλική 
συσκευασία) 2. αυτός που έχει ανακατευτεί καλά: η µαρέγκα δεν 
είναι ~ καλά || φραπές ~ σε σέικερ 3. (µτφ. για πρόσ.) βασανισµένος, 
που τον βρήκαν συµφορές: ~ από τη ζωή 4. ΤΥΠΟΓΡ. αυτός που έχει 
δακτυλογραφηθεί (και συνήθ. τυπωθεί): το βιβλίο είναι ~ || 
διορθώνω το ~ κείµενο. 

χτυπητήρι (το) {χτυπητηρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. όργανο για το χτύπη-
µα αβγών και άλλων υλικών στη µαγειρική και τη ζαχαροπλαστική: 
µε το ~ κάνω τη µαρέγκα 2. όργανο µε το οποίο χτυπούν τα στρώµα-
τα, τα χαλιά, τα κλινοσκεπάσµατα κ.λπ., για να φύγει η σκόνη 3. το 
ρόπτρο θύρας. [ΕΤΎΜ. < χτυπώ + παραγ. επίθηµα -τήρι, πβ. κ. πατη-
τήρι]. 

χτυπητός, -ή, -ό κ. κτυπητός 1. (για άψυχα) αυτός που έχει πα-
ρασκευαστεί µε χτύπηµα, µε ανατάραξη και ανακάτεµα: ~ ζύµη ΣΥΝ. 
χτυπηµένος· ΦΡ. αβγό χτυπητό κρόκοι αβγού χτυπηµένοι µε πολλή 
ζάχαρη 2. (ειδικότ. για µέταλλα) αυτός που έχει υποστεί κατεργασία 
µε τη σφύρα, που έχει σφυρηλατηθεί: ~ σίδηρος | µπρούντζος ΣΥΝ. 
σφυρηλατηµένος, σφυρήλατος 3. (µτφ.) πολύ έντονος, αυτός που επι-
διώκει να προκαλέσει ζωηρή εντύπωση, να φανεί: ~ χρώµα | κόσµηµα 
| φόρεµα | ντύσιµο | µακιγιάζ ΣΥΝ. ζωηρός, φανταχτερός, εντυπω-
σιακός ANT. αχνός, απαλός, διακριτικός 4. (µτφ.) αυτός που διακρίνε-
ται ή γίνεται αντιληπτός αµέσως, οφθαλµοφανής: ~ αντίθεση | αντί-
φαση | οµοιότητα | διαφορά | αλλαγή | λάθος | χαρακτηριστικό | 
ελάττωµα || ένα ~ παράδειγµα είναι το εξής... ΣΥΝ. καταφανής, πασι-
φανής, πρόδηλος, φανερός ΑΝΤ. κρυµµένος, κρυφός, µυστικός 5. χτυ-
πητό (το) τρόπος σοβαντίσµατος τοίχου µε αλλεπάλληλες εκσφενδο-
νίσεις κονιάµατος έτσι, ώστε να δηµιουργεί τραχεία (όχι λεία) επι-
φάνεια ΣΥΝ. πεταχτό. — χτυπητά επίρρ. 

χτυποκάρδι (το) {δύσχρ. χτυποκαρδ-ιού | -ιών} 1. γρήγορος παλµός, 
κτύπος τής καρδιάς ΣΥΝ. καρδιοχτύπι 2. (µτφ.) έντονη ψυχική ταρα-
χή, µεγάλη συγκίνηση που προκαλεί ταχυπαλµία: πέρασα µεγάλο ~, 
ώσπου να γυρίσει απ' το ταξίδι ο γυιος µου ΣΥΝ. άγχος, ανησυχία, 
αγωνία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 
[ΕΤΥΜ < καρδιοχτύπι, µε αντιστροφή των συνθετικών τής λ., < καρδιά 
+ -χτύπι < χτυπώ]. 

χτυποκαρδίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χτυποκάρδισα} (λαϊκ.) καρδιοχτυ-
πώ (βλ.λ.). 

χτύπος (ο) → κτύπος 
χτυπώ ρ. → κτυπώ 
χτωήχι (το) → Οκτώηχος 
χυδαίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {χυδάισα} 1. συµπεριφέροµαι µε τρόπο χυ-
δαίο, µιµούµαι τα λόγια και τις πράξεις των χυδαίων ανθρώπων ΣΥΝ. 
ασχηµονώ 2. (παλαιότ., κατά τους οπαδούς τής καθαρεύουσας) µιλώ 
και γράφω στη δηµοτική, ιδ. στην ακραία µορφή της ΣΥΝ. µαλλιαρί-
ζω. — χυδαϊσµός (ο). 

χυδαιόγλωσσος, -η, -ο [1844] αυτός που χρησιµοποιεί χυδαία γλώσ- 
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σα. 
χυδαιολογία (η) [µτγν.] {χυδαιολογιών} η χρήση χυδαίας γλώσσας, χυδαίων 

εκφράσεων: το έργο ήταν γεµάτο χυδαιολογίες. Επίσης χυ-δαιολόγηµα (το). 
χυδαιολόγος, -ος, -ο [1818] αυτός που µιλά ή γράφει µε χυδαίο τρόπο, που 

χρησιµοποιεί άσεµνες και απρεπείς εκφράσεις: ~ πολιτικός | δηµοσιογράφος 
ΣΥΝ. βωµολόχος, αισχρός ΑΝΤ. σεµνός, ευπρεπής, αξιοπρεπής. 

χυδαιολογώ ρ. αµετβ. [1873] {χυδαιολογείς...· εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
λέω χυδαία πράγµατα ή εκφράζοµαι µε χυδαίο τρόπο, µιλώ ή γράφω άσεµνα 
και αναξιοπρεπώς: ο δηµοσιογράφος αυτός χυδαιολογεί ασταµάτητα από τη 
στήλη του ΣΥΝ. βωµολοχώ, αισχρολογώ. 

χυδαίος, -α, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ευγένειας και 
διακριτικότητας, που παραβιάζει τους κανόνες τής ευπρέπειας ή θεωρείται 
προσβλητικός για τα χρηστά ήθη: ~ τρόποι | συµπεριφορά | έκφραση | 
λεξιλόγιο || ~ επίθεση | υπαινιγµός | επίδειξη πλούτου || έχει κάτι το ~ επάνω 
του || «δεν υπάρχει ~ γλώσσα, υπάρχουν µόνον ~ άνθρωποι» (Λ. Μαβίλης) 
ΣΥΝ. τιποτένιος, άσεµνος, απρεπής, πρόστυχος ΑΝΤ. ευπρεπής, σεµνός, 
ευγενής 2. (για πρόσ.) αυτός που µιλά ή συµπεριφέρεται µε βαναυσότητα και 
αδιακρισία ή που υπερβαίνει τα όρια τής ευπρέπειας και τής δηµοσίας αιδούς: 
δεν έχω ξανακούσει τέτοιο ~ άνθρωπο! || ~ πολιτικός | οµιλητής | σχολιαστής 
ΣΥΝ. σκαιός, βάναυσος, αγροίκος, πρόστυχος, τιποτένιος, αναξιοπρεπής ANT. 
ευγενής, σεµνός, ευπρεπής, αξιοπρεπής 3. (παλαιότ.) αυτός που ανήκει στον 
λαό, στο πλήθος- λαϊκότροπος, ιδιωµατικός: - γλώσσα (παλαιότ. κατά τους 
οπαδούς τής καθαρεύουσας, η γλώσσα τού «χύδην όχλου», δηλ. η δηµοτική 
και ιδ. η ακραία, η «µαλλιαρή»). — χυ-δαί-α | -ως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. χυδαίος < αρχ. επίρρ. χύδην (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -αΐος]. 

χυδαιότητα (η) [µτγν.] {χυδαιοτήτων} 1.η έλλειψη ευγένειας, απρέ-πεια και 
προστυχιά: η ~ του ξεπέρασε κάθε προηγούµενο || δεν µπορώ να ανεχθώ τη ~ 
τού χαρακτήρα του ΣΥΝ. αναξιοπρέπεια, σκαιό-τητα ANT. ευπρέπεια, ευγένεια, 
διακριτικότητα 2. (συνεκδ.) χυδαίος λόγος ή πράξη, η επίδειξη χυδαίας 
συµπεριφοράς σε ορισµένη περίσταση: κείµενο γεµάτο χυδαιότητες || µια ταινία 
που εµφανίζει τη ~ ως τέχνη ΣΥΝ. χυδαιολογία, χυδαϊσµός. 

χυδαϊσµός (ο) → χυδάί'ζω 
χυδαϊστής (ο) [1814] (παλαιότ. µειωτ., κατά τους οπαδούς τής καθαρεύουσας) ο 

οπαδός τής δηµοτικής γλώσσας, αυτός που µιλά ή/και γράφει στη δηµοτική 
γλώσσα, ιδ. στην ακραία ΣΥΝ. δηµοτικιστής, µαλλιαρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γλωσσαµύντωρ. 

χυδαϊστί επίρρ. (λόγ.) σε γλώσσα και ύφος καθηµερινής χρήσεως, σε χυδαία 
γλώσσα: εκφράζοµαι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί-. [ΕΤΥΜ. µεσν. < χυδαΐζω (< µτγν. 
χυδαίος) + επιρρ. επίθηµα -τί, πβ. κ. βαρβαρισ-τί]. 

χύδην επίρρ. (λόγ.-µειωτ.) σωρηδόν, χωρίς τάξη· µόνο στη ΦΡ. χύδην όχλος 
πλήθος αµόρφωτων ανθρώπων όχλος, συρφετός. [ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ. < θ. χυ- 
(< *ghu-), µηδενισµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στο ρ. χέω (< *χέΕ-ω < *gheu-), 
+ επιρρ. επίθηµα -δην, πβ. κ. διαρ-ρή-δην, φύρ-δην]. 

χυλοπίτα κ. χυλόπιτα (η) [µεσν.] {δύσχρ. χυλοπιτών} (λαϊκ.) 1. (συ-νήθ. στον 
πληθ.) είδος ζυµαρικού από λεπτό φύλλο ζύµης, το οποίο κόβεται σε µικρά 
τετράγωνα ή ροµβοειδή κοµµάτια ή σε µακρόστενες λεπτές λωρίδες: σήµερα 
θα φάµε κρέας µε χυλοπίτες 2. (µτφ.-κα-θηµ. στον τ. χυλόπιτα) η ερωτική 
απόρριψη, αποτυχία σε προσπάθεια ερωτικής κατάκτησης· ΦΡ. (α) δίνω | 
ρίχνω (σε κάποιον) χυλόπιτα απορρίπτω ερωτική πρόταση κάποιου (β) τρώω 
χυλόπιτα απορρίπτεται η ερωτική πρόταση που κάνω σε κάποιον: της ζήτησε 
να τα φτειάξουν, αλλά έφαγε ~. 

χυλός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. πολτός από αλεύρι ή άλλη αµυλώδη ουσία και νερό 
ΣΥΝ. κουρκούτι 2. (συνεκδ.-συχνότ.) πολτώδες φαγητό ή ρόφηµα που 
παρασκευάζεται από αλεύρι ή άλλη αµυλώδη ουσία βρασµένη σε νερό και 
προορίζεται κυρ. για τα βρέφη, τους γέροντες και τους ασθενείς· ΦΡ. όποιος 
καεί µε τον | στον χυλό, φυσά και το γιαούρτι βλ. λ. γιαούρτι 3. (κατ' επέκτ.) 
κάθε φαγητό που έχει αφεθεί να βράσει υπερβολικά και έχει µετατραπεί σε 
πολτό: τα φασόλια έγιναν ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που συνδ. µε τον τ. χυµός (βλ.λ.) και ανάγεται στη µηδενισµ. 
βαθµ. τού ρ. χέω (βλ.λ.). Το πρόβληµα που προκύπτει από τη σύνδεση αυτή 
είναι το µακρό θ. χυ- τής λ. χυλός (ενώ θα αναµενόταν θ. *χϋ-), που ορισµένοι 
θεωρούν προϊόν εκφραστ. φωνηεντισµού. Κατ' άλλη άποψη, η µακρότητα 
οφείλεται σε τ. *ghu-s-lo- (> χυλός) και *ghu-s-mo (> χυµός), µε παρέκταση -
s- τού I.E. θ. (πβ. τοχ. kusäm, γ' εν.), οπότε το µακρό -υ- πρέπει να θεωρηθεί 
προϊόν αντεκτάσεως µετά την απλοποίηση των συµπλεγµάτων *-sl- και *-sm]. 

χυλώδης, -ης, -ες [µτγν.] (χυλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) όµοιος µε χυλό, 
αυτός που έχει τη µορφή χυλού: ~ ουσία/ παρασκεύασµα ΣΥΝ. πολτώδης. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

χυλώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χύλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. µεταβάλλω 
(κάτι) σε χυλό, σε πολτό: ~ φαγητό | φρούτο | λαχανικά ΣΥΝ. λειώνω, 
πολτοποιώ ANT. στερεοποιώ, πήζω 2. (σπανιότ.) λαµβάνω τον χυµό, το 
εκχύλισµα φυτού µε σύνθλιψη ♦ 3. (αµετβ.) µετατρέποµαι σε χυλό, γίνοµαι 
πολτός: τα φασόλια χύλωσαν ΣΥΝ. πολτοποιούµαι, λειώνω ΑΝΤ. 
στερεοποιούµαι, πήζω. — χύλωµα (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. χυλώ (-όω) < χυλός]. 

χύλωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η µετατροπή υλικού ή 
πράγµατος σε χυλό, σε πολτό: ~ τού φαγητού | τής σούπας ΣΥΝ. πολ-τοποίηση, 
χύλωµα ΑΝΤ. στερεοποίηση, πήξη 2. (ειδικότ.) η µετατροπή των τροφών σε 
χυλό κατά τη διαδικασία τής πέψης 3. (κατ' επέκτ.) η 

πύκνωση χυµού µε τη διαδικασία τού βρασµού. 
χύµα επίρρ. 1. (για εµπορεύµατα και άλλα υλικά) χωρίς συσκευασία ή 

τυποποίηση και σε όση ποσότητα επιθυµεί ο πελάτης: στην ταβέρνα αυτή 
υπάρχει κρασί ~ || (κ. ως επίθ.) ~ρύζι | λάδι | όσπρια ΑΝΤ. συσκευασµένος, 
τυποποιηµένος 2. χωρίς τάξη ή σύστηµα, ανάκατα: άφησα τα τρόφιµα ~ στο 
ψυγείο || έχω τα ψιλά ~ στην τσέπη µου ΣΥΝ. σωρηδόν, χύδην ΦΡ. (µτφ.) τα 
λέω (σε κάποιον) χύµα | χύµα και τσουβαλάτα (από πληρέστερη φρ. τα 
είχαµε χύµα, τα πήραµε και τσουβαλάτα) µιλώ (σε κάποιον) ευθέως, ωµά και 
σκληρά, χωρίς επιφυλάξεις, ωραιοποιήσεις και περιστροφές 3. (µτφ. ως επίθ.-
οικ. για πρόσ.) αυτός που δεν έχει τάξη και σύστηµα (στην εµφάνιση και τη 
συµπεριφορά), γενικότ. αδιάφορος: είναι πολύ ~ άτοµο ΑΝΤ. τακτικός, 
συστηµατικός, οργανωµένος, συνεπής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. χυ- (*ghu-), µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. χέω (< *χέΕ-ω < 
*gheu-), + παραγ. επίθηµα -µα, πβ. κ. βή-µα]. 

χυµίζω ρ.→χυµώ 
χυµογόνος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που γεννά, που παράγει χυµούς: ~ καρπός. 

[ΕΤΎΜ. < χυµός + -γόνος (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από αγγλ. chymi-ferous]. 
χυµοποιώ ρ. µετβ. [1884] {χυµοποιείς... | χυµοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} µεταβάλλω φρούτα ή λαχανικά σε χυµό. — χυµοποίηση (η). 
χυµός (ο) 1. το υγρό που περιέχεται στα φρούτα, στους καρπούς και σε άλλες 

οργανικές ουσίες και αφαιρείται µε συµπίεση και έκθλιψη: ~ πορτοκαλιού | 
λεµονιού | ντοµάτας | καρπουζιού ΣΥΝ. (λαϊκ.) ζουµί 2. (ειδικότ.) το θρεπτικό 
υγρό που κυκλοφορεί στα διάφορα µέρη των φυτών: οι - των δέντρων 
ανεβαίνουν από τις ρίζες προς τα κλαδιά και τα φύλλα 3. ANAT.-ΦΥΣΙΟΛ. το 
πολτώδες οµοιογενές ρευστό που σχηµατίζεται στο στοµάχι από την επίδραση 
τού γαστρικού υγρού στις τροφές κατά τη διαδικασία τής πέψης και το οποίο 
στη συνέχεια, περνώντας από το έντερο, δίνει τον χυλό και τα περιττώµατα 4. 
(µτφ.) χαρακτηριστικό γνώρισµα ζωντάνιας ή οµορφιάς: το έργο του έδωσε 
νέους ~ στην τέχνη 5. ΙΑΤΡ. (κατά τον Ιπποκράτη) καθένα από τα τέσσερα 
στοιχεία τού σώµατος (αίµα, φλέγµα, κίτρινη χολή, µαύρη χολή) τα οποία, 
όταν βρίσκονται σε σωστή αναλογία, συµβάλλουν στην υγεία· ανάλογα µε την 
περίσσεια ενός από αυτά, οι ανθρώπινοι τύποι ονοµάζονται αιµατώδεις, 
φλεγµατικοί, χολ(ερ)ικοί και µελαγχολικοί. 
[ΕΤΥΜ αρχ. λ., που συνδ. µε τον τ. χυλός (βλ.λ.) και παρουσιάζει ουσιαστικά 
τα ίδια φωνολογικά προβλήµατα]. 

χυµώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. (σχολ. ορθ. χιµώ) {χυµάς... | χύµησα κ. χύµηξα} ορµώ 
µπροστά, επιτίθεµαι: µόλις τους είδαν, χύµηξαν να τους σκοτώσουν || χυµάει 
µπροστά σαν λιοντάρι || (µτφ.) χύµηξαν να µας φάνε, µόλις διαφωνήσαµε! 
ΣΥΝ. εφορµώ, ξεχύνοµαι. Επίσης χυµίζω (σχολ. ορθ. χιµίζω) κ. (λαϊκ.) 
χουµίζω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. χύµα «πληµύρα» (< ρ. χέω), ενώ λιγότερο πιθ. είναι η συσχέτιση 
µε το µεσν. φηµίζω «τρέχω έφιππος». Η γρ. µε -ι- (χιµώ) είναι ετυµολογικώς 
αστήρικτη]. 

χυµώδης, -ης, -ες [µτγν.] {χυµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών χυµωδέστ-ερος, -
ατός} (λόγ.) 1. (για καρπούς) αυτός που περιέχει πολύ χυµό και κατά 
συνέπεια έχει ωραία γεύση, είναι απολαυστικός: ~ φρούτο ΣΥΝ. ζουµερός 
ΑΝΤ. άχυµος 2. (µτφ. για πρόσ.) γυναίκα µε πλούσιες καµπύλες ΣΥΝ. 
ζουµερός 3. όµοιος µε χυµό, αυτός που έχει τη µορφή ή τη σύσταση χυµού: ~ 
ουσία | υγρό ΣΥΝ. πολτώδης 4. (λογοτ.) πλούσιος, εκφραστικός: ~ γλώσσα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

χύνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έχυσα, χύ-θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. (για υγρό) αφήνω 
να ρεύσει, να πεταχτεί ή να πέσει προς τα έξω, προς τα κάτω: ποιος έχυσε το 
γάλα; || δεν έπρεπε να χύσεις το νερό || έκανε µια απότοµη κίνηση και έχυσε το 
µελάνι πάνω στα ρούχα του || χΟνω τον καφέ ΣΥΝ. (λόγ.-σπάν.) εκχέω· ΦΡ. (α) 
χύνω δάκρυα δακρύζω, κλαίω: έχυνε πικρά δάκρυα πάνω στον τάφο τού 
παιδιού της (β) χύνω αίµα | το αίµα µου (για κάποιον | κάτι) βλ. λ. αίµα (γ) 
χύνω (άπλετο) φως (σε κάτι) διευκρινίζω (κάτι), διαφωτίζω (σκοτεινή 
υπόθεση): η δηµοσιογραφική έρευνα έχυσε άπλετο φως στο µυστήριο ΣΥΝ. 
αποσαφηνίζω, εξηγώ, ερµηνεύω ΑΝΤ. συσκοτίζω (δ) η γλώσσα (κάποιου) 
χύνει φαρµάκι (κάποιος) είναι φαρµακόγλωσσος, µιλά άσχηµα ή πολύ δηκτικά 
(ε) χύνεται (πολύ) µελάνι (για κάτι) γράφονται (πολλά) πράγµατα (για κάτι): 
έχουν χυθεί τόνοι µελάνι γι' αυτή την υπόθεση, αλλά χωρίς αποτέλεσµα 2. (για 
στερεά σώµατα, που αποτελούνται από κόκκους) αφήνω κάτι να πέσει, να 
σκορπιστεί δεξιά και αριστερά: αν δεν προσέξεις, θα χύσεις τη ζάχαρη || έχυσε 
το αλάτι πάνω στο τραπεζοµάντηλο ΣΥΝ. διασκορπίζω ΑΝΤ. συγκεντρώνω, 
µαζεύω 3. (για µέταλλα και άλλα στερεά υλικά) κάνω (κάτι) ρευστό, λειώνω 
υπό την επίδραση υψηλής θερµοκρασίας: στο εργοστάσιο αυτό χύνουν το 
ατσάλι για την καινούργια γέφυρα || χρειαζόµαστε εγκαταστάσεις, στις οποίες να 
χύνεται µολύβι για οβίδες ΣΥΝ. ρευστοποιώ, τήκω 4. (για διάφορα 
αντικείµενα) κατασκευάζω (κάτι) ρίχνοντας λειωµένο υλικό στο κατάλληλο 
καλούπι: ~ κεριά | καννόνια || άγαλµα χυµένο σε µπρούντζο ♦ 5. (αµετβ.) (για 
ανθρώπους και ζώα) (ΐ) εκβάλλω σπέρµα κατά τον οργασµό ΣΥΝ. 
εκσπερµατίζω 6. (ειδικότ. το µεσο-παθ. χύνοµαι) (α) κινούµαι ορµητικά προς 
κάποιον/κάτι, κάνω επίθεση εναντίον του: χύθηκε επάνω του να τον 
κατασπαράξει || µόλις τον είδε, χύθηκε στην αγκαλιά του ΣΥΝ. ορµώ, εφορµώ, 
επιτίθεµαι, χυµώ (β) (για ποταµούς) ρίχνοµαι στη θάλασσα: ο ∆ούναβης 
χύνεται στον Εύξεινο Πόντο ΣΥΝ. εκβάλλω. — χύσιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. τ. τού αρχ. χέω (βλ.λ.), ο οποίος στην Ελληνιστική Εποχή 
απαντά µόνο σε σύνθετα και καταδικάζεται από τους αττικιστές 
γραµµατικούς. Έχει σχηµατιστεί από τον παθ. αόρ. έ-χύ-θην (ρ. χέω), κατά το 
σχήµα έπλύθην - πλύνω]. 



χύση 1975 χωνεύω 
 

χύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) 1. το να χύνει κανείς κάτι και το 
αποτέλεσµα τής πράξης αυτής, εκροή, διασκόρπισµα: η ~ τού νε-ρού | τού 
λαδιού | τής ζάχαρης ΣΥΝ. χύσιµο, (λόγ.) έκχυση, ροή, εκροή 2. η 
εκσπερµάτιση 3. ΝΑΥΤ. η απόρριψη στη θάλασσα µέρους τού φορτίου 
πλοίου λόγω σφοδρής θαλασσοταραχής, εχθρικής επίθεσης, καταδίωξης κ.λπ. 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) αβαρία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χύσις < θ. χυ- (*ghu-), µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. χέω (< *gheu-, 
βλ.λ.), + παραγ. επίθηµα -σις, πβ. κ. βά-σις]. 

χύσιµο (το) → χύνω 
χύτευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η διαδικασία µε την οποία 

δίνεται σε ρευστοποιηµένο µέταλλο ή κράµα συγκεκριµένη µορφή: ~ 
ορειχάλκινων έργων. [ΕΤΥΜ. < χύτης (βλ.λ.)]. 

χυτήριο (το) [1889] {χυτηρί-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. µεταλλουργικό εργαστήριο ή 
τµήµα εργοστασίου, στο οποίο τήκονται µέταλλα ή κράµατα µετάλλων και 
χύνονται σε ειδικούς τύπους (καλούπια) για την παραγωγή διαφόρων 
αντικειµένων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. χυτήρ, -ήρος (βλ. λ. χύτης)]. 

χύτης (ο) {χυτών} ο εργάτης χυτηρίου (βλ.λ.), τεχνίτης που έχει ειδι-κευθεί στη 
χύτευση (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < θ. χυ- (< *ghu-), µηδενισµ. βαθµ. τού αρχ. χέω (βλ.λ.), + 
παραγ. επίθηµα -της, πβ. κ. δείκ-της]. 

χυτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει χυθεί ή διασκορπιστεί, ριγµένος άτακτα σε 
σωρό: ~ όσπρια | αλάτι || τα πράγµατα του τα άφησε ~ εδώ κι εκεί || (κατ' 
επέκτ.) ~ µαλλιά (αυτά που πέφτουν ελεύθερα στους ώµους, που δεν έχουν 
δεθεί ή πλεχτεί) ΣΥΝ. χυµένος, σκορπισµένος, σκόρπιος, άτακτος ΑΝΤ. 
συγκεντρωµένος, µαζεµένος 2. (για µέταλλα) αυτός που έχει ρευστοποιηθεί 
και χυθεί σε καλούπια: ~ σίδηρος | χάλυβας | άγαλµα | εργαλείο 3. (ειδικότ.) 
χυτό (το) το τελικό ή ηµικα-τεργασµένο προϊόν τής χύσεως µετάλλου 4. (κατ' 
επέκτ.-µτφ.) όµορφος, αυτός που έχει πλαστεί µε χάρη και αρµονία: - σώµα | 
γάµπες | πόδια ΣΥΝ. πλαστικός, καλλίγραµµος, ωραίος, τορνευτός, καλο-
φτειαγµένος 5. (µτφ. για ενδύµατα) αυτός που έχει τέλεια εφαρµογή: το παλτό 
σού πέφτει χυτό || το φόρεµα είναι ~ επάνω της ΣΥΝ. ταιριαστός, εφαρµοστός. 
— χυτά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. χυ- (*ghu-), µηδενισµ. βαθµ. τού αρχ. χέω (βλ.λ.), + παραγ. 
επίθηµα -τός, πβ. κ. ρη-τός]. 

χυτοσίδηρος (ο) [1870] {χυτοσιδήρου | χωρ. πληθ.) ΧΗΜ. κράµα σιδήρου και 
άνθρακα σε χαµηλές αναλογίες, το οποίο περιέχει ακόµη µικρές ποσότητες 
πυριτίου και µαγκανίου, παράγεται σε ειδικές υψικαµίνους και 
χρησιµοποιείται για την κατασκευή διαφόρων αντικειµένων ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
µαντέµι ΑΝΤ σφυρήλατος σίδηρος, ελατοσίδηρος. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Gusseisen]. 

χύτρα (η) {δύσχρ. χυτρών} (λόγ.) πήλινο παλαιότ. και µεταλλικό σήµερα 
µαγειρικό σκεύος µε δύο συνήθ. λαβές, που χρησιµοποιείται για το βράσιµο 
των φαγητών: τα φασόλια βράζουν στη ~ ΣΥΝ. κατσαρόλα, (λαϊκ.) τέντζερης- 
ΦΡ. χύτρα ταχύτητας σύγχρονο µαγειρικό σκεύος που σφραγίζεται και 
ανοίγει µε ειδική βαλβίδα για το ταχύτερο µαγείρεµα των φαγητών αλλιώς 
αυτόκλειστο (το). [ΕΤΥΜ αρχ· < θ. χυ- (< *ghu-), µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. χέω 
(βλ.λ.), + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. ρή-τρα]. 

Χ.Φ.∆. (η) Χριστιανική Φοιτητική ∆ράση. 
Χ.Φ.Ε. (η) Χριστιανική Φοιτητική Ένωση. 
χ.χ. χωρίς χρονολογία· για βιβλίο στο οποίο δεν αναγράφεται η χρονολογία 

έκδοσης του. 
χωλ (το) → χολ 
χωλαίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {χώλανα} (λόγ.) ♦ (αµετβ.) 1. είµαι χωλός 

(βλ.λ.), δεν µπορώ να περπατήσω κανονικά: χωλαίνει εκ γενετής ΣΥΝ. (λαϊκ.-
συχνότ.) κουτσαίνω 2. (µτφ.) δεν προχωρώ όσο πρέπει ή δεν λειτουργώ 
κανονικά: στον τοµέα τής έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών 
οι δηµόσιες υπηρεσίες χωλαίνουν || η θεωρία του | ο συλλογισµός του χωλαίνει 
ΣΥΝ. καθυστερώ, βραδυπορώ, καρκινοβατώ, µειονεκτώ ΑΝΤ. προτρέχω, 
πλεονεκτώ ♦ 3. (σπάν.) (µετβ.) κάνω κάποιον κουτσό, του προκαλώ ελάττωµα 
στα πόδια ή/και στο βάδισµα: το ατύχηµα τονχώλανε ΣΥΝ. (λαϊκ.-συχνότ.) 
κουτσαίνω. 

χωλίαµβος (ο) {χωλιάµβ-ου | -ων, -ους) ΜΕΤΡ. ιαµβικός τρίµετρος που έχει τον 
τελευταίο πόδα σπονδείο ή τροχαίο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετρικός, -ή. -ό. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < χωλός + ίαµβος, επειδή είχε σπονδείο αντί ιάµβου στον 
τελευταίο µετρικό πόδα]. 

χωλός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που κουτσαίνει, που δεν µπορεί να βαδίσει 
κανονικά, επειδή έχει ελάττωµα στα πόδια ή επειδή έχει χάσει το ένα ή και τα 
δύο του πόδια: ~ άνθρωπος | παιδί | σκυλί ΣΥΝ. κουτσός, κουτσοπόδης 2. 
(µτφ.) αυτός που παρουσιάζει ελαττώµατα, που δεν είναι τέλειος: ~ εγχείρηµα 
| συλλογισµός | θεωρία ΣΥΝ. ελλιπής, ελαττωµατικός ΑΝΤ. ακέραιος, τέλειος, 
ολοκληρωµένος. — χωλότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µε επίθηµα -λός, χαρακτηριστικό των επιθ. που δηλώνουν 
αναπηρίες (πβ. κ. τυφ-λός, στρεβ-λός). Η λ. είναι αγν. ετύµου παρά τις 
προσπάθειες συνδέσεως της µε το ρ. χαλώ (-άω)]. 

χώµα (το) {χώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το λεπτό στρώµα εδάφους τής γήινης 
επιφάνειας, που αποτελείται από λεπτούς κόκκους, κατ' αντιδιαστολή προς 
τους λίθους και τα πετρώµατα: τα νερά τής βροχής παρέσυραν χώµατα και 
πέτρες || τα παιδιά κυλιούνται στο ~ || το ~ θέλει πότισµα, έχει ξεραθεί- ΦΡ. 
τρώω χώµα | τρώει η µύτη (η µούρη) µου χώµα πέφτω µπρούµυτα στη γη, 
ξαπλώνω στο έδαφος: το άλογο αφήνιασε και έστειλε τον αναβάτη να φάει 
χώµα 2. (ειδικότ.) η οργανική ύλη που προέρχεται από την αποσύνθεση φυτών 
και λοιπών οργανικών ουσιών και χρησιµοποιείται στις καλλιέργειες ή τις 
γλά- 

στρες για τα φυτά: αγοράζω ~ για τις γλάστρες || πλούσιο | φτωχό ~ ΣΥΝ. 
φυτογή, φυτόχωµα 3. (συνεκδ.) η επιφάνεια, το ανώτατο στρώµα τού γήινου 
φλοιού- το έδαφος (βλ.λ.): έπεσε από ψηλά στο - και χτύπησε || κειτόταν στο ~ 
µε τα µάτια ανοιχτά || τον έριξε κάτω στο ~ || ήλθα να προσκυνήσω το άγιο ~ || 
τα άγια ~ τής πατρίδας ΣΥΝ. γη, τόπος· ΦΡ. ας είναι ελαφρύ το χώµα που σε 
σκεπάζει! βλ. λ. ελαφρός 4. (κατ' επέκτ.) τα λεπτότατα τεµάχια εδάφους και 
άλλων σωµάτων που παρασύρονται µε τον αέρα και επικάθονται σε διάφορες 
επιφάνειες: τα παπούτσια µου είναι γεµάτα ~ || βγήκε έξω, για να τινάξει τα ~ 
από τα ρούχα του || έχει καιρό να βρέξει κι έχουµε πνιγεί στο ~ ΣΥΝ. σκόνη, 
κονιορτός 5. (µτφ.) ο τάφος, ο χώρος ταφής: είναι στο ~ έναν χρόνο τώρα || 
«θα πάµε [...] εσύ στο ~ κι εγώ στη φυλακή» (λαϊκ. τραγ.)· ΦΡ. (κάποιον) τον 
τρώει το µαύρο χώµα βλ. λ. τρώγω. — (υποκ.) χωµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χώµα < θ. χω- (τού ρ. χώννυµι «επιχωµατώνω, φράζω», πβ. 
αόρ. χώ-σαί) + παραγ. επίθηµα -µα, πβ. κ. ρήµα. Βλ. λ. χώνω]. 

χωµατένιος, -ια, -ιο -> χωµάτινος 
χωµατερή (η) (λαϊκ.) µεγάλος λάκκος ανοιγµένος στο έδαφος, στον οποίο 

µεταφέρονται απορρίµµατα και γεωργικά προϊόντα που πλεονάζουν και στη 
συνέχεια συµπιέζονται και θάβονται: εκατοντάδες τόνοι πορτοκαλιών θα 
καταλήξουν και φέτος στις ~ ΣΥΝ. σκουπιδότοπος. [ΕΤΎΜ. < χώµα, -ατός + 
επίθηµα -ερός, πβ. κ. τυχ-ερός]. 

χωµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {χωµάτισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) συσσωρεύω 
χώµα, καλύπτω (κάτι) µε χώµα: ~ τον λάκκο | την αυλή ΣΥΝ. επιχωµατώνω. 

χωµατίλα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-καθηµ.) η ιδιάζουσα οσµή χώµατος, ιδ. τού 
νοτισµένου από τη βροχή: όλη την ηµέρα έσκαβαν τους λάκκους κι εµάς µας 
έπνιξε η ~. [ΕΤΥΜ. < χώµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -ίλα, πβ. κ. ψαρ-ίλα]. 

χωµάτινος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που αποτελείται από χώµα ή έχει κα-
τασκευαστεί µε χώµα ή πηλό: ~ κιούπι | γλάστρα | δάπεδο | φούρνος | αγγείο || 
~ δρόµος. Επίσης χωµατένιος, -ια, -ιο. 

χωµατισµός (ο) [µτγν.] 1. η συσσώρευση χώµατος για τον σχηµατισµό 
φράγµατος και το ίδιο το φράγµα που σχηµατίζεται: οι ~ ανακόπτουν την ορµή 
τού νερού ΣΥΝ. επιχωµάτωση, πρόχωµα, ανάχωµα 2. κάθε εργασία εκσκαφής, 
αναµόχλευσης, µετατόπισης και συσσώρευσης χώµατος για την κατασκευή 
τεχνικού έργου: θα χρειαστούν δύο µήνες για να γίνουν οι απαραίτητοι ~, πριν 
θεµελιωθεί το έργο. 

χωµατόδροµος (ο) δρόµος µε επιφάνεια από χώµα, που δεν έχει στρωθεί µε 
άσφαλτο, πλάκες κ.λπ.: κακός | επικίνδυνος | φιδωτός ~. 

χωµατουρνία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η εκτέλεση έργων εκσκαφής, εξορύξεως και 
µεταφοράς χωµάτων κατά την πρώτη φάση τής κατασκευής τεχνικού έργου 
ΣΥΝ. χωµατισµός 2. ο κλάδος τής µηχανικής, που µελετά τους τρόπους 
εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών. — χωµατουργικός, -ή, -ό. 

χωµατουργός (ο) ο εργαζόµενος σε χωµατουργικά έργα, ο εργάτης που 
ασχολείται µε την εκσκαφή, την εξόρυξη, τη µεταφορά και τη διευθέτηση των 
χωµάτων κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου. [ΕΤΥΜ. < χώµα, -ατός + -
ουργός < έργο]. 

χωνάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.-υποκ.) 1. µικρό σε µέγεθος χωνί (βλ.λ.) 2. µικρό 
χωνί από µπισκότο, µέσα στο οποίο τοποθετείται συνήθ. παγωτό 3. (συνεκδ.) 
το παγωτό που έχει την παραπάνω µορφή · 4. ποώ-δες αναρριχώµενο 
διακοσµητικό φυτό µε άνθη σαν χοάνη. 

χώνεµα (το) → χωνεύω 
χώνευση [µτγν.] κ. (καθηµ.) χώνεψη (η) {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} 1. η 

αφοµοίωση από τον οργανισµό των τροφών που περιέχονται στο στοµάχι και 
ο µετασχηµατισµός τους σε θρεπτικές ουσίες- η πέψη: έφαγες βαριά και θα 
έχεις άσχηµη ~ || (ευχή) καλή ~! ΣΥΝ. (λαϊκ.) χωνεµα · 2. (στη µεταλλουργία) 
τήξη των µετάλλων σε ειδική κάµι-νο ΣΥΝ. (λαϊκ.) χωνεµα. 

χωνευτήριο (το) {χωνευτηρί-ου | -ων} 1. µεταλλευτική κάµινος, κα-
τασκευασµένη από πυρίµαχα υλικά, που χρησιµοποιείται για την τήξη και την 
αποκάθαρση των µετάλλων, ιδ. το κατώτερο τµήµα της, εκεί όπου 
συγκεντρίονεται το λειωµένο µέταλλο 2. (κατ' επέκτ.) δοχείο από µέταλλο ή 
πυρίµαχο υλικό, που χρησιµοποιείται στα εργαστήρια για την τήξη ή την 
πύρωση ορισµένων ουσιών 3. (µτφ.) ο χώρος νεκροταφείου, στον οποίο 
φυλάσσονται τα οστά των νεκρών ΣΥΝ. οστεοφυλάκιο 4. ΕΚΚΛΗΣ. δεξαµενή 
εκκλησίας, στην οποία χύνεται το νερό τής κολυµβήθρας 5. (µτφ.) χώρος ή 
τόπος στον οποίο συγχωνεύονται διαφορετικά πράγµατα ή ζουν και 
αφοµοκόνονται πρόσωπα µε διαφορετική εθνική, φυλετική, κοινωνική κ.λπ. 
προέλευση: µετανάστευσε στην Αµερική, το µεγάλο αυτό σύγχρονο ~ λαών και 
πολιτισµών || ~ ανθρώπων | φυλών. Επίσης χωνευτήρι (κυρ. σηµ. 5). [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. χωνευτήριον < χωνεύω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τή-ριον, πβ. κ. 
σκοπευ-τήριον]. 

χωνευτικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που χωνεύεται εύκολα ή που διευκολύνει τη 
χώνευση, τη λειτουργία τής πέψης: το γιαούρτι είναι ~ || ~ νερό | αφέψηµα 
ΣΥΝ. εύπεπτος, ευκολοχώνευτος, ελαφρός ΑΝΤ. δύ-σπεπτος, 
δυσκολοχώνευτος, βαρύς 2. αυτός που σχετίζεται µε την τήξη των µετάλλων 
και τη διοχέτευση τους σε τύπους (καλούπια): ~ καµίνι. — χωνευτικότητα (η). 

χωνευτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (για µέταλλα) αυτός που έχει χυθεί σε καλούπια, που 
δεν έχει σφυρηλατηθεί: ~ χαλκός | χάλυβας ΣΥΝ. χυτός ΑΝΤ. σφυρήλατος 2. 
αυτός που έχει χωθεί, που έχει ενσωµατωθεί στο εσωτερικό ξύλου, τοίχου ή 
άλλου υλικού: ~ κεφαλή βίδας | ντουλάπι | κουζίνα | ηλεκτρική εγκατάσταση. 

χωνεύτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η καταβόθρα (βλ.λ.). 
χωνεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χώνευ-σα κ. -ψα, -τηκα, -µένος κ. χωνεµένος) 

(λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 1. λειώνω µέταλλο σε χοάνη ή ειδική κάµινο: ~ 



χώνεψη 1976 χώρια 
 

χαλκό | χάλυβα | σίδηρο ΣΥΝ. τήκω, χύνω 2. αφοµοιώνω φαγητό, µε-
τατρέπω τροφή σε χρήσιµες για τον οργανισµό ουσίες: δεν µπορώ να 
το χωνέψω το στυφάδο· είναι βαρύ για µένα || το ψάρι χωνεύεται εύ-
κολα ΣΥΝ. αφοµοιώνω 3. (κατ' επέκτ.) εντάσσω (κάτι) µέσα σε (κάτι 
άλλο), το ενσωµατώνω στο περιβάλλον: ~ κεφαλή βίδας στο ξύλο || (κ. 
µτφ.) ~ µια πληροφορία (την αξιοποιώ) ΣΥΝ. προσαρµόζω, χώνω 4. 
(µτφ.) δέχοµαι (κάτι) ως οριστικό, συνειδητοποιώ ότι δεν µπορεί να 
αλλάξει: θα το χωνέψεις, θέλεις δεν θέλεις, ότι έτσι θα γίνει || πρέπει 
να το χωνέψει ότι η κατάσταση άλλαξε ριζικά 5. (αρνητ.-µτφ.) (α) δεν 
δείχνω ανοχή και συµπάθεια, αντιπαθώ (κάποιον): ο δάσκαλος δεν 
µε χωνεύει καθόλου || δεν τους ~ τέτοιους ανθρώπους || αυτοί οι δύο 
δεν χωνεύονται µεταξύ τους ANT. ανέχοµαι, συµπαθώ (β) δυσκολεύο-
µαι να αποδεχθώ (κάτι), δεν µπορώ να εξοικειωθώ στην ιδέα του: δεν 
µπορώ να τη χωνέψω τέτοια αδικία! || ακόµη δεν µπορώ να χωνέψω 
την προσβολή που µου έκανε ♦ (αµετβ.) 6. (για πρόσ.) ολοκληρώνω τη 
λειτουργία τής πέψης: κάτσε πρώτα να χωνέψεις και µετά φεύγεις 7. 
(για ύλες) αποσυντίθεµαι, αλλοιώνεται η σύσταση µου ή απορροφώ-
µαι: η κοπριά έχει χωνέψει (δηλ. έχει αποσυντεθεί και είναι κατάλ-
ληλη για λίπασµα) || χωνεµένο τυρί (αυτό που έχει υποστεί ζύµωση) 
|| (κ. µτφ.) το απόγευµα µε την παλίρροια χωνεύουν τα νερά (χαµη-
λώνει η στάθµη τους) ΣΥΝ. αποσυντίθεµαι, αλλοιώνοµαι, µαζεύω, 
συρρικνώνοµαι 8. (ειδικότ. για καύσιµες ύλες) καταναλώνοµαι εντε-
λώς, γίνοµαι στάχτη: σε λίγη ώρα τα κούτσουρα είχαν χωνέψει || τα 
κάρβουνα χωνεύουν γρήγορα ΣΥΝ. αποτεφρώνοµαι. — χώνεµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. χοανεύω (µε συναίρεση -οα- > -ω-) < χοάνη | χώ-
νη (βλ.λ.)]. 

χώνεψη (η) → χώνευση 
χωνί (το) {χων-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. αντικείµενο σε σχήµα κώνου, που 

διαθέτει µεγάλο άνοιγµα στην κορυφή και στενό στόµιο στη βάση 
έτσι, ώστε να είναι κατάλληλο για µετάγγιση υγρών: βάζω λάδι στο 
δοχείο µε το ~ || γυάλινο | τσίγκινο ~ ΣΥΝ. (λόγ.) χοάνη 2. (κατ' επέκτ.) 
οτιδήποτε έχει παρόµοιο σχήµα 3. (ειδικότ. συνεκδ.) πρόχειρη χάρτι-
νη σακούλα µε παρόµοιο σχήµα για τη µεταφορά φρούτων, λαχανι-
κών κ.λπ.: ο µανάβης µού έβαλε τις µπανάνες σ' ένα ~ 4. (συνεκδ.) ο 
τηλεβόας (βλ.λ.), πρόχειρος ή κανονικός: φώναζε µε το ~ 5. (συνεκδ.) 
κοιλότητα εδάφους µε παρόµοια µορφή, φυσική ή κατασκευασµένη, 
για την ανακοπή τής προέλασης εχθρικού στρατεύµατος. — (υποκ.) 
χωνάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. χωνίον, υποκ. τού αρχ. χώνη | 
χοάνη (βλ.λ.)]. 

χωνοειδής, -ής, -ές [µεσν.] {χωνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) 
αυτός που είναι όµοιος µε χωνί, αυτός που έχει το σχήµα και τη µορ-
φή χωνιού: ~ κοιλότητα | οπή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

χώνω ρ. µετβ. {έχωσα, χώ-θηκα, -(σ)µένος} (λαϊκ.) 1. βάζω (κάτι) βαθιά 
µέσα στο χώµα ή οπουδήποτε αλλού, βυθίζω αντικείµενο µέσα σε 
άλλο αντικείµενο ή πράγµα: έχωσαν πασσάλους γύρω από το χωράφι 
και το έφραξαν || του έχωσε το µαχαίρι στην καρδιά ΣΥΝ. µπήγω, 
µπάζω, βυθίζω ΑΝΤ. βγάζω· ΦΡ. (α) χώνοµαι ή χώνω τη µύτη µου | 
την ουρά µου παντού είµαι πολύ περίεργος, ανακατεύοµαι στις υπο-
θέσεις των άλλων: µερικές φορές γίνεται ενοχλητικός, γιατί χώνει την 
ουρά του παντού ΣΥΝ. φυτρώνω εκεί που δεν µε σπέρνουν (β) (!-για 
άνδρα) τον | τη χώνω συνουσιάζοµαι (γ) (οικ.) τα χώνω (σε κάποιον) 
(i) φέρνω (κάποιον) σε πολύ δύσκολη θέση, ώστε να είναι αµήχανος, 
να µη µπορεί να αντιδράσει (ii) δωροδοκώ 2. (καθηµ.) βάζω, τοποθετώ 
(κάτι) µέσα σε (κάτι άλλο): έχωσε µερικά ρούχα σε µια βαλίτσα κι 
έφυγε || µου 'χώσε ένα νόµισµα στο χέρι | µια καραµέλα στο στόµα 3. 
τοποθετώ (κάτι) µέσα στο έδαφος, σκεπάζω (κάποιον/κάτι) µε χώµα 
ή άλλο υλικό, θάβω: έχωσαν τον θησαυρό στο χώµα, για να µην τον 
βρουν οι αντίπαλοι || τον βρήκαν µισοχωµένο στο χιόνι ΣΥΝ πα-
ραχώνω, θάβω, ενταφιάζω 4. (µτφ.) κρύβω (κάτι) µέσα ή κάτω από 
(άλλο πράγµα): πού έχωσες πάλι τις κάλτσες µου; || έχωσε το πρόσωπο 
του στα χέρια του κι έκλαψε πικρά || έχωσε τις καραµέλες στις τσέπες 
του || έχωσε όλα τα βιβλία της στη ντουλάπα || έχει χωµένα τα λεφτά 
του κάτω απ' το κρεβάτι ΣΥΝ. καταχώνω, καταχωνιάζω 5. (µτφ. για 
πρόσ.) βάζω (κάποιον) φυλακή: τον έχωσαν µέσα για κλοπές || αν 
συνεχίσεις έτσι, σύντοµα θα σε χώσουν µέσα ΣΥΝ. φυλακίζω 6. (µτφ. 
για πρόσ.) τοποθετώ (κάποιον) σε θέση ή πόστο µε πλάγια µέσα: ο 
θείος του τον έχωσε σε µια δουλίτσα' (ειδικότ. το µεσοπαθ. χώνοµαι) 
7. εισέρχοµαι (κάπου), εισδύω: η αλεπού χώθηκε στο κοτέτσι από ένα 
άνοιγµα στον φράχτη || η γάτα χώθηκε κάτω από το αυτοκίνητο || χώ-
θηκε µες στα σκεπάσµατα | µες στα µαξιλάρια ΣΥΝ. µπαίνω, τρυπώ-
νω 8. (κατ' επέκτ.) κρύβοµαι, για να αποφύγω την ανακάλυψη ή/και 
τη σύλληψη: χώσου πίσω από την πόρτα | κάτω από το κρεβάτι, για 
να µη σε δουν 9. (µτφ.) εµπλέκοµαι ή επεµβαίνω (κάπου): µη χώνεσαι 
στα πόδια µου! || χώθηκε µε πανουργία µες στην οικογένεια τους και 
τη διέλυσε ΣΥΝ. αναµειγνύοµαι. — χώσιµο (το). [ETYM. µεσν., από 
τον αόρ. έχωσα τού ρ. χώννυµι, κατά το σχήµα έστρωσα - στρώνω, 
έζωσα - ζώνω. Το µτγν. χώννυµι «επιχωµατώνω, φράζω» είναι 
υστερογενής σχηµατισµός (ως αρχ. µαρτυρούνται άλλοι τ., λ.χ. αόρ. 
χώ-σαι, µέλλ. χώ-σω, παρακ. κέ-χω-σµαι) τού αρχ. άχρηστου ενεστ. 
χόω (πβ. συνθ. προσ-χοΐ) < χους (βλ.λ.) και προέρχεται από τ. *χώσ-νυ-
µι (µε αφοµοίωση), από το θ. τού αορ. χώσαι, που ελήφθη ως 
σιγµόληκτο], 

χώρα (η) {χωρών} 1. τµήµα τής επιφάνειας τής Γης µε καθορισµένη 
έκταση και συγκεκριµένη πολιτική και πολιτειακή οργάνωση- κατοι-
κηµένη περιοχή που διαθέτει κρατική υπόσταση: το πρόβληµα τής 
ανεργίας απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές ~ || ταξίδεψε µε το πλοίο του 
σε ~ µακρινές || αυτή τη στιγµή η ~ χρειάζεται εκλογές | ειρήνη | 
ισχυρή κυβέρνηση || χώρες υποδοχής µεταναστών || απέραντη | αχα-
νής ~ || οι —µέλη τής Ε.Ε. ΣΥΝ. κράτος, πολιτεία 2. (ειδικότ.-συναι-
σθηµατικά) το κράτος στο οποίο γεννιέται κανείς, η πατρίδα του: 

ήταν γενναίοι πολεµιστές και θυσιάστηκαν για τη - τους 3. (συνεκδ.) 
το σύνολο των ανθρώπων που κατοικούν σε µια χώρα: οι οπαδοί του 
φώναζαν: «προχώρα, σε θέλει όλ ' η ~!» || η ~ είναι ανάστατη 4. (γενι-
κά) έκταση γης, τόπος: βρέθηκε σε ~ δύσβατες και επικίνδυνες || άγονη 
~ ΣΥΝ. περιοχή· ΦΡ. (µτφ.) (α) λαµβάνω χώρα συµβαίνω, γίνοµαι, 
πραγµατοποιούµαι: πότε έλαβε χώρα το ατύχηµα; ΣΥΝ. τελούµαι, διε-
ξάγοµαι (β) κατά χώραν επί τόπου, εκεί όπου ανήκει κάτι: οι συ-
µπληρώσεις αυτές πρέπει να τοποθετηθούν στο βιβλίο ~ ΣΥΝ. (λατ.) in 
loco 5. Νέες Χώρες οι περιοχές τής Ελλάδας που ενσωµατώθηκαν 
στο ελληνικό κράτος το 1913 (Ηπειρος, Μακεδονία, νησιά τού Αιγαί-
ου) και των οποίων οι Μητροπόλεις υπάγονται στην Αυτοκέφαλη 
Εκκλησία τής Ελλάδος 6. το κράτος ή η γεωγραφική περιοχή σε σχέ-
ση µε χαρακτηριστικό τους γνώρισµα: Βραζιλία, η ~ τής σάµπας και 
τού καφέ || «επιλέξτε για διακοπές την Ελλάδα, τη ~ των θεών» (δια-
φήµ.) || Ελβετία, η ~ των ρολογιών και τής σοκολάτας || η ~ τού ανα-
τέλλοντος ηλίου | των χρυσανθέµων (η Ιαπωνία) || η ~ τής τουλίπας (η 
Ολλανδία) 7. µεγάλη, πολυάνθρωπη πόλη (κατ' αντιδιαστολή προς την 
ύπαιθρο): (παροιµ.) «κάλλιο κακιά ~ παρά κακό χωριό» (αυτός που 
ζει στην πόλη, ευκολότερα αντιµετωπίζει τα προβλήµατα σε σύγκρι-
ση µε αυτόν που ζει στο χωριό) ΑΝΤ. χωριό, ύπαιθρος 8. (για νησί) το 
κέντρο, η πρωτεύουσα: η - βρίσκεται µακριά από το λιµάνι || λείπει 
στη ~ για δουλειές 9. ΑΝΑΤ. ορισµένο τµήµα τής επιφάνειας τού αν-
θρώπινου σώµατος, που αντιστοιχεί προς τη θέση συγκεκριµένων ορ-
γάνων: νεφρική | κοιλιακή | καρδιακή | εγκεφαλική ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πόλη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Είναι βέβαιο ότι οι λ. χώρα και χώρος απο-
τελούν οµόρριζα, αλλά η µόνη πιθανή υπόθεση υιοθετεί χωρισµό χώ-
ρα και χώ-ρος, οπότε το θ. χω- αντιπροσωπεύει την εκτεταµ.-ετεροι-
ωµ. βαθµ. τού I.E. *ghe- «είµαι κενός, άδειος» (βλ. λ. χήρα). Από την 
άλλη πλευρά, δεν είναι βέβαιο ότι τα µορφήµατα -ρα και -ρος απο-
τελούν παραγ. επιθήµατα (λ.χ. άγ-ρός, εδ-ρα)· θα µπορούσαν ίσως να 
θεωρηθούν τµήµα τής ρίζας, πράγµα που έχει οδηγήσει στην πρότα-
ση περί συνδέσεως µε το ουσ. χορός (βλ.λ., ιδ. τα σχετικά µε τον 
προσδιορισµό τής αρχικής σηµ.). Η φρ. λαµβάνω χώρα είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. avoir lieu]. 

χωραίτης (ο) {χωραϊτών}, χωραΐτισσα (η) {χωραϊτισσών} κάτοικος 
τής πόλης ANT. επαρχιώτης, χωρικός. [ΕΤΥΜ. < χώρα + παραγ. 
επίθηµα -ίτης, πβ. κ. πολ-ίτης]. 

χωρατατζής (ο) {χωρατατζήδες}, χωρατατζού (η) {χωρατατζού-δες} 
πρόσωπο που συνηθίζει να κάνει χωρατά, να λέει αστεϊσµούς: είναι 
πολύ ~ και γι ' αυτό τον θέλουν όλοι στην παρέα. [ETYM. < χωρατό + 
παραγ. επίθηµα -τζής, πβ. κ. πλακα-τζής]. 

χωρατεύω ρ. αµετβ. {χωράτεψα} (λαϊκ.) λέω ή κάνω χωρατά, πειράζω 
(κάποιον) µε λόγια, χειρονοµίες, πράξεις κ.λπ.: τώρα µιλάς σοβαρά ή 
χωρατεύεις; || σύνελθε, σε παρακαλώ, δεν χωρατεύουν µε τόσο 
σοβαρά ζητήµατα ΣΥΝ. αστειεύοµαι, καλαµπουρίζω ΑΝΤ. σοβαρολο-
γώ· ΦΡ (µτφ. για κακές καιρικές συνθήκες) δεν χωρατεύει χρειάζεται 
προσοχή, γιατί µπορεί να προκαλέσει πρόβληµα: το κρύο | ο αέρας | η 
θάλασσα ~. 
[ΕΤΥΜ. < χωραϊτεύω < χωραίτης «κάτοικος χώρας (πόλεως)» < χώρα. 
Παρόµοια σηµασιολ. εξέλιξη εµφανίζει και το επίθ. αστείος (βλ.λ.) < 
άστυ]. r 

χωρατό (το) (λαϊκ.) άκακο πείραγµα, που λέγεται ή γίνεται για να 
προκληθεί γέλιο· αστείο: µην τον πειράζεις αυτόν, δεν καταλαβαίνει 
από χωρατά || µην τα γυρίζεις όλα στο - || κακό | καλό | άγαρµπο | 
έξυπνο ~ ΣΥΝ. καλαµπούρι, (λόγ.) αστεϊσµός, αστειότητα. [ΕΤΎΜ. < 
χωρα[τευ]τό (µε απλολογία), ουδ. τού επιθέτου χωρατευτός < ρ. 
χωρατεύω (βλ.λ.)]. 

χωράφι (το) {χωραφ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) καλλιεργήσιµη γη µικρής 
εκτάσεως, µικρός αγρός: ~ σπαρµένο µε σιτάρι | κριθάρι | βρόµη || το 
καλοκαίρι πηγαίναµε και δουλεύαµε στα ~ || παντρεύτηκε µια κοπέλα 
µε πολλά ~ (µεγάλη κτηµατική περιουσία) || φτωχό | καρπερό | 
πλούσιο | άγονο - ΣΥΝ. αγρός· ΦΡ. µπαίνω στα χωράφια (κάποιου) 
ασχολούµαι µε κάτι που ανήκει στην αρµοδιότητα άλλου. — (υποκ.) 
χωραφάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χωράφιον < αρχ. χώρα + υποκ. επίθηµα -άφιον, πβ. κ. 
ξυρ-άφιον]. 

χωρεπίσκοπος κ. χωροεπίσκοπος (ο) {χωρεπισκόπ-ου | -ων, -ους} 
ΕΚΚΛΗΣ. επίσκοπος που δεν έχει δική του επισκοπή, αλλά διενεργεί 
αρχιερατικές πράξεις εν ονόµατι τού κυρίου επισκόπου (δηλ. τού 
επισκόπου τής πόλης) ή ως αντικαταστάτης του σε συγκεκριµένη 
ύπαιθρο χώρα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < χώρος + επίσκοπος]. 

χώρεσα ρ. → χωρώ 
χωρητικότητα (η) [1812] {χωρ. πληθ.} 1. (α) το σύνολο τού όγκου των 

πραγµάτων που µπορεί να περιλάβει κοίλο σώµα: η - τού βαρελιού 
είναι πεντακόσια λίτρα || τι ~ έχει αυτό το θέατρο | αυτό το λεωφο-
ρείο; (δηλ. πόσους επισκέπτες ή επιβάτες χωράει) || ~ διαύλου επικοι-
νωνιών (ο µέγιστος αριθµός πληροφοριών που µπορούν να µεταδο-
θούν από τον δίαυλο ανά δευτερόλεπτο) || µονάδα χωρητικότητας 
ΣΥΝ. περιεκτικότητα (β) το σύνολο των δεδοµένων που είναι δυνατόν 
να αποθηκευτούν σε ένα µέσο π.χ. δισκέτα, σκληρό δίσκο κ.λπ.: 
σκληρός δίσκος χωρητικότητας 20 GB 2. ΝΑΥΤ. ο κυβισµός των όγκων 
όλων των κλειστών χώρων τού πλοίου (υπολογίζεται σε κόρους): κα-
ράβι χωρητικότητας 20.000 κόρων 3. ΦΥΣ. (για αγωγό ή σύστηµα αγω-
γών) ο λόγος τού ηλεκτρικού φορτίου που µπορεί να αποθηκευτεί σε 
αγωγό ανά µονάδα τού επιβαλλόµενου ηλεκτρικού δυναµικού: ~ πυ-
κνωτή. [ΕΤΥΜ < µτγν. χωρητικός < αρχ. χωρώ (βλ.λ.)]. 

χώρια επίρρ. (λαϊκ.) 1. ξεχωριστά, κατ' ιδίαν όχι µαζί: τον τελευταίο 



χωριανός 1977 χωρίο 
 

καιρό ζουν ~ || βάλε ~ τα πλυµένα από τα άπλυτα ρούχα ΣΥΝ. χωριστά, 
κατά µέρος, ιδιαιτέρως ΑΝΤ. µαζί, από κοινού- ΦΡ. (α) µαζί µιλάµε και 
χώρια καταλαβαινόµαστε δεν συνεννοούµαστε (β) (παροιµ.) όλοι α-
ντάµα κι ο ψωριάρης χώρια για πρόσωπο που το έχουν αποµονώσει οι 
υπόλοιποι ή για όσους παρευρίσκονται σε µια εκδήλωση, προσπάθεια 
κ.λπ., αλλά δεν συµµετέχουν ενεργώς σε αυτήν (γ) και µαζί και χώρια 
και µαζί και χωριστά: πάντρεψε την κόρη της και νοίκιασε διαµέρι-
σµα πλάι της- ζουν - 2. µε εξαίρεση κάποιου (προσώπου, πράγµατος 
κ.λπ.), εκτός από: κουραστήκαµε πολύ, - που γίναµε µούσκεµα από τη 
βροχή || ήµαστε δέκα άτοµα, ~ τα παιδιά ΣΥΝ. πλην, εξόν, πάρεξ, έξω, 
ξέχωρα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. χωρίς (βλ.λ.), κατά τα επιρρ. σε -α, πβ. κ. συνάµα]. 

χωριανός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που κατάγεται από χωριό ή/και κα-
τοικεί σε χωριό (όχι σε κωµόπολη ή πόλη) ΣΥΝ. χωριάτης, χωρικός 2. 
(συχνότ.) αυτός που κατάγεται από το ίδιο χωριό ή/και κατοικεί στο 
ίδιο χωριό µε άλλον/άλλους: συνάντησα εδώ έναν ~ µου και µιλήσα-
µε για τα παλιά ΣΥΝ. συγχωριανός, συντοπίτης, συµπατριώτης, πα-
τριώτης, (εκφραστ.) πατριωτάκι. [ΕΤΥΜ. < χωριό + παραγ. επίθηµα -
ιανός, πβ. κ. παρακατ-ιανός}. 

χωρίατευω ρ. αµετβ. {χωριάτεψα} (λαϊκ.) γίνοµαι χωριάτης ή συ-
µπεριφέροµαι σαν χωριάτης, δηλ. µε αγενή και απολίτιστο τρόπο: να 
είσαι ευγενής, να µη χωριατεύεις ΣΥΝ. χωρίατοφερνω. 

χωριάτης (ο) {χωριατών}, χωριάτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο 
που κατοικεί σε χωριό ή/και κατάγεται από χωριό (κατ' αντιδιαστο-
λή προς τον κάτοικο τής πόλης): η αστυφιλία κάνει τους ~ να εγκα-
ταλείπουν τον τόπο τους και να πηγαίνουν στις πόλεις || (µειωτ.) ένας 
άξεστος ~ είναι και τίποτε άλλο! ΣΥΝ. χωρικός, (σπάν.) χωριανός· ΦΡ 
(παροιµ.) ο χωριάτης κι αν πλουτίσει, το τσαρούχι δεν θ' αφήσει οι 
πολύχρονες συνήθειες δεν εγκαταλείπονται εύκολα 2. (µτφ.) άνθρω-
πος άξεστος, χωρίς καλλιέργεια και εκλεπτυσµένη συµπεριφορά: πή-
γε και παντρεύτηκε έναν ~ και µισό ΣΥΝ. απολίτιστος, ακαλλιέργητος, 
αγροίκος ΑΝΤ. πολιτισµένος, καλλιεργηµένος, εκλεπτυσµένος, ευγενής- 
ΦΡ δώσε θάρρος στον χωριάτη, και θ' ανέβει στο κρεβάτι αν δώσεις 
θάρρος σε πρόσωπο άξεστο ή που δεν έχει αίσθηση των ορίων στις 
ανθρώπινες σχέσεις, θα γίνει ξεδιάντροπος, δεν θα υπολογίζει πια 
κανέναν. Επίσης χωριάτισσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αστείος, άγριος. 
[ΕΤΥΜ, µεσν. < χωριόν (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ιάτης, πβ. κ. αγωγ-ιά-
της]. 

χωριατιά (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. λόγος, πράξη ή συ-
µπεριφορά που ταιριάζει σε χωριάτη, έλλειψη ευγένειας και καλών 
τρόπων: αυτό που έκανε ήταν µεγάλη ~ || τι ~ είναι αυτές που κάνεις; 
ΣΥΝ. αγένεια, απρέπεια, βαναυσότητα, χυδαιότητα, χοντροκοπιά, χο-
ντράδα ΑΝΤ. ευγένεια, ιπποτισµός 2. (περιληπτ.) το σύνολο των χωρι-
κών, οι χωριάτες: στο πανηγύρι µαζεύτηκε όλη η ~. Επίσης χωριατο-
σύνη (σηµ. 1). 

χωριάτικα επίρρ. (λαϊκ.) 1. κατά τον τρόπο των χωρικών 2. µε χωρια-
τιά, δηλ. µε απρέπεια, µε αγένεια: φέρθηκε πολύ -. 

χωριάτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε το χωριό ή τον χωριάτη: 
~ σπίτι | ζωή | ήθη | έθιµα ΑΝΤ. πρωτευουσιάνικος 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που προέρχεται από χωριό, που παράγεται ή κατασκευάζεται 
σε χωριό ή µε τον τρόπο που συνηθίζουν στο χωριό: ~ έπιπλο | ψωµί 
| πίτα | τυρί | αβγά- ΦΡ. (α) σαλάτα χωριάτικη καλοκαιρινή κυρ. σα-
λάτα µε βάση τη ντοµάτα και την προσθήκη τυριού (φέτας), ελιών, 
κρεµµυδιού, πιπεριάς (πράσινης), αγγουριού, λαδιού και ρίγανης (β) 
ψωµί χωριάτικο σφιχτό, καλοζυµωµένο µε σκληρή κόρα ψωµί, κατ' 
αντιδιαστολή προς το λευκό και µαλακό, αφράτο ψωµί (πολυτελείας) 
3. (µτφ.-µειωτ.) αυτός που ταιριάζει σε χωριάτη, δηλ. που χαρακτηρί-
ζεται από έλλειψη καλλιέργειας και εκλέπτυνσης: ~ τρόποι | συµπε-
ριφορά | συνήθεια | φέρσιµο ΣΥΝ. άξεστος, αγροίκος, ακαλλιέργητος 
ΑΝΤ. καλλιεργηµένος, ευγενής, εκλεπτυσµένος. 

χωριατόπουλο (το) {χωρ. γεν. πληθ.}, χωριατοπούλα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) νεαρός χωρικός, παιδί που κατάγεται από χωριό ή/και 
κατοικεί σε χωριό: ώς το τέλος του παρέµεινε το µικρό ~, που πήγε 
στην πόλη για να πλουτίσει. Επίσης χωριατόπαιδο (το). [ΕΤΥΜ. < 
χωριάτης + λεξικό επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

χωριατόσπιτο (το) (λαϊκ.) 1. χωριάτικο σπίτι, η κατοικία τού χωρικού 
ΣΥΝ. αγροτόσπιτο 2. (κατ' επέκτ.) µικρό και φτωχικό σπίτι, πενιχρή 
κατοικία: γεννήθηκε σ' ένα ~. 

χωριατοσύνη (η) → χωριατιά 
χωρίατοφερνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.-κακόσ.) 

µοιάζω µε χωριάτη, συµπεριφέροµαι σαν χωριάτης· υιοθετώ άξε-
στους τρόπους και συµπεριφορά: όµορφη κοπέλα, αλλά χωριατοφέρ-
νει ΣΥΝ. χωριατεύω. 

χωρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χώρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. βάζω 
(κάτι) χωριστά, σε απόσταση από (κάτι) άλλο: ~ τα όσπρια από τα ζυ-
µαρικά και τα βάζω σε άλλο ράφι || ~ τα λευκά από τα χρωµατιστά || ~ 
τα πρόχειρα ρούχα από τα καλά 2. (ειδικότ.) διακρίνω τα όµοια από 
τα ανόµοια: ~ την ήρα από το σιτάρι | τους αµνούς από τα ερίφια 
(διαχωρίζω τους µεν από τους δε, τους καλούς από τους κακούς) 
ΣΥΝ. διαχωρίζω, ξεχωρίζω, διαστέλλω ΑΝΤ. σµίγω, συνενώνω 3. (µτφ.) 
αποµακρύνω (κάποιον) από άλλον (µε τον οποίο υπάρχει στενός ψυ-
χικός δεσµός): οι δυο τους είναι τόσο δεµένοι, που κανείς δεν µπορεί 
να τους χωρίσει 4. λειτουργώ ως χώρισµα, ως στοιχείο που δεν επι-
τρέπει την επικοινωνία ανάµεσα σε δύο πλευρές, περιοχές, χώρες 
κ.λπ.: ΤΟ τείχος τού Βερολίνου χώριζε τον δυτικό από τον ανατολικό 
τοµέα || ο Έβρος είναι ένα φυσικό σύνορο, που χωρίζει την Ελλάδα 
από την Τουρκία || ένας ολόκληρος ωκεανός µε χωρίζει από την πα-
τρίδα µου || τα δυο κτήµατα τα χώριζε ένας φράχτης || µας χωρίζει 
άβυσσος || τις δυο οικογένειες χωρίζει άσβεστο µίσος 5. διχάζω, προ- 

καλώ αντιθέσεις: η δίκη χώρισε τη µικρή κοινωνία τού χωριού στα 
δύο || ο εµφύλιος χώρισε τη χώρα στα δύο 6. (ειδικότ. για πρόσωπα 
που καβγαδίζουν ή/και χειροδικούν) µπαίνω ανάµεσα τους και απο-
µακρύνω τον έναν από τον άλλον: πήγε να τους χωρίσει, αλλά έφαγε 
κι αυτός ξύλο! || αν αρχίσουν να τσακώνονται, ποιος τους χωρίζει! 7. 
διασπώ (κάτι ενιαίο) σε µέρη που διακρίνονται µεταξύ τους: δεν µπο-
ρείς να χωρίσεις το σώµα από την ψυχή || ~ ένα σύνθετο σώµα στα 
συστατικά του | ένα βαγόνι από τον συρµό | µια λέξη σε συλλαβές 
ΣΥΝ. διασπώ 8. (ειδικότ.) διαιρώ σε µέρη, µοιράζω: πριν πεθάνει, χώρισε 
την περιουσία του στα παιδιά του, για να µην υπάρξουν αντιδικίες || ~ 
το γλυκό σε κοµµάτια || χώρισαν τη γη σε µικρούς κλήρους και τη 
µοίρασαν στους ακτήµονες || ~ τη σελίδα σε στήλες || ~ το τετράδιο 
στη µέση || ~ τα µαλλιά στη µέση | στο πλάι (κάνω χωρίστρα) ΣΥΝ. 
µοιράζω, διαµοιράζω, κατανέµω ΑΝΤ. ενώνω, συνενώνω 9. διαλύω τον 
γάµο, ζητώ και παίρνω διαζύγιο (από κάποιον): τον παντρεύτηκε και 
έπειτα από δύο µήνες τον χώρισε || γιατί χώρισες τη γυναίκα σου; || 
είµαι χωρισµένος (διαζευγµένος)- ΦΡ. χωρίζω τα τσαννάκια µου (µε 
κάποιον) βλ. λ. τσαννάκι 10. ΦΙΛΟΛ. (λόγ.) χωρίζοντες (οι) 
γραµµατικοί τής Αλεξανδρινής Εποχής, που απέδιδαν την Ιλιάδα και 
την Οδύσσεια όχι στον Όµηρο, αλλά σε δύο διαφορετικούς ποιητές ♦ 
(αµετβ.) 11. τίθεµαι σε απόσταση, διαχωρίζοµαι από (κάποιον/κάτι): 
τα µαλλιά µου χωρίζουν στη µέση || λίγο πριν από τις εκβολές, το πο-
τάµι χωρίζει στα δύο και σχηµατίζει δέλτα ΣΥΝ. αποµακρύνοµαι, ξε-
χωρίζω ΑΝΤ. σµίγω, ενώνοµαι, συνενώνοµαι, συνδέοµαι 12. (για πρόσ.) 
παύω να είµαι µαζί µε κάποιον, τον αφήνω και φεύγω: χθες το βράδυ 
χωρίσαµε πολύ αργά- ΦΡ. (εδώ) χωρίζουν οι δρόµοι (µας | σας | 
τους) (i) θα ακολουθήσουµε διαφορετική κατεύθυνση (γιατί µένουµε 
σε διαφορετικές περιοχές) (ii) (µτφ.) λήγει σε αυτό το σηµείο η συ-
νεργασία (κάποιων) και ο καθένας ακολουθεί τον δικό του δρόµο 
ΣΥΝ. αποχωρίζοµαι, αποµακρύνοµαι, ξεχωρίζω 13. (κατ' επέκτ.) δια-
κόπτω συνεργασία ή συνεταιρισµό: τόσα χρόνια συνέταιροι και τώρα 
χωρίζουν 14. (κατ' επέκτ.) παίρνω διαζύγιο ή διακόπτω αισθηµατική 
σχέση: ας χωρίσουµε σαν φίλοι || η γυναίκα µου είπε ότι θέλει να 
χωρίσουµε ΣΥΝ. (για αισθηµατικό δεσµό) τα χαλάω 15. αποσπώ-µαι 
από κάτι µε το οποίο είµαι ενωµένος: και τότε χωρίστηκε ο ουρανός 
από τη θάλασσα και τη γη || τα δύο σώµατα είναι συναρµολογούµενα 
και χωρίζονται εύκολα το ένα από το άλλο- (µεσοπαθ. χωρίζοµαι) 16. 
διαιρούµαι: προς τις εκβολές του ο ποταµός χωρίζεται στα δύο || µετά 
τον πόλεµο η Γιουγκοσλαβία χωρίστηκε σε µικρότερα ανεξάρτητα 
κράτη || χωρίστηκαν σε οµάδες και άρχισαν να παίζουν µεταξύ τους 
17. παύω να είµαι µαζί µε (κάποιον): µας φθονούν και θέλουν να 
χωριστούµε || χωριστήκαµε αργά το βράδυ µετά την ταβέρνα. — 
χωρισιά (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω, καταχωρίζω. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
επίρρ. χωρίς (βλ.λ.)]. 

χωρικός1, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το χωριό: - σπίτι | ήθη | 
έθιµα ΣΥΝ. χωριάτικος, αγροτικός 2. αυτός που σχετίζεται µε χώρα: -
ύδατα (η αιγιαλίτιδα ζώνη κράτους) 3. (ειδικότ. για πρόσ.) χωρικός 
(ο), χωρική (η) κάτοικος χωριού ΣΥΝ. (κακόσ.) χωριάτης | χωριάτισσα 
ΑΝΤ. αστός | αστή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αστείος, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. χώρα]. 

χωρικός2, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον χώρο: ~ διάσπαση | κα-
µπύλη. 

χωριό (το) 1. αγροτικός ή ποιµενικός οικισµός που αποτελείται από 
λίγα σπίτια και έχει πληθυσµό µικρότερο από την πόλη και την κω-
µόπολη: στην επαρχία µας υπάρχουν δύο πόλεις και πολλά ~ || κοί-
ταζε τα κάτασπρα ~ που ήταν σκαρφαλωµένα στα ριζά τού βουνού-ΦΡ. 
(α) κάνω χωριό (µε κάποιον) µπορώ να συνεννοηθώ ή να συµβιώσω 
(µε κάποιον): είναι τόσο διαφορετικοί χαρακτήρες, που όλοι ανα-
ρωτιούνται πώς θα κάνουν χωριό οι δυο τους || εµείς δεν κάνουµε 
χωριό, πρέπει να χωρίσουµε (β) γίναµε από δυο χωριά (χωριάτες) ήλ-
θαµε σε διάσταση, καβγαδίσαµε και διακόψαµε τις επαφές µας (γ) 
(παροιµ.) χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει βλ. λ. κολαούζος 
(δ) (παροιµ.) κακό χωριό τα λίγα σπίτια | µικρό χωριό, µεγάλη ζήλια 
στις κλειστές κοινωνίες ή γενικότ. στις ολιγάριθµες κοινωνικές οµά-
δες αναπτύσσονται πιο εύκολα αντιζηλίες και έντονες αντιπάθειες 
(ε) από χωριό (i) από επαρχία και κατ' επέκτ. από φυσικό περιβάλλον 
(για να δηλωθεί η καλή ποιότητα και τα αγνά υλικά): πρέπει να δο-
κιµάσεις τις χυλοπίτες- είναι ~ || µου έφεραν αβγά ~ (ii) για να δη-
λωθεί-η επαρχιώτικη προέλευση, ιδ. όταν κάποιος αγνοεί κάτι: εγώ 
δεν ξέρω τίποτα, είµαι ~· ρώτα κανέναν άλλον || όλοι ~ είµαστε- πόσοι 
είναι οι βέροι Αθηναίοι; (στ) µεγάλο χωριό (ως χαρακτηρισµός για 
πόλεις, των οποίων οι περισσότεροι κάτοικοι είναι αστοί µε 
επαρχιώτικη καταγωγή· συχνός χαρακτηρισµός για την Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη (ζ) έτσι κάνετε στο χωριό σου; σε περιπτώσεις στις 
οποίες έχει κανείς ανάρµοστη συµπεριφορά (η) ο καλύτερος τού χω-
ριού για πρόσωπο που βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση σε δε-
δοµένη περίσταση σε σχέση µε τους άλλους (θ) αιολικό χωριό βλ. λ. 
αιολικός 2. (συνεκδ.) το σύνολο τών κατοίκων τού παραπάνω οικι-
σµού, οι χωρικοί: όλο το ~ κατέβηκε να τον υποδεχθεί || τα νέα κυ-
κλοφόρησαν αµέσως και τα έµαθε όλο το ~ 3. (στον καθηµερινό λό-
γο) η ιδιαίτερη πατρίδα, ο τόπος καταγωγής: από ποιο ~ είσαι; — 
(υποκ.) χωριουδάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, πόλη, συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. χωρών (µε καταβιβασµό τόνου και συνίζηση) < αρχ. 
χωρίον (βλ.λ.) στη σηµ. «αγροτική περιοχή, περιφραγµένη ιδιοκτη-
σία»]. 

χωρίο (το) (λόγ.) απόσπασµα γραπτού κειµένου, το οποίο διαθέτει συ-
νήθ. αυτοτελές νόηµα: διαβάζω ένα - από τον Πλάτωνα | από το ευ-
αγγέλιο τού Ματθαίου ΣΥΝ. περικοπή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή, πα-
ρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χωρίον, υποκ. των χώρα | χώρος]. 



χωρίς 1978 χώρος 
 

χωρίς πρόθ.· δηλώνει: 1. έλλειψη, στέρηση, απουσία (+αιτ.): προσπάθησε - 
αποτέλεσµα || έτσι που πας, θα µείνεις - φίλους || άνθρωπος -φαντασία || ζωή ~ 
συγκινήσεις || άτοµο ~ αισθήµατα || συµπεριφέρονται - αιδώ | ~ ντροπή || η 
απόφαση πάρθηκε ~ συζήτηση || µου επιτέθηκε στα καλά καθούµενα, - λόγο | ~ 
λόγο κι αιτία | ~ αιτία κι αφορµή || είναι τρελός, ~ αµφιβολία! || - υπερβολή, 
µπορεί να φάει ένα ολόκληρο αρνί στην καθισιά του! ΣΥΝ. (λόγ.) άνευ 2. 
εξαίρεση, αφαίρεση, παράλειψη (+αιτ., +να): µια πορτοκαλάδα ~ ανθρακικό 
παρακαλώ || είναι τρεις, ~ τον Ηλία || έφυγε - να µου πει ένα «γεια»! 3. 
προϋπόθεση, αναγκαία συνθήκη για να γίνει κάτι (+αιτ., +να): ~ εσένα, η 
επιχείρηση θα φαλιρίσει || ~ να έρθει, δεν µπορώ να στρώσω τραπέζι. (Βλ. κ. λ. 
χώρια). (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ., µε επίθηµα -ις (πβ. κ. µόλ-
ις, µέχρ-ις), < χώρ-α | χώρ-ος (βλ. λ. χώρα), που αρχικώς δήλωνε την 
τοποθέτηση ενός αντικειµένου χωριστά από τα άλλα και, συνεπώς, την 
έλλειψη, τη στέρηση]. χωρισιά (η) → χωρίζω 
χώρισµα (το) [µτγν.] {χωρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η πράξη µε την οποία 

χωρίζει κανείς κάτι από κάτι άλλο: το ~ τής γης | τού ζευγαριού ΣΥΝ. 
χωρισµός, (λαϊκ.) χωρισιά, αποχωρισµός ANT. ένωση, συνένωση 2. (συνεκδ.) 
το τµήµα µεγαλύτερου χώρου που αποµονώνεται µε κάποιον τρόπο και 
προορίζεται για ειδική χρήση: στην άκρη τής καµπίνας υπήρχε ένα - για ντους 
|| τα γραφεία ήταν εγκατεστηµένα σε ειδικά - στο πίσω µέρος τής αίθουσας 
ΣΥΝ. διαµέρισµα 3. τοίχος, σανίδωµα ή κατασκεύασµα από οποιοδήποτε 
υλικό, µε το οποίο χωρίζεται ένας χώρος σε άλλους µικρότερους: η αίθουσα 
είχε διαιρεθεί µε πρόχειρα ξύλινα ~ || τούβλινο | πλαστικό | γυάλινο ~|| ~ 
διαµερίσµατος | ντουλάπας | κιβωτίου. — (υποκ.) χωρισµατάκι (το). 

χωρισµός (ο) [αρχ.] 1. η πράξη µε την οποία χωρίζει κάποιος ή κάτι από 
άλλο(ν): ο - των παιδιών που µαλώνουν ΣΥΝ. χώρισµα, αποχωρισµός, 
απόσπαση, ξεχώρισµα ΑΝΤ. σµίξιµο, ένωση, συνένωση, σύνδεση 2. (ειδικότ.) 
η διαδικασία κατά την οποία διακρίνει κανείς τα όµοια από τα ανόµοια: ο - 
των βιβλίων σε κατηγορίες || ο ~ των γραµµατοσήµων κατά χώρα προελεύσεως 
ΣΥΝ. ξεχώρισµα, διαχωρισµός, διάλεγµα, ξεδιάλεγµα, διαλογή 3. (ειδικότ.) ο 
διαχωρισµός πράγµατος, αντικειµένου κ.λπ. σε τµήµατα, η διαίρεση του σε 
µέρη ή οµάδες: ο ~ τής γης | τής περιουσίας | µιας περιοχής σε σφαίρες 
επιρροής ΣΥΝ. κατανοµή, διανοµή, µοιρασιά, µοίρασµα 4. λύση εµπορικής 
συνεργασίας ή συνεταιρισµού ΣΥΝ. διάλυση 5. (α) η διακοπή ερωτικής 
σχέσης ή η διάλυση γάµου, η λήψη διαζυγίου και συνεκδ. το ίδιο το διαζύγιο: 
έτσι που πάνε, θα φτάσουν στον - || από τον ~ τους και µετά δεν έχουν 
ξανασυναντηθεί (β) ΝΟΜ. (παλαιότ.) χωρισµός από κοίτης και τραπέζης η 
αναστολή τής υποχρέωσης των συζύγων να συµβιώνουν µε δικαστική 
απόφαση. 

χωριστά επίρρ. 1. ξεχωριστά, όχι µαζί: πήγαµε - στην εκδήλωση || τον τελευταίο 
καιρό ζουν ~ ΣΥΝ. χώρια, (λόγ.) κατ' ιδίαν ΑΝΤ. µαζί, από κοινού 2. εκτός 
από, µε την εξαίρεση (κάποιου πράγµατος): έκανα πολλά έξοδα, ~ ο 
προσωπικός µου κόπος ΣΥΝ. χώρια, πλην, εξόν, ξέχωρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εκατέρωθεν. 

χωριστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον χωρισµό ή είναι υπαίτιος 
χωρισµού: ~ πόλεµος | κίνηµα (πολιτικό ή/και στρατιωτικό κίνηµα που 
αποβλέπει στην αυτονόµηση περιοχής από τη χώρα στην οποία υπάγεται) 
ΣΥΝ. διασπαστικός, διαιρετικός, ανθενωτικός ΑΝΤ. ενωτικός, συνδετικός. — 
χωριστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

χωριστός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει χωριστεί από κάποιον, που υπάρχει ή 
βρίσκεται χωριστά, µη κοινός: ~ είσοδος για το προσωπικό | κρεβάτια | 
λογαριασµοί | καριέρα | τµήµα | θέµα || αυτό θα πρέπει να γραφτεί σε ~ χαρτί || 
οι δύο συνθήκες θα υπογραφούν σε ~ ηµεροµηνίες ΣΥΝ. ιδιαίτερος, ξεχωριστός, 
µεµονωµένος ΑΝΤ. αχώριστος, ενωµένος, συνδεδεµένος, αδιαίρετος, 
αξεχώριστος 2. (σπανιότ.) αυτός που ξεχωρίζει, που διακρίνεται από 
άλλον/άλλους: «µέσα στον κόσµο χωριστή, µέσα σε τόσες µία...» (Κ. Παλαµάς) 
ΣΥΝ. ξεχωριστός, εκλεκτός ΑΝΤ. κοινός, συνηθισµένος. 

χωρίστρα (η) {δύσχρ. χωριστρών} (λαϊκ.) 1. το χτένισµα που γίνεται µε 
διαχωρισµό των µαλλιών σε δύο µέρη: κάνω - στη µέση | στο πλάι 2. (συνεκδ.) 
η γραµµή που διαχωρίζει τα µαλλιά τού κεφαλιού σε δύο µέρη: ίσια | στραβή 
~. — (υποκ.) χωριστρούλα (η). [ΕΤΥΜ. < χωρίζω + παραγ. επίθηµα -τρα (πβ. 
κ. ποτίσ-τρα)]. 

χώρο- κ. χωρό- κ. χωρ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σχετίζονται: 1. µε την έννοια τού χώρου: χωρο-θέτηση, (ΦΥΣ.) χω-ρό-χρονος, 
χωρ-επίσκοπος 2. µε εδαφική έκταση: χωρο-µετρώ, χωρο-στάθµηση 3. µε τη 
διάταξη των οικοδοµηµάτων µέσα στον χώρο: χω-ρο-ταξία. 
[ETYM. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. χωρο-φιλώ, µτγν. 
χωρο-βατώ, χωρο-µετρώ), που προέρχεται από τα αρχ. χώρος και χώρα 
(αναλόγως σηµασίας)]. 

χωροβάτης (ο) {χωροβατών} τοπογραφικό όργανο που χρησιµοποιείται για τον 
καθορισµό υψοµετρικών διαφορών, αποτελείται από διόπτρα µε αλφάδι και 
στηρίζεται σε τρίποδα. [ΕΤΎΜ. µτγν. < χώρος + -βάτης < βαίνω]. 

χωρογραφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) γενική περιγραφή χώρας ή περιοχής και 
ιδ. τής µορφολογίας τού εδάφους της µε τα βουνά, τις πεδιάδες, τους 
ποταµούς κ.λπ. ΣΥΝ. τοπογραφία. — χωρογραφικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

χωροδεσπότης (ο) [1836] {χωροδεσποτών} (λόγ.) δεσπότης χώρας ή περιοχής, 
άρχοντας και κυρίαρχος φέουδου ή τιµαρίου ΣΥΝ. φεουδάρχης, τιµαριώτης, 
αφέντης. 

χωροδιάπλαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) η διαµόρφωση ενός χώρου 
βάσει σχεδίου. 

χωροδικτύωµα (το) {χωροδικτυώµ-ατος | -ατα, -άτων} µεγάλο σκέ- 

παστρο από µεταλλικό πλέγµα: τα διόδια στις εθνικές οδούς καλύπτονται µε 
χωροδικτυώµατα. 

χωροεπισκοπος (ο) → χωρεπίσκοπος 
χωροθέτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο καθορισµός τής ακριβούς 

θέσεως και των ορίων συγκεκριµένου χώρου: ~ χώρων υγειονοµικής ταφής 
απορριµµάτων || η ~ ενός ακινήτου. — χωροθε-τώρ. {-είς...}. [ETYMi < 
χωροθετώ < χώρος + -θετώ (βλ. λ. θέτω)]. 

χωροµετρία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η καταµέτρηση τής επιφάνειας τού 
εδάφους µε τη χρήση ειδικών οργάνων για τον προσδιορισµό τού εµβαδού και 
την οριοθέτηση αγροτικών κτηµάτων και οικοπέδων: ~ περιοχής || αθέµιτη - (η 
σχεδιαγράφηση δρόµων, λιµανιών, στρατιωτικών εγκαταστάσεων κ.λπ., που 
γίνεται χωρίς άδεια τής αρµόδιας αρχής) ΣΥΝ. χωροµέτρηση 2. ο 
επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο του την καταµέτρηση εδαφών 
και την αναπαράσταση αυτών σε σµίκρυνση (υπό κλίµακα) πάνω σε χαρτί 
(τοπογραφικό διάγραµµα). Επίσης χωροµέτρηση [1875] (σηµ. 1). —
χωροµέτρης (ο) [µτγν.], χωροµετρικός, -ή, -ό [1851]. 

χωροµετρώ ρ. µετβ. [µτγν.] {χωροµετρείς... | χωροµέτρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} καταµετρώ χώρο ή περιοχή, υπολογίζω µε τα κατάλληλα όργανα το 
εµβαδόν τής επιφανείας µιας έκτασης γης και µεταφέρω τα δεδοµένα µε 
σµίκρυνση σε χάρτη: το νησί δεν έχει ακόµη χωροµετρηθεί. 

χωρονοµία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η διανοµή καλλιεργήσιµων εκτάσεων σε 
ακτήµονες αγρότες. — χωρονοµικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

χώρος (ο) 1. (α) (γενικά) το πλαίσιο (τοπικό, φυσικό, κοινωνικό) µέσα στο 
οποίο υπάρχει ή/και δρα (κάποιος/κάτι): το υγρό στοιχείο είναι ο φυσικός - των 
ψαριών || ο ~ εδώ δεν είναι κατάλληλος για τέτοια συζήτηση || το σπίτι τους δεν 
είναι κατάλληλος ~ για να µεγαλώσει ένα παιδί || ο ιδιωτικός και οικογενειακός 
- είναι απαραβίαστος ΣΥΝ. τόπος, περιβάλλον (β) (ειδικότ.) περιοχή ή τµήµα 
περιοχής: ανοικτός | κλειστός | περιορισµένος ~ || αγαπώ τις ελεύθερες εκτάσεις 
και τους ανοιχτούς ~ || τα βουνά τής Μοντάνας είναι ιερός ~ για τους Ινδιάνους 
Σιού' ΦΡ. (α) δηµόσιος χώρος περιοχή πόλεως (λ.χ. δρόµοι, πλατείες, πάρκα 
κ.λπ.) όπου κινούνται και έχουν ελεύθερη πρόσβαση πολλοί άνθρωποι, καθώς 
και το κτήριο κάθε δηµόσιας υπηρεσίας: εδώ είναι - και δεν µπορείς να 
συµπεριφέρεσαι σαν να είσαι στο σπίτι σου ΑΝΤ. ιδιωτικός, προσωπικός χώρος 
(β) αρχαιολογικός χώρος βλ. λ. αρχαιολογικός 2. κενό διάστηµα, τµήµα 
ευρύτερου συνόλου, το οποίο δεν καταλαµβάνεται από (κάποιον/κάτι): δεν 
υπάρχει άλλος ~ στο σπίτι | στο γραφείο || βρήκα λίγο - στο αυτοκίνητο, για να 
βάλω τα πράγµατα σου || εκεί όπου πήγαµε, δεν υπήρχε ~ να σταθείς || το 
λεωφορείο διαθέτει αρκετό - για καθήµενους, αλλά όχι και για όρθιους || δεν 
έχουµε αρκετό ~, για να βάλουµε και άλλα θρανία || λόγω ελλείψεως χώρου το 
ρεπορτάζ θα δηµοσιευθεί αύριο· ΦΡ. (α) κάνω χώρο δηµιουργώ ελεύθερο ένα 
διάστηµα τοπικό, ώστε να χωρέσει (κάποιος/κάτι): κάνε λίγο χώρο δίπλα σου, 
να καθίσω κι εγώ (β) ανοίγω χώρο δηµιουργώ ελεύθερο διάστηµα: άνοιξαν 
χώρο στην εξέδρα για τον οµιλητή (γ) αφήνω χώρο επιτρέπω να µείνει 
ελεύθερο, µη κατειληµµένο ένα διάστηµα τοπικό: δεν άφησαν ~ να παρκάρει 
κανένας άλλος || η αµυνόµενη οµάδα αφήνει χώρο στην αντίπαλη στο κέντρο τού 
γηπέδου ΣΥΝ. τόπος, µέρος 3. (ειδικότ.) έκταση εδάφους, θάλασσας ή αέρα µε 
συγκεκριµένη λειτουργία: φύτεψαν δέντρα στον ακάλυπτο ~ τής πολυκατοικίας 
|| ~ αθλοπαιδιών | κυνηγιού | πρασίνου (έκταση δενδροφυτευµένη ή σπαρµένη 
µε χλόη εντός οικισµού) | στάθµευσης | ελλιµενισµού των πλοίων ΦΡ. ΝΟΜ. (α) 
εθνικός εναέριος χώρος ο εναέριος χώρος που ορίζεται από τα γεωγραφικά 
σύνορα κράτους και υπάγεται στην κυριαρχία του: παραβιάσεις τού εθνικού 
εναερίου χώρου από αεροπλάνα τής γείτονος χώρας ΣΥΝ. µέρος, τόπος, 
διάστηµα (β) ζωτικός χώρος βλ. λ. ζωτικός (γ) ΑΘΛ. αγωνιστικός χώρος το 
γήπεδο· η οριοθετηµένη έκταση µέσα στην οποία αγωνίζονται οι αθλητές, κυρ. 
στα οµαδικά αθλήµατα: οι οµάδες εµφανίστηκαν µαζί στον ~ || η µπάλα βγήκε 
εκτός αγωνιστικού χώρου 4. (ειδικότ.) καθένα από τα τµήµατα, από τα οποία 
αποτελείται κατοικία ή όχηµα: το σπίτι µας έχει µεγάλους | µικρούς | άνετους - 
ΣΥΝ. δωµάτιο, διαµέρισµα 5. (ειδικότ.) στεγασµένη ή µη έκταση, κτίσµα ή 
τµήµα κτίσµατος που προορίζεται για συγκεκριµένη δραστηριότητα: ο 
δηµοφιλής τραγουδιστής αναζητεί - για χειµερινές συναυλίες || ο θεατρικός 
όµιλος τής πόλης µας απέκτησε δικό του -, για να παρουσιάζει τις παραστάσεις 
του || σε έναν καλαίσθητο και ζεστό ~ µουσικής και κεφιού µεταµόρφωσαν τον 
παλιό στάβλο δύο νέοι επιχειρηµατίες || - αναψυχής | εργασίας || οι - υγιεινής τού 
νοσοκοµείου || ~ αναµονής- ΦΡ. (α) ιερός χώρος /χώρος λατρείας ναός και 
γενικά κάθε σηµείο, αίθουσα, κτήριο όπου τελούνται θρησκευτικές τελετές (β) 
πανεπιστηµιακός χώρος το κτήριο τού πανεπιστηµίου και η περιοχή που 
ανήκει σε αυτό: στον - ισχύει το πανεπιστηµιακό άσυλο 6. οποιαδήποτε έκταση 
που µπορεί να γίνει αισθητή µέσα από τις διαστάσεις της (µήκος, πλάτος, 
ύψος): ο ~ γύρω από το σπίτι || στην εξοχή υπάρχει πολύς ~, για να παίξουν τα 
παιδιά || κινούµαι στον ~ || ένας χορευτής πρέπει να έχει αίσθηση τού ~, για να 
κινείται σωστά στη σκηνή || όταν δεν έχει κανείς αίσθηση τού ~, είναι εύκολο να 
χάσει τον προσανατολισµό του 7. (ειδικότ.) η τρισδιάστατη έκταση, την οποία 
καταλαµβάνει κάθε υλικό σώµα: ο ~ τού σπιτιού | τού αυτοκινήτου | τού 
ψυγείου | τής βιβλιοθήκης ΣΥΝ. όγκος, διαστάσεις· ΦΡ. πιάνω χώρο 
καταλαµβάνω έκταση (σε ύψος, πλάτος, µήκος): αυτή η βιβλιοθήκη πιάνει πολύ 
χώρο 8. ΦΥΣ. η τρισδιάστατη και χωρίς όρια έκταση, µέσα στην οποία 
βρίσκονται και κινούνται τα ουράνια σώµατα, ο κόσµος όλος: κοσµικός | 
συµπαντικός — || ο Αϊνστάιν συσχέτισε τον - µε τον χρόνο (βλ. λ. χωρόχρονος) 
ΣΥΝ. σύµπαν, άπειρο 9. (µτφ.) τοµέας τής επιστήµης ή τής ανθρώπι- 
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νης δραστηριότητας: νέα προβλήµατα ανακύπτουν στον ~ τής παι-
δείας | τής οικονοµίας || αυτό ανήκει στον ~ τής ιατρικής || από πολι-
τικής απόψεως ανήκει στον ~ τού κέντρου || στον δικό µας επαγγελ-
µατικό - δεν έχουν παρατηρηθεί κρούσµατα κερδοσκοπίας || επιχει-
ρηµατικός | πολιτικός | ακαδηµαϊκός | καλλιτεχνικός ~ ΣΥΝ. περιοχή, 
κλάδος 10. ΦΙΛΟΣ, (α) θεµελιώδης έννοια που συσχετίζεται και συν-
δέεται άµεσα µε τον χρόνο (βλ. λ. χωρόχρονος), συναποτελώντας µε 
αυτόν τις δύο ιδιότητες τής εξωτερικότητας σε σχέση µε τη σκέψη· η 
έννοια τού χώρου προσδιορίζει µια αντικειµενική και καθολική µορ-
φή τής ύπαρξης καν εκφράζει την τάξη κατά την οποία συνυπάρχουν 
τα αντικείµενα και τα συστήµατα τού πραγµατικού κόσµου, καθώς 
και τη θέση, τις διαστάσεις, το µέγεθος, την έκταση και τις αποστά-
σεις τους (β) (στον Καντ) ο χώρος και ο χρόνος αποτελούν τις a priori 
µορφές τής αντιληπτικής ικανότητας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
1ETYM. < αρχ. χώρος, που συνδ. µε το ουσ. χώρα (βλ.λ.), από το οποίο 
διαχωρίστηκε σηµασιολογικώς, εκφράζοντας κυρ. τον συγκεκριµένο 
χώρο (όχι όµως τόσο ώστε να υπάρχει επικάλυψη µε το αρχ. τόπος), 
την έκταση στην οποία διαδραµατίζονται συγκεκριµένα γεγονότα, o 
όρ. τής φυσικής αποδίδει το γαλλ. espace, ενώ η σηµ. «τοµέας (επι-
στήµης κλπ.)» αποδίδει το γαλλ. domaine. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν 
οι φρ. αστικός | εναέριος χώρος (< γαλλ. espace urbain | aérien), ζωτι-
κός χώρος (< γερµ. Lebensraum), κοσµικός | ανοικτός χώρος (< αγγλ. 
cosmic | open space) κ.ά.]. 

χωροστάθµη (η) [1812] {χωροσταθµών} όργανο που χρησιµοποιείται 
από τους τοπογράφους, τοπογραφική στάθµη (βλ.λ.). 

χωροσταθµηση (η) [1858] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µέτρηση 
µε ειδικά όργανα και µεθόδους των υψοµέτρων και των υψοµετρικών 
διαφορών ανάµεσα σε ορισµένα σηµεία τού εδάφους µε σκοπό τη 
σχεδίαση χάρτη: µε ~ υπολογίστηκε το υψόµετρο τού βουνού. 
— χωροσταθµικός, -ή, -ό [1884], χωροσταθµώ ρ. [1884] {-είς...}. 
[ETYM. Απόδ. τού γερµ. Nivellierung]. 

χωροτάκτης (ο) {χωροτακτών} επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη 
χωροταξία (βλ.λ.). — χωροτακτικός, -ή, -ό, χωροτακτικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < χώρος + -τάκτης < τάσσω]. 

χωροταξία (η) {χωρ. πληθ.} η µελέτη για την καλύτερη δυνατή οργά-
νωση τού γεωγραφικού χώρου µέσα στο εθνικό πλαίσιο έτσι, ώστε 
να επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη χρήση των εδαφών και κατανοµή 
τού πληθυσµού ανάλογα µε τους φυσικούς πόρους, την οικονοµική 
δραστηριότητα και το περιβάλλον, το οποίο έχει ανάγκη προστασίας, 
κυρ. σε σχέση µε τις λειτουργικές ανάγκες σχεδιαζόµενου οικισµού. 
— χωροταξικός, -ή, -ό, χωροταξικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Raumordnung]. 

χωροφύλακας (ο) (χωροφυλάκων) (παλαιότ.) 1. ο οπλίτης τής χω-
ροφυλακής (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.)· ΦΡ. κάνω τον χωροφύλακα (σε κά-
ποιον) επιτηρώ (κάποιον), παρακολουθώ τις κινήσεις του, προσέχω 
αν ενεργεί σωστά και αν τηρεί τους κανόνες: συχνά οι δάσκαλοι κά-
νουν τον χωροφύλακα στα διαγωνίσµατα, επειδή οι µαθητές προ-
σπαθούν να αντιγράψουν 2. (γενικότ.) αυτός που υπηρετούσε στη χω-
ροφυλακή. [ΕΤΥΜ. < µτγν. χωροφύλαξ < χώρος + φύλαξ, -ακος]. 

χωροφυλακή - χωροφύλακας. Το αρχαίο (µεταγενέστερο) χωρο-
φύλαξ επαναχρησιµοποιήθηκε µε νέα, προφανώς, σηµασία, για να 
αντικαταστήσει στις αρχές τού 19ου αι. το ξενικό (τουρκικό) ζα-
πτιές, που χρησιµοποιούσαν µέχρι τότε. Από το χωροφύλαξ πλά-
στηκε η λ. χωροφυλακή, η οποία µαρτυρείται για πρώτη φορά 
στους Ελληνικούς Κώδικες (1833) για να αποδώσει το γαλλ. 
gendarmerie. Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση τού λεξικογρά-
φου Στ. Κουµανούδη σχετικά µε τις περιπέτειες των λέξεων χωρο-
φυλακή και χωροφύλαξ, ο οποίος, αναφερόµενος στον ονοµατολό-
γο Γρηγόριο Χαντσερή, γράφει: «Άποδοκιµάζων ό Γρ. Χαντσ. τφ 
1870 την λέξιν [ενν. χωροφυλακήν], έπρότεινεν άντ' αυτής τάς 
ένθεσµοφυλακήν ή θεµιστοφυλακήν, ή θεµιτοφυλακήν ή θεσµιο-
φυλακήν ή νοµιµοφυλακήν ή µάλλον τακτοφυλακήν, και αντί του 
χωροφύλακος, ένθεσµοφύλακα κτλ. ή µάλλον τακτοφύλακα. 
Χωροφυλακή δε κατ' αυτόν κληθήναι δύναται κυρίως ή ένοπλος 
δύναµις ή φυλάττουσα την χώραν, δταν ό παρατακτος στρατός (la 
ligne) έκστρατεύση, οίον ή εθνοφυλακή εϊτε και ή παρά Πρώσ-σοις 
Landwehr (άµυνα, φύλαξις τού τόπου). Άλλα λέγει, σήµερον 

δυσχερέστατη αποβαίνει ή άντικατάστασις τών είρηµένων ονο-
µάτων, άτε πάνυ βαθέως έγκολαφθέντων. Πώς το έκατάλαβε!» 
(Συναγωγή νέων λέξεων...). 

χωροφυλακή (η) [1833] {χωρ. πληθ.} (παλαιότ.) ένοπλο σώµα µε 
στρατιωτική δοµή και οργάνωση, που καθήκον του είχε να διασφα-
λίζει την τήρηση τής δηµόσιας τάξης, των νόµων και τής εσωτερικής 
ασφάλειας στο εσωτερικό τού κράτους (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

χωροφυλακίστικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που αρµόζει σε χωροφύλακα, 
δηλ. που είναι αυταρχικός, βάναυσος και σκληρός: ~ τρόποι | 
φέρσιµο | συµπεριφορά | ύφος. — χωροφυλακίσπκα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 
[ΕΤΥΜ. < χωροφυλακή + παραγ. επίθηµα -ίστικος, πβ. κ. παπαγαλ-
ίστικος]. 

χωρόχρονος κ. χωροχρόνος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΦΥΣ.-ΑΣΤΡΟΝ. η 
ενότητα χώρου και χρόνου, που προκύπτει από την προσθήκη µιας 
τέταρτης διάστασης, τού χρόνου, στον τρισδιάστατο χώρο και ο οποί-
ος αποτελεί, σύµφωνα µε τη θεωρία τής σχετικότητας τού Α. Αϊν-
στάιν, απαραίτητη προϋπόθεση για τον εντοπισµό ενός γεγονότος 2. 
(γενικότ.) ο χώρος σε συνδυασµό µε τον χρόνο: η πορεία ενός έθνους 
στον ~. — χωροχρονικός, -ή, -ό, χωροχρονικά επίρρ. [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Raumzeit]. 

χωρώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χωρ-είς κ. -άς... | χώρεσα} ♦ (µετβ.) 1. 
έχω ορισµένη χωρητικότητα, περιλαµβάνω ή µπορώ να περιλάβω ορι-
σµένη ποσότητα: πόσο κρασί χωράει αυτό το βαρέλι; || το λεωφορείο 
χωράει περίπου ογδόντα επιβάτες, καθιστούς και όρθιους || η βαλίτσα 
δεν θα τα χωρέσει όλα τα ρούχα || το θέατρο χωράει χίλιους θεατές || ο 
υπολογιστής δεν χωράει άλλα δεδοµένα ΣΥΝ. περικλείω, εµπερι-
κλείω, συµπεριλαµβάνω, (λαϊκ.) παίρνω ΑΝΤ. αποκλείω· ΦΡ. δεν µε 
χωράει ο τόπος δεν µπορώ να καθίσω κάπου ήσυχα, κάνω συνεχώς 
νευρικές κινήσεις και περιφέροµαι: από τότε που του είπες ότι θα 
πάτε εκδροµή, δεν τον χωράει ο τόπος 2. (µτφ.-τριτοπρόσ.) (α) (κ. στον 
τ. χωρεί) υπάρχει ή γίνεται αντιληπτό ή προφανές (κάτι): ότι αυτός 
είναι ο δράστης, δεν χωρεί αµφιβολία (δηλ. είναι αναµφίβολο) (β) 
µπορεί να επιτραπεί (κάτι): δεν χωράει αντίρρηση/ δεύτερη γνώµη σε 
όσα λέει ΣΥΝ. επιτρέπεται· ΦΡ. (για απόψεις, θέσεις κ.λπ.) χωρεί/ση-
κώνει συζήτηση για κάτι αµφιλεγόµενο, συζητήσιµο: δεν ξέρω αν 
πρέπει να πάει στο εξωτερικό· το θέµα ~ ♦ (αµετβ.) 3. βρίσκω ελεύθε-
ρο χώρο ή µπορώ να µπω, να τοποθετηθώ κάπου, χωρίς να περισ-
σεύω: δεν χωράµε όλοι στο αυτοκίνητο || κάνετε χώρο να χωρέσω κι 
εγώ || πώς θα χωρέσουν τόσοι µαθητές σε µια τόσο µικρή αίθουσα; || 
(µτφ.) «η διάρκεια µιας τηλεταινίας πρέπει να είναι γύρω στα 50 λε-
πτά, για να χωρέσει στο πρόγραµµα» (εφηµ.) ΣΥΝ. περιέχοµαι, περι-
λαµβάνοµαι ΑΝΤ. αποκλείοµαι· ΦΡ. (παροιµ.) (α) χίλιοι καλοί χωρούν, 
ένας κακός δεν χωρεί οι καλόβολοι άνθρωποι βολεύονται ακόµη και 
σε συνθήκες µεγάλου συνωστισµού (β) ο ποντικός στην τρύπα του 
δεν χωρούσε, κολοκύθια µάζευε | έσερνε για όσους αναλαµβάνουν 
υποχρεώσεις που ξεπερνούν τις δυνάµεις τους (γ) στο καλάθι δεν 
χωρεί, στο κοφίνι περισσεύει βλ. λ. κοφίνι (δ) όλοι οι καλοί χωράνε 
βλ. λ. καλός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -εσα, καταχωρίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χωρώ (-έω), αρχική σηµ. «διαθέτω χώρο για κάτι, περι-
λαµβάνω - κάνω χώρο», < χώρος (βλ.λ.). Ήδη αρχ. είναι η σηµ. «κι-
νούµαι, βαδίζω», η οποία έχει διατηρηθεί και σε νεοελλην. συνθ. (λ.χ. 
προ-χωρώ, άνα-χωρώ)]. 

χωσιά (η) (λαϊκ.) η ενέδρα: έστησαν ~ και τον σκότωσαν ΣΥΝ. καρτέρι, 
παγίδα. 
[ΕΤΥΜ < θ. χωσ- τού ρ. χώνω (αόρ. έ-χωσ-α) + παραγ. επίθηµα -ιά, πβ. 
κ. δεσ-ιά, ριξ-ιά]. 

χώσιµο (το) → χώνω 
χωστός, -ή, -ό 1. αυτός που σχηµατίστηκε µε επισώρευση χώµατος: ~ 

πλαγιά 2. αυτός που έχει µπηχτεί βαθιά στο χώµα, που εισχωρεί σε 
βάθος µέσα στη γη: το κτήµα οριοθετούσαν ~ πάσσαλοι σε πυκνή 
διάταξη ΣΥΝ. µπηγµένος, µπηχτός 3. (ειδικότ. για υποδήµατα) που κα-
λύπτουν ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο το άνω µέρος τού πέλµατος: ~ 
γόβες 4. (µτφ.) κρυµµένος σε βάθος, αυτός που δεν είναι εύκολο να 
εντοπιστεί: «αγοράζαµε και βιβλία από υπαίθρια παλαιοπωλεία και 
κυρίως, σε ~ υπόγεια στο Μοναστηράκι» (εφηµ.) ΣΥΝ. κρυφός, µυστι-
κός ΑΝΤ. εµφανής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < χώννυµι (< *χώσ-νυ-µι), βλ. κ. 
χώνω]. 



Ψ
 

Ψ, ψ: ψει | ψι, το εικοστό τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Η µορφή τού γράµµατος, κατά τους ιστορικούς τής ελληνικής γραφής, 
προήλθε από το γράµµα Υ µε προέκταση τής κάτω κεραίας στο µέσο τής διχάλας. Το σηµαντικό για την ιστορία τής γραφής -πράγµα που 
ισχύει και για το Ξ- είναι ότι επινοήθηκε µονογράµµατη δήλωση δύο συµφώνων, ότι πλάστηκε δηλ. το µονόγραµµα Ψ, νέο γράµµα στο 
ελληνικό αλφάβητο, για να δηλώσει το σύµπλεγµα συµφώνων [ps]. To ίδιο έγινε και µε το Ξ, στο οποίο άλλαξε η φωνητική αξία τού 
βορειοσηµιτικού γράµµατος. Τόσο στο Ψ όσο και στο Ξ η καινοτοµία υπαγορεύθηκε από την εκτεταµένη, και µάλιστα σε γραµµατικές 
δηλώσεις ρηµάτων και ονοµάτων, χρήση των αντιστοίχων συµφωνικών συµπλεγµάτων (τού ps και τού ks): λείψω, έλειψα, ελλειψις κ.λπ. 
Βεβαίως, η χρήση τού Ψ για να δηλώσει το [ps] ισχύει µόνο στο αττικό και στα λοιπά «ανατολικά» λεγόµενα αλφάβητα, γιατί στα δυτικά 
αλφάβητα (Ευβοίας, Βοιωτίας, Ν∆. Πελοποννήσου κ.ά.) το [ps] δηλώθηκε µε δύο γράµµατα ως ΦΣ. Η χρήση τού Χ ως [ks] στα αλφάβητα 
αυτά συνετέλεσε στο να αλλάξουν οι δηλώσεις των συναφών γραµµάτων (το Ψ σε αυτά δήλωσε το Χ!). Στα συλλαβογραφικά αλφάβητα 
(Γραµµική γραφή Β και κυπριακό συλλαβάριο) το σύµπλεγµα [ps] δηλώθηκε, όπως συµβαίνει στα αλφάβητα αυτά, αναλυτικά: όψις = o-pi-si. 
Τέλος, η γραφή ψι (αντί ψει) οφείλεται σε απλοποιηµένη γραφή τού γράµµατος λόγω τού ιωτακισµού τού ει σε 1. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, 
γραφή. 

Ψ, ψ ψει κ. ψι- το εικοστό τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. ψει, αριθµός). 

ψάθα (η) {ψαθών} 1. (λαϊκ.) φυτό που φυτρώνει στους βάλτους 2. (συ-
νεκδ.) χαλί, στρώµα, τσάντα κ.λπ. που κατασκευάζεται από τα πλεγ-
µένα στελέχη τού παραπάνω φυτού: σκούπισε τα πόδια σου στην ~ 
τής πόρτας || απλώνω την ~ στην πλαζ ΣΥΝ. ψαθί 3. (γενικά) κάθε 
πλέγµα από στελέχη αγρωστοειδών φυτών ή από σχοινί, κλαδιά λυ-
γαριάς κ.λπ., το οποίο έχει ποικίλες χρήσεις: σκέπασαν τα δοκάρια 
τού υπόστεγου µε ~ || καλοκαιρινή οµπρέλα κήπου µε ~ αντί για πανί- 
ΦΡ. πεθαίνω στην ψάθα πεθαίνω πάµπτωχος, χωρίς κανένα περι-
ουσιακό στοιχείο 4. (συνεκδ.) ανδρικό ή γυναικείο (καλοκαιρινό) κα-
πέλο από το παραπάνω πλέγµα: βάλαµε τις ~ µας και πήγαµε στην 
παραλία ΣΥΝ. ψαθί, ψαθάκι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ψαθί (βλ.λ.) + µεγεθ. κατάλ. -α, πβ. κ. βαρέλι - βαρέ-
λα)., 

ψαθάκι (το) {χωρ. γεν.} καλοκαιρινό ανδρικό καπέλο από ψάθα: φό-
ρεσε το ~ του και βγήκε. 

ψαθάς (ο) (ψαθάδες) πρόσωπο που κατασκευάζει και πουλά ψάθινα 
αντικείµενα. 

ψαθί (το) {ψαθ-ιού | -ιών} (λαϊκ.-υποκ.) 1. η ψάθα (βλ.λ., σηµ. 1, 2): το 
~ τής πόρτας 2. (συνεκδ.) το ψαθάκι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. ψιάθιον (µε καταβιβασµό τού τόνου και σίγηση 
τού -ι- σε περιβάλλον φθόγγου [s], λ.χ. σίαλον - σάλιο, σιαγών - σα-
γόνι), υποκ. τού αρχ. ψίαθος (ή), αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο, που παρου-
σιάζει ίδιο επίθηµα µε τις λ. κάλαθος, γύργαθος). 

ψάθινος, -η, -ο [1833] αυτός που είναι κατασκευασµένος από ψάθα, 
που αποτελείται από ψάθα: ~ καπέλο | καρέκλα | στρωσίδι | σκεπή 
καλύβας | καλάθι | τσάντα. 

ψαθοποιείο (το) το εργαστήριο ή το εργοστάσιο, στο οποίο κατα-
σκευάζονται ψάθες και ψάθινα είδη (καπέλα, τσάντες, καλάθια 
κ.λπ.). 

ψαθοποιός (ο) ο τεχνίτης που κατασκευάζει και επιδιορθώνει ψάθες 
και ψάθινα αντικείµενα (καπέλα, τσάντες, καλάθια κ.λπ.). 

ψαθυρός, -ά, -ό (λόγ.) αυτός που θρυµµατίζεται εύκολα, εύθρυπτος. — 
ψαθυρότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. ψαθ- + παραγ. επίθηµα -υρός (πβ. κ. βλοσ-υρός). Το 
θ. ψαθ-, που απαντά και στο αρχ. ψαθάλλω «θρύπτω, θρυµµατίζω», 
είναι αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ρ. ψήνω]. 

ψαθώνω ρ. µετβ. {ψάθω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καλύπτω (κάτι) µε ψά-
θα: ~ την καρέκλα 2. πλέκω (κάτι) σε ψάθα, δίνω σε (κατασκεύασµα) 
τη µορφή ψάθας. — ψάθωµα (το) [1893]. 

ψαθωτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει φτειαχτεί από ψάθα (βλ.λ.) ή είναι 
πλεγµένος όπως η ψάθα (βλ.λ., σηµ. 3): ~ κάλυµµα | στρωσίδι | πλέξη 
ΣΥΝ. ψάθινος 2. (ειδικότ.) ψαθωτό (το) κάθε κατασκευή από ψάθα: 
τράβηξε το ~ τής πόρτας και µπήκε. 

ψάλθηκα ρ. → ψάλλω 
ψαλίδα (η) 1. (µεγεθ.) µεγάλο σε µέγεθος ψαλίδι (βλ.λ.), κατάλληλο 

για κοπή σκληρών υλικών: - τού κήπου | µετάλλων | για το κούρεµα 
των προβάτων (λαϊκ.) 2. BOT. ο έλικας τού αµπελιού και άλλων φυ-
τών: η ~ χρησιµεύει για την αναρρίχηση τού φυτού 3. ΖΩΟΛ. (α) η σα-
ρανταποδαρούσα (β) δερµατόπτερο έντοµο που το χαρακτηριστικό 
του είναι ένα ζευγάρι σκληρές, αιχµηρές λαβίδες στο πίσω άκρο τής 
κοιλιάς 4. ασθένεια των τριχών τής κεφαλής, κατά την οποία οι τρίχες 
σχίζονται στα δύο και δεν αναπτύσσονται άλλο 5. (µτφ.) η διαφορά, 
το άνοιγµα ανάµεσα σε δύο άκρα ενός µεγέθους που µετρούµε: η ~ 
µεταξύ πλουσίων και φτωχών έχει µεγαλώσει τα τελευταία τριάντα 
χρόνια || το άνοιγµα τής - µεταξύ των υψηλών και χαµηλών 
εισοδηµάτων. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ψαλίς, -ίδος (µε παραγ. επίθηµα -ίς, πβ. κ. λεπ-ίς, -ίδος), 
που συνδ. και µε άλλους αρχ. τεχν. όρ. (λ.χ. ψαλόν «χαλινός», ψέλιον 

«βραχιόλι», ψάλιον «αλυσίδα»), οι οποίοι δηλώνουν εργαλεία ή αντι-
κείµενα στρογγυλού σχήµατος. Σε ό,τι αφορά τη λ. ψαλίς, αρχικώς 
αναφερόταν σε εργαλείο κοπής, τού οποίου η µεταλλική αιχµή σχη-
µάτιζε U, όπως συµβαίνει και µε τις δαγκάνες ορισµένων ζώων που 
διαθέτουν βραχίονες (λ.χ. κάβουρας). Η λ. είναι αβεβ. ετύµου, η δε 
επιχειρηθείσα σύνδεση µε το ρ. ψάλλω «κεντώ, τραβώ» πρέπει να 
απορριφθεί. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η µαρτυρηµένη διτυπία ψαλόν 
| σπαλ-ίων πρέπει να αποδοθεί σε αντιµετάθεση των φθόγγων [ps] < 
[sp], ενώ το θ. *sp-l- ανάγεται στη µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *sp-el-, που 
συνδ. µε τη λ. σπείρα (θ. *sp-er-). Εντούτοις, η ύπαρξη τού µυκ. pa-sa-
ro (= ψαλόν) καθιστά απίθανη την εκδοχή αυτή]. 

ψαλιδάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρό ψαλίδι κυρ. για το κόψιµο των νυ-
χιών. 

ψαλίδι (το) {ψαλιδ-ιού | -ιών} 1. µεταλλικό κοπτικό εργαλείο που απο-
τελείται από δύο αντικριστές, ενωµένες στη µέση λεπίδες, που απο-
λήγουν σε αιχµηρό άκρο στη µία πλευρά και σε ειδική λαβή για τα 
δάχτυλα στην άλλη· κλείνοντας οι λεπίδες αυτές κόβουν το αντικεί-
µενο (χαρτί, ύφασµα κ.λπ.) που έχει τοποθετηθεί ανάµεσα τους: µε-
γάλο | µικρό | καινούργιο | παλιό | σκουριασµένο | κοφτερό ~ || κόβω 
χαρτί | ύφασµα | µαλλιά | τα νύχια µου µε το ~ || το ~ τού ράφτη | τού 
κοµµωτή || το ~ έµεινε ανοιχτό' ΦΡ. (µτφ.) (α) πάει ψαλίδι η γλώσσα 
µου µιλώ πολύ και γρήγορα, φλυαρώ ακατάσχετα (β) έχω | είµαι καλό 
ψαλίδι είµαι καλός κόπτης και ράφτης ενδυµάτων 2. (α) κάθε όργανο 
ή εργαλείο µε το ίδιο ή παρόµοιο σχήµα: χειρουργικό ~ || ~ κηπουρού 
(το κλαδευτήρι) (β) ψαλίδια (τα) εξάρτηµα των αναρτήσεων 
οχήµατος σε σχήµα κοίλων ανοιγµένων βραχιόνων ψαλιδιού 3. κο-
πτικό όργανο, λεπίδα: µια κοπτική µηχανή µε πολλά ~ 4. (µτφ.) η πε-
ρικοπή, ο περιορισµός: ~ στις αποδοχές των υπαλλήλων ΦΡ. δου-
λεύει | πέφτει ψαλίδι (ί) για περιπτώσεις στις οποίες γίνονται περι-
κοπές, λογοκρίνεται αυστηρά (κείµενο, ταινία, εκποµπή): έµαθα ότι 
έπεσε ψαλίδι στο άρθρο του || σε όλες τις τολµηρές σκηνές τής ταινίας 
έπεσε ψαλίδι (ii) για σύγγραµµα που το περιεχόµενο του είναι σε 
µεγάλο βαθµό συρραφή αποσπασµάτων από άλλα έργα 5. (α) το 
ζευγάρι δοκαριών που ενώνονται σε σχήµα Λ στις γωνίες τού σκελε-
τού τής στέγης (β) (συνεκδ.) ο ίδιος ο τριγωνικός σκελετός στέγης 
ΣΥΝ. ζευκτό 6. ΑΘΛ. (ανάποδο) ψαλίδι (στο ποδόσφαιρο) χτύπηµα τής 
µπάλας µε το πόδι, κατά το οποίο ο παίκτης οριζοντιώνεται προς το 
έδαφος ή πέφτει προς τα κάτω και υψώνοντας τα πόδια στον αέρα σε 
σχήµα ανοιχτού ψαλιδιού κλοτσάει µε το ένα τη µπάλα (για γκολ ή 
απόκρουση) 7. (κατ' επέκτ.) κάθε άσκηση, χορευτική φιγούρα κ.λπ. 
που εκτελείται µε πόδια ή χέρια να µιµούνται το σχήµα και την κί-
νηση των λεπίδων τού παραπάνω κοπτικού εργαλείου: βουτιά ~ (µε 
τα χέρια σε έκταση). — (υποκ.) ψαλιδάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ψαλίδιον, υποκ. τού αρχ. ψαλίς, -ίδος (βλ. λ. ψαλίδα)). 

ψαλιδιά (η) 1. το κόψιµο µε ψαλίδι: έκοψε το νήµα | το ύφασµα µε µια 
~ 2. (συνεκδ.) το ίχνος που αφήνει η κοπή µαλλιών µε ψαλίδι, κυρ. 
όταν το κούρεµα γίνεται αδέξια: φαίνονταν οι ~ στην πλάτη τού 
προβάτου | στο κεφάλι τού παιδιού · 3. είδος ναυτικού κόµπου. — 
(υποκ.) ψαλιδίτσα (η). 

ψαλιδίζω ρ. µετβ. {ψαλίδισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κόβω (κάτι) µε το ψα-
λίδι: ~ το χαρτί 2. (ειδικότ.) κόβω µε το ψαλίδι τις άκρες ή τα µέρη 
αντικειµένου που προεξέχουν: πρέπει να ψαλιδίσεις λίγο τα γένια | το 
µουστάκι σου || ~ τα νύχια µου | τις άκρες των φύλλων | καλλω-
πιστικών φυτών (µε ψαλίδα) ΣΥΝ. κόβω 3. (µτφ.) κάνω περικοπές σε 
(κάτι), µειώνω: η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα ψαλιδίσει δραστικά 
τους φόρους || ο διευθυντής τού ψαλίδισε αρκετά τις αρµοδιότητες || οι 
πρόσφατες ήττες ψαλίδισαν τις ελπίδες | τον αρχικό ενθουσιασµό τής 
οµάδας για το πρωτάθληµα ΣΥΝ. περιορίζω, ελαττώνω, λιγοστεύω 
ΑΝΤ. µεγαλώνω, αυξάνω, επαυξάνω 4. (µτφ. για κείµενα, ταινίες, εκ-
ποµπές κ.λπ.) κάνω (αυθαίρετες) περικοπές, λογοκρίνω: έµαθα ότι του 



ψαλιδιστός 1981 ψαράς 
 

ψαλίδισαν την τελευταία εκποµπή | δύο σκηνές από το έργο ΣΥΝ. κό-
βω, περικόπτω, (εκφραστ.) κουτσουρεύω. — ψαλίδισµα (το) κ. ψαλι-
δισµός (ο). 

ψαλιδιστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει ψαλιδιστεί, που έχει κοπεί ολό-
γυρα µε ψαλίδι και φέρει εγκοπές από ψαλίδι: ~ χαρτί | µουστάκι 
ΣΥΝ. ψαλιδισµένος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που µοιάζει να έχει κοπεί µε 
ψαλίδι. — ψαλιδιστά επίρρ. 

ψαλιδοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ψαλιδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
αυτός που µοιάζει µε ψαλίδι (βλ.λ.), που έχει το σχήµα και τη µορφή 
ψαλιδιού: ~ εργαλείο | ουρά ΣΥΝ. ψαλιδωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. 

ψαλιδοκερί {χωρ. γεν.} 1. ψαλίδι µε το οποίο κόβεται το καµένο φι-
τίλι τού κεριού 2. (µτφ.-σκωπτ., παλαιότ. κατά την περίοδο τής Ελλη-
νικής Επανάστασης) (α) το φράκο και γενικότ. η ευρωπαϊκή ενδυµα-
σία (β) (συνεκδ.) αυτός που φορούσε φράκο (γ) άνθρωπος επιδεικτι-
κός και επιπόλαιος. 

ψαλιδώνω ρ. µετβ. {ψαλίδω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) σχηµατίζω θό-
λο ή αψίδα: ~ την είσοδο κτηρίου. — ψαλίδωµα (το) [µτγν.] κ. ψαλί-
δωση (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. ψαλιδώ (-όω) < αρχ. ψαλίς, -ίδος (βλ. λ. 
ψαλίδα)]. 

ψαλιδωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που µοιάζει µε ψαλίδι, που έχει το 
σχήµα ανοιγµένου ψαλιδιού: η ~ ουρά των χελιδονιών | σηµαία | σύν-
δεση (καλωδίων) ΣΥΝ. ψαλιδοειδής 2. αυτός που αποτελείται από συ-
νεχόµενες γωνίες, οι οποίες µοιάζουν µε σειρά ανοικτών ψαλιδιών 
3. (ειδικότ.) ΝΑΥΤ. ψαλιδωτό (το) σηµαία ή σήµα που έχει την ανεµί-
ζουσα πλευρά τριγωνικώς ψαλιδισµένη. — ψαλιδωτά επίρρ. 

ψάλλω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έψαλα, ψάλ-θηκα (κ. λόγ. εψάλην, -ης, -η...), -
µένος) ♦ (µετβ.) 1. (κυρ. για εκκλησιαστικούς ύµνους, αλλά και γε-
νικότ. για άσµατα επίσηµα και σοβαρά) τραγουδώ: η χορωδία τού 
δήµου έψαλε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα || έψαλαν τον Ακάθιστο 
Ύµνο || οι στρατιώτες έψαλαν τον εθνικό ύµνο 2. (µτφ.) πλέκω το 
εγκώµιο, εξυµνώ: πολλοί ποιητές έψαλαν τη δόξα τού '21 ΣΥΝ. υµνώ, 
επαινώ, εγκωµιάζω ANT. επικρίνω, επιπλήττω ♦ 3. (αµετβ.) είµαι ψάλ-
της σε εκκλησία και αποδίδω εκκλησιαστικούς ύµνους: σε ποιον ναό 
ψάλλει; ΣΥΝ. ανυµνώ, υµνολογώ. (Βλ. κ. λ. ψέλνω). — ψάλσιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. εκφραστ. σχηµατισµός, όπως συµβαίνει 
και µε τα ρ. ψαθάλλω και ψηλαφώ. Στην καθηµερινή γλώσσα η λ. θα 
συνδεόταν προφανώς µε το ρ. ψήν)βλ. λ. ψήνω), αλλά αµφίβολη είναι 
η προταθείσα συσχέτιση µε το λατ. palpor «ψηλαφώ». Το ρ. ψάλλω 
αποτελούσε αρχικώς τεχν. όρο και σήµαινε «σφίγγω µε τα δάχτυλα, 
τραβώ τις χορδές µουσικού οργάνου ή τόξου», από όπου προέκυψε η 
σηµ. «παίζω µουσικό όργανο (έγχορδο)», η οποία εξειδικεύθηκε στη 
χρήση τής άρπας ως µουσικής συνοδίας ύµνου, θρησκευτικών ωδών]. 

ψαλµικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους ψαλµούς: ~ τό-
νος | ρυθµός. — ψαλµικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ψαλµός (ο) 1. θρησκευτική ωδή, λατρευτικός ύµνος που άδεται σύµ-
φωνα µε τους κανόνες τής βυζαντινής µουσικής: µέσα από την εκ-
κλησία ακούγονταν ψαλµοί ΣΥΝ. ψαλµωδία, ύµνος, υµνωδία, τροπά-
ριο· ΦΡ. κοντός ψαλµός αλληλούια βλ. λ. αλληλούια 2. ΘΡΗΣΚ. Ψαλ-
µοί (οι) | Βιβλίο των Ψαλµών βιβλίο τής Π.∆. που περιλαµβάνει 150 
ψαλµούς, οι οποίοι αποδίδονται (κατά µεγάλο µέρος) στον ∆αβίδ και 
θεωρείται το αντιπροσωπευτικότερο έργο τής λυρικής θρησκευτικής 
ποίησης ΣΥΝ. ψαλτήρι)ο). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ψάλλω (βλ.λ.). Το βιβλίο Ψαλµοί τής Π.∆. ονοµάστηκε 
έτσι από τους Εβδοµήκοντα ως απόδ. τού εβρ. τίτλου Tehilim «Αί-
νοι»]. 

ψαλµωδία (η) [µτγν.] {ψαλµωδιών} 1. το να ψάλλει κανείς εκκλη-
σιαστικούς ύµνους και ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αυτό: µέσα από 
την εκκλησία ακουγόταν κατανυκτική ~ || η ~ συγκίνησε τους πιστούς 
ΣΥΝ. ψάλσιµο, ύµνηση, υµνωδία, υµνολογία 2. (συνεκδ.) ο ίδιος ο 
θρησκευτικός ύµνος, ωδή που ψάλλεται στην εκκλησία: του άρεσε να 
ακούει τις χαρούµενες ~ τής Ανάστασης ΣΥΝ. ψαλµός, ύµνος 3. 
(µτφ.-ειρων.) συνεχής και επίµονη γκρίνια ή παράπονο, που µπορεί 
να συνοδεύεται και από κλάµα: πάλι την ίδια ~ άρχισες πρωί-πρωί; 
ΣΥΝ. κλάψα, γκρίνια, µουρµουρητό. Επίσης (λαϊκ.) ψαλµουδία. — 
ψαλµωδικός, -ή, -ό. 

ψαλµωδός (ο/η) 1. πρόσωπο που ψάλλει εκκλησιαστικούς ύµνους, 
που άδει θρησκευτικές ωδές στην εκκλησία σύµφωνα µε το καθιε-
ρωµένο τυπικό ΣΥΝ. ψάλτης, ιεροψάλτης 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που 
συνθέτει εκκλησιαστικούς ύµνους, ο ποιητής ψαλµών: ∆αβίδ, ο µεγά-
λος ~ ΣΥΝ. υµνωδός. ΙΕΤΎΜ. < µτγν. ψαλµωδός < ψαλµός + -ωδός < 
ωδή]. 

ψαλµωδώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ψαλµωδείς...· µόνο στον ενεστ.} ψάλλω 
ή/και συνθέτω εκκλησιαστικούς ύµνους, ψαλµούς ΣΥΝ. υµνώ, υµνω-
δώ, υµνολογώ, ανυµνώ. Επίσης (λαϊκ.) ψαλµουδίζω. 

ψάλσιµο (το) → ψάλλω 
ψαλτά επίρρ.· µε ψαλµωδία: διάβασε την προσευχή ~. 
ψαλτήριο (το) {ψαλτηρί-ου | -ων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. το Βιβλίο των Ψαλµών 

(βλ.λ.), το οποίο χρησιµοποιείται ευρύτατα ως λειτουργικό βιβλίο, 
δηλ. αποσπάσµατα του διαβάζονται κατά τις ιερές ακολουθίες τής 
Εκκλησίας, και περιλαµβάνει 150 Ψαλµούς τού ∆αβίδ και άλλων 
Εβραίων ποιητών ΣΥΝ. Ψαλµοί, Βιβλίο των Ψαλµών 2. (µτφ.) συνεχές 
και µονότονο παράπονο ή επίπληξη: πάλι άρχισε το ~ πρωί-πρωί! || 
βαρέθηκα πια αυτό το ~ ΣΥΝ. γκρίνια, κλάψα, τροπάρι 3. ΜΟΥΣ. (α) 
αρχαίο ελληνικό µουσικό όργανο που έφερε χορδές και παιζόταν µε 
τα δάχτυλα, χωρίς τη βοήθεια πλήκτρου (β) νυκτό µουσικό όργανο µε 
ξύλινο επίπεδο ηχείο σε παραλληλόγραµµο ή τραπεζοειδές σχήµα και 
χορδές από έντερο, τρίχα αλόγου ή µέταλλο, µε το οποίο συνόδευαν 
τους ψαλµούς. Επίσης ψαλτήρι. [ΕΤΎΜ. < αρχ. ψαλτήριον (η 
σηµερινή σηµ. µτγν.) < ψάλλω + παραγ. 

επίθηµα -τήριον, πβ. κ. δικασ-τήριον]. 
ψάλτης (ο) {κ. (λαϊκ.) ψαλτάδες, ψαλτ-ών κ. (λαϊκότ.) -άδων}, ψάλ-
τρια (η) {ψαλτριών} 1. πρόσωπο που ψάλλει, που τραγουδά κάτι 2. 
πρόσωπο που ψάλλει στην εκκλησία, που εκτελεί τους ύµνους και 
τα τροπάρια των ιερών ακολουθιών σύµφωνα µε το καθιερωµένο (βυ-
ζαντινό) τυπικό: δεξιός | αριστερός ~|| ο ~ θεωρείται ότι έχει σηµα-
ντικό ρόλο στη ζωή τής Ορθόδοξης Εκκλησίας ΣΥΝ. ιεροψάλτης, ψαλ-
µωδός· ΦΡ. (ειρων.) απορία ψάλτου βηξ βλ. λ. βηξ 3. (µτφ.) ποιητής 
που υµνεί κάτι, που πλέκει το εγκώµιο προσώπου, έθνους, ιδέας κ.λπ.: 
Σολωµός, ο ~ τής ελευθερίας ΣΥΝ. υµνωδός, βάρδος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. ψάλλω (βλ.λ.)]. 

ψαλτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ψάλτη και την 
ψαλµωδία, χαρακτηριστικός τού ψάλτη: ~ βιβλίο | τέχνη 2. (κατ' επέ-
κτ. για θρησκευτικές ωδές) αυτός που ψάλλεται, που λέγεται τρα-
γουδιστά, κατ' αντιδιαστολή προς εκείνον που αναγιγνώσκεται: ~ 
ύµνος | τροπάριο ΣΥΝ. ψαλτός ANT. διαβαστός 3. (ειδικότ.) ψαλτική (η) 
η τέχνη τού ψάλτη: από µικρός είχε κλίση στην ~ 4. (ειδικότ.) ψαλτι-
κά (τα) η χρηµατική αµοιβή τού ψάλτη εκκλησίας. 

ψαλτός, -ή, -ό [µτγν.] τραγουδιστός: ~ φωνή. 
ψαµµιακός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ψαµµίαση 
(βλ.λ.): ~ σύµπτωµα 2. ψαµµιακός (ο), ψαµµιακή (η) πρόσωπο που πά-
σχει από ψαµµίαση. 

ψαµµίαση (η) [1885] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. πάθηση που συ-
νίσταται στον σχηµατισµό στα νεφρά και στο ουροποιητικό σύστη-
µα αδιάλυτων, κρυσταλλικών αλάτων και άλλων µικρών συγκριµά-
των, που µοιάζουν µε άµµο και τα οποία αποβάλλονται µε τα ούρα. 
[ΕΤΎΜ. < ψάµµος (βλ.λ.)]. 

ψαµµίτης (ο) {ψαµµιτών} ΓΕΩΛ. ιζηµατογενές πέτρωµα που αποτε-
λείται από κόκκους άµµου συνενωµένους και συγκολληµένους µε-
ταξύ τους µε ορυκτή συνδετική ύλη έτσι, ώστε να αποτελούν ένα σώ-
µα: αργιλικός | πυριτικός | ασβεστολιθικός ~ ΣΥΝ. αµµόλιθος, ψαµµό-
λιθος. [ΕΤΎΜ. µτγν. < αρχ. ψάµµος (βλ.λ.)]. 

ψαµµιτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον ψαµµίτη (βλ.λ.) ή αυ-
τός που περιέχει ψαµµίτη: ~ πέτρωµα | ορυκτό. 

ψαµµόλιθος (ο) [1873] {ψαµµολίθ-ου | -ων, -ους} (παλαιότ.) ο ψαµµί-
της (βλ.λ.). 

ψάµµος (η) 1. η άµµος (βλ.λ.) 2. ΙΑΤΡ. τα αµµώδη τεµάχια κρυσταλλι-
κών αλάτων (η «αµµώδης υποστάθµη») που περιέχονται στα ούρα 
όσων πάσχουν από ψαµµίαση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ· < *ψάφ-µος (µε αφοµοίωση), που συνδ. µε το θ. τής λ. 
ψήφ-ος (βλ.λ.), αν ληφθεί υπ' όψιν το αρχ. επίθ. ψαφ-αρός «εύθρυπτος, 
αµµώδης». Η δασεία παρέκταση -bh- (-φ-) απαντά και στο συνώνυµο 
λατ. sabulum (> γαλλ. sable), το οποίο θα µπορούσε να αναχθεί στην 
ίδια ρίζα. Βλ. κ. άµµος]. 

ψαµµόφιλος, -η, -ο (λόγ.) 1. BOT. αυτός που ευδοκιµεί, που ανα-
πτύσσεται σε αµµώδη εδάφη: ~ φυτό 2. ΖΩΟΛ. αυτός που ζει και πολ-
λαπλασιάζεται στην άµµο: ~ καβούρια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. psammophile]. 

ψαµµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ψαµµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) (λόγ.) 
1. αυτός που είναι γεµάτος άµµο, αυτός που αποτελείται κυρ. ή απο-
κλειστικά από άµµο: ~ έδαφος | βυθός ΣΥΝ. αµµώδης, αµµουδερός 
2. αυτός που είναι όµοιος µε άµµο, που έχει τη µορφή άµµου: ~ πέ-
τρωµα | υλικό ΣΥΝ. αµµώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ψάξιµο (το) {ψαξίµ-ατος | -ατα, -άτων} η έρευνα, η αναζήτηση: αρχί-
ζω το ~, για να βρω κάτι που έχασα || το ~ µιας λέξης στο λεξικό || το 
~ τής τσέπης για ψιλά. 
[ΕΤΎΜ. Από το θ. τού αορ. έ-ψαξ-α (ρ. ψάχνω) και το επίθηµα -ιµο, πβ. 
κ. σπρώξ-ιµό\. 

Ψαρά (τα) 1. νησί τού Α. Αιγαίου Πελάγους ∆. τής Χίου, στο οποίο 
αναπτύχθηκε πλούσια εθνική δράση κατά την Επανάσταση τού 
1821: «στων Ψαρών την ολόµαυρη ράχη, περπατώντας η ∆όξα µονά-
χη...» (∆. Σολωµός) 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Ψα-
ριανός (ο), Ψαριανή (η), ψαριανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ψύρα (τα) | Ψυρίη (ή) (µε παρετυµολ. προς τις λ. ψαρός 
ή ψάρι), που συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου ψύριος- ακάθαρτος 
και µε τη φρ. ψυρίς γη «άγονη γη». Όλοι οι τ. είναι αγν. ετύµου]. 

ψαραγκάθι (το) {ψαραγκαθ-ιού | -ιών} το αγκάθι τού ψαριού· ειδι-
κότ. το ψαροκόκκαλο. 

ψαραγορα (η) (καθηµ.) η αγορά ψαριών, ο χώρος στον οποίο πωλού-
νται και αγοράζονται ψάρια: η αγορανοµία κάνει καθηµερινούς 
ελέγχους στην - ΣΥΝ. (λόγ.) ιχθυαγορά. 

ψαράδικος, -η, -ο (καθηµ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ψαρά και 
το ψάρεµα: ~ βάρκα | δίχτυα | µαχαίρι ΣΥΝ. αλιευτικός 2. (ειδικότ.) 
ψαράδικο (το) (α) σκάφος που χρησιµεύει για ψάρεµα, αλιευτικό 
πλοιάριο ΣΥΝ. ψαρόβαρκα, ψαροκάικο, ψαροπούλα (β) το κατάστηµα 
στο οποίο πωλούνται ψάρια: έχει ένα ~ στο κέντρο τής πόλης ΣΥΝ. 
(λόγ.) ιχθυοπωλείο 3. (περιληπτ.) ψαράδικα (τα) ο χώρος στον οποίο 
πωλούνται και αγοράζονται ψάρια, η ψαραγορα ΣΥΝ. (λόγ.) ιχθυαγο-
ρά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ψαράς. [ΕΤΥΜ. < ψαράς, -άδες + παραγ. επίθηµα -
ικος, πβ. κ. φαγ-άδ-ικος]. 

ψαραετός (ο) αετός µε λευκό κεφάλι και ολόλευκη κοιλιά, που πετά 
µε λυγισµένες φτερούγες, ζει κοντά στο νερό και βουτά για ψάρια µε 
τα πόδια προς τα εµπρός. 

ψαραίνω ρ. αµετβ. {ψάρυνα} γίνοµαι ψαρός, τα µαλλιά µου γίνονται 
γκρίζα ΣΥΝ. γκριζάρω. 

ψαράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό ψάρι 2. (µτφ.) παιδικό παιχνίδι που 
παίζεται στη θάλασσα 3. το ζώδιο «ιχθύες»· (συνεκδ.) αυτός που έχει 
γεννηθεί στον ζωδιακό κύκλο των Ιχθύων. 

ψαράς (ο) {ψαράδες} 1. αυτός που ψαρεύει, που ασχολείται επαγγελ- 



ψάρεµα 1982 ψαρός 
 

µατικά ή ερασιτεχνικά µε το ψάρεµα: δεινός | καλός - || χωριό | συ-
νοικισµός ψαράδων ΣΥΝ. (επίσ.) αλιεύς 2. αυτός που ασχολείται µε το 
εµπόριο ψαριών, που πουλά ψάρια και άλλα θαλασσινά είδη στην 
αγορά ΣΥΝ. (λογιότ.) ιχθυοπώλης. [ΕΤΥΜ. < µεσν. όψαράς < 
(ό)ψάρι (βλ.λ.)]. 

ψαράς - αλιεύς. Το αλιεύς (από το αρχ. ουσ. ή άλς > τής αλός «θά-
λασσα» µέσω τού επιθ. άλιος «θαλάσσιος») και τα παράγωγα του 
αλιεύω, αλιεία, (άλιευτής >) αλιευτικός, αλίευµα κ.ά. είναι οι αρ-
χαίες λέξεις, που σήµερα χρησιµοποιούνται µόνον ως επίσηµοι 
όροι. Μετά τη δηµιουργία τού όψάριον (< δψον «προσφάι» + 
υποκ. επίθηµα -άριον) στους µεταγενέστερους χρόνους, από όπου 
το µεσν. ψάρι(ν). σχηµατίστηκαν πολλά παράγωγα, που µαζί µε τη 
βασική λέξη κάλυψαν τις ανάγκες τού προφορικού λόγου: ψάρι, 
ψαριά, ψαρίλα, ψαράς, ψαρεύω, ψάρεµα, ψαρική, ψαράδικος, ψα-
ροπούλα. 

ψάρεµα (το) [µεσν.] {ψαρέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. επαγγελµατική ή 
ερασιτεχνική δραστηριότητα που έχει ως αντικείµενο την άγρα (κυ-
νήγι) ψαριών στη θάλασσα ή σε γλυκά νερά µε διάφορα µέσα (λ.χ. 
δίχτυα, παραγάδια, καλάµι, ψαροντούφεκο κ.ά.): κάθε Σαββατοκύ-
ριακο πηγαίνω για ~ || υποβρύχιο ~ || καλάµι | σύνεργα | δόλωµα ψα-
ρέµατος ΣΥΝ. (επίσ.) αλιεία 2. (µτφ.) προσπάθεια για απόσπαση µυ-
στικών µε πλάγιο και διακριτικό τρόπο (λ.χ. έµµεσες ερωτήσεις, 
υπαινιγµούς κ.ά.): άρχισε το ~, για να µάθει τι σκόπευε να κάνει. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ψαράς. 

ψαρευτική (η) {χωρ. πληθ.} η τέχνη τού ψαρά, η αλιευτική τέχνη 
ΣΥΝ. ψαρική. 

ψαρεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {ψάρ-εψα, -εύτηκα, -ε)υ)µένος} 1. πιάνω (ψά-
ρια), ασχολούµαι ερασιτεχνικά ή επαγγελµατικά µε το ψάρεµα: ~ 
µπαρµπούνια | λυθρίνια | σαργούς | καρχαρίες || οι ψαράδες βγήκαν 
στ' ανοιχτά, για να ψαρέψουν || απαγορεύεται να ψαρεύεις µε δυνα-
µίτη- ΦΡ. (µτφ.) ψαρεύω σε θολά νερά επιφέρω σύγχυση ή επωφε-
λούµαι από ανώµαλες καταστάσεις, για να επιτύχω τους σκοπούς 
µου 2. (ειδικότ.) ανασύρω (κάτι) από τον βυθό: έριξα την πετονιά και 
ψάρεψα ένα παλιοπάπουτσο! 3. (µτφ.-οικ.) αναζητώ και βρίσκω: πού 
την ψάρεψες πάλι αυτή τη σακαράκα; || ο ταξιτζής ψαρεύει πελάτες 
ΣΥΝ. τσιµπώ 4. βρίσκω κάτι σπάνιο, δυσεύρετο: σε ποια έκθεση ψά-
ρεψες αυτό τον καταπληκτικό πίνακα; 5. (µτφ.) προσπαθώ µε έντεχνο 
τρόπο να ανιχνεύσω τις σκέψεις, τις προθέσεις κ.λπ. κάποιου ή να 
του αποσπάσω γνώµη ή µυστικό: θα πάω να τον ψαρέψω σχετικά µε 
το θέµα τής αύξησης || ~ πληροφορίες ΣΥΝ. εκµαιεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ψαράς. 

ψαρής, -ιά, -ί (λαϊκ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει γκρίζα µαλλιά: εί-
ναι πενήντα περίπου χρονών και ~ ΣΥΝ. ψαρός, γκριζοµάλλης 2. (για 
υποζύγια) που έχει τρίχωµα γκρίζου χρώµατος: ~ άλογο | γάιδαρος 3. 
(κατ' επέκτ. για τρίχες ή τρίχωµα) αυτός που έχει γκρίζο χρώµα: ~ 
µαλλί | µουστάκι ΣΥΝ. ψαρός 4. (ειδικότ.) ψαρής (ο) το γκρίζο άλογο 
ή ο γκρίζος γάιδαρος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ψαρός (βλ.λ.), µέσω τού ουδ. ψαρί (πβ. κ. θαλασσί - θα-
λασσής)]. 

ψαρήσιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε το ψάρι: -µυρωδιά/ κόκ-
καλο | λέπια ΣΥΝ. ψαρικός. [ΕΤΥΜ. < ψάρι + παραγ. επίθηµα -ήσιος, 
πβ. βουν-ήσιος]. 

ψάρι (το) {ψαρ-ιού | -ιών} 1. κάθε σπονδυλωτό ζώο που ζει στη θά-
λασσα και στα γλυκά νερά και αναπνέει µε βράγχια: σας αρέσουν τα 
~; || ψητό | τηγανητό | βραστό | καπνιστό ~ || σούπα | κροκέτα | µαχαίρι 
ψαριού || πήγε να ψαρέψει κι έπιασε δυο κιλά ψάρια || µυρίζει ψάρι 
εδώ µέσα! || σπαρταράει σαν - από τον φόβο ΣΥΝ. (λόγ.) ιχθύς· ΦΡ. (α) 
τρέµω σαν (το) ψάρι (µεσν. φρ.) τρέµω πάρα πολύ (από φόβο): «κι αν 
µασάει σίδερα και κάνει το λιοντάρι [...], τρέµει σαν το ψάρι στην 
κυρά του µπρος» (λαϊκ. τραγ.) (β) σαν (το) ψάρι έξω απ' το νερό 
τελείως έξω από το φυσικό µου περιβάλλον, εντελώς απροσάρµοστος: 
εκεί µέσα ένιωθα ~ (γ) ψήνω (σε κάποιον) το ψάρι στα χείλη τον 
βασανίζω, τον ταλαιπωρώ αφάνταστα (δ) το µεγάλο ψάρι τρώει το 
µικρό βλ. λ. τρώω (ε) (παροιµ.) φάτε µάτια ψάρια και κοιλιά περί-
δροµο βλ. λ. τρώω (στ) ανάδροµο ψάρι βλ. λ. ανάδροµος (ζ) τι ψάρια 
θα πιάσουµε τι αποτελέσµατα θα έχουµε, πώς θα πάνε οι δουλειές: 
για να δούµε ~ µετά από τόση προσπάθεια (η) (παροιµ.) αν δεν βρέ-
ξεις κώλο, ψάρι δεν τρως βλ. λ. βρέχω 2. (µτφ.-σκωπτ. για πρόσ.) (α) 
ο αφελής, αυτός που δεν αναγνωρίζει τα αστεία, που παίρνει στα σο-
βαρά τα πειράγµατα των άλλων: µην τσιµπάς, ρε ~, αστεία το λέει! 
ANT. πονηρός, (µτφ.) γάτα (β) τραγουδιστής χωρίς φωνή και ερµηνευ-
τικό ταλέντο: σκέτο ~ είναι αυτή, δεν µπορεί να τραγουδήσει! (γ) ο 
νεοσύλλεκτος φαντάρος και γενικά καθένας που είναι καινούργιος 
κάπου (σε δουλειά, σχολείο κ.λπ.) 3. το ζώδιο «Ιχθύες» και, συνεκδ., 
αυτός που έχει γεννηθεί κατά την περίοδο που κυριαρχεί το ζώδιο 
των Ιχθύων. — (υποκ.) ψαράκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) ψαρούκλα (η) κ. 
ψάρακας (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ψαράς. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. όψάριον, υποκ. τού δψον «µαγειρεµένο φαγητό -
ό,τι τρώγεται µαζί µε ψωµί, το προσφάγι» (στη µτγν. αττ. διάλεκτο η 
λ. είχε ήδη τη σηµ. «ψάρι», που αρχικώς αναφερόταν µόνο στο µα-
γειρεµένο ψάρι). Βλ. κ. ψωµί]. 

ψάρια (η) 1. το σύνολο των ψαριών που πιάνουν ένας ή περισσότεροι 
ψαράδες σε µία έξοδο τους: τα τελευταία χρόνια δεν έχουµε µεγάλες - 
|| καπετάνιο, καλή ~! 2. (µτφ.) το σύνολο όσων βρίσκει κανείς από 
έρευνα: «φτωχή ~ βγάζει το πόρισµα τής επιτροπής» (εφηµ.) || «µια ~ 
νεολογισµοί από τη θάλασσα τής νεοελληνικής γλώσσας» (εφηµ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ψαράς. 

ψαριέρα (η) {δύσχρ. ψαριερών} (λαϊκ.) µακρόστενο σκεύος σχήµατος 

ψαριού για την τοποθέτηση και το σερβίρισµα ψαριών. 
[ΕΤΥΜ. < ψάρι + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. ψωµ-ιέρα]. 

ψαρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τα ψάρια ΣΥΝ. ψαρήσιος 
2. (ειδικότ.) ψαρική (η) [µεσν.] η τέχνη τού ψαρά, η αλιευτική τέ-
χνη: είδη ψαρικής ΣΥΝ. ψαρευτική 3. (ειδικότ.) ψαρικά (τα) το ψάρι 
και γενικά κάθε υδρόβιος οργανισµός που αλιεύεται, για να κατα-
ναλωθεί από τον άνθρωπο (θαλασσινά): τρώει ~ ολόκληρο τον χρόνο 
|| ταβέρνα µε κρέατα και ~. 

ψαρίλα (η) {χωρ. πληθ.} η δυνατή και απωθητική µυρωδιά τού ψαρι-
ού, ιδ. τού ωµού: εδώ µέσα βροµάει ~ || ανοίξτε τα παράθυρα, να φύ-
γει η ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ψαράς. [ΕΤΥΜ, < ψάρι + παραγ. επίθηµα -ίλα, 
πβ. κ. ξιν-ίλα]. 

ψαρό- κ. ψαρό- κ. ψαρ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων 
που δηλώνουν: 1. κάποιον/κάτι που έχει σχέση µε την αλιεία, το ψά-
ρεµα: ψαρο-ντούφεκο, ψαρό-βαρκα, ψαρο-κάικο 2. κάτι που σχετίζε-
ται µε ψάρι: ψαρο-κέφαλο, ψαρο-κόκκαλο, ψαρό-κολλα, ψαρό-λαδο, 
ψαρό-σουπα, ψαρο-ταβέρνα, ψαρό-τοπος, ψαρ-αγορά. [ΕΤΥΜ. Α' 
συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. ψάρι]. 

ψαρόβαρκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η βάρκα τού ψαρά, η αλιευτική 
λέµβος: «θα πάρω µια ~, να πάω να βγω στην Πάρο...» (νησιώτικο 
τραγ.) ΣΥΝ. ψαράδικο, ψαροκάικο, ψαροπούλα. 

ψαρονένης (ο) {ψαρογένηδες} (λαϊκ. για πρόσ.) πρόσωπο που έχει 
ψαρά, γκρίζα γένια: παππάς ~. 

ψαροκάικο (το) καΐκι που χρησιµοποιείται για ψάρεµα ΣΥΝ. ψαρά-
δικο, ψαρόβαρκα, ψαροπούλα. 

ψαροκαλαθο (το) ρηχό και πλατύ καλάθι για ψάρια, που συνήθ. το 
κουβαλούσαν στο κεφάλι. 

ψαροκασελα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κιβώτιο για την τοποθέτηση και 
µεταφορά ψαριών ΣΥΝ. (λόγ.) ιχθυοκιβώτιο. 

ψαροκεφαλη (η) κεφάλι ψαριού. 
ψαροκέφαλο (το) το κεφάλι τού ψαριού. 
ψαροκόκκαλο (το) 1. η άκανθα, το κάθε λεπτό κόκκαλο τού ψαριού: 

µου στάθηκε στον λαιµό ένα ~ 2. (κατ' επέκτ.) η σπονδυλική στήλη, η 
ραχοκοκκαλιά τού ψαριού: καταβρόχθισαν τα ψάρια και άφησαν 
µόνο τα ~ || έριξαν τα ~ στις γάτες 3. (µτφ.) είδος βελονιάς σε κέ-
ντηµα, είδος υφάνσεως ή τρόπος κατασκευής πατώµατος που µοιάζει 
µε τη ραχοκοκκαλιά τού ψαριού: σακάκι | παντελόνι ~. 

ψαρόκολλα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} η ιχθυόκολλα (βλ.λ.). 
ψαρόλαδο (το) (καθηµ.) το λάδι που εξάγεται από ορισµένα είδη 
ψαριών και χρησιµοποιείται ποικιλοτρόπως: «χρόνια στα ρούχα το ~ 
µυρίζει...» (Ν. Καββαδίας) ΣΥΝ. (λόγ.) ιχθυέλαιο. 

ψαρολίµανο (το) (λαϊκ.) λιµάνι µε ανεπτυγµένη αλιεία, στο οποίο 
αράζουν κυρ. αλιευτικά σκάφη. 

ψαροµάλλής (ο) {ψαροµάλληδες}, ψαροµαλλούσα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.) (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει ψαρά µαλλιά, γκρίζα κόµη: ~ γέρο-
ντας ΣΥΝ. ψαρής, ψαρός, γκριζοµάλλης. Επίσης ψαρόµαλλος (ο), ψα-
ροµάλλα (η). — ψαροµάλλικος, -η, -ο. 

ψαροµάχαιρο (το) 1. µαχαίρι µε το οποίο γίνεται το καθάρισµα τού 
ψαριού από τα σπάραχνα και τα λέπια του 2. µαχαίρι µε το οποίο 
κόβεται το ψάρι για φάγωµα. 

ψαρονέφρι (το) {χωρ. γεν.) το εκλεκτό κοµµάτι τής σάρκας των σφα-
γίων, που βρίσκεται εκατέρωθεν τής σπονδυλικής στήλης και κοντά 
στα νεφρά ΣΥΝ. φιλέτο. 
[ΕΤΥΜ < ψάρι «νεφραµιά» + -νέφρι < νεφρό, o τ. ψάρι, άσχετος µε τα 
παράγωγα τού αρχ. όψάριον, προέρχεται από *ψ(ο)ιάριον (µε αποβο-
λή τού -(ο)ι-, πβ. κ. σιαγών - σαγόνι), υποκ. τού αρχ. ψόα | ψύα (πληθ. 
ψοίαί) «µύες που περιβάλλουν τους νεφρούς, οσφυϊκοί µύες», αβεβ. 
ετύµου. Ίσως συνδ. µε τον τ. οσφύς (βλ.λ.), αν ο τ. ψύα θεωρηθεί αρ-
χικός και γίνει δεκτή η συµφωνική evaXXayt] ψ-1 σφ- (πβ. κ. (ς)φά-
κελος - ψάκελον)]. 

ψαρόνι (το) {ψαρον-ιού | -ιών) πτηνό µε κοντόχοντρο σώµα, αιχµηρό 
µαύρο ράµφος, στιλπνό τρίχωµα µε λευκά στίγµατα- τον χειµώνα ζει 
κατά αγέλες στα άλση των πόλεων, στα δάση και στους καλαµιώνες 
και τρέφεται κυρ. µε έντοµα, σκουλήκια και σαλιγκάρια ΣΥΝ. µαυρο-
πούλι. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού αρχ. ψάρος | ψαρός, παράλλ. τ. τού ψάρ (βλ. λ. ψα-
ρός)]. 

ψαροντουφεκας (ο) {ψαροντουφεκάδες} ψαράς, ιδίως ερασιτέχνης, 
που ψαρεύει µε ψαροντούφεκο: οι - έχουν καταστρέψει τη θαλάσσια 
ζωή γύρω από το νησί. 

ψαροντούφεκο (το) όπλο για το υποβρύχιο ψάρεµα µικρών και µε-
γάλων ψαριών, το οποίο λειτουργεί εκτοξεύοντας προς το αλίευµα ει-
δικό καµάκι, που είναι συνδεδεµένο µε τον κορµό τού εργαλείου µε 
ανθεκτικό νήµα: ~ αεροβόλο | µε λάστιχα. 

ψαροπούλα'' (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρό αλιευτικό σκάφος: «ξεκινάει 
µια ~ απ' το γιαλό» (τραγ.) ΣΥΝ. ψαράδικο, ψαροκάικο. [ΕΤΥΜ. 
Συγκεκοµµ. τ. τού ψαροβαρκοπούλά]. 

ψαροπούλα2 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η κόρη τού ψαρά: «αχ -, [...] δεν θα 
βρεθούνε σαν τα χείλη σου τέτοια κοράλλια» (τραγ.).   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ψαράς. [ΕΤΥΜ. < ψάρι + λ8ξικό επίθηµα -πούλα, πβ. αρχοντο-πούλά]. 

ψαροπουλι (το) {ψαροπουλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το πτηνό αλκυόνα 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. ψαροφάγος. 

ψαρόπουλο (το) ψαράς νεαρής ηλικίας. [ΕΤΥΜ; < 
ψάρι + λεξικό επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

ψαρός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει γκρίζο χρώµα: -µαλλιάΙ γένια | 
µουστάκι ΣΥΝ. ψαρής, γκρίζος 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει 
ασπρίσει ή έχει αρχίσει να ασπρίζει στα µαλλιά, στα γένια κ.λπ.: ~ 
γέροντας ΣΥΝ. ψαρής, ψαροµάλλης, γκριζοµάλλης 3. (για ζώα) αυτός 



ψαροσουπα 1983 ψειρίζω 
 

που έχει γκρίζο τρίχωµα: ~ άλογο | γάιδαρος | λύκος ΣΥΝ. ψαρής. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ψάρ, -ρός «ψαρόνι», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε λατ. sturnus, αρχ. 
γερµ. stara (ίδια σηµ.(, καθώς και µε το αρχ. σποργίλος, αλλά είναι δύσκολο να 
ενταχθούν οι παραπάνω λ. στην ίδια ετυµολ. οικογένεια]. 

ψαροσουπα (η) {δύσχρ. ψαροσουπών} σούπα από ψάρι µαζί µε βρασµένα 
λαχανικά και διάφορα καρυκεύµατα: το κοκκινόψαρο κάνει ωραία ~ (πβ. λ. 
κακκαβιά, µπουγιαµπέσα). 

ψαροταβέρνα (η) {δύσχρ. ψαροταβερνών} ταβέρνα στην οποία σερβίρεται 
κυρ. ψάρι και θαλασσινά. 

ψαρότοπος (ο) θαλάσσια ή λιµναία περιοχή, στην οποία υπάρχουν και 
αλιεύονται πολλά ψάρια: το νησί αυτό είναι µεγάλος ~. Επίσης ψαροτόπι (το). 

ψαρότρατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πλοίο για ψάρεµα µε τράτα (βλ.λ.). 
ψαρού (η) {ψαρούδες} (λαϊκ.) 1. η σύζυγος (επαγγελµατία) ψαρά 2. γυναίκα 

που πουλά ψάρια στην αγορά 3. περιοχή νησιού ή παράκτιου µέρους, όπου 
ψαρεύει κανείς. 

ψαροφάνος, -ος, -ο (λόγ.) 1. αυτός που τρώει ψάρια, που του αρέσουν τα ψάρια 
ή/και τρέφεται κυρ. µε ψάρια: ~ πτηνό | πληθυσµός ΣΥΝ. (λόγ.) ιχθυοφάγος 2. 
ψαροφάγος (ο) το πτηνό αλκυόνα ΣΥΝ. ψα-ροπούλι. — ψαροφαγία (η). 
[ΕΤΥΜ. < ψάρι + -φάγος, από το θ. τού αρχ. αορ. β' ε-φαγ-ον (βλ. λ. φαγητό)]. 

ψαρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ψάρω-σα, -µένος} (αργκό) ♦ 1. (µετβ.) κάνω 
(κάποιον) να σαστίσει ή να φοβηθεί: ο λοχίας είχε ψαρώσει µε το αυστηρό του 
ύφος τους νεοσύλλεκτους ♦ 2. (αµετβ.) σαστίζω, χάνω το θάρρος µου: µην 
ψαρώνεις, δεν πρόκειται να πάρουµε κεφάλια! — ψάρωµα (το), ψαρωτικός, -ή, 
-ό. [ΕΤΥΜ. < ψάρι]. 

ψαύω ρ. µετβ. {έψαυσα, εψαύσθην, -ης, -η...} (λόγ.) αγγίζω (κάτι) ελαφρά, το 
περιεργάζοµαι µε τις άκρες των δακτύλων: ~ το τραύµα | την πληγή | το 
πρόσωπο | τα χείλη κάποιου ΣΥΝ. ψηλαφώ, ψαχουλεύω. — ψαύση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. p., που παρουσιάζει παρόµοιο µορφολ. σχηµατισµό µε ρ. όπως 
θραύω, χραύω, χναύω. Η λ. είναι αβεβ. ετύµου, αλλά φαίνεται ότι πρόκειται 
για νεωτερισµό, που βασίζεται στο θ. των ρ. ψην (βλ. λ. ψήνω), ψίω (βλ. λ. 
ψίχα) κ.ά.]. 

ψαχνό (το) 1. κοµµάτι κρέατος από σφαγµένο ζώο, που αποτελείται µόνο από 
σάρκα, δεν έχει λίπος ή κόκκαλο: πάρε ένα κοµµάτι ~, αυτό που τρως είναι όλο 
κόκκαλο 2. (µτφ.) η ουσία, το κύριο θέµα, το βασικότερο σηµείο ζητήµατος, 
υπόθεσης κ.λπ. ΣΥΝ. ψητό 3. (µτφ.) το υλικό όφελος: έλα στο ~ επιτέλους! || 
ο νους του είναι πάντα στο ~ (σκέπτεται πάντα το υλικό όφελος) || αυτή η 
υπόθεση έχει πολύ ~ (έχει πολύ ενδιαφέρον ή αποδίδει οφέλη) ΣΥΝ. (µτφ.) 
ψητό · ΦΡ. (µτφ.) ρίχνω | χτυπώ | βαράω στο ψαχνό (i) πυροβολώ απευθείας 
στο κορµί ανθρώπου ή µέσα στο πλήθος, µε στόχο να σκοτώσω και όχι απλώς 
να εκφοβίσω (ii) (γενικότ.) χτυπώ αλύπητα, χωρίς έλεος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
ψαχνόν (ουδ.) < µτγν. σαχνός «τρυφερός (για κρέατα)» (µε εναλλαγή ψ- | σ- 
και παραγ. επίθηµα -νός, πβ. κ. βραχ-νός), που συνδ. µε το ρ. ψώχω | σώχω 
«κονιορτοποιώ, θρυµµατίζω». Το ψώχω | σώχω παρουσιάζει επίθηµα -χω και 
εµφανίζει την ετεροιωµ. βαθµ. τού αρχ. ψην (βλ. λ. ψήνω)]. 

ψάχνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έψαξα, ψάχτηκα, ψαγµένος) 1. (α) προσπαθώ να βρω 
σε ένα µέρος (κάποιον/κάτι που έχει χαθεί, κρυφτεί, εξαφανιστεί ή δεν 
φαίνεται): (µετβ.) ~ κάτω από το κρεβάτι τα παπούτσια µου | στα συρτάρια τού 
γραφείου µου ένα γράµµα που έχω χάσει || έπαιζαν κρυφτό και έψαχνε τους 
φίλους του στα πιο απίθανα µέρη || έψαχνε τον διακόπτη τού ρεύµατος στο 
σκοτάδι || (κ. αµετβ.) ~ από χθες για το τηλέφωνα της και δεν το βρίσκω 
πουθενά γραµµένο || «πού V 'το, πού 'ν 'το το δαχτυλίδι, ψάξε, ψάξε, δεν θα το 
βρεις» (από παιδικό παιχνίδι) (β) (ειδικότ.) αναζητώ (κάποιον/κάτι που θέλω 
να βρω) στο πλέον κατάλληλο µέρος: (µετβ.) ~ στο ∆ιαδίκτυο πληροφορίες για 
µουσικές εκδηλώσεις || ~ το τηλέφωνο του στον τηλεφωνικό κατάλογο || µπήκε 
στο κατάστηµα και άρχισε να ψάχνει ένα µαύρο φόρεµα || ψάχνει δουλειά στις 
µικρές αγγελίες τής εφηµερίδας || ψάξτε τις άγνωστες λέξεις στο λεξικό || (κ. 
αµετβ.) ~ για ένα καλό εστιατόριο στο περιοδικό' ΦΡ. (α) ψάχνω ψύλλους στ' 
άχυρα βλ. λ. άχυρο (β) στον ουρανό σε έψαχνα | σε γύρευα και στη γη σε 
βρήκα βλ. λ. γη 2. κάνω προσεκτικά έρευνα σε (κάποιον/κάτι) για να βρω 
(κάποιον/κάτι): (µετβ.) όλη την ηµέρα τα σωστικά συνεργεία έψαχναν τα 
συντρίµµια για τυχόν επιζώντες || εδώ και ώρες ψάχνουµε µια λύση στο 
πρόβληµα || η αστυνοµία έψαξε όλο το κτήριο σπιθαµή προς σπιθαµή, για να 
βρει τα όπλα || ~ διέξοδο από την κρίση | τρόπο ν' αποφύγω µια αρνητική 
εξέλιξη | να βρω τον κατάλληλο συνεργάτη || (κ. για πρόσ.) οι αστυνοµικοί τον 
έψαξαν και βρήκαν πάνω του ναρκωτικά (του έκαναν σωµατικό έλεγχο)- ΦΡ. 
(α) ψάχνω µε το κερί | µε το φανάρι αναζητώ επίµονα να βρω κάτι: στην 
εποχή µας ψάχνεις µε το κερί, για να βρεις έναν σωστό και τίµιο άνθρωπο (β) τι 
ψάχνεις τώρα (να βρεις)! για να δηλώσουµε το µάταιο µιας αναζήτησης, προ-
σπάθειας ή ότι κάτι δεν πρόκειται να βελτιωθεί, οπότε δεν αξίζει να 
διαµαρτύρεται κανείς: Τι ψάχνεις να βρεις τώρα! Εδώ όλοι κοιτάζουν το 
συµφέρον τους! (γ) (άσ' το) µην το | την ψάχνεις (οικ.) µην ασχολείσαι µε 
(κάτι), µαταιοπονείς, δεν έχει νόηµα: ούτε αυτός πληρώνει εφορία ούτε ο 
αδελφός του ούτε άλλοι καλλιτέχνες· άσ'το καλύτερα, µην το ψάχνεις! 3. 
βρίσκοµαι γενικά σε κατάσταση αναζήτησης ενός πράγµατος | προσώπου που 
λείπει ή που θα ήθελα να έχω: (µετβ.) ~ να βρω νόηµα σε αυτή τη ζωή | τον 
δρόµο µου | την τύχη µου | να βρω παρηγοριά | στήριγµα | τον άνθρωπο µου | το 
έτερον ήµισυ || (κ. αµετβ.) ~ για έναν άντρα ώριµο και υπεύθυνο 4. (ειδικότ. 
µεσοπαθ. ψάχνοµαι) (α) εξετάζω τον εαυτό µου για κάτι, αναζητώ επάνω µου: 

µια ώρα ψαχνόµουν για τα κλειδιά µου, αλλά δεν τα βρήκα || ψάξου καλά, 
µήπως έχει σκαλώσει το βραχιόλι στα ρούχα σου (β) (µτφ.) προβληµατίζοµαι 
(για τις επιλογές, τις αξιολογήσεις, τις προτεραιότητες µου), κάνω σκέψεις: 
δεν έχω αποφασίσει τι δουλειά θα κάνω- ακόµη ~ || είναι άνθρωπος που 
ψάχνεται, που δεν αρκείται σε έτοιµες απαντήσεις (γ) (µτφ. η µτχ. ψαγµένος, -
η, -ο) αυτός που έχει ευρύτερους προβληµατισµούς, που δεν αρκείται στα 
καθηµερινά ή τα συνηθισµένα: είναι ~ άτοµο- έχει ασχοληθεί σοβαρά µε πολλά 
θέµατα ΣΥΝ. σκέπτοµαι, προβληµατίζοµαι. — ψάξιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ψάχω (µε επίθηµα -νω), από τον αόρ. έψαξα | έψαυσα τού 
αρχ. ψαύω (βλ.λ.), κατά το σχήµα έτρεξα - τρέχω, έδιωξα - διώχνω]. 

ψαχουλευτά επίρρ. (λαϊκ.) ψάχνοντας εδώ και εκεί µε την αφή, ψαχουλεύοντας: 
διέσχισε το σκοτεινό δωµάτιο ~, για να µη χτυπήσει ΣΥΝ. ψηλαφητά, 
ψηλαφιστά. 

ψαχουλεύω ρ. µετβ. {ψαχούλεψα} (λαϊκ.) 1. ψάχνω (σε ένα µέρος) για κάτι 
ανάµεσα σε διάφορα πράγµατα, συχνά ανακατεύοντας τα: ποιος ψαχούλεψε τα 
συρτάρια µου; ΣΥΝ. αναστατώνω, χαλάω 2. ψάχνω (κάτι) αγγίζοντας µε τα 
δάχτυλα: ψαχούλευε στο σκοτάδι για τον διακόπτη ΣΥΝ. ψηλαφώ. — 
ψαχούλεµα (το). [ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό των ρ. ψάχω (βλ. λ. ψάχνω) και 
χαλεύω «ζητώ, γυρεύω» (βλ.λ.)]. 

ψεγάδι (το) (ψεγαδ-ιού | -ιών} ελάττωµα ή µειονέκτηµα: προσπάθησε να 
αγνοήσεις τα ~ τού χαρακτήρα του || είναι καλή, παρ' όλα της τα ~ || ένα κείµενο 
χωρίς ~ ΣΥΝ. ατέλεια, έλλειψη, κουσούρι ΑΝΤ. προτέρηµα, πλεονέκτηµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *ψεγ-άδ-ιον, υποκ. τού ψέγος (πβ. κ. ύφ-άδ-ιον) < αρχ. ψέγω 
(βλ.λ.)]. 

ψεγαδιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ψεγάδιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) βρίσκω 
ψεγάδια, ελαττώµατα σε (κάποιον/κάτι), επικρίνω, ψέγω (βλ.λ.). — 
ψεγάδιασµα (το). 

ψέγω ρ. µετβ. (έψεξα) (λόγ.) βρίσκω ψεγάδια, ασκώ αρνητική κριτική σε 
(κάποιον/κάτι): γιατί µε ψέγεις; || τον έψεξε για τη συµπεριφορά του | τους 
τρόπους | τις πράξεις του ΣΥΝ. επικρίνω, µέµφοµαι, κατηγορώ, κατακρίνω, 
αποδοκιµάζω ΑΝΤ. επαινώ, εγκωµιάζω. — ψεκτι-κός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ.. αβεβ. ετύµου, πιθ. οφείλεται σε νεωτερισµό τής Ελληνικής (κατ' 
αντιδιαστολή προς τα κληρονοµηθέντα συνώνυµα µέµφοµαι και όνειδίζω, που 
διαθέτουν συγγενείς τ. εντός τής I.E.), που ίσως συνδ. µε το επιφώνηµα ψό 
(βλ. λ. ψόφος) ή, κατ' άλλους, µε το ρ. ψην (βλ. λ. ψήνω)]. 

ψεί κ. ψι (το) {άκλ.} Ψ, ψ· το εικοστό τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. αριθµός). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ψεί | ψΐ, γράµµα που επινοήθηκε από τους Έλληνες για τη 
δήλωση τού συµφωνικού συµπλέγµατος [ps]]. 

ψείρα (η) {ψειρών} 1. µικροσκοπικό, άπτερο, παρασιτικό έντοµο που 
προσβάλλει τον άνθρωπο και τα ζώα, τρέφεται µε τρίχες, αίµα και 
απολεπισµένο δέρµα, πολλαπλασιάζεται συνήθ. ταχύτατα, προκαλεί φλεγµονή 
και κνησµό στις προσβαλλόµενες περιοχές και µπορεί να µεταδώσει σοβαρές 
ασθένειες (λ.χ. εξανθηµατικό τύφο), αν δεν καταπολεµηθεί µε τα κατάλληλα 
φάρµακα: ~ τού τριχωτού τής κεφαλής | τού σώµατος | τού εφηβαίου || έχω | 
πιάνω ψείρες || το κεφάλι του είναι γεµάτο ψείρες ΣΥΝ. (λόγ.-σπάν.) φθειρ· 
ΦΡ. (παροιµ.) αλί που το 'χει η κούτρα του και κατεβάζει ψείρες για όσους 
είναι πολύ άτυχοι και δεν µπορούν να αποφύγουν κάτι δυσάρεστο 2. 
(περιληπτ.) έντοµο που παρασιτεί στα φυτά και απαντά σε πολλά είδη 3. 
(µτφ.) ψείρες (οι) πολύ µικρά και δυσανάγνωστα γράµµατα: Γι ~ είναι αυτές 
που κάνεις; Πώς θα τις διαβάσω; 4. (µτφ.) ψείρες (οι) για ασήµαντο θέµα ή 
λεπτοµέρεια: είναι ανυπόφορος- ασχολείται συνέχεια µε - 5. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που είναι υπερβολικά λεπτολόγος, που όλα τα ψειρίζει: είναι ~ στις 
δουλειές του ΣΥΝ. ψείρας (βλ.λ.) 6. µικροσκοπικό µικρόφωνο που 
τοποθετείται στα ρούχα (στο πέτο, στο πουκάµισο κ.λπ.) και χρησιµοποιείται 
συχνά σε τηλεοπτικές εκποµπές. — (υποκ.) ψειρίτσα κ. ψειρούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ψεΓρα < φθείρα, αιτ. εν. τού αρχ. φθείρ (δ) (βλ.λ.) κατ' επίδρ. 
τής λ. ψύλλος, ψύλλα]. 

ψειραλοιφή (η) αλοιφή που εξολοθρεύει τις ψείρες, που χρησιµοποιείται για 
την καταπολέµηση των ψειρών. 

ψείρας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (µτφ. για πρόσ.) 1. ο υπερβολικά λεπτολόγος, 
αυτός που όλα τα ψειρίζει: είναι τόσο ~, που καταντά ενοχλητικός || δεν 
µπορείς να κάνεις σωστά αυτή τη δουλειά, αν δεν είσαι ~ ΣΥΝ. τελειοµανής 2. 
αυτός που ασχολείται µε ασήµαντες λεπτοµέρειες. 

ψειρής (ο) {ψειρήδες} (λαϊκ.) αυτός που έχει ψείρες, ο γεµάτος ψείρες ΣΥΝ. 
ψειριάρης. 

ψειριάζω ρ. αµετβ. {ψείριασ-α, -µένος} αποκτώ ψείρες, γεµίζω ψείρες: 
ψείριασε από τη βρόµα. 
[ΕΤΥΜ < ψείρα + παραγ. επίθηµα -ιάζω (πβ. µτγν. φθειριώ, -άω), πβ. κ. µουχλ-
ιάζω]. 

ψειριάρης (ο) {ψειριάρηδες}, ψειριάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. 
πρόσωπο που έχει ψείρες, γεµάτο ψείρες ΣΥΝ. ψειρής, ψειριασµέ-νος· (µτφ.-
µειωτ.) 2. πολύ ακάθαρτος και ατηµέλητος άνθρωπος ΣΥΝ. βροµιάρης 3. 
αυτός που αγαπά υπερβολικά τα χρήµατα και τα συγκεντρώνει µε πάθος: 
γέρος ~ ΣΥΝ. τσιγγούνης, φιλάργυρος. Επίσης (λαϊκ.) ψειριάρικος, -η, -ο 
(σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ < ψείρα + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. ψωρ-ιάρης (µτγν. φθειρ-
ιάριος)]. 

ψείριασµα (το) (ψειριάσµατος | χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) η δερµατοπάθεια που 
προκαλείται από τις ψείρες ΣΥΝ. (λόγ.) φθειρίαση. 

ψειρίζω ρ. µετβ. {ψείρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. καθαρίζω (κά- 



ψειροσκονη 1984 ψευδής 
 

ποιον/κάτι) από τις ψείρες, αναζητώ τις ψείρες στα µαλλιά, στο σώµα, στα 
ρούχα κ.λπ. και τις θανατώνω: ψείριζε ο ένας τον άλλον ΦΡ. ψειρίζω τη 
µαϊµού (κακόσ.) σπαταλώ τον χρόνο µου και ασχολούµαι µε ασήµαντα 
πράγµατα: δεν κάνει ποτέ τίποτε, κάθεται και ψειρίζει τη µαϊµού 2. (µτφ.) 
εξετάζω (κάτι) λεπτοµερώς, αποδίδω µεγάλη σηµασία στις λεπτοµέρειες: είναι 
απαιτητικός και αυστηρός, όλα τα ψειρίζει || πάρε µια απόφαση επιτέλους και 
µην ψειρίζεις τα πράγµατα τόσο πολύ ΣΥΝ. λεπτολογώ. — ψείρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ψείρα, πβ. κ. αρχ. φθειρίζοµαι (< φθείρ), µε την ίδια σηµ.]. 

ψειροσκονη (η) φαρµακευτική σκόνη για την καταπολέµηση τής φθειρίασης. 
ψειρού (η) {χωρ. πληθ.} (αργκό) η φυλακή: τον κλείσανε στην ~ ΣΥΝ. στενή, 

φρέσκο. 
ψεκάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ψέκασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. ρίχνω υγρό ή 

αέριο µε ψεκαστήρα σε (κάτι): ~ τα φυτά | τα κουνούπια || πρέπει να 
ψεκάσουµε τις ελιές, για να καταπολεµηθεί ο δάκος ΣΥΝ. ραντίζω, καταβρέχω 
2. ρίχνω σταγονίδια υγρού καθαρισµού ή νερού µε ειδικό µπουκάλι σε 
(επιφάνεια που χρειάζεται καθάρισµα ή στα ρούχα που σιδερώνω): ~ το τζάµι 
µε το νέο καθαριστικό σπρέι || - τα ρούχα, για να διευκολύνω το σιδέρωµα ♦ 3. 
(αµετβ.) κάνω ψεκασµό ή ραντίζω µε υγρό καθαρισµού ή απλό νερό: αφού 
ψεκάσεις, κλείσε τα παράθυρα και βγες έξω || «ψεκάστε, σκουπίστε, 
τελειώσατε!» (δια-φήµ. απορρυπαντικού). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. τ. τού αρχ. ψακάζω (µε ανοµοίωση) < ψακάς | ψεκάς, -άδος, 
αβεβ. ετύµου. Αν η λ. συνδεθεί µε το αρχ. ψήν (βλ. λ. ψήνω), τότε πρέπει να 
αναλυθεί ως ψ-ακ-αδ- (µε ένθηµα -ακ-), οπότε ίσως συνδ. και µε το λιθ. 
spâkas «σταγόνα»]. 

ψεκασµός (ο) [µεσν.] 1. BOT. η διασπορά (ράντισµα) διαλύµατος ή αιωρήµατος 
φυτοφαρµάκου πάνω στις καλλιέργειες, που γίνεται µε τη βοήθεια ψεκαστήρα 
(βλ.λ.) ή µε ελικόπτερο και στοχεύει στην πρόληψη ή καταπολέµηση των 
διαφόρων ασθενειών των φυτών ΣΥΝ. ψέκασµα, ράντισµα 2. µέθοδος 
εφυάλωσης που συνίσταται στην εκτόξευση υγρού σµάλτου µε ειδική 
συσκευή. Επίσης ψέκασµα (το) [µεσν.] {ψεκάσµ-ατος | -ατα, -άτων}. 

ψεκαστήρας (ο) [1885] 1.ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή που χρησιµοποιείται στη γεωργία 
για διασπορά υγρών ή αερίων προϊόντων, κυρ. φυτοφαρµάκων, πάνω στις 
καλλιέργειες 2. ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή σε µορφή πιστολιού, που χρησιµοποιείται 
για εκτόξευση βαφής σε οικοδοµικές και καλλιτεχνικές εργασίες 3. ΙΑΤΡ. 
ιατρική συσκευή για την εκτόξευση ατµών φαρµακευτικών 
παρασκευασµάτων ή/και για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας. Επίσης 
(λαϊκ.) ψεκαστήρα (η) (σηµ. ΐ). [ΕΤΥΜ. < ψεκάζω + παραγ. επίθηµα -τήρας, 
πβ. κ. ανεµισ-τήρας]. 

ψεκαστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον ψεκασµό: ~ συσκευή. 
ψέκτης (ο) {ψεκτών} (λόγ.-σπάν.) αυτός που ψέγει, που κατακρίνει ή που του 

αρέσει να µέµφεται τους άλλους, που συνηθίζει να επιτιµά ΣΥΝ. τιµητής, 
κατήγορος, επικριτής, φιλοκατήγορος ANT. επαινετής, εγκωµιαστής. [ETYM. 
αρχ. < ψέγω]. 

ψεκτός, -ή, -ό (λόγ.) άξιος ψόγου, αυτός που επιδέχεται κατάκριση, κατηγορία: 
~ στάση | συµπεριφορά ΣΥΝ. αξιοκατάκριτος, µεµπτός, αξιόµεµπτος ΑΝΤ. 
επαινετός, αξιέπαινος, άµεµπτος, άψογος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ψέγω]. 

ψελλίζω ρ. µετβ. {ψέλλισα} (λόγ.) 1. προφέρω δύσκολα και χαµηλόφωνα τις 
λέξεις, δεν αρθρώνω καθαρά τους φθόγγους λόγω φυσικού ελαττώµατος ή 
ψυχικής ταραχής: κάτι ψέλλισε ο γέρος, αλλά δεν ακούστηκε καθαρά || ψέλλισε 
λίγες λέξεις και µετά σταµάτησε τροµοκρατηµένος ΣΥΝ. τραυλίζω, κοµπιάζω 2. 
διατυπώνω κάτι διστακτικά και µε ασάφεια, µε µισόλογα: ψέλλισε κάποιες 
δικαιολογίες. — ψέλλισµα (το) [µτγν.] κ. ψελλισµός (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ψελλός «αυτός που δεν αρθρώνει σωστά τον λόγο, που 
τραυλίζει», εκφραστ. επίθετο (µε επίθηµα -λο-, πβ. κ. τραυ-λός), προϊόν 
ονοµατοποιίας]. 

ψέλνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έψαλα} ♦ 1. (µετβ. κ. αµετβ.) ψάλλω (βλ.λ.): (αµετβ.) 
ψέλνει κάθε Κυριακή στον Άγιο Κωνσταντίνο || (µετβ.) οι ψάλτες έψελναν µε 
κατάνυξη το χερουβικό | το τροπάριο τής Κασσιανής ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) λέω 
(κάτι) επίµονα και µονότονα, προκαλώ ενόχληση µε τη συνεχή επανάληψη 
ισχυρισµού, παρατήρησης κ.λπ.: κατάλαβα τι µου λες, µη µε ψέλνεις άλλο || όλη 
την ηµέρα µε έψελνε πάνω απ'το κεφάλι µου, για να του αγοράσω το παιχνίδι- 
ΦΡ. ψέλνω | ψάλλω τον αναβαλλόµενο | τον εξάψαλµο ή τα ψέλνω (σε 
κάποιον) επιπλήττω (κάποιον) πολύ αυστηρά, κάνω (σε κάποιον) δριµύτατες 
παρατηρήσεις, λέω (σε κάποιον) χωρίς περιστροφές όσα (άσχηµα) έχω να του 
πω, κατσαδιάζω: έννοια σου και, όταν έλθει, θα του τα ψάλω για τα καλά || 
όταν γύρισε τα ξηµερώµατα στο σπίτι του, ο πατέρας του τού έψαλε τον 
αναβαλλόµενο ΣΥΝ. µουρµουρίζω, γκρινιάζω ♦ (αµετβ.) 3. (µτφ.) µιλώ µε 
παράξενο τρόπο, λέω ακατανόητα πράγµατα: τι κάθεσαι και ψέλνεις εκεί πέρα; 

ψέµα (το) {ψέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθετί που δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα, η εσκεµµένη παραποίηση ή απόκρυψη τής αλήθειας, κυρ. 
λόγος µη αληθινός, πλαστός ή επινοηµένος: ανόητο | εσκεµµένο | χοντρό | 
αθώο ~ || µας έχεις φλοµώσει στα ~ τον τελευταίο καιρό! || ο γυιος µου είναι 
ανίκανος να πει ψέµατα || αυτό που είπε είναι ένα πελώριο ~, δεν έχει καµία 
σχέση µε την πραγµατικότητα ΣΥΝ. (λόγ.) ψεύδος, ψευδολόγηµα, ψευδολογία, 
ψευτιά ΑΝΤ. αλήθεια- ΦΡ. (α) σώθηκαν | τελείωσαν τα ψέµατα η κατάσταση 
είναι πολύ σοβαρή, δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες υπεκφυγές ή αναβολές 
(β) µε τα ψέµατα µε ασήµαντα µέσα ή προσόντα, χωρίς την απαραίτητη 
προσπάθεια ή προετοιµασία: ~ δεν γίνεται να πετύχεις στις εξετάσεις! (γ) στα 
ψέµατα όχι στην πραγµατικότητα, προσποιητά: 

έκανε τον άρρωστο ~, για να µην πάει σχολείο (δ) κακά τα ψέµατα'. για 
έµφαση και για να δηλώσουµε παραδοχή ή συµφωνία µε ό,τι λέγεται ή 
εννοείται: γερνάµε, ~! || είσαι πολύ καλύτερος µου, ~! (ε) πες το ψέµατα για να 
επικροτήσουµε την αλήθεια των λόγων τού συνοµιλητή µας 2. (µτφ.) καθετί 
µάταιο, εφήµερο, που δηµιουργεί προσδοκίες και τελικά απογοητεύει: πλούτη, 
δόξα, µεγαλεία, όλα είναι ένα τίποτα, ένα ~ || ζω µέσα στο ~. — (υποκ.) 
ψεµατακι (το) (βλ.λ.), (µε-γεθ.) ψεµατάρα (η). 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < µτγν. ψεϋµα < αρχ. ψεϋσµα (µε αποβολή τού -σ- και 
απλοποίηση τού συµπλέγµατος, πβ. κ. ρεύµα - ρέµα) < ψεύδοµαι (βλ.λ.)]. 

ψεµατακι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) µικρό, ασήµαντο και (σχετικά) αθώο ψέµα: 
είπα ένα ~, και τι έγινε; 

ψεµατάρης, -α, -ικο {ψεµατάρηδες} (λαϊκ.) αυτός που λέει ψέµατα. [ΕΤΥΜ. < 
ψέµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -άρης, πβ. κ. πεισµατ-άρης]. 

ψένω ρ. → ψήνω 
Ψέριµος (η) {Ψερίµου} νησί των ∆ωδεκανήσων Α. τής Καλύµνου και Β. τής 

Κω. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 
ψες κ. εψές επίρρ. (λαϊκ.) χθες, κυρ. χθες το σούρουπο, το περασµένο βράδυ: 

«όλη η παρέα πίναµε εψές | εψές σαν όλα τα βραδάκια | να πάνε κάτω τα 
φαρµάκια» (Κ. Βάρναλης). 
[ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. όψες < αρχ. όψέ «αργά» (βλ.λ.), κατ' αναλογίαν προς 
το επίρρ. χθες. Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

ψεσινός, -ή, -ό (λαϊκ.) τής προηγούµενης ηµέρας ή βραδιάς ΣΥΝ. χθεσινός. 
[ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. όψεσινός, κατά το χθεσινός]. 

ψευδαδάµας (ο) [1849] {ψευδαδάµ-αντος, -αντα | -αντες, -άντων} (λόγ.) 
ψεύτικο διαµάντι, αποµίµηση διαµαντιού από γυαλί ή κρύσταλλο. 

ψευδαίσθηση (η) [1888] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΙΑΤΡ.-ΨΥΧΟΛ. 
λειτουργική διαταραχή τής αισθήσεως, που προκαλείται από διάφορες 
φυσικές ή νοητικές διαταραχές ή επέρχεται ως αντίδραση σε τοξικές ουσίες 
και η οποία εκδηλώνεται συνήθ. µε τη µορφή οπτικών ή ακουστικών εικόνων, 
που δεν ανταποκρίνονται στον πραγµατικό κόσµο (πβ. κ. λ. παραίσθηση) 2. 
(κατ' επέκτ.) κάθε λανθασµένη ιδέα, αντίληψη, άποψη ή εντύπωση: έχω | 
τρέφω ψευδαισθήσεις σχετικά µε την κατάσταση τής χώρας || πρέπει να είµαστε 
ρεαλιστές και να µη ζούµε µε ψευδαισθήσεις || µην έχετε την - ότι τα πράγµατα 
είναι όπως πριν ΣΥΝ. αυταπάτη. Επίσης (παλαιότ.) ψευδαισθησία. — 
ψευδαιοθητικός, -ή, -ό [1891], ψευδαισθητικ-ά /-ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. hallucination]. 

ψειιδάνθρακας (ο) [1888] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονώδης πάθηση τού 
δέρµατος και τού υποδόριου ιστού, που χαρακτηρίζεται από συρροή 
δοθιήνων, είναι επώδυνη και συνοδεύεται από πυρετό. 

ψευδαπόστολος (ο) [µτγν.] {ψευδαποστόλ-ου | -ων, -ους} 1. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός 
που ψευδώς εµφανίζεται ως απόστολος τού Χριστού, που προσποιείται τον 
απόστολο τού Χριστού: η εποχή µας είναι γεµάτη µάγους και ψευδαποστόλους 
2. (κατ' επέκτ.) ο απόστολος τού ψεύδους, αυτός που προπαγανδίζει ή 
διδάσκει ψεύτικα πράγµατα. 

ψευδάργυρος (ο) [µτγν.] {ψευδαργύρου} ΧΗΜ. µέταλλο (σύµβολο Ζη) που 
απαντά στη φύση σε διάφορα ορυκτά και στον ανθρώπινο οργανισµό ως 
ιχνοστοιχείο, έχει χρώµα αργυρόλευκο, µέτρια σκληρότητα και αντοχή και 
επιδέχεται εύκολα στίλβωση· έχει µεγάλη οικονοµική και τεχνολογική 
σηµασία, καθώς από παλιά χρησιµοποιείται για την προστασία άλλων 
µετάλλων (γαλβανισµός κυρ. σιδήρου και χάλυβα) από την ατµοσφαιρική 
διάβρωση: θειικός | θειούχος | φωσφορούχος | χλωριούχος | χρωµικός ~ ΣΥΝ. 
(καθηµ.) τσίγκος (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). — ψευδαρνυρικός, -ή, -ό 
[1861]. 

ψευδαρνυρούχος, -ος, -ο [1885] (λόγ.) αυτός που αποτελείται από ψευδάργυρο 
ή περιέχει ψευδάργυρο (βλ.λ.): ~ µετάλλευµα | πέτρωµα | κοίτασµα. [ΕΤΥΜ < 
ψευδάργυρος + -ούχος < έχω]. 

ψευδαττικισµός (ο) [1884] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ο άτεχνος αττικισµός (βλ.λ.), η 
κακή µίµηση τής αρχαίας αττικής διαλέκτου. 

ψευδεπίγραφος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που εµφανίζεται µε το όνοµα άλλου: το 
~ κράτος τής «Μακεδονίας» (δηλ. των Σκοπίων) 2. (για πνευµατικό έργο) 
αυτός που ψευδώς αποδίδεται σε συγκεκριµένο συγγραφέα, ενώ δεν είναι δικό 
του έργο: ~ σύγγραµµα | λόγος | ποίηµα ΣΥΝ. νόθος ΑΝΤ. γνήσιος, 
πραγµατικός 3. αυτός που στην πραγµατικότητα δεν αντιστοιχεί σε αυτό που 
φέρεται ότι είναι: πρόκειται για ένα ~ «δηµοκρατικό» κόµµα || «ο γραµµατέας 
τής Κ.Ε. υπογράµµισε ότι τελείωσε η εποχή των ~ µελών και οµάδων» (εφηµ.). 
— ψευδεπίγραφα επίρρ. 

ψευδής, -ής, -ές {ψευδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ψευδέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. αυτός 
που δεν είναι αληθής, που δεν ανταποκρίνεται στην αντικειµενική 
πραγµατικότητα (στις «συνθήκες αληθείας»): ~ πληροφορία | είδηση | φήµη | 
στοιχεία ΣΥΝ. ψεύτικος, αναληθής ANT. αληθής, αληθινός 2. αυτός που δεν 
υπάρχει στην πραγµατικότητα, ανυπόστατος: τα Μ.Μ.Ε. δίνουν συχνά ψευδή 
εικόνα τής καθηµερινότητας, προβάλλοντας µόνο τα αρνητικά της 3. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που γίνεται µε προσποίηση, ανειλικρίνεια ή µε σκοπιµότητα: ~ 
φιλία | επίδειξη αγάπης | ισχυρισµός | διαβεβαίωση || ~ δήλωση (στην οποία το 
άτοµο δηλώνει εν γνώσει του ψεύτικα στοιχεία ή αποκρύπτει τα αληθινά) || ~ 
καταµήνυση (αξιόποινη πράξη την οποία τελεί όποιος εν γνώσει καταµηνύει 
άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον τής αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη 
πράξη ή πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξη του) || 
υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως (αξιόποινη πράξη την οποία τελεί όποιος 
πετυχαίνει µε εξαπάτηση να βεβαιωθεί αναληθώς σε δηµόσιο έγγραφο 
περιστατικό που µπορεί 
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να έχει έννοµες συνέπειες, καθώς και όποιος χρησιµοποιεί τέτοια ψευδή 
βεβαίωση για να εξαπατήσω άλλον σχετικά µε το περιστατικό αυτό) ΣΥΝ. 
ανειλικρινής, πλαστός, προσποιητός, υποκριτικός ANT. ειλικρινής, 
πραγµατικός, γνήσιος 4. (µτφ.) παραπλανητικός, αυτός που µπορεί να 
εκληφθεί ως αληθινός: έτσι όπως το παρουσίασε, άφησε ~ εντυπώσεις · 5. 
BOT. ψευδής καρπός ο καρπός που αποτελείται από δύο ή περισσότερα 
καρπόφυλλα τού ίδιου άνθους. — ψευδώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. [ETYM. αρχ. < ψεύδος (βλ.λ.)]. 

ψευδίζω ρ. αµετβ. {ψεύδισα} δεν µπορώ να αρθρώσω καθαρά ορισµένους 
φθόγγους από κακή αρθρωτική συνήθεια (χωρίς να υπάρχει βλάβη των 
φωνητηρίων οργάνων) ΣΥΝ. τσευδίζω. 

ψευδισµός (ο) [1891] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. διαταραχή τού προφορικού λόγου, 
που συνίσταται στη µη καθαρή άρθρωση, στην ελαττωµατική προφορά 
ορισµένων φθόγγων από κακή αρθρωτική συνήθεια, χωρίς να υπάρχει βλάβη 
των φωνητηρίων οργάνων ΣΥΝ. ψεύδισµα, τσεύδι-σµα. Επίσης (καθηµ.) 
ψεύδισµα (το) 

ψευδό- κ. ψευδό- κ. ψευδ- (λόγ.) ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν ότι κάποιος/κάτι: 1. είναι µη γνήσιος, ψευδής, πλαστός, τεχνητός, 
λ.χ. ψευδ-απόστολος, ψευδ-επίγραφος, ψευδο-µάρτυρας, ψευδ-ώνυµο 2. 
υφίσταται, γίνεται, λειτουργεί κ.λπ. προσποιητά, υποκριτικά ή στη φαντασία: 
ψευδ-αίσθηση 3. υπάρχει ή γίνεται κατ' αποµίµηση ενός πράγµατος, λ.χ. ψευδ-
αδάµας, ψευδό-τοι-χος, ψευδο-κλασικισµός, ψευδ-οροφή ΣΥΝ. ψευτο-. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
ψευδής (βλ.λ.) και κανονικά εµφανίζεται ως ψευδό- προ συµφώνου (λ.χ. 
ψευδο-µάρτυς) και ως ψευδ- προ φωνήεντος (λ.χ. ψευδορκία), ενώ απαντά και 
σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. γαλλ. pseudogamie)]. 

ψευδοδίληµµα (το) {ψευδοδιλήµµ-ατος | -ατα, -άτων} το πλαστό, το ψεύτικο 
δίληµµα· αυτό που δεν υφίσταται πραγµατικά, αλλά παρουσιάζεται ως τέτοιο: 
µην παγιδεύεις τη σκέψη σου σε ψευδοδιλήµµα-τα και τεχνητές διαχωριστικές 
γραµµές. 

ψευδ(ο)επιστηµονικός, -ή, -ό αυτός που παρουσιάζεται επιφανειακά και 
παραπλανητικά επιστηµονικός, ενώ δεν είναι στην ουσία του: κείµενα µε ~ 
ύφος, χωρίς πραγµατικό περιεχόµενο. — ψευδ(ο)-επιστήµη (η) [1863]. 

ψευδοκλασικισµός (ο) [1892] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ο ψευδής κλασικισµός, η 
αποµίµηση των λογοτεχνικών και εικαστικών έργων τής κλασικής 
αρχαιότητας, που περιορίζεται µόνο στα εξωτερικά τους γνωρίσµατα, χωρίς να 
εµβάθυνα στο πνευµατικό τους περιεχόµενο. [ETYM. Μεταφορά τού γερµ. 
Pseudoklassikismus (νόθο συνθ.)]. 

ψευδοκράτος (το) {ψευδοκράτ-ους | -η, -ών} 1. κράτος νοµικά ανύπαρκτο και 
χωρίς καµιά αναγνώριση από διεθνείς οργανισµούς 2. (ει-δικότ.) το βόρειο 
τµήµα τής Κύπρου, που τελεί από το 1974 υπό τουρκική κατοχή (βλ. κ. λ. 
Κύπρος, Αττίλας, Κυπριακό, πράσινος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισβολή. 

ψευδολόγηµα (το) [µτγν.] {ψευδολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) λόγος που 
δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια ή την πραγµατικότητα, ψέµα ΣΥΝ. 
ψευδολογία, ψεύδος, ψευτιά, µύθευµα, παραµύθια ANT. αλήθεια. 

ψευδολογία (η) [αρχ.] {ψευδολογιών} (λόγ.) 1. το να λέει κανείς ψέµατα, η 
συνειδητή παραποίηση τής αλήθειας: η ~ δεν τιµωρείται από τον νόµο, αλλά 
είναι ανήθικη ΑΝΤ. ειλικρίνεια 2. (συνεκδ. συνήθ. στον πληθ.) λόγος 
ανακριβής ή αντίθετος προς την αλήθεια, ψέµα ΣΥΝ. ψευδολόγηµα, ψεύδος, 
ψευτιά, µύθευµα, παραµύθια ΑΝΤ. αλήθεια. — ψευδολογώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

ψευδολόγος, -ος, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που λέει ψέµατα, που παραποιεί 
συνειδητά την αλήθεια ή αφηγείται ανύπαρκτα γεγονότα ΣΥΝ. ψεύτης ΑΝΤ. 
ειλικρινής, φιλαλήθης. 

ψεύδοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µτχ. ενεστ. ψευδόµενος, -η (κ. λόγ. -ένη), -ο | 
εψεύσθην, -ης, -η...} (λόγ.) 1. λέω ψέµατα, αναφέρω πράγµατα ανυπόστατα ή 
παραποιώ συνειδητά την αλήθεια: ψεύδεσθε ασυστόλως, κύριε συνάδελφε! || 
«...πάντοτε την αλήθειαν οµιλούντες, πλην χωρίς µίσος για τους 
ψευδόµενους...» (Κ. Καβάφης) ΣΥΝ. ψευδολογώ 2. ΦΙΛΟΣ, (α) (για λογικούς 
συλλογισµούς ή επιχειρήµατα) είµαι ψευδής ή πληµµελής, συγκρούοµαι µε 
τους λογικούς κανόνες και δεν καταλήγω σε λογικώς αναγκαία συµπεράσµατα 
(β) (για συνθετικές κρίσεις) δεν αποδίδω αυθεντικά την πραγµατικότητα, διότι 
δεν ικανοποιώ το κριτήριο τής αλήθειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ψεύδω | -οµαι < *pseu-d- (µε παρέκταση -d-), παράλλ. παρεκτεταµένη 
µορφή τού I.E. *bhes- | *bhseu- «φυσώ», πβ. σανσκρ. bhâstrâ- «φυσητήρας», 
αρµ. sut «ψέµα» Η λ. δήλωνε αρχικώς το φύσηµα τού ανέµου, αλλά και τους 
ήχους τού σφυρίγµατος που δεν έχουν συγκεκριµένο νόηµα, µε αποτέλεσµα 
να φθάσει στη σηµ. «εξαπατώ». Το ενεργ. ψεύδω περιέγραφε αρχικώς όλες τις 
µορφές απάτης, όπως το ψέµα, η παραβίαση όρκου, η παραποίηση εγγράφων, 
ενώ το ψεύδοµαι είχε καθαρώς παθητική χρήση. Ήδη στην Αρχ. ο µέσ. τ. 
επικράτησε σε όλες τις χρήσεις]. 

ψευδοµάρτυρας (ο/η) {(θηλ. ψευδοµάρτυρος) | ψευδοµαρτύρων} µάρτυρας 
δίκης που ψεύδεται συνειδητά, που καταθέτει ενώπιον τού δικαστηρίου ψευδή 
στοιχεία ως αληθινά ή/και παρασιωπά άλλα: καταδικάστηκε µε βάση τις 
καταθέσεις ψευδοµαρτύρων. Επίσης (λόγ.) ψευδοµάρτυς [αρχ.] 
{ψευδοµάρτυρος}. 

ψευδοµαρτυρία (η) [αρχ.] {ψευδοµαρτυριών} (λόγ.) ΝΟΜ. η συνειδητή 
κατάθεση ψευδών στοιχείων ως αληθών ή η παραποίηση, διαστρέβλωση 
ή/και ελλιπής παρουσίαση τής αλήθειας από φυσικό πρόσωπο ενώπιον 
δικαστικής αρχής: ο µάρτυρας θα διωχθεί για ~ || καταδικάστηκε βάσει 
ψευδοµαρτυριών. 

ψευδοµαρτυρώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ψευδοµαρτυρείς... | ψευδοµαρτύ- 

ρησα} (λόγ.) καταθέτω ψευδή στοιχεία ή παραποιώ την αλήθεια ενώπιον 
δικαστηρίου. 

ψευδοµονάδα (η) ΒΙΟΛ. γένος παθογόνων βακτηριδίων, που προκαλούν ασθενείς 
στον άνθρωπο, στα ζώα και τα φυτά. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
Pseudomonas]. 

ψευδοπατριώτης [1871] κ. ψευτοπατριώτης (ο) {ψευδοπατριω-τών} (κακόσ.) ο 
µη πραγµατικός (αγνός) πατριώτης, αυτός που προσποιείται φιλοπατρία, την 
οποία δεν αισθάνεται, που καπηλεύεται την έννοια και τη σηµασία τού 
πατριωτισµού ΣΥΝ. πατριδοκάπηλος ΑΝΤ. φιλόπατρις, εθνιστής. 

ψευδοπατριωτισµός [1871] κ. ψευτοπατριωτισµός (ο) (κακόσ.) ο ψεύτικος 
πατριωτισµός, η προσποιητή (όχι γνήσια) αγάπη για την πατρίδα: 
χαρακτηριστικό των δηµαγωγών είναι ο ~ τους ΣΥΝ. πατρι-δοκαπηλία ΑΝΤ. 
φιλοπατρία, εθνισµός. 

ψευδοπατωµα (το) {ψευδοπατώµ-ατος | -ατα, -άτων} ο χώρος που µεσολαβεί 
ανάµεσα στο δάπεδο ενός ορόφου και στην οροφή τού αποκάτω. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. faux plancher]. 

ψευδοπρόβληµα (το) {ψευδοπροβλήµ-ατος | -ατα, -άτων} ανύπαρκτο 
πρόβληµα, ζήτηµα που δεν έχει πραγµατική υπόσταση. 

ψευδοπροφήτης (ο) [µτγν.] {ψευδοπροφητών} (λόγ.-κακόσ.) ο ψεύτικος 
προφήτης, αυτός που παριστάνει τον προφήτη ή προφητεύει ψέµατα. 

ψευδορκία (η) [µτγν.] {ψευδορκιών} αξιόποινη πράξη την οποία τελεί όποιος 
δίνει εν γνώσει του ψευδή όρκο σε δίκη. — ψευδορκώ ρ. [αοχ.] {-είς...}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. 

ψεύδορκος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που συνειδητά ορκίζεται ψέµατα, που 
δίνει ψεύτικη ένορκη κατάθεση ή διαβεβαίωση στο δικαστήριο: ~ µάρτυρας 
ΣΥΝ. επίορκος. 

ψευδορκώ ρ. → ψευδορκία 
ψευδοροφή (η) ΑΡΧΙΤ. πρόσθετο στοιχείο σε µορφή οροφής, που τοποθετείται σε 

εσωτερικό χώρο κτίσµατος για διακοσµητικούς ή λειτουργικούς λόγους. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. faux plafond]. 

ψευδός, -ή, -ό (για πρόσ.) αυτός που δυσκολεύεται στην άρθρωση ορισµένων 
φθόγγων, ιδ. συµφώνων, λ.χ. τού ψ, αυτός που δεν προφέρει σωστά τις λέξεις. 
Επίσης (λαϊκότ.) τσευδός, -ή, -ό [µεσν.]. — ψευδ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ψευδής, κατά τα επίθ. σε -ος, πβ. κ. ακριβής -ακριβός]. 

ψευδός - τραυλός. Οι λέξεις χρησιµοποιούνται ως χαρακτηρισµοί ατόµων 
που εµφανίζουν διαταραχές στον προφορικό λόγο: ψευδός είναι αυτός που 
έχει δυσκολία στην άρθρωση (προφορά) ορισµένων συµφωνικών φθόγγων 
(τού -σ- ή τού -ρ- ή τού -λ-)· τραυλός είναι αυτός που έχει διακοπές στη 
ροή τού προφορικού λόγου µε επαναλήψεις φθόγγων ή συλλαβών, 
κόµπιασµα κ.λπ. (π.χ. θαθαθα-θάλασσα, κακακακός). Οι αντίστοιχες 
παθήσεις (που δεν οφείλονται σε οργανικές αιτίες) ονοµάζονται ψευδισµός 
και τραυλισµός, ενώ ο τραυλός χαρακτηρίζεται και ως βραδύγλωσσος και 
(σκωπτ.) κεκές. 

ψεύδος (το) {ψεύδ-ους | -η, -ών} (λόγ.) 1. καθετί που δεν είναι αληθινό, λόγος 
που σκοπίµως δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα: λέει ασύστολα 
ψεύδη, προκειµένου να θεµελιώσει τις κατηγορίες του || σε αυτή την υπόθεση 
είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς το ~ από την αλήθεια ΣΥΝ. ψέµα, ψευτιά, 
(λόγ.) ψευδολογία ΑΝΤ. αλήθεια· ΦΡ. (α) τα κατά συνθήκην ψεύδη ψέµατα 
που λέγονται για λόγους κοινωνικής συµβατικότητας, που αιτιολογούνται από 
τις κοινωνικές συµβάσεις (β) ανιχνευτής ψεύδους βλ. λ. ανιχνευτής 2. ΦΙΛΟΣ, 
(α) (στη Λογική) κάθε ψευδής πρόταση ή απατηλός συλλογισµός: ~ πρώτον 
(βασικό σφάλµα συλλογισµού, από το οποίο προκύπτουν εσφαλµένα 
συµπεράσµατα) (β) (στη θεωρία τής γνώσης) η αντιστοιχία πράγµατος και νου 
(rei et intellectus). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ψεύδος < ψεύδω | 
-οµαι (βλ.λ.)]. 

ψευδόσοφος (ο) [µτγν.] {ψευδοσόφ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο το οποίο 
παρουσιάζεται ως σοφός ενώ στην πραγµατικότητα δεν είναι. 

ψευδότιτλος (ο) {-ου κ. -ίτλου | -ων κ. -ίτλων, -ους κ. -ίτλους} συντοµευµένος 
συνήθ. τίτλος βιβλίου, που αναφέρεται στην τρίτη σελίδα του (µετά το πρώτο 
λευκό φύλλο τού βιβλίου) χωρίς άλλα στοιχεία τής έκδοσης. 

ψευδότοιχος (ο) [1892] τοίχος που δεν είναι φτειαγµένος από τούβλα, πέτρα ή 
τσιµέντο αλλά από διαφορετικά υλικά (π.χ. ξύλο, πλαστικό κ.λπ.). 

φευδωνυµία (η) [µεσν.] {δυσχρ. ψευδωνυµιών} (λόγ.) το να έχει κα-νείς/κάτι 
ψευδώνυµο, η ψεύτικη επωνυµία: ~ καλλιτέχνη | επιχείρησης.  # 

ψευδώνυµος, -η, -ο (λόγ.) 1. (γενικά) αυτός που έχει ή χρησιµοποιεί ψεύτικο 
όνοµα: ~ επιχείρηση | οργανισµός | εταιρεία 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
ονοµάζεται από τους άλλους ή είναι γνωστός µε όνοµα που δεν του ανήκει: ~ 
νοµοσχέδιο | άρθρο | σύγγραµµα 3. (ειδικότ.-συ-χνότ.) ψευδώνυµο (το) 
{ψευδωνύµ-ου | -ων) πλαστό (φανταστικό) όνοµα ή ονοµατεπώνυµο, που 
χρησιµοποιείται συνήθ. από τους συγγραφείς και τους καλλιτέχνες αντί τού 
πραγµατικού τους ονόµατος: φιλολογικό | καλλιτεχνικό ~ || το «Ελύτης» ήταν 
φιλολογικό ~ τού ποιητή Οδυσσέα Αλεπουδέλη || «Μυρτιώτισσα» είναι το 
φιλολογικό ~ τής ποιήτριας θεώνης ∆ρακοπούλου. — ψευδωνύµως επίρρ. 
[αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < ψευδ(ο)- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < δνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 



ψευταράκος 1986 ψηλαφώ 
 

ψευταράκος κ. ψευτάκος κ. ψευτράκσς (ο) (χαϊδευτ.) αυτός που 
ψεύδεται αθώα ή που λέει κάπου-κάπου ψέµατα και κάνει µι-
κροκατεργαριές: τι λες πάλι, βρε ψευτάκο; || κοίτα τι πήγε και σκά-
ρωσε ο ψευταράκος! ΣΥΝ. κατεργάρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατεργάρης. 
[ΕΤΥΜ < ψευταράς + υποκ. επίθηµα -άκος]. 

ψευταράς (ο) {ψευταράδεςί,ψευταρού (η) {ψευταρούδες} (µεγεθ.-
λαϊκ.) πρόσωπο που λέει µεγάλα ή πολλά ψέµατα και κάνει µεγάλες 
κατεργαριές: µην πιστεύετε τίποτε απ' ό,τι λέει αυτός ο ~. Επίσης 
ψεύταρος (ο). [ΕΤΥΜ < ψεύτης + µεγεθ. επίθηµα -αράς, πβ. κ. παιδ-
αράς). 

ψεύτης (ο) {ψευτών}, ψεύτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που 
λέει ψέµατα, που παραποιεί ή αποκρύπτει την αλήθεια: µην τον πι-
στεύεις, είναι ~ πέρα για πέρα || δεν επιτρέπω σε κανέναν να µε απο-
καλεί ψεύτη ΣΥΝ. ψευδολόγος ANT. ειλικρινής· ΦΡ. (α) ο Θεός να µε 
βγάλει ψεύτη µακάρι να αποδειχθεί ότι έχω άδικο: αν συνεχίσουµε 
έτσι, θα καταστραφούµε και µακάρι ~ (δηλ. να αποδειχθεί ότι έχω 
άδικο) (β) (παροιµ.) ο κλέφτης είδε τον ψεύτη κι έστριψε ο ψεύτης 
είναι πιο επικίνδυνος από τον κλέφτη (γ) (παροιµ.) ρώτα τον µπάρ-
µπα µου τον ψεύτη | έχω µάρτυρα τον µπάρµπα µου τον ψεύτη για 
αυτούς που επικαλούνται τη µαρτυρία αναξιόπιστων ανθρώπων (δ) 
(παροιµ.) ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται ο ψεύ-
της και ο κλέφτης σύντοµα αποκαλύπτονται 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο 
που µε τα ψέµατα εξαπατά τους άλλους, που χρησιµοποιεί το ψέµα 
για ιδιοτελείς σκοπούς: αυτοί οι ~, αν πέσεις στα νύχια τους, θα σε 
γδάρουν ΣΥΝ. απατεώνας, κατεργάρης. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. ψεύστης (µε ανοµοιωτική αποβολή τού -σ-) < ψεύ-
δω | -οµαι (από το θ. τού αορ. έ-ψεύσ-θην)]. 

ψευτιά (η) (λαϊκ.) 1. ψεύτικος λόγος και γενικά καθετί που δεν αντα-
ποκρίνεται στην αλήθεια ή στην πραγµατικότητα: τι ψευτιές είναι 
αυτές που λες; || µην τα πιστεύεις αυτά, είναι όλα ψευτιές ΣΥΝ. ψέµα, 
(λόγ.) ψεύδος, ψευδολογία ΑΝΤ. αλήθεια 2. (µτφ.) καθετί που απογοη-
τεύει στο τέλος, που αποδεικνύεται µάταιο, εφήµερο, αυταπάτη: ο 
κόσµος είναι µια ~. 

ψευτίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ψεύτισ-α, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) κα-
τασκευάζω κάτι µε υλικά ή εργασία κατώτερης ποιότητας και γενικά 
το κάνω χειρότερο, ενεργώ έτσι ώστε να υποβαθµιστεί η ποιότητα 
του: κοιτάξτε να µην ψευτίσετε τα προϊόντα σας | τη δουλειά σας || τα 
ψεύτισαν τώρα πια τα αυτοκίνητα! ΣΥΝ. νοθεύω, αλλοιώνω, χαλάω 
ANT. βελτιώνω, προάγω ♦ (αµετβ.) 2. κατασκευάζοµαι µε υλικά ή 
εργασία κατώτερης ποιότητας, γίνοµαι χειρότερος, υποβαθµίζεται η 
ποιότητα µου: όλα τα προϊόντα τους έχουν ψευτίσει τώρα τελευταία || 
οι υπηρεσίες σε αυτό το ξενοδοχείο έχουν ψευτίσει πολύ || όλα ψεύ-
τισαν στις µέρες µας ΣΥΝ. νοθεύοµαι, αλλοιώνοµαι, χαλάω, χειροτε-
ρεύω ΑΝΤ. βελτιώνοµαι 3. (για ιδανικά, αξίες) χάνω την αξ,ία και την 
ποιότητα µου: έχουν ψευτίσει σήµερα ο πατριωτισµός και η ανδρεία 
ΣΥΝ. υποβιβάζω, υποβιβάζοµαι. — ψεύτισµα (το). [ΕΤΥΜ < ψεύτης], 

ψεύτικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. µη αληθής, αυτός που δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγµατικότητα: ~ είδηση | πληροφορία | φήµη | στοιχείο || η 
ιστορία είναι εντελώς ~ ΣΥΝ. (λογιότ.) ψευδής, αναληθής, ανυπόστα-
τος ΑΝΤ. αληθής, αληθινός, πραγµατικός, ειλικρινής 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που γίνεται µε προσποίηση ή είναι το αποτέλεσµα προσποίη-
σης, µη γνήσιος: ~ όρκος | δάκρυ | λόγια | υποσχέσεις | αγάπη | ευ-
λάβεια | συµπόνια | γέλιο | εγκαρδιότητα | αδιαφορία || ό,τι λέει 
ακούγεται ψεύτικο || όλα πάνω της είναι ψεύτικα ΣΥΝ. προσποιητός, 
φτειαχτός, εικονικός ANT. πραγµατικός, γνήσιος, αυθεντικός 3. (µτφ.) 
µη φυσικός, αυτός που δεν υπάρχει από µόνος του, αλλά κατασκευ-
άζεται ως αποµίµηση τού φυσικού ή τού πραγµατικού: ~ λουλούδια | 
δόντι || ~ ρολόι | όπλο | διαµάντι | φρούτα (διακοσµητικά) ΣΥΝ. τε-
χνητός, φτειαχτός ΑΝΤ. φυσικός, πραγµατικός 4. πλαστός: βάζω ~ 
υπογραφή (πλαστογραφώ την υπογραφή άλλου) || ~ διαθήκη | έγγραφο 
| χαρτονόµισµα | διαβατήριο | ταυτότητα | βιογραφικό | τίτλος 
σπουδών || τον έπιασαν, γιατί ταξίδευε µε ~ όνοµα 5. αυτός που απο-
τελεί κακή αποµίµηση τού πραγµατικού, που κατασκευάζεται µε 
σκοπό να παραπλανήσει: ~ παράς | λίρα ΣΥΝ. κίβδηλος, κάλπικος 
ΑΝΤ. γνήσιος, αληθινός 6. (µτφ.) κατασκευασµένος πρόχειρα και µε 
φθηνά υλικά και γενικά αυτός που θεωρείται µικρής αξίας ή σπου-
δαιότητας: είναι - αυτό το ύφασµα || ~ παπούτσια πήγες και πήρες, γι' 
αυτό χάλασαν κιόλας! ΣΥΝ. ευτελής, άχρηστος, ελαττωµατικός, 
σκάρτος ΑΝΤ. γερός, καλοφτειαγµένος 7. (µτφ.) αυτός που είναι µά-
ταιος, εφήµερος, που γεννά προσδοκίες και όνειρα, αλλά στο τέλος 
απογοητεύει: «~ είναι ο ντουνιάς και ~ η ζωή µας, αφού στη µαύρη 
γης θα µπει | µια µέρα το κορµί µας» (λαϊκ. τραγ.). [ΕΤΥΜ < ψεύτης 
(πβ. µτγν. ψεύστ-ικος)]. 

ψεύτισµα (το) -> ψευτίζω 
ψευτο- κ. ψευτό- κ. ψευτ- (λαϊκ.) α' συνθετικό που δηλώνει το 
ψεύτικο, το πλαστό ή το ευτελές (βλ. κ. ψευδό-): ψευτο-γιατρός, ψευ-
το-δουλειά, ψευτο-ζώ, ψευτό-πραµα. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. ψεύ-
της]· 

ψευτογιατρός (ο) (λαϊκ.) αυτός που παριστάνει τον γιατρό, χωρίς να 
έχει τις κατάλληλες γνώσεις, χωρίς να έχει σπουδάσει ιατρική: µην 
εµπιστεύεσαι τα γιατροσόφια των ~ ΣΥΝ. κοµπογιαννίτης. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οδοντίατρος. 

ψευτοδουλειά (η) (λαϊκ.) 1. δουλειά πρόχειρη, που έχει γίνει χωρίς 
προσοχή και επιµέλεια: το πραγµατικό κόσµηµα απαιτεί σκληρή δου-
λειά και έµπειρο τεχνίτη- µε ψευτοδουλειές δεν γίνεται || τα έπιπλα 
αυτά είναι σκάρτα, έχουν γίνει µε - ΣΥΝ. φτηνοδουλειά, παλιοδου-
λειά 2. ευκαιριακή εργασία, όχι σταθερή και µόνιµη, που δεν προ-
σφέρει στον εργαζόµενο ικανοποιητική αµοιβή: πώς να τα βγάλει πέ- 

ρα µ ' αυτή την ~! — ψευτοδουλεύω ρ. (σηµ. 2). 
ψευτοευγένεια (η) {ψευτοευγενειών} ψεύτικη, υποκριτική ευγένεια. 
ψευτοζώ ρ. αµετβ. {ψευτοζείς... | ψευτόζησα} (λαϊκ.) ζω µε µεγάλες 
στερήσεις και δυσκολίες, κακοπερνώ: µε τα χίλια βάσανα καταφέ-
ραµε και ψευτοζήσαµε τον πρώτο καιρό µετά την καταστροφή... ΣΥΝ. 
ψευτοπερνώ, κουτσοπερνώ, (λόγ.) φυτοζωώ ANT. καλοζώ, (λόγ.-σπα-
νιότ.) ευπορώ. 

ψευτοθόδωρος (ο) (ως χαρακτηρισµός) ο κατά σύστηµα ψεύτης: «Τα 
διαστρέβλωσαν οι δηµοσιογράφοι, είπε αναιδέστατα ως άλλος ~, αυτά 
που όλοι τον άκουσαν να ξεστοµίζει από τηλεοράσεως» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ Πιθ. από απατεώνα τής Αθήνας τού 19ου αι. µε το όνοµα Θό-
δωρος, ο οποίος έλεγε µεγάλα ψέµατα µε πειστικό τρόπο (λ.χ. κάποτε 
«πούλησε» σε βοσκό τους βασιλικούς κήπους, µε αποτέλεσµα ο 
τελευταίος να φέρει εκεί τα κοπάδια του το επόµενο πρωί)]. 

ψευτοκακοµοιριά (η) {χωρ. πληθ.} το να προσποιείται κάποιος ότι 
δυστυχεί, ότι υποφέρει. — ψευτοκακόµοιρος, -η, -ο. 

ψευτοκοιµάµαι ρ. αµετβ. {ψευτοκοιµήθηκα} 1. προσποιούµαι ότι 
κοιµάµαι 2. κοιµάµαι για πολύ λίγη ώρα ή λίγο και µε διακοπές: είχα 
µεγάλη ανησυχία και δεν κοιµήθηκα καλά, ψευτοκοιµήθηκα λίγο. 

ψευτοµαγκας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} άνδρας που παριστάνει τον µά-
γκα, χωρίς να είναι ΣΥΝ. κουραδόµαγκας. 

ψευτοπαλληκαράς (ο) {ψευτοπαλληκαράδες} άνδρας που παριστάνει 
τον παλληκαρά, τον γενναίο, χωρίς να είναι ΣΥΝ. κουραδόµαγκας. 

ψευτοπατριώτης (ο) ** ψευδοπατριώτης 
ψυτοπατριωτισµός (ο) -> ψευδοπατριωτισµός 
ψευτοπατωµα (το) {ψευτοπατώµ-ατος | -ατα, -άτων} υπόστρωµα από 

σανίδες πάνω στο οποίο τοποθετείται το κανονικό πάτωµα. 
ψευτοπερνώ ρ. αµετβ. {ψευτοπερνάς... | ψευτοπέρασα} (λαϊκ.) περνώ 

µε τα ψέµατα, µε µεγάλες στερήσεις και δυσκολίες· ψευτοζώ ΣΥΝ. 
κουτσοπερνώ, κακοζω, (λόγ.) φυτοζωω ANT. καλοζώ, (λόγ.) ευπορώ. 

ψευτόπραµα (το) {ψευτοπράµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. αντικείµενο χω-
ρίς ιδιαίτερη αξία ή πρόχειρης κατασκευής: αγόρασε ένα -, ίσα-ίσα 
για να κάνει σήµερα τη δουλειά του, µέχρι ν'αγοράσει κάτι τής προ-
κοπής 2. ψευτοπράµατα (τα) πράγµατα χωρίς ιδιαίτερη αξία, ασή-
µαντα: -Είπε στη διάλεξη τίποτε σοβαρό; -Μπα, ~. 

ψευτοφιλόοοφος (ο) {ψευτοφιλοσόφων} ο αµπελοφιλόσοφος (βλ.λ.). 
— ψευτοφιλοσοφία (η). 

ψευτοφυλλάδα (η) (λαϊκ.) έντυπο ή βιβλίο που δηµοσιεύει ψευδείς 
ειδήσεις ή ανακρίβειες, που έχει ευτελές και κακόγουστο περιεχόµε-
νο: η επιστήµη γίνεται µε συγγράµµατα, όχι µε ψευτοφυλλάδες. 

ψήγµα (το) {ψήγµ-ατος | -ατα, -άτων) (λόγ.) 1. λεπτότατο κοµµάτι µε-
τάλλου ή άλλου υλικού, που προήλθε από απόξεση και τριβή: το µη-
χανουργείο είναι γεµάτο ψήγµατα σιδήρου ΣΥΝ. τρίµµα, ρίνισµα, κόκ-
κος 2. (ειδικότ.) άµορφη µάζα µετάλλου, διαβρωµένη από το νερό, 
που βρίσκεται συνήθ. στις όχθες λιµνών, ποταµών κ.λπ. µέσα στη λά-
σπη: - χρυσού | αργύρου | χαλκού 3. (κατ' επέκτ.-µτφ.) πολύ µικρό 
κοµµάτι, δείγµα: δεν υπάρχει ούτε ~ αλήθειας σε αυτή την ιστορία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· ΨήΥβοι < ψήχω «ξυστρίζω, τρίβω, βουρτσίζω» < *ψήω 
(απρφ. ψήν) + παραγ. επίθηµα -χω, πβ. κ. σµήγµα - σµήχω. Βλ. κ. ψή-
νω]. 

ψήκτρα (η) {ψηκτρών} (λόγ.) 1. εργαλείο από ισοµήκεις τρίχες, ίνες ή 
σύρµατα, το οποίο χρησιµοποιείται για απόξεση, καθαρισµό ή στίλ-
βωση αντικειµένων ή τού τριχώµατος των ζώων ΣΥΝ. (καθηµ.) βούρ-
τσα, ξύστρα, ξυστρί 2. ΦΥΣ. (στον ηλεκτρισµό) σταθερό αγώγιµο σώ-
µα ή εξάρτηµα, το οποίο εξασφαλίζει τη συνεχή ηλεκτρική σύνδεση 
ανάµεσα στο σταθερό και στο κινητό µέρος ηλεκτρικής µηχανής. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ψήχω (βλ. κ. ψήγµα) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. χύ-
τρα]. 

ψηκτροποιός (ο) [1856] ο κατασκευαστής ψηκτρών. 
ψηλά επίρρ. 1. σε µεγαλύτερο ύψος από το κανονικό ή το συνηθισµέ-
νο- συνήθ. σε υψόµετρο, σε σηµείο που απέχει αρκετά από το έδαφος: 
ο φάκελος είναι ~ στο ράφι || ανεβαίνω ~ στο βουνό || «~ τη χτίζεις τη 
φωλιά» (δηµοτ. τραγ.) || το µπαλκόνι βρίσκεται ~ ΑΝΤ. χαµηλά· ΦΡ. από 
ψηλά ano σηµείο µε µεγάλο υψόµετρο: κατέβηκε ~ || του φώναξα ~ 2. 
(µτφ.) (α) από τον ουρανό: ένα αντικείµενο έπεσε ~ (β) από τον Θεό: 
οι πιστοί περίµεναν βοήθεια ~ 3. σε ανώτερο επίπεδο ή κοινωνική κα-
τάσταση: αγωνίζεται να φτάσει ~ στον επαγγελµατικό του χώρο || έχει 
πολλές φιλοδοξίες και στοχεύει ~ 4. προς τα πάνω: κοιτάζω ~ ΦΡ. (α) 
ψηλά τα χέρια! διαταγή ενόπλου προς αντίπαλο ή άοπλο να υψώσει 
τα χέρια, ώστε να µην κάνει επικίνδυνες κινήσεις: ο ληστής 
προέτεινε το όπλο του προς τους υπαλλήλους τής τράπεζας και φώ-
ναξε: «~!» (β) παίρνω ψηλά τον αµανέ δείχνω υπεροψία, αλαζονεία: 
πολύ ψηλά τον έχει πάρει τον αµανέ και κάποιος πρέπει να τον βάλει 
στη θέση του (γ) το κεφάλι ψηλά (i) ως ένδειξη ότι κάποιος είναι 
τίµιος και αξιοπρεπής και υπερήφανος γι' αυτό: περπατάω µε ~ στην 
κοινωνία (ii) µε θάρρος, µε υψηλό ηθικό: συνέχιζαν τον αγώνα µε ~ 
παρά τις αντιξοότητες. — (υποκ.) ψηλούτσικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ψηλός. 

ψηλαρµενιζω ρ. αµετβ. {ψηλαρµένισα} (λαϊκ.) 1. (σπάν.) αρµενίζω 
στα ψηλά, πετώ 2. (µτφ.-συχνότ.) έχω µεγάλη ιδέα για τον εαυτό µου, 
κοµπάζω: πολύ ψηλαρµενίζεις τώρα τελευταία ΣΥΝ. υπερηφανεύο-
µαι, επαίροµαι, µεγαλοπιάνοµαι. 

ψηλάφηση (η) → ψηλαφίζω 
ψηλαφητός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός τον οποίο µπορεί κανείς να ψηλα-
φίσει, να αγγίξει, να πιάσει ή να αισθανθεί µε την αφή: ~ όγκος | 
εξόγκωµα | εσοχή ΣΥΝ. απτός, αισθητός. Επίσης ψηλαφιστός — ψη-
λαφητά κ. ψηλαφιστά επίρρ. κ. (λόγ.) ψηλαφητί επίρρ. 

ψηλαφώ [µτγν.] κ. ψηλαφίζω ρ. µετβ. {ψηλαφ-είς κ. (ορθότ.) -άς... | 



ψηλαφιστά 1987 ψηστικά 
 

ψηλάφ-ισα κ. -ησα, -ούµαι, -είται κ. (ορθότ.) -ώµαι, -άται..., -ήθηκα κ. -
ίστηκα, -ηµένος κ. -ισµένος} 1. αγγίζω (κάτι) ελαφρά µε τις άκρες 
των δαχτύλων µου: ψηλάφησε τη γραβάτα του, για να δει αν ο κόµπος 
είναι εντάξει || ψηλάφησε το ύφασµα µέσα στα δάχτυλα της ΣΥΝ. 
(λόγ.) ψαύω, ψαχουλεύω, πασπατεύω 2. (ειδικότ.) εξετάζω (σώµα ή 
αντικείµενο) ψαχουλευτά, προσπαθώ να βρω (κάτι) ψάχνοντας µε τα 
δάχτυλα: ο γιατρός ψηλάφησε τον όγκο, για να δει πόσο έχει ανα-
πτυχθεί || ψηλάφησα την κλειδαριά στο σκοτάδι, για να βάλω το κλειδί 
ΣΥΝ. εξετάζω, ψάχνω, αναζητώ 3. (κατ' επέκτ.) αγγίζω θωπευ-τικά µε 
τα δάχτυλα, χαϊδεύω: το παιδί ψηλάφησε το πρόσωπο τής µητέρας του 
ΣΥΝ. θωπεύω 4. (µτφ.) εξετάζω ένα θέµα, το προσεγγίζω, συνήθ. όχι 
εξαντλητικά: «στο βιβλίο τους ψηλαφούν τις συµπεριφορές, τα ήθη, 
τις στάσεις τής κοινωνίας εκείνης τής εποχής» (εφηµ.). — ψηλάφηση 
(η) [αρχ.] κ. ψηλάφισµα (το) κ. ψηλαφισµός (ο). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ψηλαφώ (-άω), εκφραστ. p., αβεβ. ετύµου. Είναι δύσκολο να γίνει 
ανεπιφύλακτα αποδεκτή η παλαιότερη εκδοχή τού συµ-φυρµού 
µεταξύ των ρ. ψάλλω (αόρ. έψηλα | έψαλα) και άφάω (< άφή), αφού 
δεν αιτιολογείται η παρουσία αοριστικού θ. στη λ. ψηλαφώ. Ωστόσο, 
εξίσου αβέβαιη παραµένει η υπόθεση τής αναγωγής σε α' συνθ. 
*ψάλά (τεχν. όρ.) µέσω τής επίδρ. τού µτγν. µηλ-αφάω «δοκιµάζω µε 
τη µήλη (χειρουργικό εργαλείο)»- πρόκειται για συµπτωµατική 
µάλλον σχέση, αφού δεν δικαιολογείται και χρονικά]. 

ψηλαφιστά επίρρ.· αγγίζοντας µε τις άκρες των δαχτύλων, ψαχου-
λευτά: προχωρούσαµε ~ στο σκοτάδι, για να µην πέσουµε ο ένας πά-
νω στον άλλον ΣΥΝ. ψηλαφητά. 

ψηλαφώ ρ. → ψηλαφίζω 
ψηλέας (ο) {χωρ. πληθ.) (σκωπτ.-καθηµ.) πολύ ψηλός άνδρας: βρε ψη-
λέα, κατέβα να φάµε! 

ψηλό- κ. ψηλό- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν ότι κάποιος/κάτι έχει µεγάλο ύψος: ψηλο-τάβανος, ψηλο-τά-
κουνος, ψηλό-λιγνος || (κ. ειρων.-µειωτ.) ψηλο-λέλεκας, ψηλο-µύτης. 

ψηλοκάπουλος, -η, -ο 1. (για ζώα) αυτός που έχει ψηλά καπούλια, 
νώτα που προεξέχουν: ~ φοράδα 2. (για γυναίκες) αυτή που έχει ψη-
λά οπίσθια: ~ γυναίκα. 

ψηλόκορµος, -η, -ο αυτός που έχει ψηλό κορµό: ~ δέντρο. 
ψηλοκρεµαστός, -ή, -ό 1. (κυριολ.) αυτός που κρέµεται από ψηλά 2. 
(συχνότ.) αυτός που ρίχνεται έτσι, ώστε να πέσει στον στόχο από 
ύψος και κατακόρυφα: ~ βολή | µπαλιά (στο ποδόσφαιρο). — ψηλο-
κρεµαστά επίρρ. 

ψηλολέλεκας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) (ειρων. για πρόσ.) άνθρωπος ψη-
λός και πολύ αδύνατος, χωρίς ίχνος χάρης και κοµψότητας ANT. ΚΟ-
ντοστούπης. 

ψηλόλιγνος, -η, -ο ψηλός και λιγνός, αυτός που έχει ύψος µεγαλύτερο 
από το κανονικό και είναι πολύ αδύνατος: ~ κοπέλα || (µτφ.) ο 
καπνός ανέβαινε ~ στον ουρανό ΑΝΤ. κοντόχοντρος. 

ψηλοµύτης, -α, -ικο (λαϊκ.) αυτός που έχει µεγάλη ιδέα για τον εαυτό 
του, που καυχάται για αυτά που έχει ή είναι: η γυναίκα του είναι 
πολύ - ΣΥΝ. υπερήφανος, εγωιστής, ακατάδεκτος, (λόγ.) επηρµένος. 

Ψηλορείτης (ο) η Ίδη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Από τη συνεκφορά Ψηλά Όρη 
(συνθ. εκ συναρπαγής), πβ. κ. Αγιορείτης]. 

ψηλός, -ή, -ό κ. (λαϊκ.) αψηλός 1. αυτός που έχει ανάστηµα ή ύψος 
µεγαλύτερο από το µέσο (βλ. κ. λ. υψηλός): ~ άνθρωπος | παιδί | κο-
πέλα || πόσο - είσαι; (τι ύψος έχεις;) || - καπέλο (µε ψηλό γύρο) | µπό-
τες (που φθάνουν ώς το γόνατο) | βουνό (µε µεγάλο υψόµετρο) ΣΥΝ. 
(για πρόσ.) υψηλόσωµος ANT. κοντός, (για πρόσ.) βραχύσωµος 2. (ει-
δικότ. για τόπους) αυτός που βρίσκεται σε αρκετό ύψος από ορισµένη 
επιφάνεια, ιδ. από την επιφάνεια τής θάλασσας: -χωριό | σηµείο | 
ξωκκλήσι ΣΥΝ. ορεινός ΑΝΤ. χαµηλός, πεδινός 3. ψηλά (τα) σηµείο µε 
µεγάλο υψόµετρο: τι καιρό κάνει εκεί στα ~; ΦΡ. (παροιµ.) απ' τα ψη-
λά στα χαµηλά (κι απ' τα πολλά στα λίγα) από ανώτερη ή καλύτερη 
κατάσταση σε κατώτερη ή χειρότερη: χρεωκόπησε η εταιρεία του και 
βρέθηκε ~ (πβ. παροιµ. από δήµαρχος κλητήρας). — ψηλά επίρρ. 
(βλ.λ.) ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. υψηλός]. 

ψηλός - χαµηλός, κοντός, παχύς, χοντρός, αδύνατος κ.λπ. Οι ση-
µασίες τέτοιων επιθέτων συνιστούν εγγενώς ένα είδος συγκρίσεως 
και συσχετισµού προς ορισµένη «νόρµα». Έτσι λ.χ. ψηλός χαρα-
κτηρίζεται κάποιος σε σχέση µε νοητό, ιδεατό τύπο («νόρµα») που 
ορισµένη κοινωνία (οι Έλληνες εν προκειµένω) θεωρεί ως µέτρο 
συγκρίσεως για να θεωρηθεί κανείς ψηλός ή κοντός- το ίδιο ισχύ-
ει για τα παχύς | χοντρός | αδύνατος που προϋποθέτουν τη δική 
τους «νόρµα». Εδώ ισχύει ότι η κρίση είναι σύγκριση. Απόλυτη έν-
νοια των ψηλός | κοντός κ.λπ. δεν υπάρχει. 
Ειδικότερα για το ψηλός σηµειώνεται ότι χρησιµοποιείται τόσο 
για ανθρώπους όσο και για πράγµατα (ψηλός άντρας, ψηλό βου-
νό), σε αντίθεση προς τα αντώνυµά του κοντός και χαµηλός, που 
χρησιµοποιούνται κυρ. για πρόσωπα και για πράγµατα αντιστοί-
χως (κοντός άντρας, χαµηλός φράκτης). 

ψηλοτάβανος, -η, -ο (λαϊκ. για κτήριο ή τµήµα κτηρίου) που έχει 
ψηλό ταβάνι, υψηλή οροφή: ~ σπίτι | δωµάτιο ! διαµέρισµα ΑΝΤ. χα-
µηλοτάβανος. 

ψηλοτάκουνος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (για υποδήµατα) αυτός που έχει ψηλά 
τακούνια: ~ γόβες | µπότες ΑΝΤ. χαµηλός, χαµηλοτάκουνος 2. (ει-
δικότ.) ψηλοτάκουνα (τα) ζευγάρι παπουτσιών µε ψηλά τακούνια. 

ψηλούτσικος, -η (λαϊκότ. -ια), -ο (λαϊκ.) αυτός που είναι κάπως ψη-
λός ή αρκετά ψηλός, αυτός που δεν έχει πολύ µεγάλο ύψος, αλλά ξε-
περνά κάπως το συνηθισµένο: ~ βουνό | παιδί ΑΝΤ. χαµηλούτσικος, 

κοντούτσικος. 
[ΕΤΎΜ. < ψηλός + υποκ. επίθηµα -ούτσικος]. 

ψήλωµα (το) [µεσν.] {ψηλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. εξόγκωµα τού εδά-
φους, µέρος ή περιοχή που βρίσκεται σε αρκετά µεγάλο ύψος από 
την επιφάνεια τής θάλασσας: έχτισε το σπίτι του στα ~, για να 
αγναντεύει το πέλαγος || «πάνω στα ~, βόσκοντας τα πρόβατα» (Ζ. 
Παπαντωνίου) ΣΥΝ. ύψωµα, λόφος 2. η αύξηση σε ύψος: το ~ τού παι-
διού | τού δέντρου | τού σπιτιού ΑΝΤ. χαµήλωµα. Επίσης (λαϊκότ.) ψη-
λωσιά (η) (σηµ. 1). 

ψηλώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {ψήλωσα} ♦ 1. (αµετβ.) παίρνω 
ύψος, αυξάνω σε ανάστηµα, γίνοµαι ψηλός ή ψηλότερος από όσο 
ήµουν πριν: πόσο ψήλωσε αυτό το παιδί! || τα σηµερινά παιδιά ψη-
λώνουν πολύ || αυτό το κυπαρίσσι όλο και ψηλώνει ΣΥΝ. µεγαλώνω, 
αναπτύσσοµαι ΑΝΤ. χαµηλώνω, κονταίνω ♦ 2. (µετβ.) καθιστώ κάτι 
ψηλό ή ψηλότερο από όσο ήταν, του δίνω ύψος: σκέπτοµαι να ψηλώ-
σω τον µαντρότοιχο, για να µη µπορεί να πηδήξει κανείς µέσα ΣΥΝ. 
υψώνω ANT. χαµηλώνω. 

ψηλωσιά (η) ~» ψήλωµα 
ψήνω κ. (λαϊκ.) ψένω ρ. µετβ. {έψησα, ψή-θηκα, -µένος} 1. υποβάλλω 
ή εκθέτω (κάτι) στην επίδραση τής φωτιάς, το επεξεργάζοµαι µε τη 
φωτιά: ~ τούβλα 2. (συχνότ.) παρασκευάζω φαγητό ή ρόφηµα µε τη 
βοήθεια τής φωτιάς, το βάζω πάνω σε µαγειρική ή άλλη εστία, για να 
γίνει κατάλληλο προς βρώση ή πόση: ψήσαµε µπριζόλες στο τζάκι || 
πρέπει να το βάλεις στον φούρνο και να το ψήσεις σε σιγανή φωτιά || ~ 
ψωµί | κέικ | γλυκό | µήλα | κοτόπουλο | ψάρι στη σχάρα | αρνάκι στη 
σούβλα || ακόµη να ψηθεί το φαΐ; || το φιλέτο µου δεν είναι καλά 
ψηµένο || θέλεις να σου ψήσω ένα καφεδάκι; ΦΡ. ψήνω (σε κάποιον) 
το ψάρι στα χείλη βλ. λ. ψάρι 3. (κατ' επέκτ.) θερµαίνω σε πολύ µεγάλο 
βαθµό, ζεσταίνω πάρα πολύ: µας έψησε σήµερα η ζέστη! || τον έψησε 
όλη την ηµέρα ο ήλιος εκεί στην παραλία ΣΥΝ. υπερθερµαίνω, 
πυρακτώνω 4. (µτφ.) υποβάλλω (κάποιον) σε βάσανα και ταλαιπω-
ρίες, τον τυραννώ: µε έψησε µια ζωή µε τη γκρίνια της! || τους ψήνει 
όλο τον καιρό µε τα καµώµατα του· δεν µπορούν να σταθούν σε χλωρό 
κλαρί ΣΥΝ. βασανίζω, ταλαιπωρώ 5. (µτφ.) κάνω (κάποιον) µε επιδέξιο 
τρόπο να δεχθεί τη γνώµη ή την επιθυµία µου, τον παίρνω έντεχνα µε 
το µέρος µου: τελικά την έψησε και δέχτηκε να έλθει µαζί µας || θα 
τον ψήσω εγώ να το πουλήσει το σπίτι || θα σε µάθω πώς να ψήνεις 
έναν πελάτη ΣΥΝ. πείθω, καταφέρνω ΦΡ. τα ψήνω (µε κάποιον) 
σχετίζοµαι ερωτικά (µε κάποιον), δηµιουργώ δεσµό ΣΥΝ. τα 
φτειάχνω ΑΝΤ. τα χαλάω 6. (ειδικότ. το µεσοπαθ. ψήνοµαι) (α) (για 
καρπούς κ.ά. φυσικά προϊόντα) γίνοµαι ώριµος, φθάνω στην κατάλ-
ληλη στιγµή για κατανάλωση: φέτος ψήθηκαν νωρίς τα καλαµπόκια || 
όταν ψηθεί το κρασί, θα κάνουµε ένα γλέντι τρικούβερτο ΣΥΝ. ωρι-
µάζω (β) (µτφ. για πρόσ.) γίνοµαι ώριµος, αποκτώ πείρα και γνώση: ο 
πατέρας µου µ'έπαιρνε µαζί του από µικρό, για να ψηθώ στη ζωή || 
άµα ψηθείς στη δουλειά, αυτό που κάνεις τώρα θα είναι παιχνιδάκι 
ΣΥΝ. ωριµάζω, συνηθίζω 7. αισθάνοµαι ότι δεν αντέχω εξαιτίας τής 
πολλής ζέστης, καίγοµαι: ανοίξτε κανένα παράθυρο, ψηνόµαστε εδώ 
µέσα! || ψήθηκε στην παραλία και τώρα βάζει κρέµες για τα ε-
γκαύµατα 8. ανεβαίνει πολύ η θερµοκρασία µου: το παιδί ψήνεται 
στον πυρετό 9. (αργκό) έχω διάθεση ή σκέφτοµαι να κάνω κάτι, συ-
νήθ. ύστερα από προτροπή κάποιου: ~ να πάω για σκι το Σαββατο-
κύριακο µε αυτή την παρέα 10. (µτφ. η µτχ. ψηµένος, -η, -ο) αυτός 
που έχει συνηθίσει πολύ ή έχει αποκτήσει µεγάλη πείρα και γνώση 
σε κάτι: στρατιώτες ~ στις κακουχίες || γυναίκα - στη δουλειά | στη 
ζωή ΣΥΝ. συνηθισµένος, έµπειρος, πεπειραµένος, δοκιµασµένος ANT. 
(µτφ.) άψητος, άπειρος, πρωτάρης. 
[ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. έψησα (κατά το σχήµα άφησα - αφήνω), 
όπου το έ- θεωρήθηκε συλλαβική αύξηση, o αόρ. έψησα είναι νεότ. 
τ. αορίστου τού αρχ. έψω «ψήνω, βράζω» (ήδη µυκ. e-pe-se-so-me-na: 
έψησόµενα), αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το αρµ. ep'em «ψήνω, µα-
γειρεύω», αλλά γεννώνται δυσχέρειες από την αναγωγή τού αρµ. -ρ'-
στο I.E. *ps-. Βλ. κ. άφ-έψηµα). 

ψήσιµο (το) {ψησίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να ψήνει κανείς κάτι: το 
~ τού κρέατος | τού καφέ- (µτφ.) 2. η ωρίµαση: το ~ των καρπών || το 
~ στη δουλειά 3. ο τρόπος να πείθει κανείς µε επιδεξιότητα: άρχισε 
το ~ για να πάµε βόλτα ΣΥΝ. (λαϊκ.) ψηστήρι. 
[ΕΤΥΜ Από το θ. τού αορ. έψησα (ρ. ψήνω) και το επίθηµα -ιµο, πβ. κ. 
ξύσιµο]. 

ψησταριά (η) (λαϊκ.) 1. ειδική συσκευή στην οποία ψήνονται πάνω 
σε σχάρα κρέατα: ετοίµασε την ~, για να βάλουµε τις µπριζόλες ΣΥΝ. 
µπάρµπεκιου 2. (συνεκδ.) η ταβέρνα στην οποία σερβίρονται κρέατα 
ψηµένα στα κάρβουνα: πάµε να φάµε σε καµιά ~; [ΕΤΥΜ < ψήστης 
+ παραγ. επίθηµα -αριά, πβ. κ. κληµατ-αριά]. 

ψηστήρι (το) {ψηστηριού} 1. ο τρόπος και τα λόγια µε τα οποία προ-
σπαθεί κανείς να πείσει κάποιον να κάνει κάτι: άρχισε το ~ για να 
τον πείσουν να πουλήσει το οικόπεδο 2. τα λόγια που λέγονται για τη 
σύναψη ερωτικής σχέσης. 
[ΕΤΥΜ. Από το θ. τού αορ. έψησα (ρ. ψήνω) και το επίθηµα -τήρι, πβ. 
κ. σκαλισ-τήρι]. 

ψήστης (ο) {ψηστών} (λαϊκ.) 1. ο υπάλληλος ψησταριάς που έχει 
αναλάβει να ψήνει τα κρέατα 2. σκεύος για το καβούρντισµα τού 
καφέ ΣΥΝ. καβουρντιστήρι. 
[ΕΤΥΜ Από το θ. τού αορ. έψησα (ρ. ψήνω) και το επίθηµα -της, πβ. κ. 
χτίσ-της]. 

ψηστιέρα (η) {χωρ. πληθ.} µεταλλική συσκευή που λειτουργεί συνήθ. 
µε ηλεκτρικό ρεύµα, αλλά και µε κάρβουνα, η οποία περιέχει σχάρα, 
όπου τοποθετούνται αυτά που προορίζονται για ψήσιµο. [ΕΤΥΜ. < 
ψήστης + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. τοστ-ιέρα]. 

ψηστικά (τα) {µόνο στον πληθ.} (λαϊκ.) η αµοιβή που καταβάλλεται 



ψητό 1988 ψήφος 
 

για το ψήσιµο φαγητού ή γλυκού στον ιδιοκτήτη φούρνου. 
ψητό (το) (λαϊκ.) 1. κρέας που ψήθηκε σε φούρνο ή σούβλα: είναι έτοιµο το ~; || 

το µεσηµέρι φάγαµε ~ στον φούρνο µε πατάτες || ~ τής σούβλας 2. (µτφ.) (α) το 
ουσιώδες µέρος, το κυριότερο σηµείο θέµατος, υπόθεσης, συζήτησης κ.λπ.: 
άσε τις φλυαρίες κι έλα στο ~! || πότε θα φτάσεις επιτέλους στο ~; || ο νους του 
είναι διαρκώς στο ~ (δηλ. στο προσωπικό του όφελος ή στο σεξ) || χτυπάει ίσια 
στο ~ (θίγει κατευθείαν την ουσία τού θέµατος) (β) κέρδος, κυρ. οικονοµικό 
όφελος: αν την πετύχουµε αυτή τη δουλειά, θα έχουµε πολύ ~ ΣΥΝ. ψαχνό. 

ψητοπωλείο (το) είδος ταβέρνας που σερβίρει κυρίως ψητά κρέατα ΣΥΝ. 
ψησταριά. 

ψητός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. (για φαγητά) αυτός που έχει ψηθεί, που έχει µαγειρευτεί 
στον φούρνο ή στα κάρβουνα: ~ ψάρι | κοτόπουλο | αρνί | πατάτα | µήλο | 
κυδώνι | παϊδάκια | µπριζόλα ΣΥΝ. ψηµένος ANT. άψητος, ωµός 2. (ειδικότ.) 
ψητό (το) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έψητός (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου έ-) < έψω «ψήνω, 
βράζω, µαγειρεύω» (βλ. λ. ψήνω)]. 

ψηφί (το) {ψηφ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το ψηφίο (βλ.λ.) 2. το ψηφιδωτό: η αυλή 
τού αρχοντικού ήταν στρωµένη µε ψηφιά. [ΕΤΎΜ. µεσν. < µτγν. ψηφίον 
(βλ.λ.)]. 

ψηφιακός, -ή, -ό ΤΕΧΝΟΛ. 1. αυτός που καταχωρίζει, τροποποιεί, επεξεργάζεται 
ή διαβιβάζει δεδοµένα µε τη µορφή αριθµητικών ψηφίων ή διακεκριµένων 
στοιχείων: ~ τεχνολογία | εποχή | καταχώριση | καταγραφή | παράσταση 
(διαφόρων µεταβλητών µε τη χρήση καθορισµένων τιµών ή ψηφίων) | 
επικοινωνία | δίκτυο | µεταδόσεις | αποθήκευση | επεξεργασία (εικόνας | ήχου) | 
κανάλι | κέντρο τής επιχείρησης! συστήµατα | όργανα | τηλεόραση | 
φωτογραφική µηχανή | τηλέφωνο || (κ. ως ουσ.) συζήτηση στη Βουλή για την 
ψηφιακή (ενν. το σύστηµα µετάδοσης τηλεοπτικών εκποµπών) ΑΝΤ. 
αναλογικός 2. ψηφιακά στοιχεία διακεκριµένα στοιχεία που έχουν τη µορφή 
κωδικοποιηµένων χαρακτήρων, όπως αριθµών, σηµείων, συµβόλων κ.λπ. 3. 
(ειδικότ. για ηλεκτρονικές συσκευές) αυτός που εµφανίζει τις επιθυµητές 
πληροφορίες υπό µορφήν αριθµητικών ψηφίων και πάνω σε ειδική πλάκα, 
χωρίς δηλ. να απαιτούνται δείκτες, διακόπτες κ.λπ.: ~ ρολόι | κασετόφωνο | 
ραδιόφωνο | χρονόµετρο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. digital < digit «ψηφίο» (< λατ. digitus 
«δάχτυλο»)]. 

ψηφίδα (η) 1. µικρό τεµάχιο από πέτρα, γυαλί, σµάλτο, µάρµαρο, πηλό ή άλλο 
υλικό, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή ψηφιδωτών (βλ.λ.): περίφηµα 
είναι τα βυζαντινά ψηφιδωτά τής µονής ∆αφνιού µε τις χρυσές και επίχρυσες ~ 
2. ΓΕΩΛ. µικρό τεµάχιο ιζηµατογενούς πετρώµατος, κοιν. χαλίκι. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ψηφίς, -ΐδος < ψήφος (βλ.λ.)]. 

ψηφιδογραφια (η) [1870] {χωρ. πληθ.} η φιλοτέχνηση ψηφιδωτών (βλ.λ.): 
καλλιτέχνης ειδικευµένος στην ~. 

ψηφιδονράφος (ο/η) καλλιτέχνης ειδικευµένος στη φιλοτέχνηση ψηφιδωτών 
(βλ.λ.). 

ψηφιδοθέτης (ο) → ψηφοθέτης 
ψηφιδοθέτηση (η) -> ψηφοθετώ 
ψηφίδωµα (το) {ψηφιδώµ-ατος | -ατα, -άτων} το ψηφιδωτό. 
ψηφιδωτός, -ή, -ό [1889] 1. κατασκευασµένος µε ψηφίδες, αυτός που 

αποτελείται από ψηφίδες: ~ παράσταση/ διακόσµηση ΣΥΝ. µωσαϊκός 2. 
(ειδικότ.) ψηφιδωτό (το) σχέδιο ή παράσταση για τη διακόσµηση δαπέδου, 
τοίχου και οροφής, που σχηµατίζεται µε τη συναρµολόγηση και συγκόλληση 
ποικιλόχρωµων ψηφίδων (βλ.λ.): περίφηµα θεωρούνται τα ρωµαϊκά ~ τής 
Ποµπηίας και τα βυζαντινά τής µονής ∆αφνιού, τού Οσίου Λουκά κ.ά. ΣΥΝ. 
ψηφοθέτηµα, µωσαϊκό. 

ψηφίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ψήφισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. εκφράζω τη 
γνώµη µου µε την ψήφο µου: αύριο η γενική συνέλευση τού σωµατείου θα 
ψηφίσει για τη συνέχιση ή όχι τής απεργίας || αυτός ψηφίζει σε όλες τις εκλογές 
|| εσύ θα ψηφίσεις υπέρ ή κατά τού νοµοσχεδίου; || ~ δια βοής | δι ' ανατάσεως 
τής χειρός || πού ψηφίζεις, στην Αθήνα ή στο χωριό; ΣΥΝ. ψηφοφορώ 2. ασκώ 
το εκλογικό µου δικαίωµα, ρίχνω την ψήφο µου στην κάλπη κατά τη διάρκεια 
τής ψηφοφορίας: εγώ ψήφισα πρωί-πρωί και µετά πήγα σπίτι µου || πότε θα πας 
να ψηφίσεις; ♦ (µετβ.) 3. εκφράζω την προτίµηση µου σε συγκεκριµένο 
υποψήφιο ή κόµµα: ποιον ψήφισες στις εκλογές; || ψήφισα ένα καινούργιο 
κόµµα || αυτόν θα ψηφίσω για δήµαρχο || στις εκλογές ψήφισε λευκό (ενν. 
ψηφοδέλτιο)· ΦΡ. (α) ψηφίζω (κάποιον) και µε τα δύο χέρια για να δείξουµε 
τον ενθουσιασµό ή την απόλυτη υποστήριξη µας σε υποψήφιο ή κόµµα (β) 
ψηφίζω (κάποιον) µονοκούκ-κι ψηφίζω µόνο αυτόν και κανέναν άλλον 
(συνυποψήφιο του): στο χωριό µου τον ψηφίσαµε µονοκούκκν όλους τους 
σταυρούς τους δώσαµε σ' αυτόν 4. (ειδικότ.) εγκρίνω ή επικυρώνω κάτι µε την 
ψήφο µου: ~ τον προϋπολογισµό | το νοµοσχέδιο | µια πρόταση ΣΥΝ. υπερ-
ψηφίζω ΑΝΤ. καταψηφίζω 5. έχω συγκεκριµένη πολιτική τοποθέτηση υπέρ 
υποψηφίου ή κόµµατος: αυτός ψηφίζει ∆εξιά (είναι δεξιός) || η οικογένεια του 
ψηφίζει κατά παράδοσιν αριστερούς υποψηφίους. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«αριθµώ, υπολογίζω µετρώντας µικρούς λίθους (ψήφους)», < ψήφος (βλ.λ.). Η 
σηµερινή σηµ., ήδη αρχ., µαρτυ-ρείται στο µέσ. ψηφίζοµαι]. 

ψηφίο (το) 1. κάθε (απλός) αραβικός αριθµός ή καθένα από τα στοιχεία 
(σύνθετου) αραβικού αριθµού: ο αριθµός τού τηλεφώνου µου έχει επτά ~|| τα ~ 
τού αριθµού 126 είναι το 1, το 2 και το 6 2. (γενι-κότ.) γραπτό σηµείο που 
παριστάνει αριθµό ή γράµµα τού αλφαβήτου 3. ΤΥΠΟΓΡ. το τυπογραφικό 
στοιχείο: απλά | έντονα | µαύρα - ΣΥΝ. στοιχείο, γράµµα, γραµµατοσειρά. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αριθµός, ΠΙΝ. [ΕΤΥΜ < µτγν. ψηφίον, αρχική σηµ. «µικρό χαλίκι», 
υποκ. τού ψήφος (βλ.λ.)]. · 

ψηφιολέξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων) ΠΛΗΡΟΦ. οµάδα οκτώ 

δυαδικών χαρακτήρων που παριστά έναν χαρακτήρα ή αριθµό- η βασική 
µονάδα χωρητικότητας των αποθηκευτικών µέσων. 

ψηφιοποιώ ρ. µετβ. {ψηφιοποιείς... | ψηφιοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
µετατρέπω (κάτι) σε ψηφιακή µορφή. — ψηφιοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. digitise]. 

-ψήφιος, -α, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό ψηφίων: 
τριψήφιος αριθµός || δεκαψήφιος κωδικός. 

ψήφιση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} η έγκριση µε ψηφοφορία: η ~ 
τού νοµοσχεδίου από τα 3/5 των βουλευτών || η ~ ενός νέου νόµου ΣΥΝ. 
υπερψήφιση ΑΝΤ. καταψήφιση. 

ψήφισµα (το) [αρχ.] {ψηφίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (σπάν.) η κύρωση µε 
ψηφοφορία: το - τού νοµοσχεδίου ΣΥΝ. ψήφιση, υπερψήφιση ΑΝΤ. καταψήφιση 
2. (συνεκδ.) κοινή απόφαση που λαµβάνεται µε ψηφοφορία πολλών 
προσώπων, διακήρυξη µε κοινές θέσεις, αιτήµατα κ.λπ., που υπερψηφίζεται: η 
γενική συνέλευση των φοιτητών έβγαλε | εξέδωσε - διαµαρτυρίας για τα 
τελευταία γεγονότα || ποιος θα υπογράψει το ~ καταδίκης τής ένοπλης βίας; || το 
~ περιλαµβάνει προτάσεις για τη διευθέτηση τού προβλήµατος 3. (α) απόφαση 
που λαµβάνεται από συνέλευση κατόπιν ψηφοφορίας (β) (συνεκδ.) το 
πολιτειακό κείµενο µε ανώτατη ισχύ, που αποτελεί συνήθ. πράξη συντακτικής 
συνελεύσεως και ρυθµίζει θέµατα συνταγµατικού και νοµοθετικού 
περιεχοµένου: ~ τής περιόδου τού Καποδίστρια | τής ∆' Εθνικής Συνέλευσης 
τού 1832 (µε το οποίο επικυρώθηκε η εκλογή τού Όθωνα ως βασιλιά τής 
Ελλάδας) 4. (στην αρχαία Αθήνα) απόφαση για οποιοδήποτε θέµα, που 
λαµβανόταν µε ψηφοφορία είτε από τη Βουλή των Πεντακοσίων είτε από την 
Εκκλησία τού ∆ήµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. 

ψηφοδέλτιο (το) [1838] {ψηφοδελτί-ου | -ων} 1.το ειδικό µονόφυλλο δελτίο 
για τις εκλογικές αναµετρήσεις, στο οποίο αναγράφονται τα ονόµατα των 
υποψηφίων δίπλα σε ορισµένα από αυτά τα ονόµατα ο ψηφοφόρος σηµειώνει 
σταυρό προτιµήσεως και στη συνέχεια, αφού το τυλίξει ή το κλείσει σε 
φάκελο, το ρίχνει στην κάλπη: - κόµµατος | συνδυασµού | συνασπισµού || ~ 
λευκό (βλ. λ. λευκός) | έγκυρο | άκυρο (βλ. λ. άκυρος) 2. κατάλογος, η λίστα 
των υποψηφίων κάθε κόµµατος ή συνδυασµού ΣΥΝ. συνδυασµός. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. ballot paper]. 

ψηφοδόχος (η) (λόγ.) η κάλπη· το κιβώτιο στο οποίο οι ψηφοφόροι ρίχνουν τις 
ψήφους ή τα ψηφοδέλτια τους, για να καταµετρηθούν και να βγει το 
αποτέλεσµα τής ψηφοφορίας. [ΕΤΥΜ. < ψήφος + -δόχος < δέχοµαι, πβ. κ. 
αµµο-δόχος]. 

ψηφοθέτηµα (το) [µτγν.] {ψηφοθετήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) διακοσµητική 
παράσταση που σχηµατίζεται από πολύχρωµες ψηφίδες, συγκολληµένες έτσι, 
ώστε να σχηµατίζουν ενιαίο σώµα ΣΥΝ. ψηφιδωτό, µωσαϊκό. 

ψηφοθέτης (ο) {ψηφοθετών}, ψηφοθέτιδα (η) {ψηφοθετίδων} πρόσωπο που 
κατασκευάζει ψηφοθετήµατα, καλλιτέχνης ειδικευµένος στην κατασκευή 
ψηφιδωτών ΣΥΝ. ψηφιδογράφος. Επίσης ψηφιδοθέ-της (ο) [1893]. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < ψήφος + -θέτης < τίθηµι | τίθεµαι, πβ. κ. νοµο-θέτης]. 

ψηφοθετώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ψηφοθετείς... | ψηφοθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} (λόγ.) καλύπτω επιφάνεια µε ψηφίδες, κατασκευάζω ψηφιδωτό σε 
επιφάνεια: ~ πάτωµα | τοίχο | οροφή ναού, παλατιού κ.λπ. — ψηφοθέτηση κ. 
ψηφιδοθέτηση (η). 

ψηφοθήρας (ο/η) [1870] {ψηφοθηρών} (λόγ.-κακόσ.) πρόσωπο που επιδιώκει 
επίµονα (συχνά και µε αθέµιτα µέσα) να κερδίσει όσο το δυνατόν 
περισσότερους ψηφοφόρους για τον εαυτό του ή για άλλους: ~ βουλευτής | 
πολιτευτής. [ΕΤΥΜ. < ψήφος + -θήρας < θήρα «κυνήγι», πβ. κ. βαθµο-θήρας]. 

ψηφοθηρία (η) [1850] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η άγρα ψήφων, η επιζήτηση τής 
ψήφου των εκλογέων µε κάθε είδους υποσχέσεις και παροχές (συχνά και µε 
αθέµιτα µέσα): βουλευτές που περιοδεύουν στην επαρχία, επιδίδονται σε 
ασύστολη ~. — ψηφοθηρώ ρ. [1871] {-είς...}. 

ψηφοθηρίας, -ή, -ό [1898] αυτός που γίνεται για λόγους ψηφοθηρίας, που 
αποσκοπεί στην ψηφοθηρία (βλ.λ.): ~ τακτική | πολιτική. 

ψηφοθηρώ ρ. → ψηφοθηρία 
ψηφολέκτης (ο) [1843] {ψηφολεκτών} το µέλος εφορευτικής επιτροπής το 

οποίο ενεργεί τη διαλογή και την καταµέτρηση των ψήφων µετά την 
ψηφοφορία, ώστε να εξαχθεί το αποτέλεσµα των εκλογών. [ΕΤΥΜ < ψήφος + -
λέκτης < λέγω «συλλέγω», πβ. κ. συλ-λέκτης]. 

ψήφος (η) (συχνά εσφαλµ. ο ψήφος) 1. κάθε µέσο που χρησιµοποιεί 
συντεταγµένη πολιτεία, προκειµένου ο πολίτης της να εκφράσει την 
προτίµηση του κατά τη διάρκεια εκλογών ή δηµοψηφίσµατος και το οποίο 
είναι συνήθ. στις σύγχρονες κοινωνίες το ψηφοδέλτιο (βλ.λ.): στην τελευταία 
εκλογική αναµέτρηση το κόµµα του δεν πήρε πάνω από 5.000 ψήφους || εξελέγη 
µε χίλιες ψήφους διαφορά από τον δεύτερο || η αποφασιστική ~ που έκρινε το 
αποτέλεσµα || πότε θα αρχίσει η καταµέτρηση των ψήφων; || ~ έγκυρη | άκυρη | 
λευκή- ΦΡ. ψήφος εµπιστοσύνης (i) η εµπιστοσύνη τής απόλυτης 
πλειονοψηφίας των µελών τής Βουλής προς την κυβέρνηση κατόπιν 
ψηφοφορίας µετά την ανάγνωση των προγραµµατικών της δηλώσεων ή κατά 
την κοινοβουλευτική της θητεία είτε µετά από πρόταση µοµφής τής αντι-
πολίτευσης είτε µετά από πρωτοβουλία τής ίδιας τής κυβέρνησης, 
προκειµένου να ανανεώσει την κοινοβουλευτική εµπιστοσύνη για τη συνέχιση 
τού έργου της (ii) (µτφ.) η έµπρακτη έκφραση εµπιστοσύνης προς κάποιον: οι 
οπαδοί τής οµάδας έδωσαν µε τις επευφηµίες τους ψήφο εµπιστοσύνης στον νέο 
προπονητή 2. (συνεκδ.) η γνώµη (ιδ. η ευνοϊκή) που εκφράζεται κατά τη 
διάρκεια εκλογών ή δηµοψηφίσµατος µε το ψηφοδέλτιο: εγώ δεν ξαναδίνω την 
~ µου σε αυτό το κόµµα || οι αναλυτές εκτιµούν ότι η υπερψήφιση µικρών 
κοµµάτων αποτελεί ~ διαµαρτυρίας | αποδοκιµασίας για την κυβερνητική 
πολιτική ΣΥΝ. 



ψηφοφορία 1989 ψιλοκόβω 
 

κύρωση, έγκριση, επιδοκιµασία, υπερψήφιση- ΦΡ. η ψήφος τής Αθη-νάς η 
ψήφος που καθορίζει την έκβαση µιας υπόθεσης, η αποφασιστική ψήφος (από 
την ψήφο που έδωσε η Αθηνά και σώθηκε ο Ορέστης: 'Αθηνάς ψήφος, 
Φιλοστρ. Βίοι σοφιστών 2,3) 3. (κατ' επέκτ.-συ-νεκδ.) το δικαίωµα τού 
εκλέγειν, το να ψηφίζει κανείς: τη δεκαετία τον 1950 δόθηκε για πρώτη φορά ~ 
στις Ελληνίδες || τα τελευταία χρόνια θεσπίστηκε η ~ στα 18- ΦΡ. (α) 
καθολικότητα τής ψήφου το δικαίωµα να ψηφίζουν όλοι οι ενήλικοι πολίτες, 
άνδρες και γυναίκες (β) ισότητα τής ψήφου όλες οι ψήφοι θεωρούνται 
ισοδύναµες 4. (κατ' επέκτ.-σπανιότ.) το ίδιο το εκλογικό σύστηµα: αναλογική 
~ 5. ΙΣΤ. το λίθινο (στην αρχαιότητα) ή µολύβδινο (στους νεότερους χρόνους) 
σφαιρίδιο, το οποίο έριχναν οι εκλογείς σε ειδική κάλπη, για να εκφράσουν 
την προτίµηση τους κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας: λευκή | µαύρη - (η θετική ή 
αρνητική αντίστοιχα). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ψήφος | ψάφος, που συνδ. πιθ. µε το ρ. ψην «τρίβω, λει-αίνω» 
(βλ. λ. ψήχω) µέσω θ. ψη-φ- | ψα-φ- (µε παρέκταση -bh-, πβ. κ. ψάµµος < 
*ψάφ-µος). Η εναλλαγή των θ. ψηφ- και ψαφ- οφείλεται µάλλον σε 
νεωτερισµό τής Ελληνικής. Σε ό,τι αφορά τη σηµ., η λ. ψήφος δήλωνε τη 
«µικρή πέτρα», την οποία χρησιµοποιούσαν στο µέτρηµα αγαθών και, 
αργότερα, εκλογικών προτιµήσεων. Βλ. κ. ψηφίζω. Το εσφαλµ. ο ψήφος κατά 
τα πολλά αρσ. σε -ος]. 

ψηφοφορία (η) [αρχ.] {ψηφοφοριών} η δηµοκρατική διαδικασία µε την οποία 
αναδεικνύοµαι οι εκπρόσωποι τού έθνους και τής τοπικής αυτοδιοίκησης ή 
λαµβάνεται απόφαση από πολιτικό ή άλλο σώµα µε την άσκηση τού 
εκλογικού δικαιώµατος: τα αποτελέσµατα θα αρχίσουν να βγαίνουν δύο 
περίπου ώρες µετά το τέλος τής ~ || ~ δι' αντιπροσώπου (όταν δεν µπορεί 
κάποιος να παραστεί αυτοπροσώπως και εξουσιοδοτεί άλλον) | ονοµαστική 
(βλ. λ. ονοµαστικός) || συµµετέχω στην ~ || απέχω από την - || το αποτέλεσµα 
τής - || βάζω την πρόταση σε - ΣΥΝ. εκλογές· ΦΡ. (α) άµεση ψηφοφορία οι 
αντιπρόσωποι εκλέγονται απευθείας από τους ψηφοφόρους (και όχι µέσω 
εκλεκτόρων) (β) έµµεση ψηφοφορία οι ψηφοφόροι εκλέγουν εκλέκτορες και 
αυτοί εκλέγουν τους αντιπροσώπους (γ) µυστική ψηφοφορία διαδικασία 
ασκήσεως τού εκλογικού δικαιώµατος, χωρίς να µπορεί να δει κανείς τι 
ψηφίζει ο ψηφοφόρος (προβλέπεται παραβάν και κλειστός φάκελος) (δ) 
φανερή ψηφοφορία ψηφοφορία στην οποία ο ψηφοφόρος εκφωνεί «ναι», 
«όχι», «παρών» ή ψηφίζει µε ανάταση τού χεριού (ε) υποχρεωτική 
ψηφοφορία η υποχρεωτική συµµετοχή σε ψηφοφορία, τής οποίας η 
παραβίαση επιφέρει κυρώσεις (στ) καθολική ψηφοφορία µπορούν να 
ψηφίσουν όλοι οι ενήλικοι πολίτες, άνδρες και γυναίκες (εκτός από όσους 
έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα). 

ψηφοφόρος (ο/η) κάθε πολίτης που µπορεί να ψηφίζει, που έχει και ασκεί το 
δικαίωµα ψήφου: στον δήµο µας είναι εγγεγραµµένοι 20.000 ~ || ~ προσώπου | 
κόµµατος | συνδυασµού || ο δηµαγωγός προσπαθούσε να ξεγελάσει τους - || 
αυτός ο πολιτικός αρέσει στον µέσο - ΣΥΝ. εκλογέας. [ETYM. µτγν. < ψήφος 
+ -φόρος < φέρω]. 

ψηφοφορώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ψηφοφορείς...} (σπάν.) 1. λαµβάνω µέρος σε 
ψηφοφορία, ψηφίζω 2. είµαι εκλογέας, έχω το δικαίωµα ψήφου· µπορώ να 
ψηφίσω. 

ψηφώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {ψηφάς... | ψήφησα} (λαϊκ.) 1. δίνω την πρέπουσα 
σηµασία, λαµβάνω σοβαρά υπ' όψιν µου κάποιον/κάτι: δεν ψηφάει ποτέ τι του 
λένε || Πού πας; ∆εν ψηφάς τον κίνδυνο; ΣΥΝ. υπολογίζω, λογαριάζω ΑΝΤ. 
αψηφώ, υποτιµώ 2. (αρνητ.) δεν δείχνω σεβασµό, δεν τρέφω εκτίµηση προς 
κάποιον/κάτι: αυτός ο άνθρωπος δεν ψηφά κανέναν ΣΥΝ. σέβοµαι, εκτιµώ, 
υπολήπτοµαι ΑΝΤ. αψηφώ, υποτιµώ (πβ. λ. αψηφώ). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ψηφώ, από τον αόρ. έψήφισα τού αρχ. ψηφίζω, κατά το 
σρ^ήµα εκίνησα - κινώ, έτίµησα - τιµώ]. 

ψηχω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.-σπάν.) τρίβω και καθαρίζω 
κάτι µε την ψήκτρα (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λαϊκ.-συχν.) βουρτσίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. 
ψη- (τού ρ. ψήν «τρίβω, λειαίνω») + παραγ. επίθηµα -χω (πβ. κ. σµή-χω - 
σµήγµα). Το απρφ. ψήν οδηγεί στην υιοθέτηση ρ. *ψήω, το οποίο αποτελεί την 
κεφαλή ευρύτερης λεξιλογικής οικογένειας. Ετυµολογικώς, το θ. ψη- ανάγεται 
σε *bhs-ë-, που συνδ. µε σαν-σκρ. psä-ti και αποτελεί παρεκτεταµ. µορφή τού 
I.E. *bhes- «τρίβω, χτυπώ», πβ. κ. σανσκρ. ba-bhas-ti «µασώ». Από το θ. αυτό 
έχουν προέλθει µε κανονική µετάπτωση οι τ. ψω-µός (> ψωµ-ίον), ψώ-ρα, 
ψω-λή, ενώ σε νεωτερισµούς τής Ελληνικής οφείλεται ο φωνηεντισµός (-α-) 
των οµορρ. ψαύω, ψακάς | ψεκάς, ψάλλω κ.ά.]. 

ψ | (το) → ψει 
ψίδι (το) {ψιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το πρόσθιο επάνω τµήµα τού άκρου (τής 

µύτης) τού παπουτσιού: αλλάζω ψίδια || φθαρµένα -. [ΕΤΥΜ. < *άψίδιον (µε 
σίγηση τού αρκτικού ατόνου ά-), υποκ. τού αρχ. άψίς, -ίδος (βλ. λ. αψίδα)]. 

ψιδιάζω ρ. µετβ. {ψίδιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) αντικαθιστώ ή διορθώνω τα 
φθαρµένα ψίδια (βλ.λ.) των παπουτσιών. — ψίδιασµα (το). 

ψιθυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ψιθύρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) µιλώ 
χαµηλόφωνα, λέω (κάτι) µε σιγανή φωνή: του ψιθύρισε κάτι στο αφτί κι έφυγε 
|| πήγε κοντά της και άρχισε να της ψιθυρίζει γλυκόλογα || τι ψιθυρίζετε εσείς 
εκεί κάτω; ΣΥΝ. µουρµουρίζω ΑΝΤ. φωνάζω ♦ 2. (αµετβ.) ηχώ µονότονα και 
ήρεµα: το ρυάκι | το ποταµάκι ψιθυρίζει ΣΥΝ. κελαρύζω 3. (ειδικότ. το 
µεσοπαθ. ψιθυρίζεται) για φήµη που διαδίδεται από στόµα σε στόµα, χωρίς να 
συζητείται όµως φανερά ή δηµόσια: ~ ότι θα παραιτηθεί. — ψιθύρισµα (το) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. p., που παρουσιάζει παρόµοιο επίθηµα µε συνώνυµα 
όπως µινυρίζω, τινθυρίζω, τιττυβίζω (που δηλώνουν την παραγωγή θορύβου), 
πράγµα που θα µπορούσε να θεωρηθεί προϊόν ονοµατοποιίας και αναλογίας 
προς αυτά. Ωστόσο, έχει διατυπωθεί η υποθ. ότι το 

ρ. ψιθυ-ρίζω προέρχεται (µε προληπτ. ανοµοίωση) από θ. *ψυθυ- (µε 
επίθηµα -υρ-), το οποίο αποτελεί τη µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *pse-u-d- 

/ *bhseu- «φυσώ, σφυρίζω», από όπου και το ρ. ψεύδ-οµαι (βλ.λ.)]. ψιθυρισµός 
(ο) [µτγν.] πολύ σιγανή οµιλία ή χαµηλός, ακαθόριστος και µονότονος ήχος ΣΥΝ. 
ψιθύρισµα, ψίθυρος, µουρµούρισµα, µουρµουρητό ΑΝΤ. κραυγή, φωνή, 
βουητό. ψιθυριστής (ο) [αρχ.] (κακόσ.) πρόσωπο που ψιθυρίζει, ιδ. αυτός που 
διαδίδει δυσφηµιστικά σχόλια ή αρνητικές κρίσεις για κάποιον: ο λαός πρέπει να 
δίνει βάση στην υπεύθυνη πολιτική ηγεσία και όχι στους ανεύθυνους ~ || κάποιος 
πρέπει να κλείσει τα στόµατα των κακόβουλων ~ ΣΥΝ. διαδοσίας, σπερµολόγος, 
συκοφάντης. ψιθιιριστός, -ή, -ό 1. αυτός που ψιθυρίζεται, που λέγεται µε σιγανή 
φωνή: ~ συζήτηση | συνοµιλία ΣΥΝ. µουρµουριστός, χαµηλόφωνος ΑΝΤ. 
φωναχτός, µεγαλόφωνος 2. (µτφ.) αυτός που διαδίδεται υπογείως, που 
διασπείρεται από στόµα σε στόµα κρυφά, ως µυστικό: ~ φήµη | είδηση. — 
ψιθυριστά επίρρ. (σηµ. 1). 
ψίθυρος (ο) {ψιθύρ-ου | -ων, -ους} 1. ο πολύ σιγανός, µακρόσυρτος και 

ακαθόριστος ήχος, που προέρχεται από χαµηλόφωνη οµιλία: ακούγονταν 
ψίθυροι από το πίσω µέρος τής αίθουσας || δεν σταµατάτε τους -, ν' ακούσουµε 
την οµιλία; ΣΥΝ. ψιθύρισµα, µουρµούρισµα, µουρµουρητό ΑΝΤ. κραυγή 2. 
(γενικότ.) κάθε χαµηλός, ήσυχος και ευχάριστος ήχος: ο ~ του ρυακιού | τής 
θάλασσας | των φύλλων ΣΥΝ. κελάρυσµα, θρόισµα ΑΝΤ. βοή, βουητό 3. 
(µτφ.) ψίθυροι (οι) φήµη που κυκλοφορεί υπόγεια και ανεξέλεγκτα, οτιδήποτε 
(κακό) διαδίδεται από στόµα σε στόµα κρυφά: κυκλοφορούν ψίθυροι ότι πρό-
κειται να παραιτηθεί || άρχισε εναντίον µου εκστρατεία ψιθύρων ΣΥΝ. διάδοση, 
σπερµολογία, συκοφαντία. [ΕΤΥΜ αρχ· < ψιθυρίζω (βλ.λ.), υποχωρητ.]. 

ψιλά (τα) {µόνο στον πληθ.} 1. νοµίσµατα µικρής αξίας, κέρµατα (βλ. κ. λ. 
ψιλός): δεν έχω - επάνω µου | µαζί µου ΑΝΤ. χοντρά' ΦΡ. κάνω ψιλά 
ανταλλάσσω νοµίσµατα µεγαλύτερης αξίας µε άλλα µικρότερης (αλλά τού 
ίδιου συνολικά ποσού): πήγαινε στο περίπτερο να σου κάνει ψιλά ένα χιλιάρικο 
ΣΥΝ. χαλάω 2. (γενικότ.) χαρτονοµίσµατα µικρότερης αξίας από ένα 
µεγαλύτερης (λ.χ. τα χιλιάρικα σε σχέση µε το πεντοχίλιαρο ή το 
δεκαχίλιαρο): δεν έχω - για το ταξί· έχω δε-καχίλιαρο 3. ψιλά (εφηµερίδων 
κ.ά.) (βλ. λ. ψιλός, σηµ. 8). 

ψιλή (η) 1. ΓΛΩΣΣ. (παλαιότ.) το ένα από τα δύο πνεύµατα τής ελληνικής 
γραφής (βλ. κ. λ. δασεία), το οποίο σηµειωνόταν πάνω από το αρχικό φωνήεν 
λέξεων (σύµβολο ') · 2. µηχανή για κούρεµα που χρησιµοποιείται για να 
κουρεύουν το κεφάλι γουλί: παλιότερα στον στρατό τους κούρευαν µε την ~ || 
(ως απειλή) αν µου κάνει κάτι τέτοιο, θα την κουρέψω µε την ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
απόστροφος, πνεύµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. ψιλή (ενν. προσωδία) (πβ. µτγν. 
ψιλον πνεύµα), ου-σιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. ψιλός, κατ' αναλογίαν προς το 
αντώνυµο δασεία (ενν. προσωδία)]. 

ψιλικά (τα) 1. µικροαντικείµενα (λ.χ. αναπτήρες, τσίχλες, τσιγάρα, 
χαρτοµάντηλα, κλωστές, λάστιχα, κορδέλες) που πωλούνται λειανι-κώς και 
συνήθ. σε χαµηλές τιµές: κατάστηµα ψιλικών2. (συνεκδ.) το ψιλικατζήδικο 
(βλ.λ.). 

ψιλικατζηδικο (το) το κατάστηµα που πουλάει ψιλικά. [ΕΤΥΜ. < ψιλικατζής, -
ήδες + παραγ. επίθηµα -ικο, πβ. κ. πατσατζήδ-ικο]. 

ψιλικατζής (ο) {ψιλικατζήδες}, ψιλικατζού (η) {ψιλικατζούδες} 1. ιδιοκτήτης 
ψιλικατζήδικου 2. (µτφ.) πρόσωπο που έχει µικρές φιλοδοξίες ή ασχολείται µε 
µικροπράγµατα· (ειδικότ. για επαγγελµατίες) αυτός που ασχολείται µε µικρής 
αξίας ή εύκολα πράγµατα: αυτοί ελέγχουν τη µισή Ευρώπη στα ηλεκτρονικά, 
δεν είναι ψιλικατζήδες. [ΕΤΥΜ. < ψιλικά + παραγ. επίθηµα -τζής, πβ. κ. 
σουβλα-τζής]. 

ψιλό- κ. ψιλό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι: 1. υπάρχει ή γίνεται σε µικρά 
κοµµάτια: ψιλο-κόβω 2. προκύπτει ή χαρακτηρίζεται από λεπτή επεξεργασία: 
ψιλο-γνέθω, ψιλο-λόγηµα, ψιλο-καµωµένος 3. έχει µικρές διαστάσεις ή µικρή 
σηµασία: ψιλο-πράγµατα, ψιλό-φλουδος 4. (υποκ.) γίνεται σε µικρό βαθµό, 
λίγο: ψιλο-βρέχει, ψιλο-δουλεύω, ψιλο-ρωτώ. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
ψιλός (βλ.λ.)]. 

ψιλοαλεσµενος, -η, -ο αλεσµένος σε ψιλά κοµµάτια: ~ σιτάρι. 
ψιλοβρέχει ρ. απρόσ. ρίχνει ψιλή βροχή, βρέχει λίγο ΣΥΝ. ψιχαλίζει. 
ψιλόβροχο (το) {χωρ. πληθ.} η ψιλή βροχή, το σιγανό ψιχάλισµα: ρίχνει ~. 

Επίσης ψιλοβρόχι 
ψιλό γνέθω ρ. αµετβ. {ψιλόγνεσ-α, -µένος} 1. γνέθω το µαλλί µε πολύ λεπτά 

νήµατα 2. (µτφ.) ασχολούµαι µε πολλή προσοχή µε κάτι, ψι-λολογώ. 
ψιλοδουλειά (η) 1. η εργασία που απαιτεί λεπτούς χειρισµούς, επιµονή στη 

λεπτοµέρεια: για τέτοιες - υπάρχουν και τα µικρά πινελά-κια ΣΥΝ. 
λεπτοδουλειά ΑΝΤ. χοντροδουλειά 2. (συνεκδ.) το ψιλοδου-λεµένο 
κοµψοτέχνηµα: ξέρεις τι - είναι αυτό το δαχτυλίδι; 3. ασήµαντη απασχόληση: 
βρήκε µια - να βγάζει το χαρτζιλίκι του 4. η µικρή και ασήµαντη εµπορική 
επιχείρηση: στήσανε µαζί µια επιχείρηση, αλλά ~, µη φανταστείς κάτι 
σηµαντικό! 

ψιλοδουλεµένος, -η, -ο αυτός που είναι αποτέλεσµα λεπτής επεξεργασίας: - 
αντικείµενο | έπιπλο | κόσµηµα || (µτφ.) ~ ύφος ΣΥΝ. περίτεχνος, 
ψιλοκαµωµένος ΑΝΤ. χοντροκαµωµένος, χοντροκοµµένος. 

ψιλοδουλεύω ρ. µετβ. {ψιλοδούλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος) 1. επεξεργάζοµαι 
(κάτι) µε λεπτότητα, µε προσοχή · 2. απασχολούµαι λίγο εδώ κι εκεί, δεν έχω 
µόνιµη δουλειά. 

ψιλοκαµωµένος, -η, -ο ψιλοδουλεµένος (βλ.λ.). 
ψιλοκόβω ρ. µετβ. {ψιλόκο-ψα, -πηκα, -µµένος} 1. κόβω (κάτι) σε πολύ µικρά 

κοµµάτια: ~ τις πατάτες | τον κιµά || (εύχρ. ιδιαίτ. η µτχ. ψιλοκοµµένος, -η, -ο) 
~ κρεµµυδάκια | καρώτα | λαχανικά 2. τρίβω (κά- 
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τι), ώστε να γίνει σκόνη ή µικροί κόκκοι: ~ τον καπνό | το πιπέρι. 
ψιλοκοσκινίζω ρ. µετβ. {ψιλοκοσκίνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κοσκινίζω 

(κάτι) µε λεπτό κόσκινο: ~ αλεύρι | σιµιγδάλι 2. (µτφ.) λεπτολογώ: 
όταν τα ψιλοκοσκινίζεις, άκρη δεν βρίσκεις. — ψιλοκοσκίνισµα (το). 

ψιλοκουβέντα (η) συζήτηση για µικροθέµατα. — (υποκ.) ψιλοκου-
βεντούλα (η). 

ψιλολονώ ρ. µετβ. {ψιλολογ-άς κ. -είς... | ψιλολόγησα} εξετάζω (κάτι) 
µε µεγάλη προσοχή, δίνω έµφαση στη λεπτοµέρεια: ~ τα πράγµατα, 
γι' αυτό καθυστερώ || την ψιλολογεί την υπόθεση, δεν την περνάει 
βιαστικά ΣΥΝ. λεπτολογώ. — ψιλολόγηµα (το). [ΕΤΥΜ. < ψιλό- + -
λογώ < λέγω]. 

ψιλολόι (το) (περιληπτ.) τα ψιλοπράγµατα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < ψιλό- + -λό(γ)ι (βλ.λ.)]. 

ψιλοπρά(γ)µατα (τα) {ψιλοπραγµάτων} 1. τα ασήµαντα σε ποσότητα 
ή ποιότητα πράγµατα: είχε διάφορα ~ µες στα συρτάρια 2. (µτφ.) οι 
ανάξιες λόγου, εύκολες υποθέσεις: αυτά είναι ~, θα ξεµπερδέψουµε 
γρήγορα || -Θα κόστισε πολύ αυτή η υπόθεση! -Μπα, ~! 

ψιλορωτω ρ. µετβ. {ψιλορωτάς... | ψιλορώτησα} ρωτώ (κάποιον) µε 
τρόπο έµµεσο, για να µάθω κάτι: άρχισα να τον ψιλορωτω, αλλά δεν 
µου είπε τίποτε σπουδαίο. 

ψιλός, -ή, -ό 1. µικρός σε πάχος και διάµετρο, λεπτός: ~ κλωστή | 
ύφασµα | βροχή (αραιή και σιγανή, µε λεπτές σταγόνες νερού) 2. 
(µτφ.) αυτός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και οξυδέρκεια: ~ δου-
λειά- ΦΡ. (µτφ.) ψιλά γράµµατα (i) για πράγµατα που είναι δύσκολο 
να κατανοήσει ή να µάθει κανείς: επιχειρεί πολύ λεπτές διακρίσεις 
µεταξύ των εννοιών και αυτά είναι ~ για τον πολύ κόσµο (ii) οι λε-
πτοµέρειες, πράγµατα στα οποία δεν δίνεται σηµασία: όταν πνίγεσαι, 
οι τυπικότητες είναι ~ 3. (ειδικότ.) ψιλοαλεσµένος: ~ αλάτι | πιπέρι | 
αλεύρι ANT. χοντρός 4. (ειδικότ.) πυκνός, χωρίς µεγάλα διαστήµατα | 
κενά: - βελονιά | κέντηµα- ΦΡ. (α) (µτφ.) δουλεύω (κάποιον) ψιλό 
γαζί κοροϊδεύω (κάποιον) συχνά και συστηµατικά, χωρίς να το 
καταλαβαίνει (β) παίρνω (κάποιον) στο ψιλό αρχίζω να κοροϊδεύω 
κάποιον, να του κάνω πλάκα: µετά την ήττα τής οµάδας του, τον πή-
ραν όλοι στο ψιλό 5. (για ήχους) αυτός που έχει οξύτητα, που είναι 
διαπεραστικός: µιλούσε µε µια ~ φωνούλα, σαν παιδάκι 6. ΓΛΩΣΣ. 
(στην αρχαία Ελληνική) καθένα από τα σύµφωνα κ, π, τ, που εκφω-
νούνται χωρίς δασύτητα (χωρίς να ακολουθεί συνεκφώνηση µιας 
άχνας), κατ' αντιδιαστολή προς τα δασέα (φ, χ, θ) και τα µέσα (β, γ, 
δ)· ο σηµερινός όρος είναι άηχα κλειστά 7. (µτφ.) ελαφρύς, χωρίς ιδι-
αίτερη ουσία: είχαν πιάσει ~ κουβεντούλα για τη µόδα και δεν πρό-
σεχαν τι γινόταν 8. ψιλά (τα) (α) δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων πε-
ριορισµένης έκτασης και µε µικρότερου µεγέθους τυπογραφικά στοι-
χεία: τις σηµαντικές ειδήσεις τις διαβάζεις πια στα ~ των εφηµερίδων 
ΦΡ. (µτφ.) περνάω (κάτι) στα ψιλά (κυρ. για εφηµερίδες) δεν δίνω σε 
(κάτι) την προσοχή ή την προβολή που του ταιριάζει: πέρασαν τη 
συµφωνία στα ψιλά και δεν την πρόσεξε κανείς (β) µικρής αξίας 
κέρµατα ή χαρτονοµίσµατα (βλ. λ. ψιλά) 9. ΝΟΜ. (α) ψιλή κυριότητα 
η κυριότητα επί τής οποίας υπάρχει δικαίωµα επικαρπίας άλλου 
προσώπου, π.χ. όταν ο γονέας παραχωρεί την επικαρπία επί δικού 
του ακινήτου στον γυιο του ANT. επικαρπία (β) ψιλώ ονόµατι (ψιλώ 
ονόµατι) µόνο κατ' όνοµα, όχι στην πραγµατικότητα, όχι ουσιαστικά 
10. ψιλή (η) βλ.λ. — (υποκ.) ψιλούτσικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. επίθ., αρχική σηµ. «γυµνός, άδενδρος - ελαφρά οπλισµέ-
νος» (µε παραγ. επίθηµα -λός, πβ. κ. χω-λός), που συνδ. µε το ρ. ψίω 
«τρέφω, ταΐζω - λεπτύνω» (βλ. λ. ψίχα) και, κατά µίαν άποψη, µε τη 
ρίζα τού ρ. ψήν)βλ. λ. ψήχω). Ο νοµ. όρ. ψιλή κυριότητα αποτελεί µε-
τάφρ. δάνειο από γαλλ. nue-proprieté], 

ψιλούτσικος, -η, -ο → ψιλός 
ψιλόφλουδος, -η, -ο (για καρπούς) αυτός που έχει λεπτή φλούδα 
ΑΝΤ. χοντρόφλουδος. 

ψιλώνω ρ. µετβ. {ψίλω-σα, ψιλώνοµαι κ. (λόγ.) ψιλ-ούµαι, -ούται..., 
ψιλώ-θηκα, -µένος} ΓΛΩΣΣ. βάζω ψιλή σε (αρχικό φωνήεν λέξεως): η 
λέξη «έθνος» ψιλούται, ενώ η λέξη «εστία» δασύνεται ΑΝΤ. δασύνω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ψιλώ (-όω) «µαδώ, αποτριχώνω» (η σηµερινή σηµ. 
µπγν.) < ψιλός (βλ.λ.)]. 

ψίλωση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η τοποθέτηση ψι-
λής (') στο αρκτικό φωνήεν µιας λέξης ΑΝΤ. δάσυνση. 

ψιλωτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ψίλωση (βλ.λ.), αυτός 
που εµφανίζει το φαινόµενο τής ψίλωσης: η ιωνική ήταν ~ διάλεκτος 
τής Αρχαίας Ελληνικής ANT. δασυντικός. 

ψιµάρι (το) {ψιµαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το όψιµο αρνί 2. (µτφ.) ο αθώ-
ος, ο απονήρευτος άνθρωπος. Επίσης ψιµάρνι. — (υποκ.) ψιµαράκι 
(το). 
[ΕΤΥΜ. < *όψιµάριον (µε σίγηση τού αρκτικού ατόνου ό-) < όψιµος + 
παραγ. επίθηµα -άρι)ον), πβ. κ. θρεφτ-άρι]. 

ψιµύθιο (το) {ψιµυθί-ου | -ων} (λόγ.) 1. λευκή σκόνη που χρησιµοποι-
ούσαν για να λευκαίνουν το πρόσωπο 2. (γενικότ.) ψιµύθια (τα) το 
στολίδι, το φτειασίδι: (µτφ.) γλωσσική έκφραση λιτή και φυσική, δί-
χως περιττά ~ 3. (στο Βυζάντιο) λευκό χρώµα που χρησιµοποιούσαν 
οι ζωγράφοι. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ψιµύθιον, υποκ. τού ψίµυθος (ό), αβεβ. ετύµου. Η ορθο-
γραφία τής λ. βασίζεται στον ασφαλώς παραδεδοµένο ριζικό τ. ψί-
µυθος, παρά το γεγονός ότι παραδίδονται και δευτερεύουσες γραφές 
(ψιµίθιον, ψηµ(µ)ύθιον κ.ά.), οι οποίες οδήγησαν στην υποθ. ότι η λ. 
αποτελεί δάνειο, ίσως αιγυπτ. προελ.]. 

ψιµυθιολόγος (ο/η) (λόγ.) µακιγέρ | µακιγέζ (βλ.λ.). 
ψιµυθιώνω ρ. µετβ. {ψιµυθίω-σα, -θηκα, -µένος) (λόγ.) (συνήθ. µεσο-
παθ. ψιµυθιωνοµαι) στολίζω (το πρόσωπο µου) µε ψιµύθια, µακιγιά-
ροµαι ΣΥΝ. φτειασιδώνοµαι. — ψιµυθίωση (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ψιµυθιοϋµαι (-όο-) < ψίµυθος (βλ. λ. ψιµύθιο)]. 

ψιτ επιφών. (οικ.) χρησιµοποιείται για να καλέσουµε κάποιον που βρί-
σκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση: ε, ~, φίλε, µπορώ να σε ρωτή-
σω κάτι; [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. 

ψιττακίαση (η) → ψιττάκωση 
ψιττακίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [1839] {ψιττάκισα} (λόγ.) ♦ 1. (αµετβ.) µι-
λώ σαν ψιττακός (παπαγάλος) ♦ 2. (µετβ.) επαναλαµβάνω µηχανικά 
(τα λεγόµενα των άλλων) ΣΥΝ. παπαγαλίζω. [ΕΤΥΜ < ψιττακός 
(βλ.λ.)]. 

ψιττακισµός (ο) [1850] (λόγ.) ΙΑΤΡ. η µηχανική επανάληψη από ένα 
άτοµο όσων ακούει, χωρίς να εννοεί τη σηµασία τους ΣΥΝ. παπαγα-
λισµός. 

ψιττακός (ο) ΖΩΟΛ. ο παπαγάλος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ otpX-, παράλλ. τ. τού 
θηλ. ψιττάκη. Η λ. µαρτυρείται και ως σιττακός και βίττακος, πράγµα 
που ενισχύει την εκδοχή ότι τόσο η λ. όσο και το ίδιο το πτηνό 
αποτελούν ανατολ. δάνεια. ∆εν φαίνεται ιδιαίτερα πειστική η σύνδ. 
µε το συνώνυµο σανσκρ. âdka-, αφού προσκρούει στο αρκτικό 
σύµφωνο]. 

ψιττάκωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. λοιµώδης νόσος, που 
µεταδίδεται στον άνθρωπο από τους παπαγάλους. Επίσης ψιττακία-
ση. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psittacosis]. 

ψίχα (η) {ψιχών} 1. το µαλακό εσωτερικό τού ψωµιού κατ' αντιδια-
στολή προς την κόρα 2. το µαλακό εσωτερικό τού κορµού ή βλαστού 
διαφόρων φυτών 3. η σάρκα τής άκρης τού δακτύλου από την εσω-
τερική πλευρά: οι χορδές τού βιολιού πιέζονται µε την - των δαχτύ-
λων 4. (συνεκδ.) το εσωτερικό διαφόρων ξηρών καρπών (κατ' αντι-
διαστολή προς τη φλούδα): η ~ τοΟ αµυγδάλου 5. (µτφ.) η ελάχιστη 
ποσότητα από κάτι, από ένα σύνολο: δεν θέλω πολύ, έτσι µια - δώσε 
µου να δοκιµάσω || βάλε µια ~ ακόµα ζάχαρη, το χρειάζεται ΣΥΝ. µια 
σταλιά, µια tôéa 6. ψίχες (οι) τα ψίχουλα ΣΥΝ. ψιχίο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βροχή, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ψίχα < µτγν. ψίξ, ψιχός (δ | ή) < ψίω «τρέφω, ταΐζω (µε 
µικρές µπουκιές) - λεπτύνω», αβεβ. ετύµου, ίσως πρόκειται για εκ-
φραστ. τ. (αν ως τέτοιο θεωρηθεί το αρχικό ψ-) µε φωνηεντισµό -ι-, 
που αποτελεί νεωτερισµό τής Ελληνικής (πβ. κ. χρίω, πρίω). Ωστόσο, 
δεν µπορεί να αποκλειστεί και η σύνδεση µε την ετυµολ. οικογένεια 
τού ρ. ψήν (βλ. κ. ψιλός). Το θ. ψι- συνοδεύεται από πρόσφυµα -χ- (πβ. 
κ. ψή-χω, σµή-χω), αλλά η παρουσία | απουσία τού εν λόγω στοιχείου 
δυσχεραίνει την ετυµολόγηση], 

ψιχάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σταγόνα ψιλής βροχής: έπεσαν οι πρώτες 
~ τού φθινοπώρου. 
[ΕΤΥΜ Από συµφυρµό των λ. ψεκάδα (βλ. λ. ψεκάζω) και ψίχαλο 
(βλ.λ.)]. 

ψιχαλητό (το) το ψιλόβροχο (βλ.λ.). 
ψιχαλίζει ρ. απρόσ. [µεσν.] {ψιχάλισε} πέφτει ψιλή βροχή, ρίχνει ψι-
χάλες ΣΥΝ. ψιλοβρέχει. — ψιχάλισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. 

ψιχαλιστός, -ή, -ό (για υγρό, για τη βροχή) αυτός που πέφτει σε συ-
νεχείς ψιλές σταγόνες, σε ψιχάλες ΣΥΝ. πιτσυλιστός ΑΝΤ. χειµαρρώ-
δης, καταρρακτώδης. — ψιχαλιστά επίρρ. 

 

ψιλό- υποκοριστικό (δηλώνει µετριασµό, το «λίγο») 
ψιλο-αγανακτώ ρ. ψιλο-γεµίζω ρ. 
ψιλο-αγαπώ ρ. ψιλο-γέρνω ρ. 
ψιλο-αδικώ ρ. ψιλο-γερνώ ρ. 
ψιλο-αδυνατίζω ρ. ψιλο-γκρινιάζω ρ. 
ψιλο-ακούω ρ. ψιλο-γλεντώ ρ. 
ψιλο-αλέθω ρ. ψιλο-γυµνάζοµαι ρ. 
φιλο-αλείφω ρ. ψιλο-δακρύζω ρ. 
ψιλο-αναααίνω ρ. ψιλο-διαβάζω ρ. 
ψιλο-α νησυχώ ρ. ψιλο-διασκεδάζω ρ. 
ψιλο-ανοίγω ρ. ψιλο-διαφηµίζω ρ. 
ψιλο-απαιτώ ρ. ψιλο-διψάω ρ. 
ψιλο-αττειλώ ρ. ψιλο-ελέγχω ρ. 
ψιλο-αργώ ρ. ψιλο-ελπίζω ρ. 
ψιλο-αρέσω ρ. ψιλο-εργάζοµαι ρ. 
ψιλο-αρρωσταίνω ρ. ψιλο-ζεσταίνοµσι ρ. 
ψιλο-αυθσδιάζω ρ. ψιλο-ζηλεύω ρ. 
ψιλο-βασανίζω ρ. ψιλο-ζητάω ρ. 
ψιλο-βογγώ ρ. ψιλο-θαυµάζω ρ. 
ψιλο-βρίζω ρ. ψιλο-θέλω ρ. 

ψιλο-θυµώνω ρ. 
ψιλο-καβγαδίζω ρ. 
ψιλο-καίω ρ. ψιλο-
καπνίζω ρ. ψιλο-
καταλαβαίνω ρ. 
ψιλο-καταφέρνω ρ. 
ψιλο-κινδυνεύω ρ. 
ψιλο-κλαίω ρ. ψιλο-
κοιµάµαι ρ. ψιλο-
κοιτάω ρ. ψιλο-
κοκκινίζω ρ. ψιλο-
κολυµπώ ρ. ψιλο-
κουβεντιάζω ρ. 
ψιλο-κουράζοµαι ρ. 
ψιλο-κουτσαίνω ρ. 
ψιλο-κρυώνω ρ. 
ψιλο-λαχανιάζω ρ. 
ψιλο-λέω ρ. ψιλο-
µαθαίνω ρ. 

ψιλο-µαλώνω ρ. 
ψιλο-µεθώ ρ. ψιλο-
µελανχολώ ρ. ψιλο-
µετανιώνω ρ. ψιλο-
µοιάζω ρ. ψιλο-
µουρµουρίζω ρ. 
ψιλο-νευριάζω ρ. 
ψιλο-νιώθω ρ. ψιλο-
νταντεύω ρ. ψιλο-
νυστάζω ρ. ψιλο-
ξενυχτάω ρ. ψιλο-
ξεχνάω ρ. ψιλο-
παχαίνω ρ. ψιλο-
πηναίνω ρ. ψιλο-
ττιέζω ρ. ψιλο-πίνω 
ρ. ψιλο-ττονώ ρ. 
ψιλο-ροχαλίζω ρ. 
ψιλο-σκοτεινιάζει ρ. 

ψιλο-συζητώ ρ. 
ψιλο-συµπαθώ ρ. 
ψιλο-τεµπελιάζω ρ. 
ψιλο-τολµώ ρ. ψιλο-
τρανουδώ ρ. ψιλο-
τρελαίνοµαι ρ. 
ψιλο-τρέµω ρ. ψιλο-
τρσµάζω ρ. ψιλο-
τρώω ρ. ψιλο-
τυραννώ ρ. ψιλο-
ϋπσψιάζοµαι ρ. 
ψιλο-φέγγει ρ. ψιλο-
φλυαρώ ρ, ψιλο-
ψοβάµαι ρ. ψιλο-
φοβερίζω ρ. ψιλο-
φοβίζω ρ. ψιλο-
φταίω ρ. Φιλο-
φωνάζω ρ. ψιλο-
χρωστώ ρ. 



ψίχα λ ο 1991 ψυχαγωγία 
 

ψίχαλο (το) → ψίχουλο 
ψιχίο (το) {ψιχί-ου | -ων} 1. (λόγ.) το ψίχουλο 2. (µτφ.) ελάχιστη ποσότητα από 

κάτι: µόνο κάποια ~ από τα κονδύλια τού κρατικού προϋπολογισµού δόθηκαν 
στα πανεπιστήµια.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ψιχίον,υποκ. τού ψίξ, ψιχός (βλ. λ. ψίχα)]. 

ψίχουλο κ. (σπάν.) ψίχαλο (το) 1. µικρό κοµµατάκι ψωµιού ή άλλου 
φαγώσιµου, το οποίο πέφτει κυρ. κατά το κόψιµο τού ψωµιού ή κατά το 
µάσηµα του: τρώω κάνοντας | αφήνοντας ~ ΣΥΝ. (λόγ.) από-τριµµα, ψιχίο 2. 
(µτφ.) ψίχουλα (τα) µικρή ποσότητα από σύνολο: οι αυξήσεις που έδωσε το 
κράτος στους εργαζοµένους είναι ~ ΣΥΝ. (λόγ.) ψιχία. — (υποκ.) ψιχουλάκι 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ψίξ, ψιχός (βλ. λ. ψίχα) + παραγ. 
επίθηµα -ούλο]. 

ψι-ψι κάλεσµα γάτας. 
ψιψίνα (η) (χαϊδευτ.) η γάτα. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ., από το κάλεσµα ψι-ψι και 

το επίθηµα -(ί)να των θηλ. ουσ.]. 
ψιψίρης, -α, -ικο (εκφραστ.-µτφ.) αυτός που είναι πολύ λεπτολόγος, 

σχολαστικός σε υπερβολικό βαθµό. [ΕΤΥΜ. < ψιψιρίζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 
ψιψιρίζω ρ. µετβ. {ψιψίρισα} (εκφραστ.-µτφ.) εξετάζω (κάτι) σχολαστικά, 

λεπτολογώντας το (βλ. κ. λ. ψειρίζω): κάθεται και τα ψιψιρίζει µε τις ώρες και 
ποτέ δεν µένει ευχαριστηµένος. — ψιψίρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ. (από 
το κάλεσµα ψι-ψι), µε την προσθήκη τού ρηµατικού επιθήµατος -ρίζω, πβ. κ. 
τσιτσυρίζω]. 

ψόγος (ο) (λόγ.) η κατηγορία, η µοµφή που προσάπτεται σε κάποιον: ο ~ και ο 
έπαινος είναι εξίσου απαραίτητοι για τη σωστή διαπαιδαγώγηση ΣΥΝ. 
επίκριση, κατάκριση, αποδοκιµασία ΑΝΤ. έπαινος, επιδοκιµασία- ΦΡ. (δεν) 
είναι (και) προς ψόγον (λόγ.) για κάτι που πρέπει ή δεν πρέπει να ψεχθεί, να 
επικριθεί: η υπερβολική ευσυνειδησία του δεν είναι και προς ψόγον. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ψέγω (βλ.λ.)]. 

ψοφάω ρ. -+ ψοφώ 
ψοφίµι (το) {ψοφιµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το πτώµα ζώου 2. (µτφ.) άνθρωπος 

πολύ αδύναµος ή εξαντληµένος 3. (µτφ.-υβριστ.) ο δειλός, ο φοβητσιάρης 
άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ < πληθ. ψοφίµια (κατά το σχήµα αγρίµι - αγρίµια), τού τ. *ψο-
φίµιον< *ψοφιµαϊον< αρχ. ψοφώ (βλ.λ.), κατά το θνησιµαϊον]. 

ψόφιος, -ια, -ιο 1. (για ζώα) νεκρός 2. (µτφ. για πρόσ.) πολύ εξαντληµένος: 
γύρισα ~ από την κούραση ΣΥΝ. εξουθενωµένος, (µτφ.) πεθαµένος 3. (µτφ.) 
νωθρός, νωχελικός, χωρίς ζωντάνια και νεύρο: ~ κινήσεις || το κοινό ήταν ~· 
ούτε χειροκροτούσε ούτε γελούσε ANT. ζωηρός. — ψόφια επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < ψοφώ (υποχωρητ.), κατά το σχήµα τρύπιος - τρυπώ, ξύπνιος - 
ξυπνώ]. 

ψοφοδεής, -ής, -ές {ψοφοδε-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) δειλός, φοβητσιάρης, 
αυτός που φοβάται µε το παραµικρό. — ψοφοδεώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ψόφος «κρότος, πάταγος» (βλ. λ. ψόφος1) + -δεής < δέος, πβ. 
κ. έν-δεής]. 

ψοφοκρυο (το) το έντονο ψύχος. 
ψοφολογω ρ. αµετβ. {ψοφολογάς... | ψοφολόγησα} (λαϊκ.-υβριστ.) ψυχοµαχώ, 

είµαι ετοιµοθάνατος, πεθαίνω. — ψοφολόγηµα (το). [ΕΤΥΜ. < ψόφος2 + -
λογώ (< λέγω)]. 

ψόφος1 (ο) (λόγ.-σπάν.) 1. ο θόρυβος 2. ΦΥΣΙΟΛ. µυϊκός ψόφος ακροαστικό 
φαινόµενο που γίνεται αισθητό κατά την ακρόαση µυός, ο οποίος παρουσιάζει 
τετανική συστολή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επιφών. ψό, που εκφράζει αηδία, βδελυγµία, αποστροφή, 
αλλά δεν είναι σαφής η ακριβής προέλευση του. Το επιφώνηµα αποτελεί τη 
βάση ευρείας λεξιλογικής οικογένειας, στην οποία εντάσσονται οι λ. ψέγω, 
ψόγος, ψόθος «ψώρα, ακαθαρσία». ∆εν έχει προσδιοριστεί η σχέση τού 
επιφων. ψό µε τις I.E. ρίζες *bhes- «φυσώ» (βλ. κ. ψεύδοµαι, ψυχή) και *bhes- 
«τρίβω, λειαίνω» (βλ. λ. ψήχω)]. 

ψόφος2 (ο) 1.ο θάνατος, κυρ. ζώου, συνήθ. από ασθένεια-  ΦΡ. (α) έπεσε ψόφος 
έπεσε θανατικό στα ζώα (β) (ως κατάρα) κακό ψόφο να 'χεις! να έχεις κακό 
τέλος 2. (µτφ.) το πολύ δυνατό κρύο, η παγωνιά: κάνει | έχει ~ έξω. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < αρχ. ψοφώ (βλ.λ.)]. 

ψοφώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ψοφάς... | ψόφησα} ♦ (αµετβ.) 1. (για ζώα) 
πεθαίνω: πολλά ζώα ψόφησαν από το κρύο || αν αφήσεις το κοπάδι χωρίς νερό, 
θα ψοφήσει· ΦΡ. ψοφάω | πεθαίνω τής πείνας (i) στερούµαι τα προς το ζην, 
µου λείπουν τα στοιχειώδη: είναι δυο χρόνια χωρίς δουλειά και η οικογένεια 
του ψοφάει τής πείνας (ii) (µτφ.) πεινάω πολύ: Εχει τίποτε να φάω; ~2. (µειωτ.-
υβριστ. για πρόσ.) (κυρ. κατά τρόπο άδοξο ή εξευτελιστικό): παιδί του είναι, 
πώς µπορεί να τον αφήσει να ψοφήσει σαν σκυλί! || δεν ψόφησε ακόµα ο 
παλιόγε-ρος; 3. (µτφ.) εξαντλούµαι πλήρως: έχω ψοφήσει µε τόσες ώρες ορθο-
στασία || ψόφησα απ' το κρύο ΣΥΝ. (µτφ.) πεθαίνω 4. (εκφραστ. -ΐ-για) 
επιθυµώ πολύ, µου αρέσει πολύ (κάτι): ~ για κουτσοµπολιό | για δόξα | για 
χρήµα | για επίδειξη ♦ (µετβ.) 5. κάνω ζώο να πεθάνει: όλο δουλειά και 
συνέχεια νηστικό, το ψόφησε το γαϊδουράκι 6. εξουθενώνω (κάποιον), εξαντλώ 
εντελώς (κάποιον): τους ψόφησε στις πρόβες, µέχρι να τα µάθουν όλα || µας 
ψόφησε στο τρέξιµο | στο διάβασµα || τον ψόφησε στο ξύλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πεθαίνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. ψοφώ (-έω) «κροτώ, θορυβώ» < ψόφος' «κρότος, 
θόρυβος» (βλ.λ.). Το ρ. ψοφώ ήδη στη Μεσν. Ελληνική απέκτησε τη σηµ. 
«πεθαίνω, ξεψυχώ» (για ζώα), αλλά η σηµασιολ. πορεία είναι δυσερµήνευτη. 
Ωστόσο, παρόµοια εξέλιξη εµφανίζει το οµηρικό ρ. δουπώ «κροτώ, θορυβώ», 
που λόγω τής συνεχούς αναφοράς του σε πολεµιστές οι οποίοι προκαλούν 
θόρυβο κατά την πτώση τους (υπό το βά- 

ρος τής πανοπλίας), προσέλαβε τη σηµ. «πεθαίνω». Αξιοσηµείωτα είναι και 
τα γαλλ. p. claquer «κροτώ - πεθαίνω» και crever «σπάζω, διαρρηγνύω - 
ταλαιπωρώ µέχρι θανάτου», όπου είναι εµφανής η µτφ. χρήση]. 

ψοφωδης, -ης, -ες {ψοφώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός που προκαλεί 
θόρυβο ΣΥΝ. θορυβώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ψόφος1 + 
παραγ. επίθηµα -ώδης (βλ.λ.)]. 

ψυγείο (το) ΤΕΧΝΟΛ. 1. ηλεκτρική συσκευή (οικιακής ή επαγγελµατικής 
ΧΡήσεως) η οποία χρησιµοποιείται για την ψύξη (κατάψυξη) και, κατά 
συνέπεια, τη συντήρηση ευπαθών τροφίµων ή ποτών είναι διαµορφωµένη σαν 
µεγάλο ντουλάπι µε θαλάµους ή χωρίσµατα (ράφια) για την τοποθέτηση των 
φυλασσόµενων προϊόντων και κλείνει µε πόρτα: µεγάλο | παλιό | τρίπορτο | 
δίπορτο | εντοιχιζόµενο ~||~ µε καταψύκτη || ΤΟ ~ τού περιπτέρου (για τη 
διατήρηση ποτών, νερών, παγωτών κ.λπ.) || ~ εισαγόµενο/ οικολογικό (χωρίς 
φρέον)· ΦΡ. (µτφ.) στο ψυγείο σε στασιµότητα- για περιπτώσεις στις οποίες 
ένα θέµα δεν προωθείται άνωθεν σκόπιµα, «παγώνει», ή ένα πρόσωπο δεν 
αξιοποιείται εργασιακά από την εργοδοσία του, εξαναγκαζόµενο σε απραξία, 
σε αδράνεια: κρατάνε το θέµα ~, αποφεύγουν δε οτιδήποτε σχετίζεται µε τα 
εµπλεκόµενα πρόσωπα || η προηγούµενη διοίκηση τον είχε ~ λόγω των 
φρονηµάτων του 2. ΤΕΧΝΟΛ. (ειδικότ.) µεγάλος χώρος (δωµάτιο, αίθουσα 
κ.τ.ό.) ειδικά διαµορφωµένος, ώστε µε τη βοήθεια ηλεκτρικού µηχανισµού να 
ψύχεται εξασφαλίζοντας τη σωστή θερµοκρασία για τη συντήρηση µέσα σε 
αυτό προϊόντων που αλλοιώνονται εύκολα: βιοµηχανικό ~ || αίθουσες ψυγείων 
των σουπερµάρκετ 3. (συνεκδ.) το περιεχόµενο κάθε τέτοιας ηλεκτρικής 
συσκευής, το σύνολο των τροφίµων | ποτών που συντηρούνται σε αυτή: 
κατέβασε όλο το ~ βλέποντας τηλεόραση (έφαγε | ήπιε ό,τι υπήρχε µέσα σε 
αυτό) || τους άφησε όλο το ~ γεµάτο, πριν φύγει για διακοπές 4. (µτφ.) (κάθε) 
πολύ κρύο µέρος: ∆εν ανάβετε το καλοριφέρ; - είναι εδώ µέσα! ANT. (µτφ.) 
φούρνος 5. (παλαιότ.) η παγωνιέρα 6. φορτηγό όχηµα ή πλοίο εφοδιασµένο µε 
ψυκτικά µηχανήµατα και κατάλληλα διαµορφωµένο για την ασφαλή 
συντήρηση και µεταφορά ευπαθών προϊόντων: - µε κρέατα | µε τρόφιµα || ~ 
ανατράπηκε στην εθνική οδό 7. ΤΕΧΝΟΛ. σύστηµα απαγωγής τής θερµότητας, 
που αναπτύσσεται κατά τη λειτουργία µηχανών εσωτερικής καύσεως για την 
προστασία τους από την υπερθέρµανση: ~ αυτοκινήτου (εναλλάκτης 
θερµότητας στον οποίο αποδίδεται η θερµότητα τού ψυκτικού υγρού τού 
κινητήρα). — (υποκ.) ψυνειάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ψυγεϊον < θ. ψυγ- (από το αρχ. ψύχω, παθ. αόρ. β' έ-ψύγ-ην) 
+ παραγ. επίθηµα -εϊον, πβ. κ. σφαγ-εΓον]. 

ψυγειοκαταψύκτης (ο) {ψυγειοκαταψυκτών} ΤΕΧΝΟΛ. οικιακή συσκευή που 
λειτουργεί ως ψυγείο και ως καταψύκτης. 

ψυκτηρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. Ο ψυκτικός θάλαµος ψυγείου. [ΕΤΥΜ < αρχ. ψυκτήρ, -
ήρος < ψύχω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τήρ, πβ. κ. κρα-τήρ]. 

ψυκτης (ο) {ψυκτών} 1. ψυκτικό µηχάνηµα που είναι συνδεδεµένο µε σωλήνα 
νερού και δίνει παγωµένο νερό: πίνω νερό από τον ~ 2. ο καταψύκτης (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < ψύχω + παραγ. επίθηµα -της, πβ. κ. φράκ-της]. 

ψυκτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προκαλεί ψύξη: ~ µηχανή | θάλαµος | υγρό 
ΑΝΤ. θερµαντικός 2. ψυκτικός (ο) τεχνίτης που ειδικεύεται στην επισκευή 
ψυκτικών συσκευών. — ψυκτικότητα (η). 

ψυλλιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ψύλλιασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. γεµίζω 
ψύλλους ♦ (µετβ.) 2. γεµίζω (κάποιον) µε ψύλλους 3. (µεσο-παθ. 
ψυλλιάζοµαι) (οικ.) υποψιάζοµαι, υποπτεύοµαι (κάτι κρυφό): ψυλλιάστηκε ότι 
τον απατούσε και άρχισε να την παρακολουθεί. — ψύλλιασµα (το). 

ψυλλίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ψύλλισ-α, -τηκα, -µένος} καθαρίζω (κάποιον/κάτι) 
από τους ψύλλους. — ψύλλισµα (το). 

ψύλλος (ο) µικροσκοπικό έντοµο που ζει παρασιτικά σε ανθρώπους και ζώα- 
ΦΡ. (α) για ψύλλου πήδηµα για ασήµαντο λόγο, για το τίποτα: εκνευρίζεται | 
τσακώθηκε ~ (β) γυρεύω | ψάχνω ψύλλους στ' άχυρα βλ. λ. άχυρο (γ) µου 
µπαίνουν ψύλλοι στ' αφτιά βλ. λ. αφτί (δ) ούτε ψύλλος στον κόρφο µου δεν 
θα ήθελα µε κανέναν τρόπο να µου συµβεί το ίδιο, να έχω την τύχη σου: αν 
µάθει η µάννα του πού ήταν, ούτε ψύλλος στον κόρφο του! (ε) καλιγώνει τον 
ψύλλο είναι ικανότατος, επιτηδειότατος. 
[ΕΤΥΜ αρχ., παράλλ. τ. τού αρχαιότ. θηλ. ψύλλα < *ψύλ-1/α < *psul- | 
*bhsul-. Η λ. συνδ. µε τα συνώνυµα αρµ. lu, σανσκρ. plüsi- (< p. *psul-µε 
αντιµετάθεση), λατ. pOlex (< *pusl-, > γαλλ. puce, ισπ. pulga) κ.ά., ενώ η 
ποικιλία των ριζών δεν επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισµό τού αρχικού 
θέµατος. ∆εν αποκλείεται η λ. να έχει υποστεί την παρετυ-µολ. επίδρ. τού ρ. 
ψήν (βλ. λ. ψήχω)]. 

ψύξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η πρόκληση ψύχους, το πάγωµα: ~ 
τροφίµων ΑΝΤ. θέρµανση 2. (γενικά) η πτώση τής θερµοκρασίας 3. η 
θερµοκρασία τού θαλάµου τού ψυγείου και συνεκδ. ο παγωµένος θάλαµος 
ψυγείου, όπου τοποθετούνται τα τρόφιµα: έβαλε τα κοτόπουλα στην ~ · 4. ΙΑΤΡ. 
η µυαλγία ή η νευραλγία που εµφανίζεται στους ανθρώπους κατά τους 
χειµερινούς µήνες λόγω τού ψύχους και έχει ως χαρακτηριστικό της είτε την 
αδυναµία να στρίψει κανείς το µέλος που έχει παγώσει (λ.χ. τον λαιµό) ή και 
κάποια παραµόρφωση των χαρακτηριστικών τού προσώπου (λ.χ. στράβωµα 
των χειλιών): βγήκε µε βρεγµένα µαλλιά στο κρύο κι έπαθε -. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θερµότητα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ψϋξις < ψύχω (βλ.λ.)]. 

ψυχαγωγία (η) {χωρίς πληθ.} η ικανοποίηση τής ψυχής µέσα από ποικίλες 
δραστηριότητες (θεάµατα, χορό, µουσική, τραγούδι, αθλητισµό κ.ά.), η 
αναψυχή: οι νέοι τής επαρχίας στερούνται πολλών µέσων ψυχαγωγίας || εκτός 
από τη δουλειά χρειάζεται και η ~|| το ποι- 
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οτικό θέατρο προσφέρει στο κοινό γνήσια και ουσιαστική ~ || κέντρο 
ψυχαγωγίας (πβ. λ. διασκέδαση). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «καθοδήγηση των ψυχών, πειθώ, χειραγώ-
γηση», < ψυχαγωγός (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. προέρχεται από τη µτγν. 
γλώσσα, όπου η λ. δήλωνε την αναψυχή, τη διασκέδαση, ιδίως δε την 
«αγωγή τής ψυχής», την οποία προκαλούσε η διδασκαλία µιας τρα-
γωδίας ή η ανάγνωση ενός ποιήµατος]. 

ψυχαγωγι'α - διασκέδαση. Οι δύο λέξεις, που είναι σήµερα σχεδόν 
συνώνυµες, διαφέρουν στη σηµασιολογική τους απόχρωση και κυ-
ρίως στην ετυµολογική τους προέλευση. Η λ. ψυχαγωγία δήλωσε 
«την αγωγή τής ψυχής», την απαιτητική και διδακτική συγχρόνως 
απόλαυση που χαρίζουν έργα υψηλού στοχασµού (τραγωδία, απαι-
τητικό θέατρο, ποίηση). Αντιθέτως, το διασκέδαση δήλωσε τον δια-
σκορπισµό των µερίµνων, την αποµάκρυνση τής έγνοιας και των 
προβληµάτων που απασχολούν τον άνθρωπο. Αρα η διασκέδαση 
είναι ξέδοµα, απαλλαγή από έγνοιες, ενώ η ψυχαγωγία προϋποθέ-
τει ευχαρίστηση από περισσότερο δηµιουργική ενασχόληση. 

ψυχαγωγικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την ψυχαγωγία ή 
συµβάλλει σε αυτήν: - µέσο | πρόγραµµα | εκδήλωση | επίσκεψη | 
θέαµα | ακρόαµα (πβ. λ. διασκεδαστικός). — ψυχαγωγικά επίρρ. 

ψυχαγωγός (ο) ΜΥΘΟΛ. (ως προσωνυµία τού Ερµή) αυτός που οδηγεί 
τις ψυχές των νεκρών στον Άδη ΣΥΝ. ψυχοποµπός. [ΕΤΥΜ αρχ,· < 
ψυχή + αγωγός (< άγω)]. 

ψυχαγωγώ ρ. µετβ. [αρχ.] (ψυχαγωγείς... | ψυχαγώγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος) προσφέρω ψυχική ικανοποίηση, παρέχω ψυχαγωγία 
σε (κάποιον): τα βιβλία µάς διδάσκουν και ταυτόχρονα µας ψυχαγω-
γούν ΣΥΝ. τέρπω (πβ. λ. διασκεδάζω). 

ψυχάκι (το) ως χαρακτηρισµός οικείου και αγαπηµένου προσώπου, 
συνήθ. µικρής ηλικίας. 

ψυχάκιας (ο) {ψυχάκηδες} (λαϊκ.-σκωπτ.) άνθρωπος µε άκρως ιδιόρ-
ρυθµη ή παρανοϊκή συµπεριφορά. 
[ΕΤΥΜ < ψυχή + παραγ. επίθηµα -άκιας, πβ. κ. τρελ-άκιας, µατ-
άκιας]. 

ψυχαναγκασµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (καθηµ.) ο ψυχικός εξαναγκα-
σµός, η άσκηση ψυχικής πίεσης 2. ΨΥΧΟΛ. η εισβολή στη σκέψη ενός 
ατόµου µιας ιδέας, µιας τάσης ή ενός αισθήµατος, που, παρότι πη-
γάζει από τον ψυχισµό του, αντιµετωπίζεται από το ίδιο το άτοµο ως 
νοσηρό φαινόµενο, για το οποίο εκτιµά ότι βρίσκεται σε ασυµφωνία 
µε το Εγώ του, χωρίς εντούτοις να καταφέρνει να απαλλαγεί από αυ-
τό. [ΕΤΥΜ Απόδ. των αγγλ. compulsion, obsession]. 

ψυχαναγκαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ψυχανα-γκασµό 
2. ΨΥΧΟΛ. ψυχανανκαστική νεύρωση νεύρωση που έχει ως κύριο 
σύµπτωµα την εκδήλωση ψυχαναγκασµών 3. ψυχαναγκαστι-κός (ο) 
άτοµο που πάσχει από ψυχαναγκαστική νεύρωση. — ψυχα-ναγκαστικ-
ά | -ώς επίρρ. 

ψυχανάλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. ΨΥΧΟΛ. η θεωρία 
τού Αυστριακού ιατρού Ζίγκµουντ Φρόυντ, η οποία βασίζεται στη 
διερεύνηση κυρ. των ασύνειδων ψυχικών διεργασιών, δηλ. τού υπο-
συνειδήτου 2. η θεραπευτική µέθοδος των νευρωτικών ή ψυχωτικών 
διαταραχών, η οποία βασίζεται στη φροϊδική θεωρία: κάνω ~. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Psychoanalyse]. 

ψυχαναλυτής (ο), ψυχαναλύτρια (η) {ψυχαναλυτριών} ο επιστήµονας 
(γιατρός ή ψυχολόγος) που ασχολείται µε την ψυχανάλυση: το 
ντιβάνι τού ~ (όπου ξαπλώνει ο ασθενής). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γερµ. Psychoanalytiker]. 

ψυχαναλυτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ψυχανάλυση: ~ 
µέθοδος. — ψυχαναλυτικά επίρρ. 

ψυχαναλύω ρ. µετβ. {ψυχανάλυσα} εφαρµόζω µεθόδους τής ψυχα-
νάλυσης σε (κάποιον), κάνω ψυχανάλυση σε (κάποιον). 

ψυχανεµίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {ψυχανεµίστηκα} (λαϊκ.) υποψιάζο-
µαι, διαισθάνοµαι (κάτι), αντιλαµβάνοµαι (κάτι) όχι µέσω των αι-
σθητηρίων οργάνων και λογικής διεργασίας, αλλά µε τρόπο διαισθη-
τικό: «όταν αποδέχθηκε τη θέση τού υφυπουργού, ψυχανεµιζόταν τις 
αντιδράσεις που θα συναντούσε» (εφηµ.). — ψυχανέµισµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < ψυχή + -ανεµίζοµαι < άνεµος, κατ' επίδραση των συνωνύ-
µων υποψιάζοµαι, µυρίζοµαι]. 

ψυχανθες (το) [1873] BOT. κάθε φυτό που περιλαµβάνεται στην οι-
κογένεια φυτών τής οποίας τα άνθη µοιάζουν µε πεταλούδες, όπως η 
φασολιά, η ρεβιθιά, η φακή, ο αρακάς κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < ψυχή (µε τη σηµ. «πεταλούδα») + -ανθές < άνθος, απόδ. τού 
νεολατ. Papillionaceae (πληθ.)]. 

ψυχανωµαλία (η) διαταραχή τής συµπεριφοράς, που κυµαίνεται από 
την απλή απόκλιση ώς τη βαριά διαταραχή. 

ψυχανώµαλος, -η, -ο αυτός που πάσχει από ψυχανωµαλία· (ειδικότ. 
καθηµ. ως µειωτ. χαρακτηρισµός) το ψυχικά διαταραγµένο πρόσωπο, 
που εκδηλώνει ανώµαλες τάσεις: αυτός δεν είναι φυσιολογικός άν-
θρωπος· είναι ~! 

ψυχάρα (η) (µεγεθ.) (εκφραστ.-οικ.) δυνατή ψυχή, πρόσωπο µε µεγά-
λη ψυχική δύναµη, µε θάρρος, επιµονή και αγωνιστικότητα, που δεν 
παραιτείται, δεν εγκαταλείπει µια προσπάθεια. 

ψυχάρι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) 1. η µικρή πεταλούδα 2. (µτφ. ως προ-
σφώνηση) χαϊδεµένο, αγαπηµένο πρόσωπο: ~ µου! ΣΥΝ. ψυχή µου, 
ψυχούλα µου, καρδιά µου. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ψυχάριον, υποκ. τού 
ουσ. ψυχή (βλ.λ.)]. 

ψυχαρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον γλωσσολόγο Γιάννη 
Ψυχάρη και τη γλωσσική θεωρία του. — ψυχαρικά επίρρ. 

ψυχαρισµός (ο) [1889] {χωρ. πληθ.} η γλωσσική θεωρία τού γλωσσο-
λόγου Γ. Ψυχάρη, ο ακραίος δηµοτικισµός (βλ. κ. λ. δηµοτικισµός). 

ψυχαριστής (ο) [1890], ψυχαρίστρια (η) {ψυχαριστριών} ο οπαδός τού 
ψυχαρισµού. 

ψυχασθένεια (η) {ψυχασθενειών} ΙΑΤΡ. κάθε ψυχική πάθηση. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psychasthenia]. 

ψυχασθενής, -ής, -ές [1895] {ψυχασθεν-ούς | -είς (ουδ. -ή), -ών} 1. 
αυτός που πάσχει από ψυχασθένεια ΣΥΝ. ψυχοπαθής 2. ψυχασθενής 
(ο/η) άτοµο που πάσχει από ψυχασθένεια ΣΥΝ. ψυχασθενικός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, τρελός. 

ψυχασθενικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ψυχασθένεια ή 
τον ψυχασθενή: ~ σύµπτωµα | φαινόµενο 2. ψυχασθενικός (ο), ψυ-
χασθενική (η) πρόσωπο που πάσχει από ψυχασθένεια ΣΥΝ. ψυχασθε-
νής, ψυχοπαθής. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
psychasthénique]. 

ψυχεδέλεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. ονειρική κατάσταση κατά την οποία 
το άτοµο βρίσκεται σε εγρήγορση, ύστερα από τη λήψη ψυχεδελικών 
ουσιών, δηλ. παραισθησιογόνων (L.S.D.) 2. (κατ' επέκτ.) τεχνική φω-
τισµού ή µετάδοσης τού ήχου, που δηµιουργεί την εντύπωση ότι βρί-
σκεται κανείς σε παραίσθηση 3. (συνεκδ.) κάθε είδος (µουσική, βι-
βλίο, ζωγραφική) που αναφέρεται σε ψυχεδελικές εµπειρίες 4. (γενι-
κότ.) η στάση ζωής που προβάλλει τη σηµασία των ψυχεδελικών κα-
ταστάσεων, καθώς και το σύνολο των επιλογών που αυτή καθορίζει 
λ.χ. στο ντύσιµο, στη µουσική: η ~ τού '60 || η ~ κυριαρχούσε στα 
πάρτι των αρχών τής δεκαετίας τού '70. Επίσης ψυχεδελισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. psychedelia (οπτικό δάνειο) < psychedelic (υποχωρητ.), 
βλ. λ. ψυχεδελικός]. 

ψυχεδελικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ψυχεδέλεια: ~ 
µουσική (που δηµιουργεί την εντύπωση ότι ο ακροατής βρίσκεται σε 
παραίσθηση) || ~ τέχνη | ντύσιµο (µε πολύπλοκα σχέδια, έντονα, λα-
µπερά χρώµατα κ.λπ.) 2. (για παραισθησιογόνες φαρµακευτικές ου-
σίες) αυτός που δρα στο κεντρικό νευρικό σύστηµα και θεωρείται 
από τους χρήστες ότι αποκαλύπτει απωθηµένα ψυχικά περιεχόµενα 
3. (για πρόσ.) αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση ψυχεδέλειας (βλ.λ., 
σηµ. 1). — ψυχεδελικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. psychedelic (οπτικό δάνειο) < psyche- (< ψυ-
χή) + -delie < δήλος «φανερός, εµφανής»]. 

ψυχεδελισµός (ο) → ψυχεδέλεια 
ψυχή (η) 1. ΦΙΛΟΣ, αρχή ικανή να ζωοποιήσει την ύλη, η άυλη υπό-

σταση κάθε έµβιου όντος 2. (ειδικότ.) ΨΥΧΟΛ. το σύνολο των ψυχο-
πνευµατικών λειτουργιών τού ανθρώπου κατ' αντιδιαστολή προς τις 
βιολογικές του λειτουργίες 3. ΘΡΗΣΚ. η άυλη πνευµατική φύση τού 
ανθρώπου, που µετέχει στη θεϊκή ουσία και θεωρείται αθάνατη, συ-
νεχίζει δηλ. να υπάρχει και µετά τον θάνατο, αφού αποχωριστεί το 
σώµα: η αθανασία | η σωτηρία τής ~ || το σώµα είναι η κιβωτός τής 
~|| ο Θεός Vαναπαύσει την~ του || η ~είναι η εικόνα τού Θεού, διότι 
φέρει εγγεγραµµένη στο βάθος της την έννοια τού καλού και µια έλξη 
για ό,τι είναι σύµφωνο µε τον Θεό 4. (κατά τον Όµηρο, την αρ-
χαιοελληνική και χριστιανική λαϊκή πίστη) αερώδης και αόρατη ύλη, 
η οποία υπάρχει στο σώµα τού ανθρώπου όσο ζει και η οποία κατά 
τον θάνατο του εξέρχεται µε την τελευταία εκπνοή από το σώµα ως 
σκιά ή οµοίωµα τού νεκρού που κατοικεί πλέον στον Αδη ή (κατά τη 
λαϊκή χριστιανική δοξασία) στον Παράδεισο ή στην Κόλαση- ΦΡ. (α) 
βγαίνει η ψυχή µου πεθαίνω (β) µια ψυχή που 'ναι να βγει, ας βγει 
ό,τι είναι να γίνει ας γίνει το γρηγορότερο (γ) τι ψυχή θα 
παραδώσεις; (ενν. στον Θεό) για κάποιον που έχει διαπράξει πολλά 
αµαρτήµατα (δ) βγάζω την ψυχή (κάποιου) ταλαιπωρώ, βασανίζω 
(κάποιον), υποβάλλω (κάποιον) σε µεγάλο κόπο: µου 'βγάλε την 
ψυχή µέχρι να µάθει να γράφει σωστά', και εµφατ. (κάποιος) µου 
'βγάλε την ψυχή ανάποδα! (ε) µου βγαίνει η ψυχή κουράζοµαι πάρα 
πολύ: µου βγήκε η ψυχή µέχρι ν' ανέβω όλες τις σκάλες (στ) για την 
ψυχή τής µάννας µου για περιπτώσεις στις οποίες κάνουµε κάτι 
εντελώς ανιδιοτελώς, χωρίς κανένα κέρδος, χωρίς καµία ανταµοιβή 
(κυρ. υλική): θα πληρωθείς φυσικά, κανείς δεν δουλεύει για την ψυχή 
τής µάννας του ΣΥΝ. δωρεάν, τζάµπα (ζ) πουλάω (και) την ψυχή µου 
στον ∆ιάβολο καταφεύγω σε κάθε µέσο, θεµιτό και αθέµιτο, χρη-
σιµοποιώ αδίστακτα ακόµα και ανήθικες µεθόδους προκειµένου να 
ωφεληθώ: αυτός είναι ικανός και την ψυχή του στον ∆ιάβολο να που-
λήσει, για να ανέλθει στην εξουσία! (η) δίνω και την ψυχή µου (για 
κάτι) προσφέρω τα πάντα, τον ίδιο µου τον εαυτό (για κάτι): θα έδι-
να και την ψυχή µου για να ζήσω αυτή την εµπειρία || ~ να σε δω ευ-
τυχισµένο (θ) µε την ψυχή στο στόµα βλ. λ. στόµα (ι) (ευχετ.) καλή 
ψυχή να παραδώσεις ήσυχο το πνεύµα σου, να κριθείς ευνοϊκά από 
τον θεό (όταν πεθάνεις) (ια) (παροιµ.) παρηγοριά στον άρρωστο 
ώσπου να βγει η ψυχή του βλ. λ. παρηγοριά (ιβ) (παροιµ.) πρώτα 
βγαίνει η ψυχή κι ύστερα το χούι βλ. λ. χούι (ιγ) (λόγ.) αποθανέτω η 
ψυχή µου µετά των αλλοφύλων βλ. λ. αλλόφυλος 5. (ειδικότ.) η ηθική 
και συναισθηµατική υπόσταση τού ανθρώπου, ο εσωτερικός του 
κόσµος (κατ' αντιδιαστολή προς τον νου, τη διάνοια): τον εκτιµούσαν 
για τις αρετές τής ~ του || καθαρή | αγνή | ανόθευτη ~· ΦΡ. (µτφ.) (α) 
τραβάει (κάτι) η ψυχή µου θέλω (κάτι) πολύ, λαχταρώ (β) δε ν (το) 
βαστά η ψυχή µου δεν αντέχω: ~ να τον βλέπω να υποφέρει τόσο (γ) 
πιάστηκε η ψυχή µου (i) δεν µπορώ να αναπνεύσω άνετα, έχω δύ-
σπνοια: ~ απ' τον ανήφορο (ii) (µτφ.) αισθάνθηκα µεγάλη αγωνία: 
βλέποντας το ναυάγιο ~ (δ) µε όλη µου την ψυχή χωρίς κανέναν δι-
σταγµό, επιθυµώντας (κάτι) πραγµατικά: σου εύχοµαι ~ «καλή επι-
τυχία» ΣΥΝ. ολόψυχα, µε όλη µου την καρδιά (ε) εκ βάθους ψυχής µε 
πλήρη ειλικρίνεια: µου µίλησε ~ ΣΥΝ. εκ βάθους καρδίας (στ) ψυχή 
µου! ως έκφραση στοργής, τρυφερότητας, αγάπης (ζ) ενβρασµώ ψυ-
χής βλ. λ. βρασµός (η) µε την ψυχή µου (i) πολύ και µε µεγάλη ευχα- 
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ρίστηση: έφαγα και ήπια - (ϋ) για να δηλωθεί µεγάλη ποσότητα, υπερβολή, 
ένταση κλπ.: έφαγε ξύλο µε την ψυχή του (θ) άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου! 
για ανεξήγητη, ακατανόητη συµπεριφορά: πήγε και παντρεύτηκε έναν άντρα 20 
χρόνια µεγαλύτερο της και µε σοβαρά προβλήµατα υγείας- ~! (ι) ψυχή τε και 
σώµατι (ψυχή τε και σώµατι, από την Ακολουθία τής Θείας Μεταλήψεως) και 
µε την ψυχή και µε το σώµα, µε κάθε δύναµη, ψυχική και σωµατική: 
αφοσιώθηκε ~ στον αγώνα (ια) τι ψυχή (να) έχει για κάτι που θεωρείται 
ευτελούς αξίας, ασήµαντο ή ανάξιο λόγου: ~ ένα χιλιάρικο σήµερα; (ιβ) ανοί-
γω την ψυχή µου (σε κάποιον) βλ. λ. ανοίγω (ιγ) ανοίγει η ψυχή µου βλ. λ. 
ανοίγω 6. (περιληπτ.) το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (κυρ. 
συµπεριφοράς, κουλτούρας, ψυχοσύνθεσης) προσώπου, οµάδας ή λαού: η 
ελληνική ~ || µέσα στα ποιήµατα τού Πούσκιν καθρεφτίζεται η ρωσική - 7. 
(συνεκδ.) το σθένος, το θάρρος, η παλλη-καριά: είχε ~ µέσα του- δεν δείλιαζε 
µε τίποτε || Άχρηστα πλάσµατα! ∆εν έχετε - µέσα σας; ΑΝΤ. δειλία, ανανδρία· 
ΦΡ. το λέει η ψυχή (κάποιου) για κάποιον που είναι γενναίος, δεν φοβάται 8. 
(συνεκδ.) ο άνθρωπος: έχει να φροντίσει ο κακοµοίρης τόσες ~ || στον δρόµο 
δεν κυκλοφορούσε ~! || στο ναυάγιο χάθηκαν διακόσιες ~· ΦΡ. (λόγ.) ψυχή 
ζώσα ούτε ένας άνθρωπος, κανείς απολύτως: δεν υπήρχε ~ σε ολόκληρο το 
κτήριο, είχε αποµείνει ολοµόναχος 9. (µτφ.) το πνεύµα, το φρόνηµα: ελεύθερη | 
αδούλωτη/ περήφανη! αδάµαστη -10. (µτφ.) η κινητήρια δύναµη, ο εµψυχωτής 
ενός έργου: ο Τάκης ήταν η ~ τού πολιτιστικού συλλόγου | τής θεατρικής οµάδας 
11. ΜΥΘΟΛ. Ψυχή (η) η ερωµένη τού θεού Έρωτα. — (υποκ.) ψυχούλα (η) 
(βλ.λ.) κ. ψυχάκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) ψυχάρα (η) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «πνοή, ζωή, ανάσα», < ψύχω «πνέω, φυσώ», το 
οποίο παρουσιάζει επίθηµα -χω (πβ. κ. τρύ-χω) και ανάγεται µάλλον σε ρ. 
*ψύω < *bhs-u-, µηδενισµ. βαθµ. τού *bhs-eu-, παρεκτεταµ. τ. τού LE *bhes- 
«φυσώ, εκπνέω» (βλ. λ. ψεύδοµαι), πβ. σανσκρ. â-psu-« χωρίς ανάσα, 
αδύναµα». Η ανάλυση προϋποθέτει διάκριση µεταξύ τής ρίζας αυτής και τού 
ρ. ψύχω µε τη σηµ. «παγώνω, κρυώνω». Η διάδοση τής λ. ψυχή συνετέλεσε 
στο να αυτονοµηθεί από το σύστηµα η ρίζα ψυχ-, η οποία πλέον θεωρήθηκε 
ισχυρή βαθµίδα. Πολύ νωρίς η ψυχή συνδέθηκε µε την αρχ. πεποίθηση περί 
τής άυλης ουσίας που εγκαταλείπει το σώµα κατά τον θάνατο, ενώ τόσο στους 
τραγικούς όσο και στη φιλοσοφία (αλλά και στην Κ.∆.) απαντά η βασική σηµ. 
«ο άνθρωπος ως ξεχωριστή προσωπικότητα, ο εσώτερος εαυτός». Τη λ. 
χρησιµοποίησαν οι Εβδοµήκοντα κατά τη µετάφραση τής Π.∆. ως απόδ. τού 
εβρ. néphes «ανάσα, πνοή»]. 

ψυχιατρείο (το) [1891] θεραπευτήριο για ψυχασθενείς ΣΥΝ. φρενοκοµείο, 
τρελοκοµείο. 

ψυχιατρική (η) [1874] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η επιστήµη που µελετά τη φύση και 
τις µεθόδους θεραπείας των νευροψυχικών διαταραχών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychiatrique]. 

ψυχιατρικός, -ή, -ό [1897] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ψυχίατρο και την 
επιστήµη του: ~ πραγµατογνωµοσύνη 2. ψυχιατρική (η) (βλ.λ.). 

ψυχίατρος (ο/η) [1874] {ψυχιάτρ-ου | -ων, -ους} γιατρός που ειδικεύεται στην 
ψυχιατρική, στη διάγνωση και θεραπεία ψυχασθενειών ΣΥΝ. (µειωτ.-λαϊκ.) 
τρελογιατρός (πβ. λ. ψυχολόγος). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
psychiatre]. 

ψυχικάρης, -α, -ικο 1. αυτός που κάνει φιλανθρωπίες, ο ελεήµονας 2. (ειρων. 
για γυναίκες) που «κάνουν ψυχικά», που δίνονται εύκολα στους άντρες. 
[ΕΤΥΜ < ψυχικός + παραγ. επίθηµα -άρης, πβ. κ. τυπικ-άρης]. 

ψυχικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ψυχή, µε τον εσωτερικό 
κόσµο, την ηθική και συναισθηµατική υπόσταση τού ανθρώπου: ~ γαλήνη | 
διάθεση | ορµή | ταλαιπωρία | διέγερση | φόρτιση | συµπαράσταση | κατάσταση | 
δοκιµασία | σθένος | κλονισµός | καλλιέργεια | ανάταση | σύγκρουση | κόσµος (ο 
ψυχισµός) | φαινόµενα | χαρίσµατα | πλούτος- ΦΡ. (α) ψυχική επαφή η 
αµοιβαία προσέγγιση και επικοινωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόµων, η 
οποία εκδηλώνεται λ.χ. ως φιλικότητα, διάθεση για εξωτερίκευση, χιούµορ 
κ.λπ.: µετά τον καβγά χάθηκε η ~ που υπήρχε στα µέλη τής οµάδας (β) ψυχικό 
τραύµα κάθε συναισθηµατικά επώδυνη εµπειρία: η απάνθρωπη συµπεριφορά 
των δικών του τού δηµιούργησε πολλά ~ στην παιδική του ηλικία 2. ΙΑΤΡ. 
ψυχική νόσος | διαταραχή κάθε ψυχιατρική νόσος η οποία εκδηλώνεται µε 
αποκλίνουσα συµπεριφορά τού ατόµου και η οποία οφείλεται σε γενετικά, 
κοινωνικά, ψυχολογικά κ.ά. αίτια 3. ΨΥΧΟΛ. ψυχική αποξένωση (α) η 
κατάσταση κάποιου που είναι διανοητικά διαταραγµένος και παρουσιάζει 
αδυναµία ένταξης στην κοινωνική ζωή (β) (γενικότ.) η κατάσταση κάποιου 
που αισθάνεται αποµακρυσµένος ή αποκοµµένος από το περιβάλλον, την 
εργασία του ή/και από τον ίδιο τον εαυτό του 4. ΝΟΜ. ψυχική οδύνη βλ. λ. 
οδύνη 5. ψυχικό (το) [µεσν.] (α) οποιαδήποτε πράξη προσφοράς έχει χαρα-
κτήρα ελεηµοσύνης, βοήθειας ή ευεργεσίας (κυρ. ως ενίσχυση αδυνάµου): 
βοηθήστε µας, κάντε ένα ~! || βάλτε του έναν βαθµό παραπάνω, να περάσει την 
τάξη, ~ θα του κάνετε || δεν θέλω ψυχικά, θέλω ό,τι πετύχω να το πετύχω µε την 
αξία µου! || ζει τού ~ (ζει από την ελεηµοσύνη των συνανθρώπων του) (β) 
(ειρων.) το να δίνεται µια γυναίκα σε άνδρα που την επιθυµεί. — ψυχικ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ. 

ψυχισµός (ο) [1863] {χωρ. πληθ.) 1. ο ψυχικός κόσµος τού ανθρώπου: ο 
ευαίσθητος ~ των παιδιών!, η ψυχική δύναµη, οι δυνάµεις τής ψυχής τού 
ανθρώπου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Psychismus]. 

ψυχο- κ. ψυχο- κ. ψυχ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε την 
ψυχή, τον εσωτερικό κόσµο τού ανθρώπου: ψυχο-φάρµα-κο, ψυχο-βγάλτης, 
ψυχο-θεραπεία, ψυχο-φθόρος, ψυχο-πλάκωµα κ.ά. 

[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. ψυχή, 
εµφανίζεται δε και σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. γαλλ. psychologie)]. 

ψυχοαναληπτικός, -ή, -ό (φάρµακο) που επιφέρει διανοητική εγρήγορση, 
µείωση τής κούρασης και βελτίωση τής διανοητικής απόδοσης, όπως οι 
αµφεταµίνες, µερικά αντικαταθλιπτικά φάρµακα κ.λπ. (βλ. κ. λ. ψυχοτονικός). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychoanaleptique]. 

ψυχοβγάλτης (ο) {ψυχοβγαλτών}, ψυχοβγάλτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (σηµ. 2) 
1. (λαϊκ.-ως προσωνυµία) ο Αρχάγγελος Μιχαήλ 2. (µτφ.-εκφραστ.) πρόσωπο 
που βασανίζει ψυχικά κάποιον, που ταλαιπωρεί τους άλλους µέχρι να τους 
εξυπηρετήσει τελικά, που τους «βγάζει την ψυχή»: σε βοηθάει, αν του 
ζητήσεις κάτι- αλλά είναι µεγάλος ~. — ψυχοβγαλτικός, -ή, -ό. 

ψυχοβιολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. σχολή τής ψυχιατρικής που θεωρεί τον 
άνθρωπο ενιαία ψυχική και βιολογική οντότητα. — ψυχο-βιολογικός, -ή, -ό 
[1890]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psychobiology]. 

ψυχοβιολογισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, θεωρία σύµφωνα µε την οποία τα 
φυτά διαθέτουν ψυχή που διαφέρει µόνο στον βαθµό πολυπλοκότητας από 
αυτή των ζώων. 

ψυχοβιολογος (ο/η) επιστήµονας που ειδικεύεται στην ψυχοβιολογία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psychobiologist]. 

ψυχοβλαβής, -ής, -ές [µτγν.] {ψυχοβλαβ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει 
υποστεί ψυχική βλάβη, που είναι ψυχοπαθής, φρενοβλαβής 2. αυτός που 
βλάπτει την ψυχή: ~ θεάµατα | αναγνώσµατα ΣΥΝ. ψυχοφθόρος ANT. 
ψυχωφελής, ηθοπλαστικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ψυχοβόρος, -α, -ο ψυχοφθόρος, αυτός που προκαλεί µεγάλο ψυχικό πόνο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ψυχή + -βόρος < βορά «τροφή» (βλ.λ.)]. 

ψυχογενεια (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. η µελέτη των ψυχικών αιτίων 
συµπεριφοράς, συµπτώµατος ή νόσου. Επίσης ψυχογένεση. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psychogenesis | γαλλ. psychogénie]. 

ψυχο γενετικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ψυχογένεση 2. ΒΙΟΛ. 
ψυχογενετική (η) η µελέτη τής επίδρασης που ασκείται στη συµπεριφορά ενός 
οργανισµού από τη γενετική του σύνθεση, καθώς και τής αλληλεπίδρασης 
κληρονοµικότητας και περιβάλλοντος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
psychogenetic (οπτικό δάνειο)]. 

ψυχογενής, -ής, -ές {ψυχογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή), -ών} 1. αυτός που προέρχεται 
από την ψυχή, που δηµιουργείται στην ψυχή 2. αυτός που σχετίζεται µε την 
ψυχογενεια: ~ αίτιο ενός συµπτώµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < ψυχο- + -γενής < γένος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psycho-
gène]. 

ψυχογιός (ο) → ψυχογυιός 
ψυχογλωσσολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. κλάδος ο οποίος µελετά τις ψυχικές 

και διανοητικές διεργασίες, µε τις οποίες παράγει και κατανοεί κανείς τη 
γλώσσα (την πρόσληψη τού λόγου, τον ρόλο τής µνήµης, τον σχηµατισµό 
εννοιών κ.λπ.), καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο µαθαίνει κανείς τη µητρική 
ιδίως γλώσσα. — ψυχογλωσσολογίας, -ή, -ό, ψυχογλωσσολογικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. psycholinguistics (νόθο συνθ.)]. 

ψυχόγραµµα (το) {ψυχογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} η γραφική παράσταση των 
αποτελεσµάτων που προκύπτουν από σειρά ψυχολογικών δοκιµασιών, στις 
οποίες υποβάλλεται το άτοµο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
psychogramme]. 

ψυχογράφηµα (το) {ψυχογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} η περιγραφή των ψυχικών 
χαρακτηριστικών προσώπου: το ~ λογοτεχνικού ήρωα ΣΥΝ. ψυχογραφία. 

ψυχογραφία (η) [1896] {ψυχογραφιών} 1. το ψυχογράφηµα (βλ.λ.) 2. ΨΥΧΟΛ. 
κλάδος τής ψυχολογίας, ο οποίος µελετά τις ψυχικές ιδιότητες των ατόµων, 
καθώς και η γραφική απεικόνιση των χαρακτηριστικών ψυχικών ιδιοτήτων 
ενός ατόµου, η οποία προκύπτει ύστερα από την ψυχολογική εξέταση του. — 
ψυχογραφικός, -ή, -ό, ψυχογραφικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. psychographie]. 

ψυχογράφος (ο/η) ψυχολόγος που ασχολείται µε την ψυχογραφία. | ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychographe]. 

ψυχογραφώ ρ. µετβ. [1870] {ψυχογραφείς... | ψυχογράφ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} περιγράφω τον ψυχικό κόσµο προσώπου, αποδίδω το ψυχογράφηµα 
ή διαµορφώνω την ψυχογραφία του. 

ψυχογυιός (ο) (λαϊκ.) 1. ο θετός γυιος ΣΥΝ. ψυχοπαίδι, παραγυιός (πβ. λ. 
ψυχοκόρη, ψυχοµάννα, ψυχοπαίδι) 2. ο νεαρός υπάλληλος, πα-λαιότ. 
υπηρέτης. 

ψυχοδιαγνωστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διάγνωση των ψυχικών 
γνωρισµάτων ενός ατόµου: ~ µελέτη | έρευνα 2. ΨΥΧΟΛ. ψυχοδιαγνωστική (η) 
ο επιστηµονικός κλάδος, ο οποίος περιγράφει και ερµηνεύει τις διάφορες 
πλευρές τής προσωπικότητας τού ατόµου βάσει τής συµπεριφοράς και των 
επιδόσεων του σε ψυχολογικές δοκιµασίες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. psychodiagnostique]. 

ψυχοδιανοητικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται ταυτόχρονα µε την ψυχή και τη 
διανόηση: ~ διεργασία | κόπωση.   — ψυχοδιανοητικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. psychomental (νόθο συνθ.)]. 

ψυχοδιεγερτικός, -ή, -ό (για διάφορες ουσίες) αυτός που προκαλεί διέγερση 
των ψυχικών λειτουργιών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. 
psychotonique]. 
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ψυχόδραµα (το) {ψυχοδράµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΨΥΧΟΛ. ψυχανα-
λυτική, ψυχοθεραπευτική µέθοδος, η οποία βασίζεται στον θεατρικό 
αυτοσχεδιασµό, κατά τον οποίο κάθε άτοµο παίζει αυθόρµητα ρό-
λους βασισµένους σε προσωπικές εµπειρίες, µε σκοπό είτε να αρθεί 
µια παρωχηµένη τραυµατική εµπειρία είτε να αντιµετωπιστεί µια 
υπάρχουσα (δύσκολη) κατάσταση: ψυχαναλυτικό ~ 2. (καταχρ.) το 
ψυχολογικό (θεατρικό) δράµα: «οι Βρικόλακες» του Ίψεν είναι ένα 
κλασικό ~ µε έντονες εσωτερικές συγκρούσεις. — ψυχοδραµατικος. 
-ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Psychodrama]. 

ψυχοδυναµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ψυχοδυναµι-σµό 
2. αυτός που σχετίζεται µε τις δυνάµεις τού ατόµου και τις διεργασίες 
που αναπτύσσονται κατά την παιδική του ηλικία, καθώς και µε την 
επίδραση µιας ενέργειας στην ύπαρξη ενός ατόµου. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psychodynamic (οπτικό δάνειο)]. 

ψυχοδυναµισµός (ο) 1. η υποθετική µυστική δύναµη τής ψυχής που 
εκδηλώνεται σε παραψυχολογικά φαινόµενα, όπως στην τηλεπάθεια, 
την τηλεκινησία κ.ά. 2. ΙΑΤΡ. το σύνολο των ψυχιατρικών θεωριών 
που τονίζουν τις ψυχοδυναµικές όψεις τής ψυχικής λειτουργίας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psychodynamism (οπτικό δά-
νειο)]. 

ψυχοθεραπεία (η) [1893] {ψυχοθεραπειών} ΙΑΤΡ. η θεραπεία που ε-
φαρµόζεται για την αντιµετώπιση νευροψυχικών διαταραχών, λ.χ. 
τής κατάθλιψης, κυρ. µέσα από τη συζήτηση µε τον πάσχοντα σχετι-
κά µε τα προβλήµατα του, παρά µε τη χρήση φαρµάκων και άλλων 
ουσιών ή ιατρικών µεθόδων: ~ στήριξης | τού βάθους | τής έκφρασης 
| τής οµάδας | τού παιδιού | τού περιβάλλοντος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. psychothérapie]. 

ψυχοθεραπευτής (ο) [1894], ψυχοθεραπεύτρια (η) [1892] {ψυ-
χοθεραπευτριών} ΙΑΤΡ. ιατρός που ειδικεύεται στην ψυχοθεραπεία. 

ψυχοθεραπευτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον ψυχοθερα-
πευτή ή την ψυχοθεραπεία: ~ µέθοδος. 

ψυχοκινητικός, -ή, -ό [1892] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον συν-
δυασµό των κινητικών και των ψυχικών λειτουργιών 2. (στην παρα-
ψυχολογία) αυτός που σχετίζεται µε την τηλεκίνηση, τη µετακίνηση 
αντικειµένων µε µόνη την επενέργεια των ψυχικών δυνάµεων τού αν-
θρώπου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychokinétique]. 

ψυχοκοινωνικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την αλληλεπίδραση 
κοινωνικών και ψυχολογικών παραγόντων: ~ προβλήµατα || Κέντρο 
~ Μέριµνας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. phychosocial (νόθο 
συνθ.)]. 

ψυχοκοινωνιολογία (η) {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος τής 
κοινωνικής ψυχολογίας. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
psychosociology (νόθο συνθ.)]. 

ψυχοκόρη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η θετή κόρη 2. η νεαρή 
υπάλληλος,^ παλαιότ. υπηρέτρια (πβ. λ. ψυχογυιός). 

ψυχοκρατια (η) {χωρ. πληθ.) 1. ΦΙΛΟΣ, η θεωρία σύµφωνα µε την 
οποία ως αρχή κάθε ζωής υπόκειται η ψυχή 2. η δοξασία των πρω-
τόγονων λαών ότι όλα τα όντα κατοικούνται από πνεύµατα και έχουν 
ζωντανή ψυχή ΣΥΝ. ανιµισµός, ψυχολατρία. [ΕΤΥΜ. < ψυχο- + -
κρατία < κρατώ]. 

ψυχοκτόνος, -ος, -ο ψυχοφθόρος (βλ.λ.). — ψυχοκτονία (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «θανατηφόρος», < ψυχο- + -κτόνος < κτεί-
νω «φονεύω, σκοτώνω» (βλ. κ. -κτονία)]. 

ψυχολάτρης (ο) {ψυχολατρών}, ψυχολάτρισσα (η) {ψυχολατρισ-
σών} οπαδός τής ψυχολατρίας. 

ψυχολατρία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η ψυχοκρατια, ο α\Ίµισµός 
(βλ.λ.). 

ψυχολογηµένος, -η, -ο αυτός που γίνεται ύστερα από λογική εκτί-
µηση των πραγµάτων και στάθµιση κυρ. τής ψυχολογικής καταστά-
σεως προσώπου ή συνόλου, λ.χ. ώστε να µη συγκρούεται µε αυτήν ή 
να την αξιοποιεί: ~ ενέργεια | κίνηση | ελιγµός ΑΝΤ. αψυχολόγητος. 

ψυχολογία (η) [1805] 1. η επιστήµη που µελετά τα ψυχικά φαινόµενα 
και τους νόµους που τα διέπουν: ατοµική | κοινωνική | πειραµατική | 
κλινική | εξελικτική ~|| ~ των ατοµικών διαφορών | διαφορική (η 
µελέτη των διαφορών που παρατηρούνται στον ψυχισµό ατόµων τού 
ίδιου είδους) 2. (κατ' επέκτ.) το σχετικό µε την επιστήµη αυτή 
σύγγραµµα και µάθηµα στη µέση και την ανώτατη εκπαίδευση: εξε-
τάζοµαι στην ~ || πότε δίνεις (ενν. εξετάσεις στην) ~; || ποιος κάνει | 
διδάσκει - το εξάµηνο αυτό; 3. (συνεκδ.) η ψυχοσύνθεση, ο ψυχισµός 
ατόµου, οµάδας ή λαού, ο συνήθης τρόπος µε τον οποίο σκέφτεται 
και αντιδρά (πρόσωπο | οµάδα κ.λπ.): οι λαοί τής Μεσογείου έχουν 
διαφορετική ~ από τους βορείους || η ~ τού όχλου 4. η ψυχική κατά-
σταση: έχω καλή ~ || η κακή ~ του δεν του επέτρεψε να διακριθεί 5. η 
(εµπειρική) γνώση τού τρόπου µε τον οποίο σκέφτονται και αντι-
δρούν συνήθ. οι άνθρωποι υπό συγκεκριµένες συνθήκες: ο καινούρ-
γιος διευθυντής ξέρει από - και χειρίζεται κατάλληλα κάθε υπάλληλο || 
τόσα χρόνια έµπορος, ξέρει πια την - τού αγοραστή. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. Op., < γαλλ. psychologie]. 

ψυχολογικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που σχετίζεται µε την επιστήµη 
τής ψυχολογίας: ~ έρευνα | µελέτη | πείραµα | σεµινάριο | σπουδές 2. 
(α) αυτός που σχετίζεται µε την ψυχική κατάσταση τού ανθρώπου: ~ 
πρόβληµα | πίεση | υποστήριξη | διαταραχή || η πράξη του οφείλεται 
σε - αίτια (β) ψυχολογικός πόλεµος η χρησιµοποίηση προπαγάνδας 
εναντίον τού εχθρού και γενικότ. οποιουδήποτε αντιπάλου, µε σκοπό 
την κάµψη τού φρονήµατος του, τη µείωση τής αυτοπεποίθησης του, 
την πτώση τού ηθικού του (γ) ψυχολογική βία η άσκηση πίεσης ή 

εξαναγκασµού (προς κάποιον), προκειµένου να προβεί σε συγκεκρι-
µένη ενέργεια, να κάνει κάτι (δ) ΛΟΓΟΤ. ψυχολογικό µυθιστόρηµα έργο 
στο οποίο οι σκέψεις, τα συναισθήµατα και τα κίνητρα των χα-
ρακτήρων προβάλλονται ως στοιχεία εξίσου σηµαντικά µε την εξω-
τερική δράση. — ψυχολογικ-ά | -ώς [1879] επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. psychologique]. ψυχολογισµός (ο) [1894] ΦΙΛΟΣ, η 
θεωρία σύµφωνα µε την οποία όλα τα επιστηµολογικά και 
γνωσιολογικά προβλήµατα µπορούν να επιλυθούν µε µεθόδους τής 
ψυχολογικής έρευνας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. 
Psychologismus]. ψυχολόγος (ο/η) [1851] 1. επιστήµονας που 
ειδικεύεται στην επιστήµη τής ψυχολογίας: πηγαίνω σε - || µε 
παρακολουθεί ~ (πβ. λ. ψυχίατρος) 2. (µτφ.) πρόσωπο που µπορεί να 
ψυχολογεί τους άλλους: είναι πολύ - αυτός, µε δυο-τρεις κουβέντες 
αµέσως καταλαβαίνει τι άνθρωπος είσαι. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychologue]. ψυχολογώ ρ. 
µετβ. [1889] {ψυχολογείς... | ψυχολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -ηµένος) 
επιχειρώ να διαγνώσω τις ψυχικές τάσεις (κάποιου), τις σκέψεις, τις 
επιθυµίες, τα συναισθήµατα του κ.λπ.: προσπάθησα να την 
ψυχολογήσω παρατηρώντας τις αντιδράσεις της || όπως τον ψυ-
χολόγησα, φαίνεται άνθρωπος αγαθός και καλοπροαίρετος. 
ψυχοµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η θετή µητέρα (πβ. λ. ψυχο- 
παίδι). ψυχοµαχώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ψυχοµαχείς...} (λαϊκ.) βρίσκοµαι 
µεταξύ ζωής και θανάτου, χαροπαλεύω: «ο ∆ιγενής ψυχοµαχεί κι η γης 
τόνε τροµάσσει» (ριζίτικο) ΣΥΝ. πνέω τα λοίσθια, ψυχορραγώ. — ψυ-
χοµάχηµα κ. ψυχοµαχητό (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. ψυχοµετρία (η) 
[1892] {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. 1. ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά 
την ποσοτική µέτρηση (τής νοηµοσύνης, των κλίσεων, των 
συναισθηµατικών µεταβολών κ.λπ.) 2. (ειδικότ.) ο µαθηµατικός, κυρ. 
στατιστικός, σχεδιασµός ψυχολογικών τεστ. — ψυχοµετρικός, -ή, -ό 
[1892], ψυχοµετρικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
psychométrie]. ψυχονεύρωση (η) [1892] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -
ώσεων} ΨΥΧΟΛ. 1. (κατά τον Φρόυντ) η νευρωτική διαταραχή που 
έχει ως αφετηρία µια ψυχική σύγκρουση κατά την παιδική ηλικία 2. 
(γενικότ.) η νεύρωση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Psychoneurose]. ψυχονευρωτικός, 
-ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ψυχονεύρωση: ~ κατάσταση 2. 
ψυχονευρωτικός (ο), ψυχονευρωτική (η) πρόσωπο που πάσχει από 
ψυχονεύρωση. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. psychoneurotisch], 
ψυχοπάθεια (η) [1863] {ψυχοπαθειών} 1. (γενικά) κάθε είδους ψυχική 
διαταραχή 2. παθολογική διατάραξη τού ψυχικού κόσµου τού ατόµου, 
εξαιτίας τής οποίας αδυνατεί να ενταχθεί φυσιολογικά στην κοινωνική 
ζωή ΣΥΝ. ψυχασθένεια, (καθηµ.) τρέλα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. psychopathie]. ψυχοπαθής, -ής, -ές [1891] {ψυχοπαθ-ούς | -είς 
(ουδ. -ή)} (κ. ως ουσ.) αυτός που πάσχει από ψυχοπάθεια- (ειδικότ.) 
αυτός που λόγω διαταραχής τού ψυχικού του κόσµου συµπεριφέρεται 
µε βίαιο τρόπο: πρόκειται για πράξη ψυχοπαθούς δολοφόνου ΣΥΝ. 
ψυχασθενής, (λόγ.) φρενοβλαβής, (καθηµ.) τρελός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες, τρελός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychopathe]. 
ψυχοπαθολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κλάδος τής ψυχιατρικής που 
µελετά συγκριτικά τις παθολογικές και φυσιολογικές διεργασίες τής 
ψυχικής ζωής. — ψυχοπαθολογικός, -ή, -ό [1890]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. psychopathology]. ψυχοπαίδα (η) 1. η θετή κόρη 
ΣΥΝ. ψυχοκόρη 2. νεαρή υπηρέτρια. ψυχοπαιδαγωγικός, -ή, -ό 1. 
αυτός που σχετίζεται µε την ψυχολογία και την παιδαγωγική: ~ 
προσέγγιση | ανάλυση 2. ψυχοπαιδαγωγική (η) η παιδαγωγική που 
βασίζεται στα πορίσµατα τής ψυχολογίας. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychopédagogique]. ψυχοπαίδι 
(το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) το θετό παιδί (πβ. λ. ψυχογυιός, 
ψυχοκόρη). ψυχοπατέρας (ο) (λαϊκ.) ο θετός πατέρας (πβ. λ. 
ψυχοµάννα). ψυχόπιτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η πίτα που, 
σύµφωνα µε το έθιµο, µοιράζεται για να συγχωρηθούν οι ψυχές των 
πεθαµένων, ψυχοπλάκωµα (το) {ψυχοπλακώµ-ατος | -ατα, -άτων} 
(οικ.) 1. η δυσάρεστη, πιεστική ψυχική επιβάρυνση, κάθε αίσθηµα 
µεγάλης και έντονης ψυχικής πίεσης: µ'έπιασε ~µε όλες αυτές τις 
θλιβερές ειδήσεις ΣΥΝ. δυσθυµία, κατάθλιψη ΑΝΤ. ευδιαθεσία, κέφι 2. 
(συνεκδ.) κάθε ερέθισµα, γεγονός ή κατάσταση που προκαλεί έντονη 
δυσθυµία ή κατάθλιψη: ~ αυτή η ταινία || ~ σκέτο το έργο. 
ψυχοπλακώνω ρ. µετβ. {ψυχοπλάκω-σα, -θηκα, -µένος} (οικ.) προ-
καλώ κατάθλιψη, δυσάρεστη ψυχική διάθεση σε (κάποιον): όλο για τη 
δυστυχία τού κόσµου µιλάει και µας ψυχοπλακώνει ΣΥΝ. καταθλίβω. 
ψυχοπλάκωση (η) {χωρ. πληθ.} το ψυχοπλάκωµα (βλ.λ.). 
ψυχοπλακωτικός, -ή, -ό (οικ.) αυτός που προκαλεί ψυχοπλάκωµα, 
κατάθλιψη: ~ συζήτηση | ταινία | µουσική. ψυχοπλάνος, -α, -ο αυτός 
που παραπλανά την ψυχή. ψυχοπνευµατικός, -ή, -ό αυτός που 
σχετίζεται ταυτόχρονα µε την ψυχή και το πνεύµα: ~ ισορροπία | 
ανάπτυξη.  — ψυχοπνευµατικά επίρρ. ψυχοποµπός (ο) [αρχ.] (ως 
προσωνυµία τού Ερµή) αυτός που οδηγεί 
τις ψυχές στον Άδη. ψυχοπόνια (η) {χωρ. πληθ.} η συµπόνια ΣΥΝ. 
ευσπλαχνία ΑΝΤ. απο-νιά, αναλγησία, αναισθησία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ψυχοπόνια < ψυχο- + -πονία < πόνος]. 



ψυχοπονιάρης 1995 ψυχρόµετρο 
 

ψυχοπονιάρης (ο) (ψυχοπονιάρηδες),ψυχοπονιάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) πρόσωπο που συµπονεί τους άλλους ΣΥΝ. ευσπλαχνι-
κός, συµπονετικός, πονόψυχος ANT. άσπλαχνος, άκαρδος, ανάλγητος. 
— ψυχοπονιάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < ψυχοπονία + παραγ. επίθηµα -
ιάρης, πβ. κ. παιγνιδ-ιάρης]. 

ψυχοπονώ ρ. µετβ. [µεσν.] {ψυχοπονάς... | ψυχοπόνεσα} (λαϊκ.) συ-
µπονώ (κάποιον), συναισθανόµενος και συµµεριζόµενος τον πόνο 
(του) ΣΥΝ. ευσπλαχνίζοµαι ΑΝΤ. αδιαφορώ. 

ψυχόρµητο (το) (λαϊκ.) το ορµέµφυτο (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ta. 
[ΕΤΥΜ. < ψυχ(ο)- + -όρµητο < ορµώ]. 

ψυχορραγώ ρ. αµετβ. {ψυχορραγείς...· κυρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} είµαι 
ετοιµοθάνατος, βρίσκοµαι στις τελευταίες µου στιγµές: (κ. µτφ.) την 
περίοδο που η αυτοκρατορία ψυχορραγούσε... ΣΥΝ. ψυχοµαχώ, πνέω 
τα λοίσθια, χαροπαλεύω. — ψυχορράνηµα (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ψυχορραγώ (-έω) < ψυχο- + -ρραγώ < -ρραγής, από το 
θ. τού παθ. αορ. β' ερ-ράγ-ην (ρ. ρήγ-νυ-µί), πβ. κ. αιµο-ρραγώ}. 

ψυχός (ο) (λαϊκ.) 1. εορτή που γίνεται στη µνήµη των νεκρών · 2. 
(αντί τού ονόµατος κάποιου) αυτός που ξέρεις: ήρθε µαζί της κι ο ~. 
[ΕΤΥΜ. Από τη γεν. πληθ. των ψυχών (ουσ. ψυχή), που θεωρήθηκε αιτ. 
εν. τον ψυχόν]. 

ψύχος (το) {ψύχους | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το κρύο, η µεγάλη πτώση τής 
θερµοκρασίας: δριµύ ~ ενέσκηψε στην πρωτεύουσα || πολικό ~ πλήττει 
την Ευρώπη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ψύχος < ψύχω (βλ.λ.)]. 

ψυχοσάββατο (το) το Σάββατο πριν από την Κυριακή τής Αποκριάς, 
καθώς και πριν από την Πεντηκοστή, το οποίο είναι αφιερωµένο στη 
µνήµη και την ψυχή των νεκρών και κατά το οποίο τελείται επίσηµο 
µνηµόσυνο για όλους τους νεκρούς (βλ. κ. λ. µνηµόσυνο, τρισάγιο). 

ψυχοστασία (η) {ψυχοστασιών} ΜΥΘΟΛ. το συµβολικό στάθµισµα, 
ζύγισµα τής ψυχής (µετά θάνατον) ή τής µοίρας (ανθρώπου): στην 
οµηρική σκηνή τής ~ ο ∆ίας κρίνει και αποφασίζει για τη ζωή τού 
Έκτορα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ψυχο- + -στασία < -στάτης (< ϊστηµι | ϊ-στα-µαι), πβ. κ. 
διχο-στασία]. 

ψυχοσυνδροµο (το) (ψυχοσυνδρόµ-ου | -ων} ΨΥΧΙΑΤΡ. σύνολο ψυχι-
κών-ψυχιατρικών εκδηλώσεων που οφείλονται σε οργανικό αίτιο, λ.χ. 
αλκοολισµός, ηπατικό κώµα, όγκος εγκεφάλου κ.ά. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. psychosyndrome]. 

ψυχοσύνθεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} το σύνολο των ιδιαί-
τερων χαρακτηριστικών που συγκροτούν τον ψυχισµό ενός ατόµου ή 
συνόλου: η ~ τού ελληνικού λαού ΣΥΝ. ιδιοσυγκρασία, ιδιοσυστασία, 
νοοτροπία, ψυχολογία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psychosynthesis (είδος ψυχοθε-
ραπείας)]. 

ψυχοσυσταση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} η ψυχοσύνθεση (βλ.λ.). 
ψυχοσωµατική (η) ΙΑΤΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τον ρό-

λο τής ψυχικής ζωής στην οργανική κατάσταση τού ανθρώπου (λ.χ. 
τον ρόλο τού άχχους στην αυξηµένη πίεση τού αίµατος). 

ψυχοσωµατικός, -ή, -ό [1891] 1, αυτός που σχετίζεται τόσο µε το 
σώµα όσο και µε την ψυχή: ο άνθρωπος είναι ~ οντότητα || ~ αίτια | 
ισορροπία | προβλήµατα | συµπτώµατα || ~ εκδηλώσεις (οργανικές 
παθολογικές εκδηλώσεις, οι οποίες προκύπτουν ως αντίκτυπος των 
ψυχικών συγκρούσεων στο σύνολο των σωµατικών λειτουργιών) 2. 
ψυχοσωµατική (η) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
psychosomatique]. 

ψυχοσώστης (ο) [µεσν.] {ψυχοσωστών}, ψυχοσώστρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) πρόσωπο που σώζει ψυχές. 

ψυχοσωτήριος, -α, -ο [µεσν.] αυτός που είναι σωτήριος για την ψυχή: 
~ φάρµακο | λύση | πράξη ΣΥΝ. ψυχωφελής ANT. ψυχοφθόρος. 

ψυχοτεχνία (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. το σύνολο των µεθόδων και των 
δοκιµασιών που αποσκοπούν στη διακρίβωση των επαγγελµατικών 
ικανοτήτων ενός ατόµου. Επίσης ψυχοτεχνική (πβ. λ. ψυχοµετρία). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phsychotechnics]. 

ψυχοτεχνικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την έρευνα των ψυχικών 
φαινοµένων µέσω τεχνικών µέσων.   — ψυχοτεχνικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychotechnique]. 

ψυχοτονικός, -ή, -ό (για φάρµακα) αυτός που διεγείρει τις ψυχικές 
λειτουργίες (βλ. κ. λ. ψυχοαναληπτικός). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. psychotonique]. 

ψυχοτρόπος, -ος, -ο (κυρ. για φάρµακα) αυτός που επιδρά στην ψυ-
χική κατάσταση τού ατόµου (στο κεντρικό νευρικό σύστηµα και 
στον ψυχισµό του), όπως λ.χ. υπνωτικά, ηρεµιστικά, διεγερτικά, πα-
ραισθησιογόνα κ.λπ. (πβ. λ. ψυχοφάρµακα): - ουσίες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychotrope]. 

ψυχούλα (η) (χαϊδευτ.) τρυφερή και αγαπηµένη ύπαρξη, καλός και 
ευαίσθητος άνθρωπος, που προσφέρει πρόθυµα και χωρίς ιδιοτέλεια 
τη βοήθεια του: ο Πέτρος είναι ~· όλους τους σκέπτεται, όλους τους 
βοηθάει || (ως προσφών.) µου έλειψες - µου! 

ψυχοφάρµακα (τα) {ψυχοφαρµάκων} τα φάρµακα που επιδρούν στο 
ανθρώπινο νευρικό σύστηµα και τροποποιούν την ψυχική διάθεση 
(βλ. κ. λ. ψυχοτρόπος, ψυχοτονικός, ψυχοαναληπτικός). 

ψυχοφαρµακολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κλάδος τής φαρµακολο-
γίας που ασχολείται µε τη δράση των φαρµάκων στο σύνολο των ψυ-
χικών µηχανισµών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psychopharmacology (οπτικό δά-
νειο)]. 

ψυχοφθόρος, -ος, -ο αυτός που φθείρει την ψυχή: ~ διαδικασία | 
δοκιµασία ΣΥΝ. ψυχοκτόνος ΑΝΤ. ψυχοσωτήριος, ψυχωφελής. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ψυχο- + -φθόρος < φθείρω]. 
ψυχοφυσίκή (η) [1890] {χωρ. πληθ.) ΨΥΧΟΛ. επιστηµονικός κλάδος 

που µελετά τις ποσοτικές σχέσεις µεταξύ ψυχολογικών και φυσικών 
φαινοµένων, δηλ. µεταξύ των αισθηµάτων και των ερεθισµάτων που 
τα παράγουν. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychophysique]. 

ψυχοφυσικός, -ή, -ό [1890] αυτός που σχετίζεται µε τις ψυχικές λει-
τουργίες τού ανθρώπου σε συνάρτηση µε τα φυσικά φαινόµενα. — 
ψυχοφυσικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
psychophysique]. 

ψυχοφυσιολογία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος τής ψυχια-
τρικής που µελετά τις ψυχικές δραστηριότητες τού ανθρώπου σε συ-
νάρτηση µε τις φυσιολογικές λειτουργίες που υπόκεινται σε αυτές. 
— ψυχοφυσιολογικός, -ή, -ό [1891]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychophysiologie]. 

ψυχοχάρτι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το σηµείωµα στο οποίο είναι γραµµένα 
τα ονόµατα των νεκρών µιας οικογένειας και το οποίο δίνεται στον 
ιερέα, για να τα µνηµονεύσει κατά τη Θεία Λειτουργία. 

ψυχοχεΐρουργική (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εκτέλεση εγχειρήσεων 
στον εγκέφαλο για την αντιµετώπιση ψυχικών παθήσεων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychochirurgie]. 

ψύχρα (η) {χωρ. πληθ.} (εκφραστ.) το κρύο, το ελαφρό ψύχος: έχει | 
κάνει ~ ANT. ζέστα· ΦΡ. οτη ν ψύχρα (αργκό) εν ψυχρώ, απροκάλυπτα, 
µε πλήρη συνείδηση αυτού που πράττει ή λέει (κάποιος): τον πυρο-
βόλησε - || µπήκε στο µαγαζί και τον έβρισε, έτσι ~! — (υποκ.) ψυ-
χρούλα (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ψυχρός (βλ.λ.)]. 

ψυχραιµία (η) [1873] {χωρ. πληθ.} η ψυχική ηρεµία µπροστά σε κίν-
δυνο ή δύσκολη κατάσταση, η ψυχική αταραξία και νηφαλιότητα 
(κυρ. σε στιγµές όπου έρχεται κανείς σε δύσκολη θέση, εκνευρίζεται, 
θυµώνει κ.λπ.): διατηρώ | χάνω την ~ µου || αντιµετωπίζω ένα πρό-
βληµα µε ~ || δείξε ~ · δεν ωφελούν τα νεύρα! || συνιστώ ~. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. sang-froid]. 

ψύχραιµος, -η, -ο [1873] 1. (για πρόσ.) αυτός που αντιµετωπίζει µε 
ηρεµία και νηφαλιότητα τις καταστάσεις τής ζωής, που διατηρεί την 
αυτοκυριαρχία του σε δύσκολες ή επικίνδυνες στιγµές: είναι πολύ ~ 
άνθρωπος· δεν ταράζεται από τίποτε! || (σκωπτ.) ταπί και ~ ΣΥΝ. ατά-
ραχος, νηφάλιος, συγκρατηµένος ΑΝΤ. ταραγµένος, ευέξαπτος, θερ-
µόαιµος 2. (για ενέργεια, συµπεριφορά) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από ηρεµία, νηφαλιότητα: ~ αντίδραση | αντιµετώπιση ενός θέµατος. 
— ψύχραιµα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < ψυχρός + -αιµος < αίµα, απόδ. τού γαλλ. sang-froid (πβ. αγ-
γλ. cold-blooded)]. 

ψυχραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {ψύχρα-να, -νθηκα, -µένος) ♦ 
(µετβ.) 1. (κυριολ.-σπάν.) κάνω (κάτι) ψυχρό ΣΥΝ. ψύχω, κρυώνω, πα-
γώνω ΑΝΤ. θερµαίνω 2. (µτφ.) µειώνω τον ενθουσιασµό, τη θέρµη κά-
ποιου, κάνω (κάποιον) να µην έχει καλή διάθεση απέναντι µου: τον 
έχει ψυχράνει η αγνωµοσύνη τους | η κακή της συµπεριφορά ♦ 
(αµετβ.) 3. γίνοµαι ψυχρός: ψύχρανε ο καιρός ΣΥΝ. παγώνω ΑΝΤ. ζε-
σταίνω 4. (µεσοπαθ. ψυχραίνοµαι) (µτφ.) διακόπτω τις φιλικές σχέ-
σεις µε κάποιον, δυσαρεστούµαι µε κάποιον: έχουν ψυχρανθεί λόγω 
µιας οικονοµικής διαφοράς που έχουν µεταξύ τους. — ψύχρανση (η) 
[µτγν.]. 

ψυχραντικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που µπορεί να ψυχράνει, να 
µειώσει τη θερµοκρασία: ~ µέσα ΑΝΤ. θερµαντικός 2. (µτφ.) αυτός 
που προκαλεί δυσαρέσκεια, που µειώνει την καλή διάθεση κάποιου. 
— ψυχραντικά επίρρ. 

ψυχρηλασία (η) {ψυχρηλασιών} η σφυρηλάτηση µετάλλου που δεν 
έχει θερµανθεί εκ των προτέρων. 

ψυχρήλατος, -η, -ο (µέταλλο ή µεταλλικό αντικείµενο) που έχει 
υποστεί ψυχρηλασία. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ψυχρός + -ήλατος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < ελαύνω]. 

ψυχρηλατώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ψυχρηλατείς...} (για µέταλλα ή µεταλ-
λικά αντικείµενα) σφυρηλατώ χωρίς προηγούµενη θέρµανση. 

ψυχρό- κ. ψυχρό- κ. ψυχρ- κ. ψυχρ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν χαµηλή θερµοκρασία ή απουσία θέρµανσης: 
ψυχρο-λουσία, ψυχρό-φιλος, ψύχρ-αιµος. [ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. ψυχρο-λουσία, µτγν. ψυχρο-ποσία), που 
προέρχεται από το επίθ. ψυχρός (βλ.λ.)]. 

ψυχρόαιµος, -η, -ο [1819] (για ζώα) ποικιλόθερµος (βλ.λ.). 
ψυχρολουσία (η) {ψυχρολουσιών} 1. (κυριολ.) το πλύσιµο µε κρύο 

νερό, κυρ. για θεραπευτικούς ή προληπτικούς λόγους: για τον καθα-
ρισµό τής περιοχής συνιστάται η ~ ωσότου υποχωρήσει η φλεγµονή 2. 
(µτφ.-κακόσ.) (α) το αναπάντεχο αρνητικό γεγονός: ~ τής οµάδας 
στον εκτός έδρας αγώνα· έχασε µε βαρύ σκορ, ενώ πήγαινε για θρίαµ-
βο! || ~ για τη γείτονα χώρα η άρνηση των Η.Π.Α. να στηρίξουν την 
πρωτοβουλία της (β) η ξαφνική επίθεση που δέχεται κάποιος (για λά-
θος, παράλειψη, πράξη του κ.λπ.): τον περίµενε µεγάλη ~ από τον δι-
ευθυντή, γιατί εξαιτίας του δεν ανέλαβε η εταιρεία το έργο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ψυχρός + -λουσία < λούω]. 

ψυχροµετρία (η) ΜΕΤΕΩΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τους 
τρόπους προσδιορισµού τής υγρασίας και τού σηµείου σχηµατισµού 
δρόσου (βλ.λ.) τού αέρα µε ειδικό όργανο, το ψυχρόµετρο.   — ψυ-
χροµετρικός, -ή, -ό [1891]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
psychrométrie]. 

ψυχρόµετρο (το) [1891] {ψυχροµέτρ-ου | -ων} όργανο µετρήσεως και 
προσδιορισµού τής υγροµετρικής κατάστασης τού ατµοσφαιρικού 
αέρα, που αποτελείται από ένα συνηθισµένο θερµόµετρο µε υδράρ-
γυρο και ένα άλλο θερµόµετρο που περιβάλλεται από ύφασµα το 
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οποίο διαβρέχεται µε νερό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychromètre]. 

ψυχροπολεµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Ψυχρό Πόλεµο: ~ κλίµα | 
ατµόσφαιρα | σχέσεις | περίοδος | συνθήµατα. 

ψυχρός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει χαµηλή θερµοκρασία: ~ κλίµα | αέρας ΣΥΝ. 
κρύος ANT. θερµός, ζεστός- ΦΡ. (α) ΜΕΤΕΩΡ. ψυχρό µέτωπο το µπροστινό 
τµήµα κινούµενης, ψυχρής µάζας αέρα, το οποίο συνοδεύεται συνήθ. από 
βροχόπτωση ή καταιγίδα (β) Ψυχρός Πόλεµος (i) ο παλαιότερος πολιτικός, 
στρατιωτικός, εξοπλιστικός και οικονοµικός ανταγωνισµός µεταξύ των 
Η.Π.Α. και τής πρώην Σοβιετικής Ένωσης και των συµµάχων τους: οι ηγέτες 
των Η.Π.Α. και τής Ρωσίας υπέγραψαν το τέλος τού ~ (ii) (γενικότ.) ο 
ανταγωνισµός ανάµεσα σε δύο πλευρές, που χαρακτηρίζεται από 
αντιπαλότητα σε όλα τα επίπεδα, χωρίς όµως να παίρνει τη µορφή ευθείας 
σύγκρουσης: «ο ~ ανάµεσα στον στρατό και τον ισλαµιστή ηγέτη κορυφώθηκε» 
(εφηµ.) 
2. (µτφ. για πρόσ. ή καταστάσεις) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλ 
λειψη θετικής διάθεσης, ενδιαφέροντος ή φιλικότητας απέναντι σε 
κάποιον, που δείχνει απάθεια και αδιαφορία: ~ στάση | συµπεριφορά 
Ι υποδοχή | χαιρετισµός || κακός, ~ κι ανάποδος (άνθρωπος µε όλα τα 
αρνητικά στοιχεία στον χαρακτήρα του)' και επιρρηµατικά: κακά, 
ψυχρά κι ανάποδα (πάρα πολύ άσχηµα) || (υβριστ.) την κακή σου και 
την ~ σου µέρα (ενν. εύχοµαι) ΑΝΤ. εγκάρδιος, θερµός 3. (ειδικότ.) αυ 
τός που δεν επηρεάζεται από συναισθηµατισµούς: είναι ένας ~ υπο 
λογιστής || έµεινε ~ µπροστά σ' αυτό το ανθρώπινο δράµα || βλέπει τα 
πράγµατα µε ~ λογική || ~ εκτελεστής· ΦΡ. εν ψυχρώ (εν ψυχρώ) ψύ 
χραιµα, χωρίς δισταγµό: έβγαλε το περίστροφο και τον εκτέλεσε - 
ΑΝΤ. εν θερµώ 4. (γυναίκα) (α) που δεν µπορεί να φθάσει σε οργασµό 
ή σε σεξουαλική διέγερση κατά τη διάρκεια τής ερωτικής πράξης (β) 
που δεν ανταποκρίνεται στα σεξουαλικά ερεθίσµατα ή στις σεξουα 
λικές προκλήσεις (πβ. κ. λ. ανίκανος). — ψυχρ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 

[ΕΤΥΜ, αρχ. < ψύχος + παραγ. επίθηµα -ρός, πβ. κ. άδ-ρός, αίσχ-ρός κ.ά. 
Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ψυχρό µέτωπο (< αγγλ. cold front), 
ψυχρός πόλεµος (< αγγλ. cold war)]. ψυχρότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η 
ύπαρξη ψύχους: η ~ τού καιρού συντόµευσε την παραµονή τους στο νησί ΣΥΝ. 
κρυάδα ΑΝΤ. θερµότητα 2. (µτφ.) η αποφυγή οποιασδήποτε ένθερµης 
εκδήλωσης, η απάθεια, η αδιαφορία: µας χαιρέτισε µε ~ ΑΝΤ. εγκαρδιότητα, 
θέρµη 

3. (για γυναίκα) η ανικανότητα αντλήσεως σεξουαλικής ηδονής ή 
ολοκλήρωσης (οργασµού) κατά την ερωτική συνεύρεση, η απουσία 
(οποιασδήποτε) ανταπόκρισης στα σεξουαλικά ερεθίσµατα: οργανι 
κή | λειτουργική ~. 

ψυχρόφιλος, -η, -ο (µικροοργανισµός) που έχει ως άριστο όριο για την 
ανάπτυξη του θερµοκρασίες κάτω των 20°C. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. psychrophilic]. 

ψύχω ρ. µετβ. {έψυ-ξα, ψύ-χθηκα, -γµένος} καθιστώ (κάτι) ψυχρό: ο θάλαµος 
ψύχεται στους τέσσερεις βαθµούς ΣΥΝ. κρυώνω, παγώνω ΑΝΤ. θερµαίνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, αφού η σύνδεση µε το ουσ. ψυχή και το οµώνυµο 
ψύχω «πνέω, ανασαίνω» δεν είναι δυνατόν να τεκµηριωθεί σηµασιολογικώς 
(δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ο άνεµος που φυσά οδηγεί πάντοτε σε 
παγωνιά, το δε οµόρρ. επίθ. ψυχ-ρός δεν προσδιορίζει µόνο τον άνεµο, αλλά 
επίσης το νερό και τον πάγο)]. 

ψυχωµένος, -η, -ο (εκφραστ.) ανδρείος, αυτός που έχει ψυχική δύναµη, θάρρος 
και πείσµα: ρίχτηκε στη µάχη µε τους ~ άνδρες του ΣΥΝ. γενναίος, 
αντρειωµένος, θαρραλέος ΑΝΤ. δειλός, λιγόψυχος. 

ψυχώνω ρ. µετβ. {ψύχω-σα, -θηκα, -µένος) εµψυχώνω: ο λοχαγός ψύχωνε τους 
άνδρες του µε ενθαρρυντικά λόγια ΑΝΤ. αποθαρρύνω, απογοητεύω. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ψυχώ (-όω) < αρχ. ψυχή]. 

ψύχωση (η) [1893] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΙΑΤΡ. ψυχική νόσος που 
εκδηλώνεται µε δηµιουργία ψευδαισθήσεων και παραληρηµατικών ιδεών, 
καθώς και µε σοβαρή ανεπάρκεια κρίσεως και αντιλήψεως, ειδικότ. ως προς 
την αντίληψη τής πραγµατικότητας, την επικοινωνία µε τους άλλους και την 
κρισιµότητα τής κατάστασης τού ίδιου τού πάσχοντος: µανιοκαταθλιπτική | 
οργανική | παιδική | συλλογική | γεροντική | χρόνια | διαλείπουσα ~ 2. (µτφ.) η 
ιδιαίτερη ροπή (προς κάτι): έχει - µε τα µαθηµατικά | µε τα ηλεκτρονικά | µε το 
ποδόσφαιρο ΣΥΝ. πάθος, λατρεία, τρέλα. — ψυχωτικός, -ή, -ό [1888]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychose]. 

ψυχωφελής, -ής, -ές {ψυχωφελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)' ψυχωφελέστ-ερος, -ατός} 
(λόγ.) αυτός που ωφελεί την ψυχή, τη διάπλαση τού χαρακτήρα: ~ 
αναγνώσµατα ΣΥΝ. ηθοπλαστικός ΑΝΤ. ψυχοφθόρος. — ψυχω-φελώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, σύνθετος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ψυχή + -ωφελής 
(µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όφελος]. 

Ψ.Ν.Α. (το) Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθήνας. 
ψωλαράς (ο) {ψωλαράδες} (!) άνδρας µε µεγάλο πέος. 

[ΕΤΥΜ. < ψωλή + µεγεθ. επίθηµα -αράς]. 
ψωλή (η) (!) το ανδρικό µόριο, το πέος ΣΥΝ. (!) πούτσα, πούτσος. — (µεγεθ.) 

ψωλάρα (η), (υποκ.) ψωλάκι (το) κ. φωλίτσα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ., ουσιαστικοπ. 
θηλ. τού επιθ. ψωλός (µε παραγ. επίθηµα -λός, πβ. κ. χω-λός) < θ. ψω-, 
ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. ψήν «τρίβω» (βλ. λ. ψήχω)]. 

ψωµάδικο (το) (καθηµ.) το αρτοπωλείο, ο φούρνος ΣΥΝ. αρτοποιείο. [ΕΤΥΜ. < 
ψωµάς, -άδες (πληθ.) + παραγ. επίθηµα -ικο, πβ. βενζινάδικο].^ 

ψωµάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό ψωµί' ΦΡ. (µτφ.) (λέω) το ψωµί ψωµάκι 
βλ. λ. ψωµί 2. (συνεκδ.) µικρή φέτα ή µικρό κοµµάτι από ψω- 

µί: φάε λίγο ~ µε το φαγητό σου || δώσε µου λίγο ~ 3. ψωµάκια (τα) (α) τα 
σηµεία τού σώµατος (κυρ. στους γλουτούς) στα οποία υπάρχει συσσωρευµένο 
λίπος: άρχισε γυµναστική, για να ρίξει τα ~ (β) παιχνίδι κατά το οποίο 
πλακοειδείς πέτρες ρίχνονται έτσι στην επιφάνεια τής θάλασσας, ώστε να 
εποστρακίζονται. ψωµάς (ο) {ψωµάδες} (λαϊκ.) 1. ο αρτοποιός, ο φούρναρης 2. 
(οικ.) 
πρόσωπο που τρώει πολύ ψωµί. ψωµί (το) {ψωµ-ιού | -ιών} 1. ζύµη από 
σιτάλευρο, νερό και αλάτι, που ζυµώνεται και ψήνεται στον φούρνο και 
αποτελεί κύρια τροφή τού ανθρώπου: η κόρα | η ψίχα τού ~ || λευκό | µαύρο | 
παραδοσιακό | χωριάτικο | άζυµο | εφτάζυµο | µπαγιάτικο | φρέσκο ~|| ~ µε το 
δελτίο ΣΥΝ. άρτος ΦΡ. (α) βγάζω | κερδίζω το ψωµί µου εξασφαλίζω τα 
αναγκαία για να ζήσω: ψάχνει για µια δουλειά, να βγάζει το ψωµί του (β) (κάτι) 
έχει ψωµί | φαΐ (κάτι) αποφέρει πολλά κέρδη: αυτή η δουλειά | υπόθεση | 
δραστηριότητα έχει ψωµί (γ) φάγαµε µαζί ψωµί κι αλάτι βλ. λ. αλάτι (δ) θα 
φάω | έχω να φάω πολλά ψωµιά | καρβέλια ακόµη (i) θα περιµένω ακόµη 
πολύ: µη βιάζεσαι, έχεις να φας πολλά ψωµιά ακόµη (ii) έχω πολλά χρόνια ζωής 
µπροστά µου (iii) χρειάζεται ακόµη χρόνος και προσπάθεια, για να αποκτήσω 
την αναγκαία πείρα σε κάτι: θα φας πολλά ψωµιά ακόµη, µέχρι να µάθεις να 
δουλεύεις το µυστρί (ε) έχω πολύ ψωµί (ακόµη) υπάρχει πολύς χρόνος ακόµη 
για να τελειώσει ή να ολοκληρωθεί κάτι: το πρωτάθληµα έχει πολύ ψωµί ακόµη 
(στ) δεν έχω ψωµί να φάω πεθαίνω τής πείνας (ζ) για ένα κοµµάτι ψωµί έναντι 
ευτελούς αµοιβής, µε ελάχιστα χρήµατα: αγόρασε το κτήµα ~ ΣΥΝ. έναντι 
πινακίου φακής (η) και ξερό ψωµί βλ. λ. ξερός (θ) (λέω) το ψωµί ψωµάκι 
λιµοκτονώ, δεν έχω να φάω: αν µας απολύσουν, θα πούµε το ψωµί ψωµάκι (ι) 
είναι µετρηµένα | είναι λίγα | (τα) έφαγε | τέλειωσαν τα ψωµιά (κάποιου) (i) 
(κάποιος) βρίσκεται πια στα τελευταία του, σύντοµα θα πεθάνει (ii) (κάποιος) 
αναµένεται να χάσει και τα τελευταία αποµεινάρια τής ισχύος ή τής εξουσίας 
του (ια) ο λόγος σου µε χόρτασε και το ψωµί σου φά' το! βλ. λ. χορταίνω 2. 
(συνεκδ.) το φαγητό, η τροφή: το ~ τού λαού || δεν µπορείς να τους στερήσεις το - 
και να τους πετάξεις στον δρόµο 3. (συνεκδ.) οι απολαβές από την εργασία, τα 
έσοδα, ο µισθός και η ίδια η εργασία: λένε ότι τους κλέβουν το ~ τους οι ξένοι 
εργάτες || µας απέλυσαν και χάσαµε το ~ µας || οι φοιτητές ζητούσαν ~, παιδεία, 
ελευθερία- ΦΡ. (α) τρώω ψωµί (από κάποιον) µε τρέφει, µου παρέχει εργασία 
(κάποιος): εγώ ~ από αυτή την εταιρεία (β) τρώω γλυκό | πικρό ψωµί ζω µε 
άνεση | δυσκολία, είµαι ευχαριστηµένος | δυσαρεστηµένος από τον τρόπο που 
βγάζω το ψωµί µου: σ' αυτή τη δουλειά έχω φάει γλυκό ψωµί- µόνο καλά έχω να 
λέω || στην Κατοχή µε την πείνα, τις στερήσεις και τις κακουχίες φάγαµε όλοι 
πικρό ψωµί. — (υποκ.) ψωµάκι (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ψωµίον, υποκ. τού αρχ. ψωµός «κοµµάτι, µπουκιά ψωµιού (ή 
τροφής)» (µε παραγ. επίθηµα -µός, πβ. κ. θυ-µός, τριγ-µός) < θ. ψω-, ετεροιωµ. 
βαθµ. τού θ. ψη- < ρ. ψήν «τρίβω» (βλ. λ. ψήχω). Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι 
το αρχ. ψωµός συνδ. µε το αρχ. δψον «µαγειρεµένο φαγητό - ό,τι τρώγεται µαζί 
µε ψωµί, το προσφάγι», αγν. ετύµου. Σύµφωνα µε µία εκδοχή, η λ. πρέπει να 
αναλυθεί ως ο-ψ-ον «αυτό που µασιέται» και, ως εκ τούτου, να συνδεθεί µε ρ. 
ψήν, ψωµός «µπουκιά», οπότε το ο- παρουσιάζεται ως προθεµ. (;). Παλαιότ. 
άποψη συνέδεε το όψον µε το ρ. έψω (βλ. λ. όπτός)]. ψωµιέρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. η θήκη, το σκεύος, στο οποίο φυλάσσεται το ψωµί 2. µικρό ψάθινο 
συνήθ. σκεύος, στο οποίο τοποθετείται το ψωµί στο σερβίρισµα. 
[ΕΤΥΜ. < φωµί + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. αλατ-ιέρα]. ψωµίζω ρ. µετβ. 
[αρχ.] 1. δίνω ψωµί σε (κάποιον), ταΐζω (κάποιον) 2. (µεσοπαθ. ψωµίζοµαι) 
εξοικονοµώ τα απαραίτητα προς το ζην: όλοι αυτοί ψωµίζονται από τον κρατικό 
κορβανά. ψωµοζήτης (ο) [µεσν.] {ψωµοζητών} (λαϊκ.) πρόσωπο που ζητιανεύ-
ει, που επαιτεί ΣΥΝ. ζητιάνος, επαίτης, ζήτουλας, διακονιάρης. Επίσης (εµφατ.) 
ψωµοζήτουλας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζητιάνος. ψωµοζητώ ρ. αµετβ. [µεσν.] 
{ψωµοζητάς...· κυρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. επαιτώ, ζητιανεύω ΣΥΝ. διακονεύω 
2. (συνεκδ.) δεν έχω να φάω, πεινάω: πού να ζήσει οικογένεια- αυτός 
ψωµοζητάει. ψωµοζώ ρ. αµετβ. {ψωµοζείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ζω 
φτωχικά, 
σε µεγάλη ένδεια. ψωµόλυσσα (η) {χωρ. πληθ.) 1. η µεγάλη πείνα 2. (συνεκδ.) 
άνθρωπος που πεινάει πολύ, ο πειναλέος. ψωµολυσσάω ρ. αµετβ. 
{ψωµολύσσαξα} δεν έχω ούτε καν τα απαραίτητα για την επιβίωση µου, 
λιµοκτονώ. ψωµοµάχαιρο (το) µαχαίρι που χρησιµοποιείται στο κόψιµο τού 
ψωµιού. 
ψωµοσάκουλο (το) το προκοίλι (βλ.λ.): έχει κάνει ένα ~! ψωµοτρώνω ρ. µετβ. 
{ψωµόφαγα} (λαϊκ.) 1. τρώω το ψωµί κάποιου άλλου, ζω σε βάρος του 2. 
εκµεταλλεύοµαι την ανάγκη κάποιου για χρήµατα και αγοράζω αυτό που πουλά 
σε εξευτελιστική τιµή. ψωµοτύρι (το) {ψωµοτυρ-ιού | -ιών} 1. το ψωµί και το 
τυρί: φτάσαµε αργά, τα εστιατόρια ήταν κλειστά και την περάσαµε µε ~· ΦΡ. 
(µτφ.) έχω (κάτι) ψωµοτύρι λέω ή κάνω (κάτι) συνεχώς: αυτή τη λέξη την έχει 
ψωµοτύρι 2. το λιτό γεύµα, η ξηροφαγία: περνούσαµε µε ~. ψωµοφαγία (η) 
[1888] {ψωµοφαγιών} το να τρώει κανείς ψωµί. ψωµοφάνος (ο) [1823] 
πρόσωπο που τρώει πολύ ψωµί ΣΥΝ. ψωµάς, ψωµωµένος, -η, -ο (ως 
χαρακτηρισµός) άνθρωπος εύσωµος και εύρωστος, γεροδεµένος: είναι ~, αλλά 
δεν θα µπορούσες να τον πεις και χοντρό. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. ψωµώνω {< ψωµί)]. ψωµώνω ρ. αµετβ. 
{ψώµω-σα, -θηκα, -µένος} γίνοµαι ώριµος, µεστώνω: ψώµωσαν τα φασόλια | τα 
στάχυα. ψωνίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ψώνισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. αγορά- 
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ζω (κάτι από κατάστηµα): ~ τα αναγκαία για το σπίτι ΦΡ. (οικ.) (α) την 
ψώνισα χάνω τα λογικά µου, τρελαίνοµαι: πάει, την ψώνισε ο κακοµοίρης και 
δεν ξέρει τι λέει! ΣΥΝ. τα χάνω, µου στρίβει (β) (µειωτ.) πού τον | την 
ψώνισες; πού τον | τη βρήκες (ενν. δεν βρήκες [κάποιον/κάτι] καλύτερο;): πού 
τους ψώνισες αυτούς τους εργάτες; (γ) ψωνίζω από σβέρκο βλ. λ. σβέρκος ♦ 2. 
(αµετβ.) κάνω τις αγορές, τα ψώνια µου: πάω να ψωνίσω || από πού ψωνίζετε 
συνήθως; || ξέχασα να ψωνίσω σήµερα 3. (αργκό) επιλέγω (πρόσωπο που 
εκπορνεύεται) από τον χώρο στον οποίο συνήθως εκδίδεται- (κυρ. στο 
µεσοπαθ. ψωνίζοµαι) (για πόρνες) εκδίδοµαι: κατάντησε να ψωνίζεται στη 
Συγγρού. — ψώνισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. (ό)ψωνίζω (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ό-) < αρχ. 
όψώνης «αγοραστής τροφίµων» < δψον «τροφή, έδεσµα, προσφάγι» (βλ. λ. 
ψωµί) + -ώνης< ώνοϋµαι «αγοράζω»]. 

ψώνιο (το) 1. ψώνια (τα) (α) τα πράγµατα που αγοράζει κανείς: γύρισε µε δύο 
τσάντες ~ || κάνω τα ~ µου (από κάπου) (ψωνίζω) (β) (συνεκδ.) οι αγορές που 
κάνει κανείς: βγήκε για τα ~ τής εβδοµάδας | των Χριστουγέννων · 2. (κακόσ.) 
άνθρωπος που πιστεύει για τον εαυτό του ότι είναι πολύ σπουδαίος, ότι έχει 
ιδιαίτερα ταλέντα κ.λπ. (χωρίς να ισχύει κάτι τέτοιο), µε αποτέλεσµα να 
γελοιοποιείται: στην εκποµπή του µαζεύει διάφορα ~, που νοµίζουν ότι είναι 
κάτι || είναι ένα ~ που το παίζει πολιτικός ΣΥΝ. φαντασµένος 3. κάτι (ασχολία 
κ.λπ.) που αρέσει υπερβολικά σε κάποιον και ασχολείται µε πάθος και µόνιµα 
µε αυτό: ο φιλοτελισµός | το κυνήγι είναι το ~ µου- ΦΡ. (α) κάνω το ψώνιο µου 
κάνω αυτό που µου αρέσει πολύ: πηγαίνει και τραγουδάει-έτσι και το ψώνιο 
του κάνει και βγάζει και λεφτά (β) έχω ψώνιο (µε κάτι) µου αρέσει 
υπερβολικά (κάτι), ασχολούµαι συνεχώς µε (κάτι): ~ µε τη ζωγραφική | µε το 
µπάσκετ | µε την πολιτική ΣΥΝ. έχω πάθος 4. (αργκό) πρόσωπο ή κατάσταση 
µε αστεία ή γελοία χαρακτηριστικά: Είναι ~ ο άνθρωπος! Όποτε τον 
συναντάµε, γελάµε πολύ || (κ. ως επίρρ.) -Πώς περάσατε στην εκδροµή; —! — 
(µεγεθ.) ψωνάρα (η) (σηµ. 2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µενού. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. όψώνιον «ζωοτροφές - χρήµατα για αγορά ζωοτροφών» < 
αρχ. όψώνης «αγοραστής τροφίµων» (βλ. λ. ψωνίζω)]. 

ψώνισµα (το) → ψωνίζω 
ψωνίστήρι (το) {ψωνιστηριού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το να επιλέγει κανείς 

εκπορνευόµενο ερωτικό σύντροφο: κάνω ~ 2. (κατ' επέκτ.) η αναζήτηση 
περιστασιακού ερωτικού συντρόφου σε συγκεκριµένο µέρος, στο οποίο 
συνήθ. συχνάζουν άνθρωποι µε τον ίδιο σκοπό: σ' αυτό το µπαρ γίνεται ~. 
[ΕΤΥΜ. < ψωνίζω + παραγ. επίθηµα -τήρι, πβ. κ. ψησ-τήρι]. 

ψωνίστής (ο) άτοµο που ξέρει να ψωνίζει κάνοντας επιτυχηµένες αγορές. 
ψώρα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µεταδοτική δερµατική νόσος που προκαλείται 

στον άνθρωπο και στα ζώα από τη διείσδυση στο δέρµα ενός παρασίτου 
(ακάρεως, βλ. λ. άκαρί), το οποίο µετακινείται και -γεννά προκαλώντας έντονη 
φαγούρα, γκριζωπές γραµµές στο δέρµα και µικρές φυσαλλίδες· ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) να 'τανε η ζήλια ψώρα, θα την είχε | θα κολλούσε όλη η χώρα βλ. 
λ. ζήλια (β) ζήλια-ψώρα λέγεται προς κάποιον είτε για να ζηλέψει είτε επειδή 
ζηλεύει για την επιτυχία άλλου- συνοδεύεται από χαρακτηριστική χειρονοµία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε παραγ. επίθηµα -ρα) < θ. ψω-, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. ψη- < 
ρ. ψην «τρίβω» (βλ. λ. ψήχω)]. 

ψωραλέος, -α, -ο 1. αυτός που έχει ψώρα: ~ άλογο ΣΥΝ. ψωριασµένος, 
ψωριάρης 2. (συνεκδ.-µτφ.) πάµφτωχος, δυστυχής: - οικονοµία | χώρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ψώρα + παραγ. επίθηµα -αλέος (βλ.λ.)]. 

ψωράλογο (το) άλογο γέρικο και ασθενικό. 
ψωριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ψώριασ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. γεµίζω 

(κάποιον) µε ψώρα ♦ (αµετβ.) 2. πιάνω ψώρα 3. (µτφ.) περιέρχοµαι σε 
κατάσταση µεγάλης φτώχιας. — ψώριασµα (το). 

ψωριάρης (ο) {ψωριάρηδες}, ψωριάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που 
έχει ψώρα- ΦΡ. όλοι αντάµα κι ο ψωριάρης χώρια για περίπτωση 
αποκλεισµού κάποιου από οµαδικό παιδικό παιγνίδι ή και κοινωνικής 
αποµόνωσης ή περιθωριοποίησης κάποιου 2. (µτφ.) άνθρωπος 
ψωροπερήφανος 3. (υβριστ.) πάµφτωχος, εξαθλιωµένος. — ψωριάρικος, -η, -
ο. 
[ΕΤΥΜ. < ψώρα + παραγ. επίθηµα -ιάρης (πβ. µτγν. «γλώσσα» ψωρά-ριος)]. 

ψωρίαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. χρόνια, µη µεταδοτική 
δερµατοπάθεια ανθρώπων και ζώων, που χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση 
στο δέρµα ερυθηµατωδών ελκών, που καλύπτονται από παχιά, λευκά λέπια. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ψωρίασις < αρχ. ψωριώ (-άω) < ψώρα]. 

ψώριασµα (το) → ψωριάζω 
ψωρίλας (ο) (λαϊκ.-µειωτ.) ο ψωριάρης: ήταν ένας ~ Φαναριώτης, που 

παρίστανε τον πρίγκιπα. Επίσης ψωρίλος 
[ΕΤΥΜ. < ψώρα + παραγ. επίθηµα -ίλος | -ίλας (πβ. κ. οργ-ίλος, ξευτ-ίλας)]. 

ψωρο- κ. ψωρό- κ. ψωρ- (µειωτ.) ά συνθετικό που δηλώνει ότι κά-ποιος/κάτι 
έχει ψώρα ή (µτφ.) µικρή αξία ή σηµασία: ψωρ-άλογο, (µτφ.) ψωρο-δραχµή, 
ψωρο-δολάριο, ψωρο-διαµέρισµα, ψωρο-κάικο, ψωρο-µισθός || (κ. ειρων.) τι 
είναι εκατό ψωρο-εκατοµµύρια; 

ψωροκακόµοιρος, -η, -ο (µειωτ. για πρόσ.) (κ. ως ουσ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από µιζέρια και δυστυχία, αλλά και από έλλειψη 
αξιοπρέπειας. 

ψωροκώσταινα (η) {χωρ. πληθ.} (ειρων.) το ελληνικό κράτος, η Ελλάδα ως 
κράτος φτωχό, που βασίζεται για την ύπαρξη του περισσότερο στην 
εθελοντική συνδροµή και προσπάθεια των κατοίκων του παρά στη σωστή και 
ορθολογική οργάνωση και διαχείριση των εσόδων του. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. από το προσωνύµιο γνωστής ξεπεσµένης αστής, που ζητιάνευε 
στο Ναύπλιο την εποχή τού Καποδίστρια και που παρά τη φτώχια της 
συνεισέφερε στον έρανο για το ελληνικό κράτος]. 

ψωροπερηφανος, -η, -ο αυτός που συµπεριφέρεται υπεροπτικά, αλαζονικά, που 
είναι φαντασµένος και ακατάδεκτος, σαν να είναι πολύ σπουδαίος, ενώ 
συµβαίνει το τελείως αντίθετο. — ψωροπερή-φανα επίρρ., ψωροπερηφάνια 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπερηφάνεια. 

ψωροφιλοτιµο (το) (συνήθ. ειρων.) το υπερβολικό φιλότιµο, που επιδεικνύεται 
ακόµη και για ασήµαντα πράγµατα. 

ψωροφύτης (ο) {ψωροφυτών} ΙΑΤΡ. δερµατοπάθεια τής κεφαλής των παιδιών 
ΣΥΝ. πυοφύτης. [ΕΤΥΜ. < ψώρα + -φύτης < φύω | -οµαι]. 

ψώρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ασθένεια των 
εσπεριδοειδών, η οποία προκαλείται από διάφορους ιούς, συνήθ. µε 
µοσχεύµατα οφθαλµών. 



Ω 

Ω, ω: ωµέγα, το εικοστό τέταρτο και τελευταίο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Νέο και αυτό γράµµα, που πλάστηκε ως αντίθετο τού ö 
µικρόν, για να δηλώσει το µέγα ο, δηλ. το µακρό (ανοικτό) ο, κατά το πρότυπο τού ζεύγους Ε : Η που προηγήθηκε. Για να πάψει δηλ. το Ο να 
δηλώνει τρία διαφορετικά [ο], όπως συνέβαινε παλαιότερα (πβ. τό = ΤΟ, των = ΤΟΝ, λόγου = ΛΟΓΟ), επινοήθηκε το ώ µέγα, που δήλωσε 
το µακρό Ο (τών = ΤΩΝ αντί ΤΟΝ). Αυτό πρωτοεφαρµόστηκε στο ιωνικό αλφάβητο, από όπου πέρασε στο αττικό και σε άλλα τοπικά 
αλφάβητα και γενικεύθηκε (στην Αρχαϊκή Περίοδο µερικά τοπικά αλφάβητα τελείωναν µε το γράµµα Ψ). Μορφικά το Ω πλάστηκε µε 
διάνοιξη τής κάτω πλευράς τού Ο και επέκταση των διανοιχθέντων άκρων προς τα έξω. Με την επινόηση τού γράµµατος αυτού, τελευταίου 
από τα φωνήεντα, όχι µόνο διευκολύνθηκε το πρωτότυπο αλφαβητικό σύστηµα τής ελληνικής γραφής (όπου κάθε γράµµα αντιπροσώπευε και 
φθόγγο), αλλά έγινε και οικονοµικότερο, αφού επιτεύχθηκε µε αυτό η πολύ σηµαντική διάκριση µακρού και βραχέος ο, διάκριση καίρια για 
το φωνολογικό σύστηµα τής Αρχαίας, όπου ίσχυε η προσωδία. Το γεγονός ότι συγκριτικώς αργά -σε σχέση µε τα άλλα φωνήεντα- 
επινοήθηκε η χρήση τού Ω, συνετέλεσε ώστε το νέο γράµµα να πάρει την τελευταία θέση στη σειρά των γραµµάτων τού ελληνικού 
αλφαβήτου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Ω, ω ωµέγα· το εικοστό τέταρτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. ωµέγα, αριθµός). 

ω επιφών. δηλώνει: 1. (α) χαρά, έκπληξη: ~! Εσείς είστε; || ~! Τον α-
γαπητό µου! || ~! Πώς και τούτο το ξαφνικό; 2. (+γεν.) για επίταση 
τής έννοιας τής λέξης, σε ΦΡ. όπως ω τής ηλιθιότητος! τι µεγάλη ηλι-
θιότητα!, ω τού θαύµατος! για κάτι εντελώς απροσδόκητο: όλοι νό-
µιζαν ότι είχε χαθεί και, ~, φάνηκε ξαφνικά µπροστά µας, ω τής 
απρονοησίας, ω τής ατυχίας κ.ά. 3. (+κλητ.) σε αρχαιοπρ. ή λογοτ. 
προσφωνήσεις ή επικλήσεις: ~ άνδρες Αθηναίοι || ~ εσείς που σταθή-
κατε φρουροί τής πατρίδος! || ~ θεοί! 4. λύπη, πόνο: ~ τι καηµός! 5. πα-
ράπονο, αγανάκτηση, οργή: ~ συµφορά που µε βρήκε! 6. βαθιά ευχα-
ρίστηση, θαυµασµό, απόλαυση: ~! Υπέροχο το µπάνιο | η θάλασσα! || 
~, τι ωραίο χαµόγελο! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ώ | ώ, επιφών., το οποίο αποτελεί φυσική και αυθόρµητη 
εκδήλωση ενός συναισθήµατος (έκπληξης, θαυµασµού, λύπης κ.ά.). 
Παρόµοια λειτουργία συναντούµε και στα λατ. ο, γοτθ. ο, λιθ. δ]. 

ώα (η) {χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) 1. η άκρη ενδύµατος ή υφάσµατος, η 
ούγια 2. ΦΙΛΟΛ. το περιθώριο σελίδας χειρογράφου ή εντύπου: σηµει-
ώσεις στην ~ (λόγ. εν τη ώα) · 3. ΑΝΑΤ. αιδοιική ώα τα υπερτροφικά 
χείλη αιδοίου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ώα | φα | δα (οι γραµµατικοί τής Ελληνιστικής Εποχής 
διαφωνούσαν ριζικά ως προς την ορθογραφία) < *ώΡία ή *òFja, εκτε-
ταµ. βαθµ. τού ôFiç > δις «πρόβατο», οπότε η λ. ώα θα σήµαινε αρχι-
κώς «δέρµα προβάτου», πβ. σανσκρ. àvi-ka-. Συγχρόνως προς την αρ-
χική (ίσως και αρχαιότ.) απαντά η σηµ. «άκρο ενδύµατος, ούγια» 
(βλ. κ. ούγια)]. 

ωαγωγικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ωαγωγό 2. ΑΝΑΤ. 
ωαγωγική κύηση έκτοπη κύηση που λαµβάνει χώρα στον ωαγωγό, η 
σαλπιγνική εγκυµοσύνη. 

ωαγωγός (ο) [1836] ΑΝΑΤ. καθένας από τους δύο αγωγούς τής µήτρας 
που µεταφέρουν τα σπερµατοζωάρια στο ωάριο- η σάλπιγγα. 
[ΕΤΥΜ. < ω)ο)- (< ωόν) + αγωγός, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. oviducte]. 

ωάριο (το) {ωαρί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. το ώριµο απλοειδές (βλ.λ.) αναπαρα-
γωγικό κύτταρο των θηλυκών ζώων και των γυναικών, το οποίο πα-
ράγεται στις ωοθήκες και, όταν γονιµοποιηθεί από αρσενικό γαµέτη 
(σπερµατοζωάριο), είναι ικανό να αναπτυχθεί σε νέο άτοµο τού 
ίδιου είδους (πβ. λ. ωοκύτταρο). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ώάριον, υποκ. τού αρχ. ώόν (βλ.λ.). Στη βιολ. σηµ. η λ. 
αποδίδει το γαλλ. ovule]. 

ωγκρα.τέν (το) → ογκρατέν 
Ωγυγι'α (η) ΜΥΘΟΛ. το νησί τής Καλυψούς, στο οποίο έµεινε ο Οδυσ-

σέας επί οκτώ χρόνια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Αν το Ω- είναι προθεµατικό φωνήεν, πιθ. 
συνδέεται µε σανσκρ. gühati, αρχ. περσ. gaozaiti «κρύβω», οπότε 
Ώγυγία θα σήµαινε αρχικά «κρυφή, µυστηριώδης νήσος»]. 

ωδείο (το) 1. σχολή στην οποία διδάσκεται φωνητική και ενόργανη 
µουσική: Ωδείο Αθηνών || Εθνικό Ωδείο 2. (στην αρχαιότητα) οικοδό-
µηµα µικρότερο από το θέατρο, το οποίο χρησιµοποιούσαν για την 
προετοιµασία µουσικών και θεατρικών παραστάσεων: το Ωδείο τού 
Ηρώδου τού Αττικού. — ωδειακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φδεϊον < 
ωδή «τραγούδι»]. 

ωδή (η) 1. (στην αρχαιότητα) λυρικό πολεµικό, ερωτικό ή συµποτικό 
άσµα που απαρτιζόταν από στροφές και συνδύαζε τον καθαρά προ-
σωπικό τόνο µε το µεγαλοπρεπές ύφος: οι ~ τής Σαπφούς | τού Πιν-
δάρου | τού Βακχυλίδη | τού Οράτιου 2. (κατ' επέκτ.) κάθε λυρικό ποί-
ηµα στο οποίο εκφράζονται προσωπικά συναισθήµατα σε συνδυα-
σµό µε γενικότερες σκέψεις τού ποιητή: οι - τού Κάλβου 3. ΜΟΥΣ. (α) 
έργο (πολυφωνικό) γραµµένο για ειδικές περιστάσεις, το οποίο συ-
νήθ. εξυµνεί κάποιο πρόσωπο ή έχει εορταστικό, επετειακό χαρακτή-
ρα: ~ τού Χαίντελ (β) (στη βυζαντινή µουσική) σύστηµα τροπαρίων 
(τριών έως έξι) τα οποία µελοποιούνται στο παράδειγµα τού πρώτου 

από αυτά, το οποίο καλείται ειρµός 4. ΕΚΚΛΗΣ. καθένα από τα εννέα 
άσµατα τής Ακολουθίας τού όρθρου, το περιεχόµενο των οποίων έχει 
ληφθεί από την Αγ. Γραφή και τα οποία περιλαµβάνονται στο Ψαλτή-
ριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επωδός. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ωδή, συνηρηµ. τ. τού ουσ. άοιδή, ετεροιωµ. βαθµ. 
(άοιδ-) τού ρ. άείδ-ω «τραγουδώ» (βλ. λ. άδω)]. -ώδης, -ης, -ες 
παραγωγικό επίθηµα επιθέτων που δηλώνουν ότι κά-ποιος/κάτι: 1. 
έχει συγκεκριµένη µορφή ή ιδιότητα: παροιµι-ώδης, ελ-ώδης, πετρ-
ώδης 2. έχει συγκεκριµένη µυρωδιά, οσµή: δυσ-ώδης, ευώδης. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, οσµή, σύνθετος. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ρ. όζω < *δδ-jω (βλ.λ.), 
µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει. Απαντά αρχικώς µόνο 
σε επίθ. που δηλώνουν οσµή, µυρωδιά (λ.χ. ευ-ώδης, δυσ-ώδης), 
γρήγορα όµως γνωρίζει σηµασιολ. επέκταση και γενικεύεται στη 
δήλωση τού είδους ή τής µορφής, που περιγράφεται από το ά συνθ. 
(λ.χ. λυσσ-ώδης, χειµαρρ-ώδης, θεµελιώδης)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το παραγωγικό επίθηµα -ώδης (παλαιό β' συνθετικό που 
εξελίχθηκε σε παραγωγικό επίθηµα ή τέρµα ή «ψευδοεπίθηµα») 
αποτελεί, στην πραγµατικότητα, γραµµατικοποιηµένη δήλωση τής 
παροµοίωσης µε κάτι/κάποιον. Αντί να λέµε «µοιάζει µε | σαν», 
δηλώνουµε αυτή την παροµοίωση µε το παραγωγικό επίθηµα 
-ώδης: σπηλαι-ώδης φωνή = φωνή που µοιάζει σαν να βγαίνει από 
σπηλιά, µυθ-ώδης = µοιάζει µε µύθο, παραµύθι, θηρι-ώδης = σαν 
θηρίο κ.τ.ό. Το -ώδης ξεκίνησε, όπως δείχνει η ετυµολογική του 
προέλευση (-ώδης < όζω «µυρίζω» < *δδ-jω [πβ. *όδ-µή > οσµή]), 
από τη σηµ. «αυτός που µυρίζει...» (π.χ. ευ-ώδης «αυτός που µυρί 
ζει ωραία»), για να περάσει µεταφορικά στη σηµ. «αυτός που 
µοιάζει µε | σαν...». Με αυτήν κυρίως τη σηµασία, όπως µαθαί 
νουµε από το Άντίστροφον Λεξικόν τής Νέας 'Ελληνικής τού Γ. 
Κουρµούλη (Αθήνα 1967, σελ. 764), στην Αρχ. Ελληνική σχηµατί 
στηκαν 1.135 λέξεις σε -ώδης. Από αυτές παραδόθηκαν και συνέ 
χισαν να χρησιµοποιούνται στη Ν. Ελληνική 242, πλάστηκαν δε 
επιπλέον 87 νέες λέξεις σε -ώδης. Η µεγάλη παραγωγική δύναµη 
τού -ώδης οφείλεται στην ευρεία χρήση του σε επιστηµονικούς 
ιδίως όρους. Ωστόσο, νωρίς, παράλληλα προς το -ώδης, αναπτύ 
χθηκε µε την ίδια σηµασία («αυτός που µοιάζει µε | σαν...») και το 
παραγωγικό επίθηµα -ειδής, το οποίο µε τη µορφή -o-id (< -ο-ει- 
δής) χρησιµοποιήθηκε πολύ σε ξένους επιστηµονικούς όρους (πβ. 
αγγλ. alcaloid, ovoid, globoid, asteroid, petaloid, anthropoid κ.ά., 
γαλλ. choroïde, hyaloïde, sphéroïde, xiphoïde, anthropoïde, huma 
noïde κ.ά.). → -ειδής, -ωπός 

ωδική (η) {χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη τού τραγουδιού 2. (συνεκδ.) η διδα-
σκαλία, το µάθηµα τής φωνητικής µουσικής. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. ωδικός (βλ.λ.) από φρ. όπως ωδι-
κή τέχνη | διδασκαλία]. 

ωδικός, -ή, -ό (πτηνό) που διαθέτει µελωδικό κελάιδηµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φδικός < ωδή (βλ.λ.)]. 

ωδίνες (οι) οι πόνοι τού τοκετού, οι σφοδροί πόνον ΦΡ. (µτφ.) αρχαί 
ωδίνων (πάντα δε ταύτα αρχή ώδίνων, Κ.∆. Ματθ. 24,8) οι πρώτες δυ-
σκολίες, η αρχή των προβληµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. ώδίς, -ϊνος (πληθ. -Γνες), µε επίθηµα -ιν- (πβ. άκτ-ίς, άκτ-ϊν-ος), 
αβεβ. ετύµου. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η λ. εµφανίζει την 
εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. (ωδ-) τού I.E. *ed- «τρώγω» (από όπου και 
το αρχ. έδω «τρώγω»), πβ. αρµ. utem «τρώγω», λιθ. uodas. Εντούτοις, 
η σηµασιολ. πορεία «τρώγω» → «πόνοι τοκετού» είναι δυσερµή-
νευτη, ενώ δεν φαίνεται να επηρέασε παρετυµολογικά το ουσ. οδύνη 
(άλλης ετυµ.), µε τη σηµ. των πόνων που «κατατρώγουν» τη γυναίκα]. 

ωδίνω ρ. αµετβ. (αρχαιοπρ.) κοιλοπονώ' µόνο στη ΦΡ. (παροιµ.) ώδινεν 



ώθηση 1999 ωµίτης 
 

όρος και έτεκε µυν (ώδινεν όρος και έτεκε µϋν, Λουκιανού Πώς δει ίστορίαν 
συγγράφειν 23) κοιλοπονούσε το βουνό και γέννησε ποντίκι- για εντυπωσιακές 
προσπάθειες που καταλήγουν σε ασήµαντο αποτέλεσµα: και στην περίπτωση 
των εξαγγελιών για τη φορολογική µεταρρύθµιση, ~! [ΕΤΥΜ. αρχ. < ώδίς, -
Γνος (βλ.λ.)]. 

ώθηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) 1. η µετάδοση 
κίνησης σε ένα σώµα, το σπρώξιµο: οι πύραυλοι εκτοξεύονται µε µεγάλη ~ 2. 
ΦΥΣ. η δράση µιας δύναµης σε σώµα, το µέτρο τής οποίας ισούται µε το 
γινόµενο τής δύναµης που ασκείται στο σώµα επί τον χρόνο κατά τον οποίο 
επενεργεί σε αυτό ΣΥΝ. ώση 3. ΤΕΧΝΟΛ. η επίδραση τής δύναµης που ωθεί 
ένα σώµα 4. (στις τηλεπικοινωνίες) η απότοµη και βραχείας διάρκειας 
µεταβολή φυσικού µεγέθους µε ταχεία επάνοδο στην αρχική τιµή του 5. (µτφ.) 
(α) η προτροπή, παρακίνηση προς δράση: για να ξεκινήσει να ασχολείται µε τη 
µουσική, πήρε την πρώτη - από την οικογένεια του (β) οποιαδήποτε ενέργεια 
λειτουργεί ωθώντας ή επιταχύνοντας: η κατάργηση των περιορισµών έδωσε 
νέα ~ στις εξαγωγές µας. 

ωθητικός, -ή, -ό [1892] αυτός που σχετίζεται µε την ώθηση, που συντελεί στην 
ώθηση: ~ δράση. 

ωθώ ρ. µετβ. {ωθείς... | ώθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. µεταδίδω κίνηση 
σε (ένα σώµα) ασκώντας δύναµη (σε αυτό): µε την απόρριψη των βαρών το 
αερόστατο ωθείται προς τα πάνω || (λόγ.) ωθήσατε (ενν. την πόρτα' επιγραφή 
που δηλώνει ότι πρέπει να σπρώξει κανείς την πόρτα προς την αντίθετη 
πλευρά, για να εισέλθει | εξέλθει από έναν χώρο) ΣΥΝ. σπρώχνω ΑΝΤ. έλκω, 
τραβώ 2. (µτφ.) (α) σπρώχνω, κατευθύνω προς (ορισµένο σηµείο): ωθεί τα 
πράγµατα σε σύγκρουση ΣΥΝ. οδηγώ (β) παροτρύνω, παρακινώ (κάποιον) να 
ενεργήσει (κατά συγκεκριµένο τρόπο): τι σε ώθησε σε αυτή την επιλογή; || οι 
γονείς του τον ώθησαν από µικρή ηλικία στα γράµµατα || η πίεση από τις καθη-
µερινές αντιπαραθέσεις τον ώθησε στην παραίτηση ΣΥΝ. προτρέπω ΑΝΤ. 
απωθώ, αποµακρύνω, αποτρέπω. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ωθώ (-έω), πιθ. εµφατ. τ. ρ. *έθω (µε µακρό φωνηεντισµό και 
ετεροίωση, πβ. κ. πέλοµαι | πωλέοµαί), το οποίο έχει αναχθεί σε I.E. *wedh- 
«σείω, προσκρούω», πβ. αβεστ. vâdâyôit, σανσκρ. âvadhlt κ.ά. Ωστόσο, το 
αρχικό Ε- δεν µαρτυρείται ούτε στην αρχ. µετρική, είναι δε ασαφής η 
προέλευση τής συλλαβικής αύξησης (αρχ. έώθουν)]. 

ωιµέ κ. ωιµένα επιφών. → οϊµέ 
ωκεάνειος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον µυθολογικό Ωκεανό. 

ωκεάνειος ή ωκεάνιος; Αν το επίθ. παράγεται από το προσηγορικό 
γεωγραφικό όνοµα ωκεανός, τότε θα πρέπει να γράφεται µε -ι-(ωκεάνιος 
πβ. θάλασσα - θαλάσσ-ιος, λίµνη - παραλίµν-ιος, ποταµός - ποτάµ-ιος 
κ.τ.ό.). Αν παράγεται από το κύριο (µυθολογικό) όνοµα Ωκεανός, τότε 
γράφεται µε -ει- (ωκεάνειος πβ. Όµηρος -Οµήρειος, Πυθαγόρας - 
Πυθαγόρειος κ.τ.ό.). 

Ωκεανία (η) 1. ήπειρος στο Ν. Ηµισφαίριο τής Γης, η οποία αποτελείται από τα 
νησιά τού Ν. Ειρηνικού Ωκεανού 2. ΓΛΩΣΣ. γλώσσες Ωκεανίας γλώσσες 
διάσπαρτες και µε µεγάλες διαφορές µεταξύ τους, οι οποίες αποτελούν ως 
οµάδα κλάδο τής αυστρονησιακής οικογένειας γλωσσών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. ονοµασία, < αγγλ. Oceania]. 

Ωκεανίδες (οι) [αρχ.] ΜΥΘΟΛ. κόρες τού Ωκεανού, νύµφες τής θάλασσας, 
προστάτιδες των ποταµών. 

ωκεάνιος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον ωκεανό: ~ αύλακα | τάφρος | 
λεκάνη (µεγάλη έκταση τού πυθµένα των ωκεανών) || ~ βύθισµα | οροπέδιο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωκεάνειος. 

ωκεανογραφία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τα 
γεωλογικά χαρακτηριστικά και την προέλευση των ωκεανών, των θαλασσών, 
τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες τους, καθώς και τους υποθαλάσσιους 
οργανισµούς τους. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. océanographie]. 

ωκεανογραφικός, -ή, -ό [1891] αυτός που σχετίζεται µε την ωκεανογραφία: ~ 
έρευνες | µελέτες || ~ ινστιτούτο || ~ σκάφος (ειδικά εξοπλισµένο σκάφος για τη 
διεξαγωγή ερευνών σχετικών µε την ωκεανογραφία, την υδρογραφία, για την 
πόντιση καλωδίων, την εξερεύνηση των ωκεανών µε βαθυσκάφη, για 
γεωτρήσεις κ.λπ.). 

ωκεανογράφος (ο/η) επιστήµονας που ειδικεύεται στην ωκεανογραφία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. océanographe]. 

ωκεανολογια (η) {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τον 
συνδυασµό των φυσικών, χηµικών, γεωλογικών και βιολογικών ερευνών µε 
τις τεχνικές που σχετίζονται µε τη µελέτη και την οικονοµική εκµετάλλευση 
των ωκεανών. — ωκεανολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. océanologie]. 

ωκεανολόγος (ο/η) επιστήµονας που ειδικεύεται στην ωκεανολογια. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. océanologue]. 

ωκεανοπλοΐα (η) [1875] {χωρ. πληθ.} 1. ο κλάδος τής ναυτικής επιστήµης που 
έχει ως αντικείµενο τον διάπλου των ωκεανών 2. η ναυσιπλοΐα σε ωκεανούς. 
[ΕΤΎΜ. < ωκεανός + -πλοία < πλους, πβ. κ. ναυσι-πλοΐα]. 

ωκεανός (ο) 1. η µεγάλη και συνεχής θαλάσσια έκταση που παρεµβάλλεται 
ανάµεσα στις ηπείρους χωρίζοντας τες: Ατλαντικός/ Ειρηνικός | Νότιος 
Παγωµένος | Αρκτικός | Ινδικός Ωκεανός· ΦΡ. σταγόνα στον ωκεανό για κάτι 
εντελώς ασήµαντο: µπροστά στη σωρεία των λαθών από τους ανωτέρους του η 
δική του παράλειψη αποτελεί ~ 2. (µτφ.) καθετί απέραντο: ~ γνώσεων | σοφίας 
3. ΜΥθΟΛ. Ωκεανός 

(ο) ο µεγάλος ποταµός που περιέρρεε τη Γη, χωρίς να έχει πηγές ή εκβολές, ο 
οποίος αποτελούσε και θεότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο. Η λ. δήλωνε αρχικώς έναν µυθικό ποταµό χωρίς αρχή και 
τέλος, ο οποίος περιέκλειε τον κόσµο, όπως τον γνώριζαν οι αρχαίοι· 
ουσιαστικά επρόκειτο για τον σηµερινό Ατλαντικό Ωκεανό, εν αντιθέσει προς 
την πιο γνωστή Μεσόγειο Θάλασσα]. 

ώκιµο(ν) (το) {ωκίµ-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) BOT. ο βασιλικός και κάθε 
αγγειόσπερµο δικότυλο φυτό που ανήκει στην ίδια οικογένεια µε αυτόν. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ώκιµον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο ανατολικής ή µεσογ. 
προελ.]. 

ωκύπους, -ους, -ουν {ωκύπ-οδος, -οδα | -οδες (ουδ. -οδα), -όδων} (αρχαιοπρ.) 
αυτός που τρέχει γρήγορα: ~ Αχιλλεύς ΣΥΝ. γοργοπόδαρος, ταχύπους ΑΝΤ. 
βραδύπους. — ωκυποδία (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < ώκύς «ταχύς» (βλ.λ.) + 
πους, ποδός}. 

ωκύπτερος, -ος, -ο(ν) (αρχαιοπρ.) αυτός που πετά γρήγορα ΣΥΝ. γοργόφτερος. 
[ΕΤΥΜ αρχ- < ώκύς «ταχύς» (βλ.λ.) + -πτερος< πτερόν]. 

ωκύς, -εία, -ύ (αρχαιοπρ., κυρ. ως προσωνυµία τού Αχιλλέα) ταχύς, γρήγορος, 
ευκίνητος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *öku-s, πβ. σανσκρ. âsu-, αβεστ. äsu-, κελτ. di-auc 
(αρνητ.) κ.ά. Η σηµ. «οξύς» τού επιθ. ώκύς έχει οδηγήσει στην υποθ. ότι η λ. 
εντάσσεται στην ευρεία ετυµολογική οικογένεια τού I.E. *ak-«οξύς, 
αιχµηρός», πβ. κ. λατ. acupedius «ταχύς, ευκίνητος», accipiter (< *acu-peter) 
«ταχύπτερος»]. 

ωκυτόκιος, -ος, -ο(ν) (λόγ.) 1. αυτός που υποβοηθεί τον τοκετό: ~ φάρµακο 2. 
ΛΑΟΓΡ. ωκυτόκια (τα) οι τρόποι µε τους οποίους, κατά την παλαιότερη 
λαϊκή αντίληψη, διευκολυνόταν ο τοκετός και αποτρέπονταν οι κίνδυνοι που 
απειλούσαν τις εγκύους και τις λεχώνες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ώκυτόκιον (ενν. 
φάρµακον) < ώκύς «ταχύς» (βλ.λ.) + -τόκιον < τόκος, πβ. κ. τοκετός]. 

ωκυτόκος, -ος, -ο(ν) (λόγ.) αυτός που γεννά γρήγορα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ώκύς «ταχύς» (βλ.λ.) + τόκος]. 

ωλέκρανο (το) {ωλεκράν-ου | -ων} ΑΝΑΤ. η προεξέχουσα απόφυση τού άνω 
άκρου τής ωλένης, που σχηµατίζει το οπίσθιο άκρο τής άρθρωσης τού 
αγκώνα. — ωλεκράνιος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ώλέκρανον < ώλενόκρανον (µε συλλαβική ανοµοίωση) < 
ώλένη + -κρανον (βλ. λ. κρανίο)]. 

ωλένη (η) {ωλενών} ΑΝΑΤ. το ένα από τα δύο οστά τού πήχεως τού χεριού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., η οποία παρουσιάζει εναλλαγή στο επίθηµα -en- | -in-· 
ανάγεται στο I.E. *ol-ina, πβ. λατ. ulna, αρχ. γερµ. elina (> γερµ. Ellen-bogen 
«αγκώνας», αγγλ. el-bow), αρχ. σλαβ. lakütü, αρµ. uln. Σε αυτή την 
περίπτωση ο ελλην. τ. παρουσιάζει εκτεταµ. θ. ωλ- και επίθηµα -εν-]. 

ω µ (το) (ορθότ. οµ) {άκλ.} ΦΥΣ. µονάδα µετρήσεως τής αντίστασης 
ηλεκτρικού αγωγού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. Από το όν. τού 
Γερµανού φυσικού G.S. Ohm (1787-1854)]. 

-ωµα παραγωγικό επίθηµα: 1. ουδέτερων ουσιαστικών, που παράγονται από 
ρήµατα σε -covar δηλώνει είτε την ενέργεια είτε το αποτέλεσµα τής ενέργειας 
τού ρήµατος: καρφώνω - κάρφωµα, σιδερώνω -σιδέρωµα, οργώνω - όργωµα 2. 
ιατρικών όρων που δηλώνουν παθολογική κατάσταση ή σηµείο που πάσχει: 
λίπ-ωµα, σάρκ-ωµα, αδένωµα, λέµφ-ωµα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από 
επαύξηση -ω- σε επίθηµα -µα και αρχικώς αποτελούσε παράγωγο ρηµάτων σε 
-όω; άξιώ - άξί-ω-µα, πληρώ - πλήρ-ω-µα. Απαντά επίσης σε ελληνογενείς 
ξέν. όρους, λ.χ. αγγλ. sarc-oma]. 

ωµαλγία (η) {ωµαλγιών} ο πόνος στους ώµους. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < ωµός + -αλγία < άλγος]. 

ωµέγα (το) {άκλ.} Ω, ω· το εικοστό τέταρτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου· 
ΦΡ. το άλφα και το ωµέγα (Κ.∆. Αποκ. 1,8: εγώ είµι το Α και το Ω) η αρχή και 
το τέλος, το παν: ο Όµηρος υπήρξε ~ τής παγκόσµιας επικής ποίησης (βλ. κ. λ. 
αριθµός). [ΕΤΥΜ. < µτγν. ω µέγα, κατ' αντιδιαστολή προς το ο µικρόν]. 

-ωµένος, -η, -ο επίθηµα µεσοπαθητικών µετοχών και επιθετικοποιη-µένων 
µετοχών, που προέρχονται συνήθ. από ρήµατα σε -ώνω (βλ. όµως και είπα - 
ειπωµένος κ.ά.): τελειώνω - τελειωµένος, σκοτώνω -σκοτωµένος, αγχώνω - 
αγχωµένος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επίθηµα -µένος (τού παθ. παρακειµένου), τού οποίου 
προετίθετο η επαύξηση -ω- όταν το ρήµα ήταν συνηρηµένο σε -όω (λ.χ. δηλώ 
- δεδηλωµένος, σταυρώ - εσταυρωµένος). Αργότερα (µεσν.) ολόκληρο το 
επίθηµα -ωµένος χρησιµοποιήθηκε και από άλλα ρήµατα εκτός των -ώ | -ώνω 
(λ.χ. γίνοµαι - γιν-ωµένος, είπα - ειπ-ωµένος)]. 

-ώµενος, -ωµένη, -ώµενο επίθηµα λόγ. µετοχών µεσοπαθητικού ενεστώτα: 
ερωτ-ώµενος, -ωµένη, -ώµενο, τιµώµενος, -ωµένη, -ώµενο. [ΕΤΥΜ Παραγ. 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που απαντά σε µτχ. µεσοπαθ. ενεστώτα 
συνηρηµένων ρηµάτων σε -άω, λ.χ. προσδοκώ - προσδοκώµενος, έγγυώµαι - 
έγγυώµενος, άποσπώµαι - αποσπώµενος]. 

ωµιαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ώµο, ωµικός 2. ΑΝΑΤ. 
ωριαία ζώνη η ωµική ζώνη. 

ωµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ώµο 2. ΑΝΑΤ. ωµική ζώνη ζώνη 
οστών που σχηµατίζεται από τις κλείδες προς τα εµπρός και τις ωµοπλάτες 
προς τα πίσω. 

ωµιτης κ. (λαϊκ.) νωµίτης (ο) {ωµιτών} 1. κοµµάτι από ύφασµα ραµµένο στο 
µέρος τού ρούχου που σκεπάζει τους ώµους 2. το πάνω µέρος τής ράχης 
καρέκλας. 



ωµοβόρος 2000 ■ώνω 
 

[ΕΤΥΜ. < ώµος + παραγ. επίθηµα -ίτης. o τ. νωµίτης < µεσν. νώµος (< αρχ. 
ώµος, από τη συνεκφορά τον ώµο(ν) > ό νώµος)]. 

ωµοβόρος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που τρώει ωµά κρέατα, ωµές σάρκες ΣΥΝ. 
ωµοφάγος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ωµός + -βόρος < βορά]. 

ωµόµετρο (ο) (ορθότ. οµόµετρο) {-ου κ. -έτρου | -ων κ. -έτρων} ΤΕΧΝΟΛ. 
όργανο για τη µέτρηση τής αντίστασης ηλεκτρικού αγωγού σε ωµ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Ohmmeter (νόθο συνθ.) < Ohm, µονάδα 
µετρήσεως τής αντίστασης (βλ.λ.), + -meter (< µέτρο)]. 

ωµοπλάτη (η) [αρχ.] {ωµοπλατών} ΑΝΑΤ. καθένα από τα δύο απο-πλατυσµένα 
τριγωνικά οστά, που βρίσκονται στο πάνω µέρος τής πλάτης κάτω από τους 
ώµους, στην οπίσθια επιφάνεια τού θώρακα ΣΥΝ. σπάλα. — ωµοπλατιαίος, -α, 
-ο. 

ωµοπλινθοδοµή (η) το χτίσιµο τοίχων µε ωµοπλίνθους. 
ωµόπλινθος (ο) [µτγν.] {ωµοπλίνθ-ου | -ων, -ους} η πλίνθος που δεν έχει ψηθεί, 

αλλά έχει ξεραθεί στον ήλιο (βλ. κ. λ. πλίνθος). 
ωµός, -ή, -ό 1. (για κρέας, λαχανικά, τρόφιµα) αυτός που δεν έχει ψηθεί, δεν 

έχει µαγειρευτεί: εκείνες τις εποχές οι άνθρωποι έτρωγαν το κρέας ~ ANT. 
ψητός 2. (σπάν. για καρπούς) αγίνωτος, άγουρος 3. (για πηλό, πλίνθο, αγγείο 
κ.λπ.) αυτός που δεν έχει ψηθεί σε φούρνο, σε καµίνι 4. (µτφ.) (α) κυνικός, 
σκληρός ή απάνθρωπος: ~ άνθρωπος ΣΥΝ. ανηλεής, άγριος, άσπλαχνος (β) 
αυτός που γίνεται χωρίς ευαισθησία ή ωραιοποίηση: είναι πολύ ~ στους 
χαρακτηρισµούς του || θα σου πω την ~ αλήθεια, όσο κι αν σε στενοχωρήσει 5. 
(µτφ.) αυτός που είναι απροκάλυπτος, που στερείται αυτοσυγκράτησης ή 
ηθικής αναστολής: ~ βία | άρνηση | συµπεριφορά | εκβιασµός. — ωµά επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ETYM. αρχ. < I.E. *òmó-s, πβ. αρµ. hum, σανσκρ. ama (ίδια σηµ.). Λιγότερο 
πιθ. η σύνδεση µε το συνώνυµο λατ. amarus «πικρός, τρα-,χύς»]. 

ώµος (ο) κ. (λαϊκότ.) νώµος 1. ΑΝΑΤ. η άρθρωση που ενώνει τον βραχίονα µε 
τον θώρακα, καθώς και οι τρεις ανατοµικές χώρες που την περιβάλλουν (η 
µασχαλιαία, η ωµοπλατιαία και η δελτοειδής): στηρίζω ένα φορτίο στους ~ 
µου- ΦΡ. (α) βαστούν οι ώµοι (κάποιου) (κάποιος) αντέχει στις ταλαιπωρίες 
(β) επ' ώµου (ι) ως στρατιωτικό παράγγελµα, να φέρει ο στρατιώτης µε 
συγκεκριµένες κινήσεις το όπλο στον ώµο του: ~, αρµι (ii) (µτφ.-οικ.) για να 
δηλωθεί ότι κάποιος έχει αναλάβει ευθύνες, έχει επωµισθεί υποχρεώσεις: έχει 
πάρει ~ όλες τις εξωτερικές εργασίες (γ) βάζω τα πόδια στον ώµο για πολύ 
γρήγορη φυγή (από φόβο κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) το σύνολο των µυών που 
συντελούν στην κίνηση τής παραπάνω άρθρωσης: ανασηκώνω | υψώνω τους ~ 
(κυρ. σε ένδειξη αδιαφορίας, άγνοιας ή απορίας) || ασκήσεις για τους ~ || 
γυµνασµένοι | αγύµναστοι ~ 3. (συνεκδ.) το τµήµα ρούχου που καλύπτει τους 
ώµους: το σακάκι τού πέφτει στενό στους - 4. (συνεκδ.) το άνοιγµα τού πάνω 
µέρους τής πλάτης: ανοιχτοί | φαρδιοί | στενοί ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης, 
οµόηχα, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < αρχ. ωµός (ήδη µυκ. e-po-mi-jo, συνθ. µε την 
πρόθ. επί) < I.E. *om-so- «ώµος» (µε επίθηµα -so-, το οποίο ίσως 
επιβεβαιώνεται από τον αιολ. τ. επ-οµµάδιος, µε αφοµοίωση), πβ. αρµ. us, λατ. 
umerus (> ισπ. hombro, ιταλ. omero), σανσκρ. âmsa-, γοτθ. ams κ.ά. o τ. 
νώµος (ήδη µεσν.) οφείλεται στη συνεκφορά τόν ώµον, από όπου προέκυψε µε 
εσφαλµένο µορφολογικό χωρισµό νέα ονοµαστική ό νώµος]. 

ωµότητα (η) [αρχ.] 1. η σκληρότητα και ο κυνισµός που χαρακτηρίζουν τον 
χαρακτήρα ή τη συµπεριφορά κάποιου 2. (συνεκδ.) κάθε πράξη που 
χαρακτηρίζεται από σκληρότητα και απανθρωπιά: οι κατακτητές προέβησαν σε 
ωµότητες ΣΥΝ. κτηνωδία. 

ωµοφάγος, -ος, -ο [αρχ.] αυτός που τρώει ωµές τροφές, ιδίως ωµό κρέας: ~ 
ζώα. — ωµοφαγία (η) [µτγν.]. 

ωµοφόριο (το) {ωµοφορί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. αρχιερατικό άµφιο στολισµένο µε 
θρησκευτικές παραστάσεις, το οποίο φέρεται στους ώµους και περιβάλλει τον 
τράχηλο. [ΕΤΥΜ < µτγν. ώµοφόριον< ώµοφόρος < ώµος + -φόρος (< 
φέρω)]. 

ων, ούσα, ον µτχ. {(σπάν.-µόνο σε ορισµένους τύπους) όντος (θηλ. ούσης), όντα 
| όντες (θηλ. δύσχρ. ούσαι κ. ούσες), όντων (θηλ. δύσχρ. ου-σών)} (λόγ.) 
αυτός που είναι (κάτι), που υπάρχει: η κυρία, ούσα ασθενής, ανεζήτησε 
βοήθεια. [ΕΤΥΜ < αρχ. µτχ. ων - ούσα - δν, ενεστ. τού ρ. ειµί (βλ. λ. είµαι, 
ον)]. 

-ών, -ούσα, -ούν (λόγ.) κατάληξη (συνήθ. επιθετικοποιηµένων) µετοχών 
ενεργητικού ενεστώτα: συγκοινωνούντα (δοχεία), διοικούσα (επιτροπή), ο 
αιτών - η αιτούσα, το κινούν αίτιο, κρατούσα (θεωρία), ο εκτελών χρέη 
πρωθυπουργού. 
[ΕΤΥΜ. Κατάληξη τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που απαντά στις µτχ. ενεστ. 
συνηρηµένων ρηµάτων σε -έω και -άω (λ.χ. βέβαιων -ούσα, -ούν, ενεργών -
ούσα -οϋν, κρατών, -οϋσα, -ούν)]. 

-ών, -ώσα, -ών κατάληξη (συνήθ. επιθετικοποιηµένων) µετοχών ενεργητικού 
ενεστώτα: το κυβερν-ών κόµµα, συνιστ-ώσα. [ΕΤΥΜ < αρχ- -ών, -ώσα, -ών, 
που προέρχεται από µτχ. ενεστ. συνηρηµένων ρηµάτων σε -άω (λ.χ. 
κυβερνών, -ώσα, -ών, ερωτών, -ώσα, -ών)]. 

-ων, -ούσα, -ον (λόγ.) κατάληξη (συνήθ. επιθετικοποιηµένων) µετοχών 
ενεργητικού ενεστώτα: εξέχ-ων (παράγοντας), τρέχ-ον (έτος), προε-δρεύ-ων, 
αποκλίν-ουσα (συµπεριφορά), ισχύ-ον (δίκαιο), περιοδεύ-ων (θίασος). 
[ΕΤΥΜ Κατάληξη τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που απαντά στις µτχ. ενεστ. 
ρηµάτων σε -ω (λ.χ. υπάρχων, -ούσα, -ον, πρωτεύων, -ούσα, -ον)]. 

-ων, -ων, -ον (λόγ.) κατάληξη δικατάληκτων επιθέτων: µείζ-ων (εκλογική 
περιφέρεια), εθνικόφρ-ων, φιλοθεάµ-ον (κοινό), µετριόφρ-ων. [ΕΤΥΜ. 
Κλιτικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. ειδήµων, µεί- 

ζων, ευγνώµων), που προέρχεται από το αντίστοιχο I.E. *-οη- 

ΣΧΟΛΙΟ Σηµαντικός αριθµός λογίων επιθέτων σε -ων, -ων, -ον (ευ-
γνώµων, εθνικόφρων, δεισιδαίµων, ισχυρογνώµων, µετριόφρων, ου-
ρανοβάµων, νοήµων, µείζων κ.ά.) χρησιµοποιούνται και σήµερα στον 
απαιτητικό ιδίως λόγο των οµιλητών τής Ελληνικής. Η κλίση των επιθέτων 
αυτών έχει ως εξής: 

ο | η µετριόφρ-ων το µετριόφρ-ον 
τού | τής µετριόφρ-ονος τού µετριόφρ-ονος 
τον | τη µετριόφρ-ονα το µετριόφρ-ον 
οι µετριόφρ-ονες τα µετριόφρ-ονα 
των µετριοφρ-όνων των µετριοφρ-όνων 
τους | τις µετριόφρ-ονες τα µετριόφρ-ονα 

Όπως είναι φανερό, το αρσενικό και το θηλυκό γένος των επιθέτων αυτών 
συµπίπτουν στην κλίση τους («τριγενή» επίθετα, αλλά «δι-κατάληκτα»). 
Στη σύγχρονη χρήση τής γλώσσας, ιδίως στον προφορικό λόγο, επικρατεί η 
τάση να χρησιµοποιείται από τους οµιλητές και ο (µεταπλασµένος) τύπος 
σε -ας. Όπως λέγεται δηλ. χειµώνας (αντί τού αρχ. χειµών), αιώνας (αντί 
τού αρχ. αιών), έτσι πλάστηκε και µετριόφρονας κοντά στο µετριόφρων, 
δεισιδαίµονας (δεισιδαίµων), ισχυρογνώµονας (ισχυρογνώµων) κ.ο.κ. Αυτό, 
όµως, συµβαίνει στην πράξη µόνο στο αρσενικό, όταν το επίθετο χρησι-
µοποιείται ως προσδιορισµός («ο ισχυρογνώµονας διευθυντής», αλλά 
ελάχιστα ή καθόλου «η ισχυρογνώµονας διευθύντρια»). Όταν το επίθετο 
χρησιµοποιείται ως κατηγορούµενο, τότε ο τύπος σε -ας χρησιµοποιείται 
συχνά από τους οµιλητές και για το θηλυκό (Η διευθύντρια µας είναι πολύ 
ισχυρογνώµονας)- η γενική, ωστόσο, σχηµατίζεται σε -ος, όπως τού 
αρσενικού. Στην τάση απλοποίησης που παρατηρείται µε τα επίθετα αυτά, 
ανήκει και η ακινησία τού τόνου, η οποία έχει επικρατήσει στο ουδέτερο 
µερικών επιθέτων έναντι παλαιότερων τύπων που αναβίβαζαν τον τόνο: 
«Το έθνος ευννώµον αναγνωρίζει τις υπηρεσίες...», όχι «Το έθνος εύγνωµον 
αναγνωρίζει...». Οµοίως φιλοθεάµον κοινό (όχι φιλοθεάµον), φιλοπράγµον 
άτοµο (όχι φιλόπραγµον) κ.λπ. Μόνο το ουδ. έλασσον διατηρεί τον αρχικό 
µετακινηµένο τόνο του. Τα επίθετα που ανήκουν στο σύστηµα των -ων, -
ων, -ον είναι: αβρόφρων, αγνώµων, αεροβάµων, αιθεροβάµων, ακτήµων, 
αλλό-φρων, αµνήµων, ανοικτίρµων, απράγµων, ατέρµων (βλ.λ. ΣΧΟΛΙΟ), 
άφρων, βασιλόφρων, γενναιόφρων, δεισιδαίµων, δουλόφρων, εθνικόφρων, 
ειδήµων, είρων, έκφρων, ελάσσων (ουδ. έλασσον), ελεήµων, ελευθερόφρων, 
επιλήσµων, ευγνώµων, ευδαίµων, εχέφρων, ήσ-σων, ισχυρογνώµων, 
κοµπορρήµων, κρείσσων, µακραίων (βλ. λ. ατέρµων, ΣΧΟΛΙΟ), 
µαταιόφρων, µεγαλορρήµων, µεγαλόφρων, µείζων, µείων, µετριόφρων, 
µνήµων, νοήµων, νοµιµόφρων, οικτίρµων, οµόφρων, ορθόφρων, 
ουρανοβάµων, παράφρων, πείσµων, πλείων (ουδ. πλέον), πολυπράγµων, 
σώφρων, ταπεινόφρων, υλόφρων, υψηλόφρων, φιλοθεάµων, φιλοπράγµων, 
φιλόφρων. 

-ώνας περιληπτική παραγωγική κατάλ. ουσιαστικών δηλώνει τον τόπο όπου 
υπάρχουν πράγµατα ή πρόσωπα και συνεκδοχικώς τα ίδια τα πράγµατα | 
πρόσωπα: στρατ-ώνας, ελαι-ώνας, κοιτ-ώνας, περιστεριώνας, πορτοκαλε-ώνας. 
[ΕΤΥΜ· < αρχ. -ών, -ώνος, βλ. λ. -ων, -ων, -ον.]. 

Ωνάσης (ο) {Ωνάσηδες} (µετωνυµ.) ως χαρακτηρισµός για πρόσωπο πάρα 
πολύ πλούσιο. 
[ΕΤΥΜ Από το όν. τού Έλληνα µεγαλοεφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση (1900-
75)]. 

ώνια (τα) {ωνίων} (λόγ.) οι αγορές που κάνει κάποιος, κυρ. τα τρόφιµα, οι 
προµήθειες: αξιωµατικός | υπηρεσία ωνίων στον στρατό ΣΥΝ. ψώνια. 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. πληθ. ουδ. τού αρχ. επιθ. ώνιος < ώνή «αγορά» < ρ. 
ώνοϋµαι (-έο) «αγοράζω», για το οποίο βλ. λ. εξωνηµένος]. 

-ωνυµία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. σχέση 
σηµασιολογική: αντ-ωνυµία, συν-ωνυµία 2. το όνοµα (που φέρει κάποιος): επ-
ωνυµία, αν-ωνυµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πολυ-ωνυ-µία, προσ-ωνυµία), που προέρχεται από 
συνθ. σε -ώνυµος (βλ.λ.)]. 

-ωνυµικός, -ή, -ό λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
σχέση µε είδος ονόµατος: πατριδ-ωνυµικό, ανδρ-ωνυµικό, τοπ-ωνυµικό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. άνδρ-
ωνυµικόν, άντ-ωνυµικός), που προέρχεται από συνθ. σε -ωνυµία, -ώνυµος 
(βλ.λ.)]. 

-ωνόµιο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν είδος 
ονόµατος: προσ-ωνύµιο, τοπ-ωνύµιο, ανθρωπ-ωνύµιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. άνδρ-
ωνύµιον), που προέρχεται από συνθ. σε -ώνυµος, -ωνυµία]. 

-ώνυµος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. 
σχέση σηµασιολογική: αντ-ώνυµος, συν-ώνυµος || (το ουδ. ως ουσ.) αντώ-
νυµο, συν-ώνυµο 2. το όνοµα (που φέρει κάποιος): ανώνυµος, επ-ώνυµος || (το 
ουδ. ως ουσ.) το επώνυµο του είναι γνωστό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πολυ-ώνυ-µος, 
συν-ώνυµος), που προέρχεται από το ουσ. ονυµα (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει), αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

-ώνω επίθηµα πολλών ρηµάτων τής Ελληνικής (περίπου χιλίων), που 
σχηµατίζονται συνήθως από ονόµατα (ουσιαστ.-επίθετα): κλείδωνα (κλειδί), 
σκοτώνω (σκότος), βεβαιώνω (βέβαιος), ριζώνω (ρίζα), παγιώνω (πάγιος), 
βιδώνω (βίδα), ταπεινώνω (ταπεινός) κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
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νευρωτικός. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα ρ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, τα οποία προ-
έρχονται κυρ. από µεταπλασµό των αρχ. συνηρηµένων σε -όω µέσω τού αορ. 
-ωσα και εµφανίζονται από τον 8ο αι. µ.Χ.]. 

ωο- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν ότι κάτι σχετίζεται: 
1. µε το αβγό: ωο-τόκος, ωο-κέλυφος 2. µε το ωάριο: ωο-γένεση, ωο-θήκη, 
ωο-ρρηξία. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. φο-τόκος, φο-φό-ρος), 
που προέρχεται από το ουσ. ωόν (βλ.λ.), εµφανίζεται δε και σε ελληνογενείς 
ξέν. όρ. (λ.χ. αγγλ. oo-gamy)]. 

ωογαµία (η) ΒΙΟΛ. εγγενής αναπαραγωγή κατά την οποία ένας µεγάλος, 
σφαιρικός και ακίνητος θηλυκός γαµέτης γονιµοποιείται από έναν µικρό, 
αρσενικό γαµέτη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. oogamy]. 

ωονένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. η διαδικασία σχηµατισµού 
θηλυκών γαµετών (ωαρίων) στα ζώα. Επίσης ωογονία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. oogenesis]. 

ωογόνιο (το) {ωογονί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. κύτταρο τής αρχικής φάσης αναπτύξεως 
των θηλυκών γαµετών στις ωοθήκες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. 
ovogonium (νόθο συνθ.) < ovo (< λατ. ovum «αβγό») + -gonium (< γόνος)]. 

ωογόνος, -ος, -ο αυτός που γεννά ωά ή ωάρια. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oogone]. 

ωοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {ωοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει σχήµα 
αβγού: ~ πρόσωπο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ωοζωοτοκία (η) [1864] ΖΩΟΛ. τρόπος αναπαραγωγής των ζώων, κατά τον οποίο 
το θηλυκό παράγει αβγά, τα εκκολάπτει µέσα στον οργανισµό του και έπειτα 
γεννά τα εκκολαφθέντα νεογνά. — ωοζωοτό-κος, -ος, -ο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. ovoviviparité], 

ωοθηκεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση τής µίας ή και των δύο 
ωοθηκών. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ovariectomy (νόθο συνθ.) < ovary 
«ωοθήκη» (< νεολατ. ovarium «ωάριο») + ectomy < εκτοµή]. 

ωοθήκη (η) [1836] {ωοθηκών} 1. ο γυναικείος γεννητικός αδένας· (ει-δικότ. 
στη γυναίκα) καθένας από τους δύο γεννητικούς αδένες που βρίσκονται στην 
περιοχή τής λεκάνης, δεξιά και αριστερά τής µήτρας, ο ρόλος των οποίων 
είναι η απελευθέρωση ενός τουλάχιστον ωαρίου κάθε µήνα και η έκκριση των 
γεννητικών ορµονών τής γυναίκας 2. BOT. το εξογκωµένο τµήµα τού υπέρου 
των αγγειοσπέρµων φυτών, που βρίσκεται στο κάτω µέρος του και το οποίο 
περιέχει τις σπερµατικές βλάστες · 3. (λόγ.) η αβγουλιέρα, η αβγοθήκη. — 
ωοθηκικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. ovaire < νεολατ. ovarium 
«ωάριο»]. 

ωοθηκίτιδα (η) [1879] ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής ωοθήκης: οξεία/ χρόνια ~. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ovarité]. 

ωοθυλακιο (το) {ωοθυλακί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. σφαιροειδής κυτταρικός 
σχηµατισµός τής ωοθήκης, που περιέχει ένα ωάριο.  — ωοθυλακι-κός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. follicule ovarien]. 

ωοκέλυφος (το) {ωοκελύφ-ους | -η, -ών} ΒΙΟΛ. το εξωτερικό σκληρό περίβληµα 
τού αβγού ΣΥΝ. τσόφλι. [ΕΤΥΜ < ωο- + κέλυφος, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
egg-shell]. 

ωοκέλυφος, -η, -ο (για αγγεία) αυτός που έχει λεπτά τοιχώµατα σαν το κέλυφος 
τού αβγού. 

ωοκύτταρο (το) [1889] {ωοκυττάρ-ου | -ων) 1.ΒΙΟΛ. κύτταρο που προκύπτει 
κατά τη διαδικασία τής διαφοροποίησης τού θηλυκού γαµέτη στην ωογένεση 
2. BOT. ο θηλυκός γαµέτης των ανώτερων φυτών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. oocyte]. 

ωολεύκωµα (το) {ωολευκώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το λεύκωµα, το 
ασπράδι τού αβγού. 

ωόν (το) 1. ΒΙΟΛ. το γονιµοποιηµένο ωάριο, το αβγό- ΦΡ. (ειρων.) σιγά τα ωά! 
για να εκφραστεί αδιαφορία για κάτι που κατ' άλλους είναι σηµαντικό: -Θα 
βγάλουν δική τους εφηµερίδα και θα επηρεάσουν την κοινή γνώµη. -Τι λες, ~! 2. 
ΑΡΧΙΤ. ωοειδές κόσµηµα στην αρχαία αρχιτεκτονική, που προέκυψε από τη 
σχηµατοποίηση τού φύλλου. [ΕΤΎΜ. < αρχ. ωόν | ώεον < I.E. *ôw(e)yo | 
*öyo- «αβγό», πβ. αρµ. ju, αρχ. γερµ. ei (> γερµ. Ei), αγγλ. egg, λατ. Ovum (> 
γαλλ. œuf, ισπ. huevo) κ.ά. Έχει επίσης προταθεί η σύνδεση όλων των 
ανωτέρω µε το ουσ. οιωνός (< *όΕιωνός, βλ.λ.), αν και η παρουσία τού -Ε- θα 
µπορούσε να θεωρηθεί παρετυµολογική (όπως ίσως και στα λατ. avis, 
σανσκρ. vâyah). Βλ. κ. αβγό]. 

ωορρηξία (η) {ωορρηξιών} ΦΥΣΙΟΛ. η περιοδική, κατά µήνα, απελευθέρωση 
ενός ωαρίου από την ωοθήκη. [ΕΤΥΜ. < ωόν + -ρρηξία < ρήξη, απόδ. τού 
αγγλ. ovulation]. 

-ώος, -ώα, -ώο παραγωγικό επίθηµα επιθέτων: πατρ-ώος, κεντρ-ώος. [ΕΤΥΜ. 
Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. πατρώος, µτγν. προικ-
ώος), που ανάγεται σε τ. -ώιος και προήλθε από θ. που αρχικώς έληγαν σε -ω- 
µε την προσθήκη τού επιθήµατος -ιος (λ.χ. πάτρως - πατρώ-ιος - πατρώος, 
θωή «ποινή» - ά-θώ-ιος -αθώος)]. 

ωοσκοπία (η) {χωρ. πληθ.) η εξέταση τού περιεχοµένου ακέραιων και νωπών 
αβγών, µε σκοπό την ποιοτική τους ταξινόµηση. Επίσης ωο-σκόπηση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φοσκοπία < ωόν + -σκοπιά < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, 
εξετάζω»]. 

ωοσκόπιο (το) {ωοσκοπί-ου | -ων} το όργανο µε το οποίο πραγµατοποιείται η 
ωοσκοπία. [ΕΤΥΜ < ωόν + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, 
εξετάζω»]. 

ωόσφαιρα (η) {ωοσφαιρών} BOT. µεγάλος και σφαιρικός θηλυκός γα- 

µέτης ορισµένων φυκών και µυκήτων. 
[ΕΤΥΜ,Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. oosphère]. 

ωοτοκία (η) [αρχ.] {ωοτοκιών} ΒΙΟΛ. τρόπος αναπαραγωγής των ζώων, κατά 
τον οποίο το θηλυκό γεννά αβγά (γονιµοποιηµένα ή αγονιµο-ποίητα), τα 
οποία εκκολάπτονται έξω από τον οργανισµό (πβ. λ. ζωο-τοκία). 

ωοτόκος, -ος, -ο (ζώο) που γεννά αβγά, τα οποία και εκκολάπτει ANT. ζωοτόκος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φοτόκος < ωόν + τόκος (βλ.λ.) < τίκτω]. 

ωοφόρος, -α, -ο ΒΙΟΛ. αυτός που περιέχει ωά ή ωάρια. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ωοφόρος < φόν + -φόρος < φέρω]. 

-ωπός παραγωγικό επίθηµα επιθέτων που: 1. δηλώνουν ιδιότητα ή χα-
ρακτηριστικό: αρρεν-ωπός, χαρ-ωπός, σκυθρ-ωπός (πβ. κ. -ειδής, -ώδης) 2. 
έχουν υποκοριστική σηµασία: κοκκιν-ωπός (λίγο κόκκινος), γκριζ-ωπός, 
αγουρ-ωπός. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από 
ρίζα -ωπ- < I.E. *okw- «βλέπω» (πβ. κ. παρακ. δπ-ωπ-α) και συνδ. µε τις λ. 
δψ-ις, όπ-τικός, οµ-µα, όπ-ή κ.ά.]. 

ώρα (η) {ωρών} 1. µονάδα µετρήσεως τού χρόνου, που αντιστοιχεί στο 1/24 τού 
ηµερονυκτίου (όπως αυτό προσδιορίζεται µε βάση τη µέση ηλιακή ηµέρα): θα 
παίρνει από ένα δισκίο κάθε έξι ~ || η διαδροµή διαρκεί µιάµιση ~ || πήρε διορία 
48 ωρών, για να απολογηθεί || έτρεχε µε ταχύτητα 200 χιλιοµέτρων την ~ || κάθε 
~ έχει 60 λεπτά 2. (γενι-κότ.) κάθε χρονική µονάδα βάσει τής οποίας 
υπολογίζεται λ.χ. ένα έργο, µια απασχόληση: πόσες ~ δουλεύεις την ηµέρα; || 
πόσα πληρώνεσαι την ~; || αύριο έχει εφτά ~ µάθηµα || διδακτική ~ (ο χρόνος 
που διαρκεί κάθε µάθηµα στο σχολείο, περίπου 45 λεπτά) 3. το χρονικό 
διάστηµα (που απαιτείται ή διατίθεται για κάτι): αυτή η άσκηση θέλει πολλή ~ 
για να τη λύσεις || χάνει άσκοπα την ~ του και µετά αγχώνεται || κοιµήθηκα 
πολλή ~ || έχεις λίγη ~ να τα πούµε; ΣΥΝ. χρόνος· ΦΡ. (α) όλη την ώρα 
διαρκώς, πολύ συχνά, χωρίς διακοπή: ~ µιλάει για τον γυιο της || αµάν πια, ~ 
παραπονιέται για το παραµικρό (β) σκοτώνω την ώρα (µου) ασχολούµαι µε 
πράγµατα ανούσια ή περιττά, για να περνάει ο χρόνος (γ) τρώω την ώρα (µου) 
(i) σπαταλώ τον χρόνο µου, αφήνω να περνάει ο χρόνος, χωρίς να κάνω κάτι 
χρήσιµο ή σηµαντικό: τρώει την ώρα της παίζοντας χαρτιά και παραµελεί το 
σπίτι της (ii) χάνω τον χρόνο µου εξαιτίας άλλων (προσώπων, πραγµάτων, 
καταστάσεων): φάγαµε την ώρα µας συµπληρώνοντας αιτήσεις και διάφορα 
άλλα χαρτιά, χωρίς να καταφέρουµε τελικά να διευθετήσουµε την υπόθεση µας 
(δ) τρώει | θέλει | παίρνει ώρες (τρι-τοπρόσ.) απαιτείται πολύς χρόνος για να 
γίνει κάτι: τρώει ώρα να συντάξεις ένα κείµενο σε ξένη γλώσσα || έφαγε πολλές 
ώρες η συζήτηση για τις λεπτοµέρειες τής συµφωνίας || θέλει τρεις ώρες για να 
φτάσεις εκεί || παίρνει ώρα να µαγειρέψεις για τόσα άτοµα (ε) ώρες ολόκληρες | 
µε τις ώρες για πάρα πολύ χρόνο, παρατεταµένα: διαβάζει ~ για τις εξετάσεις || 
χαζεύει | βλέπει τηλεόραση ~ (στ) στην ώρα (µου | σου κ.λπ.) ακριβώς στον 
καθορισµένο χρόνο ή µέσα στα χρονικά όρια που πρέπει ή που είχαν τεθεί ή 
συµφωνηθεί: ακριβής όπως πάντα, στην ώρα του! || δεν άργησα, ήρθα στην ώρα 
µου! || κάθε πράγµα στην ώρα του- µη βιάζεσαι! (ζ) ώρα µε την ώρα καθώς 
περνούν οι ώρες: ~ η αγωνία για την τύχη των αγνοουµένων αυξάνει (η) από 
ώρα σε ώρα (ι) (για κάτι που αναµένεται να συµβεί πολύ σύντοµα, στο άµεσο 
µέλλον) όπου να 'ναι: τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται ~ ΣΥΝ. από στιγµή σε 
στιγµή (ii) µε το πέρασµα τού χρόνου, καθώς περνάει ο χρόνος: ~ η κίνηση 
προς την ύπαιθρο αυξάνει και προκαλούνται προβλήµατα στην κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων 4. (α) συγκεκριµένο σηµείο τής ηµέρας, το οποίο προσδιορίζεται 
µε βάση την εικοσιτετράωρη διαίρεση τού ηµερονυκτίου και περαιτέρω κατά 
λεπτά και δευτερόλεπτα και µετρείται µε τη βοήθεια των ενδείξεων τού 
ρολογιού, από το 1 ώς το 12 για κάθε µισό τής ηµέρας και από το 1 ώς το 24 
για ολόκληρο το ηµερονύκτιο: -Γι ~ είναι; -7.15 (β) (η ονοµαστική εν.) (ως 
χρονικός προσδιορισµός) για να δηλωθεί συγκεκριµένος χρόνος τού 
ηµερονυκτίου: στις δέκα η ~ ξεκίνησε να δουλεύει 5. (γενικότ.) ορισµένο τµήµα 
ή σηµείο τού ηµερονυκτίου (στο οποίο αναφέρεται κανείς): διασκέδασαν ώς τις 
πρώτες πρωινές ~ || είναι προχωρηµένη η ~, πέσε να κοιµηθείς || η δουλειά τού 
γιατρού δεν έχει ώρες || τις µικρές ~ (µετά τα µεσάνυχτα, τις νυχτερινές ώρες) 6. 
(συνεκδ.) το ρολόι: -Έχεις ~; -Όχι, δεν φορώ ποτέ ρολόι 7. το σύστηµα 
µετρήσεως τού χρόνου ανά ώρες (σηµ. 4α), όπως αυτό διαφοροποιείται κατά 
εποχή, χώρα κ.λπ.: ~ Ελλάδος | Γκρήνουιτς || χειµερινή | θερινή ~ || τοπική | 
επίσηµη ~ || πότε αλλάζει η ~; || αλλαγή ώρας 8. (ει-δικότ.) η χρονική στιγµή 
κατά την οποία συντελείται κάτι, κατά την οποία συνήθ. συµβαίνει κάτι ή η 
οποία θεωρείται καταλληλότερη για κάτι: ~ φαγητού | ύπνου | κοινής ησυχίας | 
εργασίας || κατά την ~ τής συνέλευσης προκλήθηκαν επεισόδια || η ~ τού 
µαθήµατος | τής αναχώρησης | τής ψηφοφορίας | τής προβολής | των 
διαφηµίσεων || ~ για ένα διάλειµµα | για πάρτι· ΦΡ. (α) πάνω στην ώρα για 
περιπτώσεις στις οποίες εµφανίζεται κάποιος ή συµβαίνει κάτι κατά τον χρόνο 
ακριβώς που γίνεται αναφορά σε αυτόν: - ήρθες, µόλις που ετοιµαζόµαστε να 
φάµε (β) από την ώρα που... (i) από τότε που...: ~ παντρεύτηκε, ξέκοψε από 
τους δικούς του || δεν θα 'ναι ούτε δέκα λεπτά ~ έφυγε! (ii) εφόσον: ~ 
αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός, πρέπει να σπουδάσεις υποκριτική || - κάνεις µια 
επιλογή, δέχεσαι και τις συνέπειες της (γ) για την ώρα επί τού παρόντος, 
προσωρινά: ~ δεν υπάρχει εισιτήριο, αλλά µπορώ να σας βάλω σε λίστα 
αναµονής || ~ δεν έχουµε άλλη εξέλιξη στη δίκη (δ) καλή ώρα σαν και τώρα ή 
σαν και το συγκεκριµένο πρόσωπο: ήταν ένα ωραίο παιδί, ~ σαν τον Αποστόλη 
|| πηγαίναµε στο χωριό, ~ όπως πηγαίνουµε και τώρα, όταν σε µια στροφή 
πετάχτηκε µπροστά µας ένα αγριογούρουνο (ε) καλή του ώρα να είναι (κάποιος) 
καλά- λέγεται όταν αναφέρουµε στον λόγο µας 
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κάποιον ο οποίος δεν παρίσταται: τότε µε βοήθησε ο µαστρο-Κώστας, 
- (στ) πριν τής ώρας µου (εσφαλµ. σύνταξη) | σου κ.λπ. | πριν την 
ώρα µου | σου κ.λπ. πριν από την ηλικία που θεωρείται κανονική ή 
επιθυµητή για (να συµβεί) κάτι: µ ' όλα αυτά που συνέβησαν, γέρασε 
ο άνθρωπος πριν τής ώρας του (ζ) την ίδια ώρα (i) ταυτοχρόνως: οι 
εξετάσεις διεξάγονται ~ σε όλα τα λύκεια τής χώρας (ii) (µτφ.) ενώ 
παράλληλα: σου κάνει τον φίλο ~ που σε θάβει πίσω από την πλάτη 
σου (η) ώρες-ώρες κάποιες φορές: ~ γίνεσαι πολύ γκρινιάρης || ~ τα 
χάνω µε την εξυπνάδα αυτού τού παιδιού (θ) µε ης ώρες (µου | σου 
κ.λπ.) αναλόγως τής διαθέσεως (µου | σου κ.λπ.): δεν τον βρίσκεις κι 
εύκολα, άλλοτε είναι καλός, άλλοτε φωνάζει, είναι ~ του δηλαδή (ι) 
(για φαγώσιµα) τής ώρας (i) πολύ φρέσκος: ψάρια ~ (ii) (κυρ. για κρε- 
ατικά) αυτός που ψήνεται, µαγειρεύεται λίγο προτού καταναλωθεί, 
σερβιριστεί (κατ' αντιδιαστολή προς τα έτοιµα µαγειρεµένα φαγητά): 
θα πάρετε κάτι µαγειρευτό ή προτιµάτε κάτι ~; (ια) (κάτι) δεν είναι 
τής ώρας (κάτι) δεν είναι τού παρόντος: ~ να συζητήσουµε για την 
αύξηση τού µισθού σου (ιβ) είναι ώρα να | για... είναι καιρός να / 
για...: ~ ξαναδούµε το πρόβληµα τής ανεργίας στις πραγµατικές του 
διαστάσεις || ~ πηγαίνουµε, καληνύχτα || ~ τάβλι· παίζουµε ένα; (ιγ) 
ήγγικεν η ώρα (ιδού ήγγικεν ή ώρα και ό υιός του άνθρωπου παρα- 
δίδοται εις χείρας αµαρτωλών, Κ.∆. Ματθ. 26,45) έφθασε ο καιρός, ο 
προκαθορισµένος χρόνος (για κάτι): η Ελλάδα πρέπει να πάρει τις 
κρίσιµες αποφάσεις για τα εθνικά µας θέµατα· - (ιδ) η ώρα η καλή 
ως ευχή προς µελλονύµφους (ιε) η κακιά (η) ώρα (ενν. φταίει) η κακή 
στιγµή, η περίσταση στην οποία κάποιος δεν ήλεγχε τον εαυτό του 
και άθελα του έπραξε κάτι κακό: ο δράστης είπε πως δεν ήθελε να 
σκοτώσει τον φίλο του, αλλά απλώς να του δείξει το πιστόλι του και 
απέδωσε τον φόνο στην κακιά ώρα (ιστ) τής κακιάς ώρας για κάτι 
που έχει κακή ποιότητα ΣΥΝ. τής συµφοράς, τής πυρκαγιάς (ιζ) όσα 
φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος βλ. λ. χρόνος (ιη) βρήκες 
την ώρα ειρων. προς κάποιον που κάνει ή λέει κάτι σε ακατάλληλη 
χρονική στιγµή 9. κάθε ξεχωριστή περίσταση ή συγκεκριµένη στιγµή 
τής ζωής (ανθρώπου ή συνόλου): ρούχο ευκολοφόρετο για όλες τις ~ 
|| ώρες θριάµβου ζει από χθες η Ελλάδα µετά τις νίκες των ολυµπιο 
νικών µας || έχουν περάσει µαζί πολλές δύσκολες ~ || οι - τής κρίσης 
Ι τής έντασης | τής χαλάρωσης | τής διασκέδασης/ τού απολογισµού- 
ΦΡ. ώρα ανάγκης δύσκολη στιγµή στη ζωή κάποιου: αποταµιεύει χρή 
µατα για µια - 10. ΕΚΚΛΗΣ. Ώρες (οι) οι τέσσερεις τακτές ηµερήσιες 
ακολουθίες που σήµερα ψάλλονται κυρ. στις µονές και αντιστοιχούν 
στις τέσσερεις βασικές ώρες τής ηµέρας: µεγάλες - (κατά την παρα 
µονή των Θεοφανίων, των Χριστουγέννων και τής Μ. Παρασκευής). 
— (υποκ.) ωρούλα κ. ωρίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ωρα < I.E. *yör-a «εποχή, έτος», πβ. λατ. hormis «εφετι-
νός» (< *ho-yör-(i)-nos), γοτθ. jer «έτος», αρχ. γερµ. jär (> γερµ. Jahr), 
αγγλ. year κ.ά. ∆άνειο από την Ελληνική αποτελεί το λατ. hora (> 
γαλλ. heure, ισπ. hora), που απαντά και εν συνθέσει (λ.χ. ισπ. ahora 
«τώρα» < λατ. ad horam). H λ. ώρα δήλωνε αρχικώς µια χρονική πε-
ρίοδο, η οποία επανεµφανίζεται περιοδικά (λ.χ. εποχή, ώρα τής ηµέ-
ρας), πολύ συχνά δε αναφέρθηκε και στην κατάλληλη εποχή, κατά 
την οποία συνήθως τελείται µια πράξη (λ.χ. γάµος, ύπνος, φαγητό, 
εργασία στους αγρούς κ.ά.), καθώς και στην άνθηση τής ζωής, τη νε-
ότητα και την οµορφιά (πβ. κ. ώρα-ϊος)]. 

ωραιόκοσµος (ο) (οικ.-ως φιλοφρόνηση) σύνολο ωραίων γυναικών ή 
γενικά οι γυναίκες: ο ~ τής παρέας µας έχει όρεξη για χορό! 

ωραιολογία (η) {ωραιολογιών} (συνήθ. στον πληθ.) το να λέει ή να 
γράφει κανείς ωραία και συνήθ. κενά περιεχοµένου λόγια: στην έκ-
θεση χρειάζονται ιδέες και επιχειρήµατα, όχι απλές ωραιολογίες. 

ωραιοπαθης, -ής, -ές {ωραιοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή), -ών} 1. (κακόσ.) 
αυτός που ασχολείται υπερβολικά µε την οµορφιά του και την επι-
δεικνύει ΣΥΝ. ναρκισσευόµενος 2. (σπάν.) αυτός που έχει πάθος για 
το ωραίο, αυτός που αγαπά το ωραίο. — ωραιοπάθεια (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < ωραίος + -παθής, από το θ. τού παθ. αορ. β' ε-παθ-ον (ρ. πά-
σχω)]. 

ωραιόπλουµος, -η, -ο κ. ωριόπλουµος αυτός που είναι πολύ όµορφα 
στολισµένος, κατ' επέκτ. όµορφος. [ΕΤΥΜ. < ωραίος + -πλουµος < 
πλουµί (βλ.λ.)]. 

ωραιοποιώ ρ. µετβ. {ωραιοποιείς... | ωραιοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} παρουσιάζω (κάτι) µε ωραίο τρόπο, αποφεύγοντας να ανα-
φέρω αρνητικές ή δυσάρεστες πτυχές του: σταµάτα να ωραιοποιείς 
αυτά που κάνει προσπαθώντας να τον δικαιολογήσεις || ~ µια κατά-
σταση | ένα γεγονός. — ωραιοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
embellir]. 

ωραίος, -α, -ο 1. αυτός που έχει ευχάριστη, αρεστή εµφάνιση, που 
αρέσει για τα χαρακτηριστικά του: ~ τοπίο | σπίτι | παιδί | λουλούδι || 
~ άνδρας | γυναίκα ΣΥΝ. καλλίγραµµος, (λόγ.) ευειδής, όµορφος, 
κοµψός· ΦΡ. ωραίο φύλο το γυναικείο φύλο 2. (γενικότ.) αυτός που εί-
ναι ευχάριστος στις αισθήσεις: ~ φωνή | άγγιγµα | γεύση | άρωµα 
ΣΥΝ. απαλός, γλυκός, φίνος 3. (γενικότ.) αυτός που είναι ευχάριστος, 
που προκαλεί ευχαρίστηση: ~ κουβέντα | παρέα || ~ αστείο | ανέκδο-
το 4. αυτός που προκαλεί τον θαυµασµό: ~ χειρονοµία | προσπάθεια 
|| ~ άνθρωπος η µάννα του, δυνατός, περήφανος και τρυφερός µαζί || 
~ παίκτης | ζωγράφος || (ειρων.) ~ φίλος! Με το που έφυγες, άρχισε να 
σε κουτσοµπολεύει 5. αυτός που προκαλεί ή συνοδεύεται από ευχά-
ριστα συναισθήµατα, ευχάριστες εµπειρίες- συναρπαστικός, ενδια-
φέρων: η εφηβεία είναι η πιο ~ ηλικία || «η Ιθάκη σ' έδωσε τ'~ ταξίδι» 
(Κ.Π. Καβάφης)· ΦΡ. το ωραίο είναι (ότι...) το ενδιαφέρον, το πε-
ρίεργο (συνήθ. το αστείο) είναι (ότι...): ~ από κατηγορούµενος στο τέ-
λος θα βγει και κατήγορος! 6. (για τον καιρό) αυτός που γίνεται ευ-
χάριστα αποδεκτός: -µέρα (ηλιόλουστη, ζεστή) || ~ σούρουπο µε ανά- 

λαφρο αεράκι 7. ωραίο (το) η ιδιότητα τού αισθητικώς άρτιου, οτι-
δήποτε προκαλεί ευχαρίστηση, αισθητική απόλαυση: οι εραστές τού 
~ II στη ζωή του υπήρξε λάτρης τού ~ ΣΥΝ. κάλλος, οµορφιά, ωραιό-
τητα 8. ωραίος (ο), ωραία (η) πρόσωπο µε όµορφα χαρακτηριστικά, 
που διαφοροποιείται µέσα σε ένα σύνολο λόγω τής εµφάνισης του: η 
Μαρία είναι η ~ τής τάξης ΣΥΝ. (για άνδρες) γόης, οµορφάντρας, 
οµορφόπαιδο, κούκλος, Αδωνις, Απόλλων, καλλονός, (για γυναίκες) 
γόησσα, καλλονή, κούκλα, νεράιδα, σειρήνα, Αφροδίτη. — ωραία 
επίρρ., ωραιότητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγώρι, δίκιο, όµορφος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ωραίος, αρχική σηµ. «αυτός που εµφανίζεται ή συµ-
βαίνει την κατάλληλη ώρα», < ώρα (βλ.λ.) + -ιος (πβ. κ. αρχή | 
αρχαίος)}. 

ωράριο (το) (ωραρί-ου | -ων} 1. το σύνολο των ωρών εργασίας σε 
υπηρεσία, εργοστάσιο ή κατάστηµα: κανονικό | µειωµένο | ελεύθερο 
| διακεκοµµένο | σπαστό (µη συνεχές) | συνεχές | εναλλασσόµενο ~ 2. 
κάθε πίνακας στον οποίο αναγράφονται οι ώρες εργασίας ή λειτουρ-
γίας (καταστήµατος, επιχείρησης, γραφείου, εργοστασίου, σχολείου 
κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. horaire < 
λατ. horarium < hora < αρχ. ώρα]. 

ωράριο2 (το) → οράριο 
ωρέ επιφών. (παλαιότ.-διαλεκτ.) ως προσφώνηση προσώπων.    ✈  

ΣΧΟΛΙΟ λ. βρε. [ΕΤΥΜ < µωρέ, κλητ. τού επιθ. µωρός (πβ. βρε, µπρε, 
µωρέ, ρε)]. 

ωριαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που διαρκεί µία ώρα: ~ διαγώνισµα | 
συνάντηση | συνοµιλία | διαδροµή 2. αυτός που σχετίζεται µε χρονι-
κή διάρκεια µίας ώρας: ~ αµοιβή 3. αυτός που επαναλαµβάνεται ή 
γίνεται κάθε µία ώρα: ~ αναχωρήσεις. — ωριαία επίρρ. 

Ωριγένης (ο) {-η κ. -ους} εκκλησιαστικός συγγραφέας από την Αλε-
ξάνδρεια (185-254)· θεωρείται ο πατέρας τής θεολογικής επιστήµης. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < Ώρι- (από το θ. τού ον. Ώριων, βλ.λ.) + -γένης 
< γένος]. 

ωριλά (ο) συντετµηµένος τ. τού ω[το]ρι[νο]λα[ρυγγολόγος]. 
ωριµάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {ωρίµασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 

(µτφ.) κάνω (κάτι/κάποιον) να ωριµάσει: τον ωρίµασαν οι δυσκολίες 
τής ζωής ♦ (αµετβ.) 2. (για καρπούς) γίνοµαι ώριµος: ωρίµασαν τα 
στάχυα || τα µήλα δεν έχουν ωριµάσει ακόµα, είναι άγουρα ΣΥΝ. µε-
στώνω 3. (µτφ. για πρόσ.) (α) φθάνω στην ακµή τής ηλικίας µου, γί-
νοµαι ενήλικος: ο γυιος του ωρίµασε- έγινε πια άντρας (β) αποκτώ 
την ικανότητα να κρίνω και να αποφασίζω µε υπευθυνότητα, γίνο-
µαι ψυχικά και πνευµατικά ώριµος: παρότι κοντεύει τα τριάντα, δεν 
έχει ωριµάσει ακόµα- εξακολουθεί να αντιδρά σαν παιδί 4. (µτφ. για 
πράγµατα) (α) είµαι κατάλληλος: δεν ωρίµασαν ακόµα οι συνθήκες 
για την επανάσταση (β) ολοκληρώνοµαι, φθάνω σε σηµείο ολοκλή-
ρωσης: δεν έχει ωριµάσει ακόµα η επιστηµονική του σκέψη || έχει 
ωριµάσει µέσα του η ιδέα τού γάµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. 

ωρίµαση [1796] κ. (εσφαλµ.) ωρίµανση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. 
πληθ.) 1. (α) η ολοκλήρωση τής ανάπτυξης: η ~ των φρούτων (β) η κα-
τάκτηση τής ωριµότητας: (µτφ.) η (πνευµατική) ~ ενός ανθρώπου θα 
πρέπει να συµπίπτει µε το τέλος τής εφηβείας του || πρώιµη | διανοη-
τική | καλλιτεχνική (ενός καλλιτέχνη, όταν κατακτά το προσωπικό 
του ύφος) | συναισθηµατική ~ (βλ. κ. λ. ωριµότητα) 2. (ειδικότ.) το σύ-
νολο των βιοχηµικών και µορφολογικών µεταβολών που υφίσταται 
ένα φυτικό όργανο, ωσότου ωριµάσει. Επίσης ωρίµασµα (το). 

ωρίµαση ή ωρίµανση; ωρίµαση - ωριµότητα. Συχνά χρησιµοποιεί-
ται ο τ. ωρίµανση αντί τού κανονικού τ. ωρίµαση, που επιβάλλει η 
παραγωγή τής λ. από ρήµα σε -άζω, το ωριµάζω. Ήτοι: ωριµάζω -
ωρίµαση, όπως εκφράζω - έκφραση, εξετάζω - εξέταση, εκγυµνάζω 
- εκγύµναση, εστιάζω - εστίαση, εκδικάζω - εκδίκαση, παρουσιάζω 
- παρουσίαση, επιβιβάζω - επιβίβαση κ.τ.ό. Για να έχουµε 
ουσιαστικό σε -ανση (*ωρίµανση λ.χ.), πρέπει να έχουµε ρήµα σε 
-αίνω: σηµαίνω - σήµανση, θερµαίνω - θέρµανση, λιπαίνω - λί-
πανση, ρυπαίνω ~ ρύπανση, ξηραίνω - ξήρανση, υφαίνω - ύφανση, 
λειαίνω - λείανση κ.τ.ό. Αλλά ρήµα *ωριµαίνω δεν υπάρχει! Αρα 
ωρίµαση και όχι ωρίµανση. 
Το ωρίµαση διαφέρει επίσης από το ωριµότητα. Το ωρίµαση δηλώ-
νει την κατάσταση που έρχεται ως αποτέλεσµα τού ωριµάζω, ενώ 
το ωριµότητα δηλώνει την ιδιότητα, ό,τι χαρακτηρίζει τον ώριµο, 
από όπου και παράγεται. Αρα ωριµάζω - ωρίµαση (κατάσταση), 
ώριµος - ωριµότητα (ιδιότητα): Η ωρίµαση των καρπών απαιτεί 
ορισµένο χρόνο - Μας έκανε εντύπωση η ωριµότητα τής σκέψης 
του σε τόσο µικρή ηλικία. 

ωρίµασµα (το) → ωρίµαση 
ώριµος, -η, -ο 1. (για καρπούς) αυτός που έχει αναπτυχθεί τόσο, ώστε 

να είναι έτοιµος να κοπεί και να καταναλωθεί: ~ φρούτα ΣΥΝ. µε-
στωµένος, γινωµένος, (λαϊκ.) γουρµασµένος ANT. άγουρος, αγίνωτος 
2. (απόστηµα) που είναι έτοιµο να σπάσει και να βγει το πύον που 
εµπεριέχει 3. (µτφ. για πρόσ.) (α) ενήλικος, αυτός που έχει ολοκλη-
ρωµένη ψυχοσωµατική ανάπτυξη, που µπορεί να αναπαραχθεί, κατ' 
αντιδιαστολή προς τον νεαρό και τον ηλικιωµένο: - άντρας | γυναίκα 
ΑΝΤ. ανήλικος (β) υπεύθυνος, αυτός που έχει ολοκληρώσει τη συ-
ναισθηµατική και πνευµατική του ανάπτυξη, ώστε να µπορεί να επι-
λέγει υπεύθυνα και ανεξάρτητα µε δικά του κριτήρια: δεν είναι αρ-
κετά ~, για να κάνει σοβαρή σχέση || είναι πια ~ να αποφασίσει τι θέ-
λει! ΣΥΝ. έµπειρος, (εκφραστ.) ψηµένος ΑΝΤ. ανώριµος 4. (µτφ.) αυτός 
που έχει εξελιχθεί αρκετά, που προκύπτει ως αποτέλεσµα µακράς 
και ολοκληρωµένης διαδικασίας ή επεξεργασίας: η µείωση των ωρών 
εργασίας είναι πλέον ~ αίτηµα τής εποχής µας || οι συνθήκες είναι 
ώριµες για την επίλυση τού προβλήµατος || ο ρόλος τού κράτους εί- 
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ναι σηµαντικός, τόσο στην αρχή όσο και στα πιο ~ στάδια ανάπτυξης αυτών των 
περιοχών || οι ~ αγορές τής ∆. Ευρώπης- ΦΡ. ώριµη σκέψη (i) η ολοκληρωµένα 
επεξεργασµένη σκέψη | άποψη (που διατυπώνει κανείς): όσα υποστήριξε τα 
εξέθεσε ως προϊόν ώριµης σκέψης || έπειτα από - (λόγ. κατόπιν ωρίµου 
σκέψεως) (ii) η ικανότητα τής εις βάθος σκέψης, η βαθιά σκέψη: τον λόγο του 
χαρακτηρίζει η ~ και η σύνεση 5. (µτφ.) αυτός που έχει κατασταλαγµένα πλέον 
χαρακτηριστικά, που µαρτυρεί την κατάληξη µιας δηµιουργικής αναζήτησης: 
η - περίοδος τής ποίησης του || αυτός ο πίνακας είναι ένα από τα ~ έργα του 6. 
(µτφ.) αυτός που αφορά σε ενηλίκους (κατ' αντιδιαστολή προς τους ανηλίκους 
ή τους ηλικιωµένους): η ~ ηλικία || από ~ ανθρώπους έχει κανείς µεγαλύτερες 
απαιτήσεις. — ώριµα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγώρι, ωρίµαση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ώριµος < ώρα + παραγ. επίθηµα -ιµος, πβ. κ. νόστ-ιµος. Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι η λ. είχε αρχικώς την ίδια σηµ. µε το αρχ. επίθ. ωραίος, 
δηλώνοντας αυτόν που συµβαίνει την κατάλληλη ώρα ή εποχή, ενώ στη µτγν. 
γλώσσα προσδιόριζε επίσης γυναίκες έτοιµες για γάµο. Στη σηµερινή µτφ. 
σηµ. συνέβαλε και το συνώνυµο γαλλ. mûr]. 

ωριµότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού ωρίµου, η κατάσταση 
αυτού που έχει ολοκληρωµένη ανάπτυξη, που έχει πλήρως ανεπτυγµένα τα 
χαρακτηριστικά του: ηθική | συναισθηµατική | ψυχική | σωµατική ~ || µε το 
τελευταίο του έργο κατακτά πλέον την εκφραστική του-2.(µτφ.) (α) η 
πνευµατική συγκρότηση: παρά το νεα-ρόν τής ηλικίας του, έχει µεγάλη ~ || η ~ 
τής σκέψης | τού λόγου κάποιου (β) σύνολο στοιχείων (σοβαρότητα, 
υπευθυνότητα, επιδεξιότητα) που χαρακτηρίζουν κάποιον στις ενέργειες του: 
επέδειξε µεγάλη ~ στον τρόπο µε τον οποίο χειρίστηκε το θέµα 3. (µτφ.) η 
ολοκληρωµένη ψυχοσωµατική ανάπτυξη, το να έχει ολοκληρωθεί κάποιος 
βιολογικά και ψυχοπνευµατικά (να έχει κατασταλάξει στις απόψεις του, να 
ξέρει τι θέλει, πώς να συµπεριφέρεται, να έχει αποκτήσει πείρα ζωής κ.λπ.): 
τα χρόνια τής ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. 

ωριόπλουµος, -η, -ο -+ ωραιόπλουµος 
ώριος, -ια, -ιο κ. ωριός, -ιά, -ιό (λαϊκ.-λογοτ.) ωραίος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ωραίος, 

µε µετακίνηση τού τόνου και συνίζηση, πβ. κ. ακέραιος - ακέριος, ίσως και µε 
την επίδρ. τού συνθέτου παν-ώριος]. 

Ωριων (ο) (Ωρίων-ος, -α) 1. ΜΥΘΟΛ. περίφηµος κυνηγός, γνωστός για την 
οµορφιά και το παράστηµα του, ο οποίος µεταµορφώθηκε σε αστερισµό από 
τον ∆ία · 2. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής αστερισµός τού Ν. Ηµισφαιρίου, από τους 
πιο εκτεταµένους τής ουράνιας σφαίρας. Επίσης Ωρίωνας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., ίσως συνδ. µε το ουσ. ώρα «φροντίδα, µέριµνα» (βλ. λ. -ωρός)]. 

Ω.P.A. (ο) (προφέρεται ωριλά) ωτο)ρ)ρινολαρυγγολόγος. 
ωροδείκτης (ο) [1761] {ωροδεικτών} η βελόνα τού ρολογιού που δείχνει τις 

ώρες^ (πβ. λ. λεπτοδείκτης). 
ωρολογιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το ρολόι 2. αυτός που έχει 

καταρτιστεί κατά ώρες 3. αυτός που λειτουργεί µε µηχανισµό ρολογιού: ~ 
βόµβα. Επίσης ωρολογικός [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορο-λογιακός. 

ωρολόγιο (το) {ωρολογί-ου | -ων} 1. (λόγ.) το ρολόι · 2. (συνεκδ.) ο πίνακας 
στον οποίο καταγράφονται οι ώρες εργασίας ή λειτουργίας λ.χ. µιας 
υπηρεσίας · 3. ΕΚΚΛΗΣ. εκκλησιαστικό βιβλίο, το οποίο περιλαµβάνει την 
Ακολουθία των Ωρών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορολογιακός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ώρολόγιον 
(λ. που χρησιµοποιήθηκε αρχικώς για να δηλώσει ένα ηλιακό ρολόι 
κατασκευασµένο από τον Αναξιµένη) < ώρα + -λόγιονκ λόγος. Η σηµ. 3 είναι 
µεσν.]. 

ωρολόνιος, -α, -ο µόνο στη ΦΡ. ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων ο πίνακας 
που δείχνει τις διδακτικές ώρες ανά σχολικό µάθηµα, τµήµα, ηµέρα και ώρα. 

ωρολογοθήκη (η) [1882] {ωρολογοθηκών} η θήκη τού ρολογιού (βλ.λ.). 
ωρολογοποιείο (το) [1856] 1. το εργοστάσιο κατασκευής ρολογιών 2. το 

εργαστήριο τού ωρολογοποιού, όπου επιδιορθώνονται ρολόγια. 
ωρολογοποιία (η) [1856] {χωρ. πληθ.} η βιοµηχανία ή η τέχνη κατασκευής 

ρολογιών. 
ωρολογοποιός (ο/η) [1856] τεχνίτης ειδικευµένος στην κατασκευή ή 

επιδιόρθωση ρολογιών. 
ωροµίσθιο (το) [ωροµισθί-ου | -ων} η αµοιβή εργαζοµένου για εργασία µίας 

ώρας (πβ. κ. λ. ηµεροµίσθιο). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. hourly rate]. 
ωροµίσθιος, -α, -ο 1. (εργαζόµενος) που αµείβεται ανάλογα µε τις ώρες 

εργασίας του και όχι λ.χ. µε τακτικό µισθό: ~ καθηγητής || όταν είσαι ~, δεν 
πληρώνεσαι τις αργίες 2. ωροµίσθιο (το) βλ.λ. 

-ωρός περιορισµένης χρήσεως παραγωγικό επίθηµα, που δηλώνει αυτόν που 
φροντίζει για κάτι: θυρ-ωρός, ακται-ωρός. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. ώρα «φροντίδα, µέριµνα» και 
απαντά σε µικρό αριθµό συνθέτων (λ.χ. θυρ-ωρός, άκται-ωρός κ.ά.). Το αρχ. 
ώρα < *Εώρα < *wör-, µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. *wer- | *wor-, για το οποίο 
βλ. λ. ορώ]. 

-ωρος, -η, -ο λεξικό επίθηµα που δηλώνει διάρκεια συγκεκριµένου αριθµού 
ωρών: δίωρη διακοπή ρεύµατος || σαρανταοκτάωρος αποκλεισµός || (το ουδ. ως 
ουσ.) δουλεύει οκτάωρο. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής 
(πβ. µτγν. πολύωρος, δί-ωρος), που προέρχεται από το αρχ. ώρα]. 

ωροσκοπία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η πρόβλεψη τού µέλλοντος κάποιου µε 
βάση το ωροσκόπιο του. — ωροσκοπικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ωροσκόπιο (το) [µτγν.] {ωροσκοπί-ου | -ων} διάγραµµα τού ουρανού, που 
δείχνει τις θέσεις τού Ηλίου, τής Σελήνης και των πλανητών σε ορισµένη 
χρονική στιγµή (λ.χ. τής γεννήσεως τού ατόµου) και χρη- 

σιµοποιείται από τους αστρολόγους για άντληση πληροφοριών, που 
πιστεύουν ότι δηλώνουν το µέλλον των ανθρώπων. 

ωροσκόπος (ο) 1. (παλαιότ.) αστρολόγος που προλέγει το µέλλον κάποιου 2. 
συντελεστής τού ωροσκοπίου κάθε προσώπου ξεχωριστά, που σχετίζεται µε 
την ακριβή ώρα και τοποθεσία γεννήσεως ενός προσώπου: είναι Κριός µε ~ 
Ζυγό. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ωροσκόπος < ώρα + σκοπός (βλ.λ.)]. 

-ώροφος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό ορόφων: 
πολυώροφο κτήριο || τριώροφη µονοκατοικία || (το ουδ. ως ουσ.) ζει σε ένα 
διώροφο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΎΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. τρι-ώροφος, µτγν. δι-
ώροφος), που προέρχεται από το ουσ. όροφος µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει]. 

ωρύοµαι ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (για ζώα) βγάζω άγρια φωνή, 
ουρλιάζω 2. (µτφ. για πρόσ.) φωνάζω άγρια και δυνατά: ο διευθυντής ωρυόταν 
για τα λάθη των υπαλλήλων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ώ-ρύ-οµαι < ώ- προθεµ. + θ. -ρυ-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*(3)reu- «ουρλιάζω», πβ. σανσκρ. râuti | ruvati, λατ. rumor «ψίθυρος, φήµη» 
(> γαλλ. rumeur, ισπ. rumor), λιθ. rükti «ουρλιάζω» κ.ά. Οµόρρ. ε-ρεύγ-οµαι 
«εµώ, ρεύοµαι» (βλ.λ.), ορυµαγδός (< *ό-ρυγ-αδ-µός, βλ.λ.), που 
παρουσιάζουν προθεµ. φωνήεντα έ- και ό- αντιστοίχως]. 

ως επίρρ. 1. (αναφορ.) καθώς, όπως: ~ συνήθως, παραπονιέται- ΦΡ. (α) ως 
είθισται όπως συνηθίζεται: η γιορτή άρχισε ~ µε τον πανηγυρικό τής ηµέρας (β) 
ως εκ τούτου για τον λόγο αυτόν: τους προειδοποίησε εγκαίρως για τον 
κίνδυνο που διατρέχουν ~, δεν φέρει καµιά ευθύνη (γ) ως ακολούθως όπως 
ακολουθεί, όπως έπεται: η ανακοίνωση έχει ~ (δ) ως εξής βλ. λ. εξής (ε) ως 
έχει βλ. λ. έχω (στ) ως εκ περισσού (λατ. ex abundandi) επιπροσθέτως, χωρίς 
να υπάρχει ανάγκη (ζ) ως µη ώφελε βλ. λ. οφείλω (η) ως προς σχετικά µε: ~ 
το ερώτηµα που θέσατε, θα σας απαντήσουµε γραπτώς αύριο 2. (τροπ.) δηλώνει 
ιδιότητα τού υποκειµένου ή τού αντικειµένου: µίλησε ~ αντιπρόσωπος τους || 
τον προσέλαβαν ~ προϊστάµενο πωλήσεων || κατέθεσε στον ανακριτή ~ 
αυτόπτης µάρτυς || τον συµβουλεύονται συχνά ~ ειδικό σε θέµατα εξωτερικής 
πολιτικής. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ώς | ώ (δωρ.) < I.E. *jô-, τ. οργανικής πτώσεως τού θ. *jo-τής 
αναφ. αντων. ό'ς - ή - δ (βλ.λ.) µε επιρρ. κατάλ. -ς. Εµφανίζεται επίσης στα 
ώσ-τε, ώσ-περ, ώσ-εί κ.ά.]. 

ως - σαν. Οι δύο λέξεις διαφέρουν στους προσεκτικούς χρήστες τής 
Ελληνικής. Το ως δηλώνει ιδιότητα ή χαρακτηριστικό που ο οµιλητής 
πιστεύει ότι αληθεύει: Εργάζεται ως ιατρικός επισκέπτης - Μίλησε για το 
θέµα ως ειδικός περιβαλλοντολόγος - Τον προσέλαβαν ως σύµβουλο τού 
υπουργού. Το σαν, αντιθέτως, χρησιµεύει για παροµοίωση ή ιδιότητα που ο 
οµιλητής θεωρεί ή εµφανίζει ως ψευδή ή αναληθή: 7ρώει σαν λύκος - Ο 
σκύλος µας καταλαβαίνει σαν άνθρωπος - Τρέχει σαν ραλίστας - Μιλάει σαν 
ειδικός, ενώ δεν γνωρίζει το θέµα (σαν να ήταν, που δεν είναι). Από 
8σφαλµένη αντίληψη ότι το σαν είναι τύπος τής δηµοτικής και το ως τής 
καθαρεύουσας, ορισµένοι οµιλητές χρησιµοποιούν το σαν αντί τού ως σε 
όλες τις περιπτώσεις: Εργάζεται σαν ιατρικός επισκέπτης - Μίλησε για το 
θέµα σαν ειδικός. Αυτή η χρήση τού σαν οδηγεί σε παρανοήσεις, αφού το 
Μίλησε... σαν ειδικός µπορεί να εκληφθεί «σαν να ήταν ειδικός» (ενν. ενώ 
δεν είναι)! Γι' αυτό είναι χρήσιµο να τηρείται η σηµασιολογική διάκριση 
στη γλώσσα, που επιτυγχάνεται αντιστοίχως µε τη χρήση τού ως και τού 
σαν, πράγµα που ακολουθήθηκε και από τους γνωστότερους και 
καλύτερους χειριστές τής δηµοτικής. 

ώς πρόθ. → έως 
ωσάν επίρρ. κ. σύνδ.· (παλαιότ.-λογοτ.) σαν, σαν να, σάµπως: χοροπηδούσε 

πάνω-κάτω ~ κατσίκι || ~ τον είδε να 'ρχεται, άνοιξε η καρδιά του. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ωσάν < σύνδ. ώς + άν]. 

ωσαννά επιφών δόξα σοι (πβ. ωσαννά- ευλογηµένος ό ερχόµενος εν ονόµατι 
Κυρίου, Κ.∆. Μάρκ. 11,9). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ωσαννά < εβρ. hôSi'ah nnâ «σώσε (µας), προσευχόµαστε»]. 

ωσαύτως επίρρ. 1. (λόγ.) κατά παρόµοιο τρόπο, το ίδιο, οµοίως: ο πολιτικός 
αυτός κινήθηκε πάντα µέσα στο πλαίσιο των αρχών τού φιλελευθερισµού- ~ και 
οι διάδοχοι του 2. (συνεκδ.) επιπροσθέτως, επίσης: υποστηρίχθηκε ότι οι δύο 
χώρες πρέπει να βρουν τρόπους συνεργασίας µεταξύ τους- ~ υποστηρίχθηκε ότι 
αυτή που πρέπει να κάνει το πρώτο βήµα είναι η Τουρκία. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
ωσαύτως < ώς + αΰτως «έτσι», επιρρ. τ. τού αυτός]. 

ωσεί επίρρ. (λόγ.) σαν, κατά τον ίδιο τρόπο· ΦΡ. ωσε'ι παρών (ώσεί παρών) 
όπως ακριβώς αν ήταν παρών, σαν να ήταν παρών: κατά την ψηφοφορία 
ζήτησε να καταµετρηθεί στις θετικές ψήφους ~ || «στη µισοάδεια αίθουσα, όπου 
τα κοµµατικά στελέχη συζητούσαν για τη νεολαία, η νεολαία ήταν ωσεί 
παρούσα: ήταν αισθητή η απουσία των νεολαίων» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. ώσεί 
< ώς ει]. 

ώση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η ώθηση (σηµ. 2) 2. (γενικότ.) η κίνηση 
προς τα εµπρός 3. ΦΥΣΙΟΛ. νευρική ώση µεταβολή βραχείας διάρκειας τής 
ηλεκτρικής τάσης µιας ίνας µε µεταφορά ιόντων στην κυτταρική της 
µεµβράνη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ώσις (αντί τού αναµενόµενου *ώσ-τις) < θ. ώσ- (πβ. µέλλ. 
ώσ-ω) τού ρ. ώθώ (βλ.λ.)]. 

-ωση παραγωγικό επίθηµα που δηλώνει: 1. ασθένειες και παθήσεις, ιδίως σε 
ιατρικούς όρους, π.χ. θρόµβ-ωση, κίρρ-ωση, σκολί-ωση 2. τέ- 
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χνικούς όρους, δηλαδή αφαίρεση ή επικάλυψη µε ό,τι δηλώνει το 
αντίστοιχο ρήµα: γαλβάν-ωση, αφαλάτ-ωση, επιχρύσ-ωση. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. -ωσις < -ώ (-όω) (λ.χ. τύφλωσις < τυφλώ (-όω) < τυφλός, κάκωσις < 
κακώ (-όω) < κακός). Το επίθηµα πέρασε µέσω τού λατ. -osis σε 
ιατρ. όρους αρκετών γλωσσών, λ.χ. αγγλ. tubercul-osis «φυµατίωση», 
γαλλ. psych-ose κ.ά.]. 

-ωση: δήλωση παθήσεων | ασθενειών. Το παραγωγικό επίθηµα -ώ-
ση (< -ωσις) χρησιµοποιήθηκε ήδη στην Αρχαία για τον σχηµατι-
σµό ουσιαστικών που δήλωναν ασθένειες (θρόµβωσις στον ∆ιο-
σκουρίδη, άνκύλωσις στον Γαληνό, τύφλωσις στον Ιπποκράτη). Τα 
ουσιαστικά αυτά είναι παράγωγα ρηµάτων ή απευθείας σχηµατι-
σµοί σε -ωση, που χρησιµοποιήθηκαν πολύ στη διεθνή ιατρική ο-
ρολογία (τύπος: tuberculosis). Χρησιµοποιήθηκαν επίσης γενικότε-
ρα από τους ξένους στην ορολογία των θετικών επιστηµών (πβ. 
osmosis = ώσµωση και endosmosis, exosmosis). Παραδείγµατα πα-
ραγώγων σε -ωση, δηλωτικών ιατρικής ορολογίας: αβιταµίνωση, α-
ποβιταµίνωση, αγγειοστένωση, άµβλωση, αντιβίωση, αµοιβάδωση, 
απονεύρωση, απογόµφωση, αποστέωση, αµαύρωση, αγκύλωση, α-
δένωση, αιµάτωση, αρτηριοστένωση, αορτοστένωση, αποτοξίνωση, 
αφίδρωση, αφυδάτωση, βακίλωση, γόµφωση, γαγγραίνωση, γλαύ-
κωση, δερµάτωση, δοθιήνωση, εφίδρωση, εξίδρωση, έλκωση, εξό-
γκωση, εξέλκωση, έκτρωση, ηπάτωση, ίωση, ίδρωση, καρκίνωση, 
κόλπωση, κάρωση, κάκωση, κυάνωση, κένωση, κίρρωση, καρκινω-
µάτωση, λειχήνωση, λόρδωση, λίπωση, µελάνωση, µυκήτωση, νεύ-
ρωση, νάρκωση, οστέωση, οστεοπόρωση, πύωση, στένωση, σκλή-
ρωση, σκολίωση, σκελέτωση, σπειροχαίτωση, στόµωση, σπονδύλω-
ση, τοξίνωση, τύφλωση, τυµπάνωση, τύλωση, φυµατίωση, χαλάρω-
ση, ψιττάκωση, ψύχωση. 

Ωσηέ (ο) Π.∆. προφήτης και συγγραφέας τού οµώνυµου βιβλίου τής 
Π.∆., ο οποίος έζησε τον 8ο αι. π.Χ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. HoSeâ 
«σωτηρία, διάσωση»]. 

ωσµογράφος (ο) το ωσµοµετρο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ώσµός (< αρχ. ωθώ) + -γράφος < γράφω]. 

ωσµοµετρια (η) ΧΗΜ. τεχνική προσδιορισµού των µοριακών βαρών 
µέσω τής µετρήσεως ωσµωτικών πιέσεων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. osmométrie]. 

ωσµοµετρο (το) {ωσµοµέτρ-ου | -ων} ΧΗΜ. διάταξη για τη µέτρηση 
τής ωσµωτικής πίεσης ανάµεσα σε ένα διάλυµα και στον αντίστοιχο 
διαλύτη, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισµό των µοριακών βαρών 
των συστατικών τού διαλύµατος: δυναµικό | στατικό ~ ΣΥΝ. ωσµο-
γράφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. osmomètre]. 

ωσµοσκόπιο (το) {ωσµοσκοπί-ου | -ων} ΧΗΜ. (σπάν.) το ωσµοµετρο 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ώσµός (< αρχ. ώθώ) + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ 
προσεκτικά, εξετάζω», πβ. κ. τηλεσκόπιο]. 

ώσµωση (η) [1889] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΧΗΜ. η αυτό-
µατη διέλευση ή διάχυση νερού ή άλλου διαλύτη από αραιό διάλυµα 
προς πυκνό διάλυµα µέσω ηµιπερατής µεµβράνης 2. (µτφ.) η αλ-
ληλεπίδραση, η διάχυση στοιχείων µέσα σε άλλα: η ελεύθερη διατύ-
πωση και διακίνηση απόψεων και ιδεών επιτρέπει τη δηµιουργική ~ 
και ανάπτυξη καλλιτεχνικών ρευµάτων και τάσεων || «η ετερόκλιτη ~ 
στην κοσµόπολη τού Χονγκ-Κονγκ» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. osmosis, που αποσπάστηκε από το συνθ. end-
osmosis < ένδ(ον) + µτγν. ώσµός (< θ. ώσ-, µέλλ. ώσω τού αρχ. ώθώ) 
+ παραγ. επίθηµα -ωση]. 

ωσµωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ώσµωση: ~ φαινό-
µενο 2. ΧΗΜ. ωσµωτική πίεση η διαφορά πιέσεως µεταξύ δύο διαµε-
ρισµάτων που περιέχουν διαλύµατα διαφορετικών συγκεντρώσεων 
τής ίδιας ουσίας στον ίδιο διαλύτη και τα οποία διαχωρίζονται από 
ηµιπερατή µεµβράνη, µέσω τής οποίας διέρχονται µόνο τα µόρια τού 
διαλύτη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. osmotic (βλ. κ. 
ώσµωση)]. 

ωσότου χρον. σύνδ.· έως ότου, ώσπου: περίµενε ~ γυρίσω ΣΥΝ. µέχρις 
ότου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. έως ότου]. 

ώσπερ επίρρ. (αρχαιοπρ.) όπως ακριβώς: οµιλούσε µε στόµφο ~ ρή-
τωρ αγορεύων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ώσπερ < ώς περ < ώς (βλ.λ.) + -περ 
(βλ.λ.)]. 

ώσπου χρον. σύνδ.· έως ότου, ωσότου, µέχρι: ~ να 'ρθει από το αερο-
δρόµιο, προλαβαίνεις να µαζέψεις το σπίτι || ~ να του µιλήσω, είχε 
εξαφανιστεί || ήταν άνεργος, ~ τον προσέλαβαν στο γραφείο ταξιδιών. 
\ETYM. < µεσν. ώσπου < ώς + πού]. 

ώστε σύνδ. κ. επίρρ. 1. (ως συµπερασµατικός σύνδ.) για να, έτσι που 
να: φρόντισε έτσι, ~ όλα να τακτοποιηθούν 2. δηλώνει συνέπεια, απο-
τέλεσµα και χρησιµοποιείται ως ανταπόδοση τού τόσος | τόσο: ήπιε 
τόσο πολύ, ~ µέθυσε || έτρεχε µε υπερβολική ταχύτητα, ~ δεν είδε το 
εµπόδιο 3. (ως επίρρ. στην αρχή τής πρότασης) εποµένως, συνεπώς: ~ 
έτσι συνέβησαν τα πράγµατα! || ~ θα 'ρθεις κι εσύ στη γιορτή! 
[ΕΤΥΜ.) < αρχ. ώστε < ώς (βλ.λ.) + τε (βλ.λ.)]. 

ωστικός, -ή, -ό αυτός που συντελεί στην ώθηση: ~ δύναµη- ΦΡ. ωστι-
κό κύµα κύµα αυξηµένης πίεσης τού αέρα που διαδίδεται µε πολύ 
µεγάλη ταχύτητα από το κέντρο τής έκρηξης προς την περιφέρεια: 
έγινε µια ισχυρή έκρηξη και όλοι έπεσαν κάτω από το ~ κύµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *ώσ-τός (ρ. επίθ.) < θ. ώσ- (πβ. µέλλ. ώσ-ω) τού ρ. ώθώ]. 

ωστόσο αντιθετικός σύνδ.· όµως, παρ' όλα αυτά, εντούτοις: χιόνιζε, -
βγήκαµε έξω || τα πράγµατα πάνε καλά- ~, κανείς δεν ξέρει τι µπορεί 
να συµβεί από τη µία στιγµή στην άλλη. 

[ΕΤΥΜ. < ως + τόσο]. 
ωτακουστής (ο) [αρχ.] (λόγ.) πρόσωπο που κρυφακούει. 
ωτακουστικός, -ή, -ό αυτός που ενισχύει την ακοή: ~ όργανα. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. otacoustique]. 
ωτακουστώ ρ. αµετβ. {ωτακουστείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 

(λόγ.) κρυφακούω. 
ωταλγία (η) {ωταλγιών} ΙΑΤΡ. πόνος τού αφτιού. — ωταλγικός, -ή, -ό 

[µτγν-.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ώταλγώ (-έω) < ώτ(ο)- + -αλγώ < άλγος]. 
ωτασπίδα (η) → ωτοασπίδα 
ωτεΥχύτης (ο) [µτγν.] {ωτεγχυτών} σύριγγα ή κλυστήρας που χρη-

σιµοποιείται για την πλύση τού εσωτερικού των αφτιών. 
ωτιαίος, -α, -ο ΑΝΑΤ. 1. ωτικός (βλ.λ.) 2. ωτιαία σάλπιγγα η ευσταχια-

νή σάλπιγγα. 
ωτικός, -ή, -ό [µτγν.] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το αφτί: ~ γάγ-

γλιο ΣΥΝ. ωτιαίος. 
ωτίτης (ο) {ωτιτών} το µικρό δάχτυλο τού χεριού ΣΥΝ. µικρός. 

[ΕΤΎΜ. < αρχ. ους, ώτός «αφτί» + παραγ. επίθηµα -ίτης]. 
ωτίτιδα (η) [1873] ΙΑΤΡ. η οξεία ή χρόνια φλεγµονή τού αφτιού ή τµή-

µατος του: εξωτερική | µέση ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. otite]. 

ωτο- Κ. ωτό- κ. ωτ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται 
µε το αφτί, λ.χ. ωτο-ασπίδα, ωτ-αλγία, ωτο-σκόπιο. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. ους, 
ώτός «αφτί» (βλ.λ.) και εµφανίζεται επίσης σε ελ-ληνογενείς ξέν. όρ. 
(< γαλλ. oto-logie(]. 

ωτοασπίδα κ. ωτασπίδα (η) βύσµα από εύπλαστο υλικό, µε το οποίο 
κλείνονται οι έξω ακουστικοί πόροι για προστασία από δυνατούς 
θορύβους ή από το νερό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ear 
plug]. 

ωτογλυφιδα (η) µικρή και λεπτή γλυφίδα που καλύπτεται στις άκρες 
από βαµβάκι και χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό των αφτιών 
ΣΥΝ. ωτοκαθαριστήρας, µπατονέτα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ώτογλυφίς, -ίδος 
< ωτο- + γλυφίς (βλ. κ. γλυφίδα)]. 

ωτοειδής, -ής, -ές {ωτοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το σχή-
µα τού αφτιού. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ους, ώτός + -ειδής (< εϊδος)]. 

ωτοκαθαριστήρας (ο) [1892] η ωτογλυφιδα (βλ.λ.). 
ωτολογία (η) [1886] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος που 

µελετά την ανατοµία, τη φυσιολογία και την παθολογία των αφτιών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. otologie]. 

ωτολογικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ωτολογία ή τον ωτο-
λόγο: ~ εξέταση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. otologique]. 

ωτολόγος (ο/η) γιατρός που ειδικεύεται στην ωτολογία. 
[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. otologue]. 

ωτοπλαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη (χειρουργική) 
αισθητική αποκατάσταση ή βελτίωση των αφτιών 2. ωτοπλαστική (η) 
η αισθητική χειρουργική των αφτιών (πβ. βλεφαροπλαστική). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. otoplastic]. 

ωτο)ρ)ρινολαρυγγολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος τής ια-
τρικής που µελετά τη φυσιολογία και την παθολογία των αφτιών, τής 
µύτης και τού λάρυγγα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
otorhinolaryngologic]. 

ωτο)ρ)ρινολαρυγγολογικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την 
ωτορινολαρυγγολογία ή τον ωτορινολαρυγγολόγο: ~ εξέταση. 

ωτο)ρ)ρινολαρυγγολόγος (ο/η) ΙΑΤΡ. γιατρός που ειδικεύεται στην 
ωτορινολαρυγγολογία ΣΥΝ. (λαϊκ.) Ω.Ρ.Λ. 

ωτόρροια (η) [1897] η εκροή πύου από τον έξω ακουστικό πόρο, η 
οποία οφείλεται σε ωτίτιδα ή σε κάταγµα οστού τού αφτιού. [ΕΤΥΜ. 
< ωτο- + -ρροια < ρέω (πβ. κ. πυό-ρροια), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
otorrhée]. 

-ωτός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα επιθέτων που δηλώνει ότι κά-
ποιος/κάτι: 1. έχει συγκεκριµένο χαρακτηριστικό: τριχ-ωτός, οδοντ-
ωτός, συρταρ-ωτός 2. γίνεται µε συγκεκριµένο τρόπο: βιδ-ωτός, καρφ-
ωτός. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. οδοντ-
ωτός, αρχ. τριχ-ωτός), που απαντά αρχικώς σε ρηµατικά επίθετα συ-
νηρηµένων σε -όω (λ.χ. άγκυλώ - άγκυλ-ω-τός)]. 

ωτοσκλήρυνση (η) {-ης κ. -ύνσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική 
σκλήρυνση τής οστέινης κάψας τού λαβυρίνθου των αφτιών, η οποία 
µπορεί να οδηγήσει ώς και σε εκφυλιστική αλλοίωση τού οργάνου 
τής ακοής. Επίσης ωτοσκλήρωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αρτηριοσκλήρωση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. otosclérose]. 

ωτοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέταση τού 
έξω ακουστικού πόρου και τού τυµπανικού υµένα τού αφτιού µε τη 
βοήθεια ωτοσκοπίου και σε συνδυασµό µε µετωπιαίο φωτισµό ή ηλε-
κτρική συσκευή. Επίσης ωτοσκοπία [1865]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. otoscopie]. 

ωτοσκόπιο (το) [1891] {ωτοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. όργανο που χρησι-
µοποιείται κατά την ωτοσκόπηση, το οποίο είτε αποτελείται από 
απλό, µικρό χωνοειδή σωλήνα (απλό) είτε πρόκειται για ηλεκτρική 
συσκευή εφοδιασµένη µε φωτεινή πηγή και φακό (ηλεκτρικό). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. otoscope]. 

ωτοσκοπώ ρ. αµετβ. {αποσκοπείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ΙΑΤΡ. 
εξετάζω το αφτί µε ωτοσκόπιο. [ΕΤΥΜ. < ωτο- + σκοπώ «παρατηρώ 
προσεκτικά, εξετάζω»]. 

ωτοστόπ (το) → οτοστόπ 
ωφ επιφών. → οφ 
ωφέλεια (η) {-ας κ. -είας | -ειών} 1. ο βαθµός κατά τον οποίο κάτι εί- 



ωφέληµα 2005 ωώδης 
 

ναι ωφέλιµο: η ~ των νέων µέτρων είναι αποδεδειγµένη || υπηρεσία | 
οργανισµός κοινής - 2. (συνεκδ.) το κέρδος, το όφελος: οι ~ από το 
δάσος | από τον τουρισµό || γιατί να κουραστώ, αν δεν πρόκειται να 
'χω καµία ~; ΑΝΤ. ζηµία, βλάβη, απώλεια· ΦΡ. επ' ωφελεία (έπ' ωφε-
λεία) (+γεν.) για ωφέλεια (κάποιου), ωφελώντας (κάποιον), για το 
συµφέρον του: όλα έγιναν ~ τού κοινωνικού συνόλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
όφελος, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ωφελώ (βλ.λ.)]. 

ωφέληµα (το) [αρχ.] [ωφελήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ωφέλεια 2. ΝΟΜ. 
ωφελήµατα (τα) κάθε όφελος που παρέχω η κατοχή ή η χρήση πράγ-
µατος ή δικαιώµατος ΣΥΝ. ευεργέτηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όφελος, παρώνυ-
µο. 

ωφελιµισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΦΙΛΟΣ, ηθικοφιλοσοφική αντίληψη 
κατά την οποία η ορθότητα µιας πράξης εξαρτάται από το κατά πό-
σο συµβάλλει στην ευτυχία αυτού που την επιτελεί, αλλά και καθενός 
που επηρεάζεται από αυτήν ΣΥΝ. ωφελιµοκρατία 2. (καθηµ.-κα-κόσ.) 
η νοοτροπία και η πρακτική που αποσκοπούν αποκλειστικά στην 
ιδιοτελή εξυπηρέτηση προσωπικών στόχων, στην αποκόµιση 
προσωπικού οφέλους: η συναναστροφή κοινωνικτί ισχυρών προσωπι-
κοτήτων ήταν γι' αυτόν µια επιλογή ωφελιµισµού ΣΥΝ. χρησιµοθηρία. 
Επίσης ωφελιµοκρατία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήσιµος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. utilitarianism]. 

ωφελιµιστής (ο), ωφελιµίστρια (η) {ωφελιµιστριών} 1.ΦΙΛΟΣ. οπαδός 
τού ωφελιµισµού 2. (καθηµ.-κακόσ.) πρόσωπο που αποσκοπεί µόνο 
στην ιδιοτελή εξυπηρέτηση τού προσωπικού του οφέλους. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. utilitarian]. 

ωφελιµιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον ωφελιµισµό ή τον 
ωφελιµιστή: ~ ηθική. — ωφελιµιστικά επίρρ. 

ωφελιµοκρατία (η) → ωφελιµισµός 
ωφέλιµος, -η, -ο 1. αυτός που αποφέρει όφελος, που αποδίδει κέρδος, 

γενικότ. που είναι προς το συµφέρον κάποιου ή κάνει καλό σε 
κάποιον: βιταµίνες ~ για τον οργανισµό || άτοµο ~ στην κοινωνία || 
(απρόσ.) είναι πολύ ωφέλιµο να διαβάζει κανείς βιβλία ΣΥΝ. χρήσι-
µος, επωφελής, (λόγ.) λυσιτελής ΑΝΤ. άχρηστος, ανώφελος, αλυσιτε-
λής ΦΡ. το τερπνόν µετά τού ωφελίµου για περιπτώσεις στις οποίες 
µια επιλογή ή δραστηριότητα είναι ταυτοχρόνως ευχάριστη και 
ωφέλιµη: θα ταξιδέψουµε για δουλειά στην Αίγυπτο, αλλά θα έχουµε 
συγχρόνως την ευκαιρία να γνωρίσουµε και τη χώρα· θα συνδυάσουµε 
~ || στα οµαδικά αθλήµατα συνδυάζεις ~: και διασκεδάζεις και 
γυµνάζεσαι 2. ωφέλιµον (το) η ωφέλεια: άκουσα τα όσα είπες, ωστό-
σο δεν έχω πεισθεί για το ~ τού όλου εγχειρήµατος · 3. ωφέλιµο 
φορτίο | βάρος το συνολικό βάρος που µπορεί να µεταφέρει ένα όχη-
µα, αεροπλάνο, γενικότ. ένα µεταφορικό µέσο πέρα από το απόβαρό 
του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήσιµος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ωφελώ + παραγ. επίθηµα -ιµος, πβ. κ. χρήσ-ιµος, δόκ-
ιµος. Η φρ. (συνδυάζω) το τερπνόν µετά τού ωφελίµου αποδίδει τη 
γαλλ. joindre l'utile à l'agréable]. 

ωφελιµότητα (η) [1871] το να είναι κάτι ωφέλιµο, χρήσιµο: η ~ των 
διδαγµάτων ενός βιβλίου ΑΝΤ. βλαπτικότητα, βλαβερότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. χρήσιµος. 

ωφελώ κ. (λαϊκ.) φελώ ρ. µετβ. {ωφελείς... | ωφέλ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. παρέχω ωφέλεια σε (κάποιον/κάτι): τα φρούτα ωφε-
λούν την υγεία ΣΥΝ. βοηθώ ΑΝΤ. βλάπτω, ζηµιώνω 2. (µεσοπαθ. ωφε-
λούµαι) προσπορίζοµαι ωφέλεια, κερδίζω: ως χώρα ωφελούµαστε οι- 

κονοµικά από το γεγονός ότι ανήκουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ. 
επωφελούµαι, καρπούµαι ANT. ζηµιώνοµαι, χάνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όφε-
λος, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ωφελώ (-έω) < όφελος (βλ.λ.), µε µακρό αρχικό φωνήεν 
υπό την επίδρ. τού συχνού β' συνθ. -ωφελής, πβ. άν-ωφελής, επ-ωφε-
λής\. 

ώφου επιφών. → όφου 
ωχ επιφών. -· οχ 
ωχαδερφισµός (ο) → οχαδερφισµός 
ώχου επιφών. → όχου 
ώχρα (η) {ωχρών} 1. (α) το γεώδες υποκίτρινο (ή και κόκκινο) σιδη-

ροµετάλλευµα, συχνά χαµηλής καθαρότητας, το οποίο χρησιµοποιεί-
ται ευρέως ως χρωστική ουσία (β) (γενικότ.) σιδηρούχος άργιλος, συ-
νήθ. σε µορφή σκόνης, που παρασκευάζεται από τη φυσική ώχρα (γ) 
το ίδιο το υποκίτρινο χρώµα τής ώχρας ΣΥΝ. κιτρινωπός · 2. BOT. το 
ποώδες διετές φυτό ρεζεντά, το οποίο απαντά στις παραµεσόγειες πε-
ριοχές. — ώχρινος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επίθ. ωχρός (βλ.λ.)]. 

ωχραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {ώχραν-α, -θηκα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω 
(κάτι) ωχρό ΣΥΝ. κιτρινίζω, χλοµαίνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι κίτρινος, 
χλοµιάζω. 

ωχριώ ρ. αµετβ. {ωχριάς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. γίνοµαι ωχρός 
ΣΥΝ. κιτρινίζω, χλοµιάζω 2. (µτφ.-κακόσ.) υστερώ, υπολείποµαι (συ-
νήθ. σε κακή ιδιότητα τού χαρακτήρα): µπροστά στις επινοήσεις αυ-
τού τού κακοποιού ωχριά ακόµη και ο διαβόητος Φαντοµάς! || µπρο-
στά στους σύγχρονους χούλιγκαν ωχριούν οι Βάνδαλοι! [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ωχριώ (-άω) < ωχρός (πβ. κ. µειδιώ)]. 

ωχροκίτρινος, -η, -ο [1894] αυτός που έχει το υποκίτρινο χρώµα τής 
ώχρας. 

ωχρόλευκος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πολύ ανοιχτό κίτρινο ή 
άσπρο και κίτρινο χρώµα. 

ωχροµέλας, -αινα, -αν [αρχ.] {ωχροµέλ-ανος | -ανες (ουδ. -ανα), -
άνων (θηλ. -αινών)} (λόγ.) αυτός που έχει µαύρο και κίτρινο χρώµα. 

ωχροπράσινος, -η, -ο [1811] αυτός που έχει χαλκοπράσινο χρώµα. 
ωχροπρόσωπος, -η, -ο [1871] αυτός που έχει ωχρό πρόσωπο. 
ωχρορρόδινος, -η, -ο [1897] αυτός που έχει ανοιχτό κόκκινο χρώµα. 
ωχρός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει το χρώµα τής ώχρας: ~ πρόσωπο | όψη 

ΣΥΝ. υποκίτρινος 2. (συνεκδ. για πρόσ.) χλοµός: πρέπει να 'ναι άρρω-
στος- την τελευταία φορά που τον είδα ήταν ~ || από τον τρόµο και την 
αγωνία του ήταν - και φοβισµένος ΣΥΝ. πελιδνός, κάτωχρος 3. 
(συνεκδ.-µτφ.) ασαφής, αµυδρός, αυτός που δεν γίνεται αντιληπτός 
πολύ καθαρά: ~ ανάµνηση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. ∆εν ευσταθεί η άποψη ότι η λ. συνδ. µε σαν-
σκρ. vy-ä-ghrä- «τίγρις» ούτε ότι αναλύεται σε ώ-χρός (µε ώ- προ-
θεµ.), αφού τέτοιο προθεµ. φωνήεν δεν µαρτυρείται στην Ελληνική]. 

ωχρότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να έχει (κάποιος/κάτι) ωχρό 
χρώµα: η ~ των πολυκαιρισµένων χαρτιών | των παλιών τοίχων 2. 
(µτφ.) η χλοµάδα: η ~ τού προσώπου (λόγω αρρώστιας, κούρασης, 
εξάντλησης κ.λπ.). 

ωχρόφαιος, -η, -ο [1844] (λόγ.) σταχτοκίτρινος. 
ωωδης, -ης, -ες {ωώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που έχει σχήµα 

αβγού ή σύσταση κολλώδη όπως τού αβγού: ~ ουσία.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ωώδης < ωόν (βλ.λ.) + -ώδης (βλ.λ.)]. 
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ΤΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

«ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ    Ο Αδαµάντιος Κοραής διδάσκει ότι «τό πρώτον βιβλίον εκάστου έθνους είναι της γλώσ-ΒΙΒΛΙΟΝ     σης του το 
Λεξικόν, ήγουν ή συνάθροισις και έρευνα των συµβόλων µε τα οποία εκφρά-ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»    ζει τάς ιδέας του»1.0 σοφός 
Κοραής, επιµένοντας στην ανάγκη συντάξεως ενός λεξικού τής νεοελληνικής γλώσσας, συνέλαβε ήδη στις αρχές τού 19ου 

αιώνα ό,τι η επιστήµη τής γλωσσολογίας έναν αιώνα αργότερα δίδαξε διά στόµατος Ferdinand de Saussure: κάθε λαός 
συλλαµβάνει, οργανώνει και εκφράζει τον κόσµο του µέσα από τη γλώσσα του- κάθε γλώσσα είναι και µια άλλη ταξινοµία τού 
κόσµου µας2. Το πώς λοιπόν κάθε λαός, κάθε έθνος -για να χρησιµοποιήσουµε τον ακριβέστερο όρο τού Κοραή- ταξινοµεί τον 

κόσµο, µπορούµε να το αντιληφθούµε από τις λέξεις που έχει πλάσει µέσα στην ιστορική διαδροµή του («διαχρονική 
θεώρηση») και από αυτές που χρησιµοποιεί σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο τού βίου του («συγχρονική θεώρηση»)· 

µπορούµε δηλ. να το αντιληφθούµε από το λεξιλόγιο κάθε έθνους. Το λεξιλόγιο µιας γλώσσας στις ποικίλες εκφάνσεις και 
λειτουργίες του, δηλ. στη σηµασιολογική του πλευρά, αλλά και σε σχέση µε τα λοιπά επίπεδα τής γλώσσας, φωνολογικό, 

µορφολογικό, συντακτικό (δηλ. σε σχέση µε τη γραµµατική και τη σύνταξη), µελετά ιδιαίτερος κλάδος τής γλωσσολογίας, η 
λεξικολογία. Εφαρµοσµένη µορφή τής λεξικολογίας, που ασχολείται µε τα συγκεκριµένα προβλήµατα τής σύνταξης λεξικών, 

είναι ο (επίσης γλωσσολογικός) κλάδος τής λεξικογραφίας3. 

1. Η περίφηµη αυτή ρήση βρίσκεται στα Προλεγόµενα που έχει γράψει ο Αδαµάντιος Κοραής, εκδίδοντας (1812) τους «Βίους» τού 
Πλουτάρχου. Γράφει ο Κοραής: «δικαίως και από τους νεωτέρους δεν ενθυµούµαι τις [έλεγε], ότι τό πρώτον βιβλίον εκάστου έθνους]...]». 
Για την προέλευση τής ρήσης αυτής ο Κοραής υποσηµειώνει «Ό περιηγητής Βολνέϋς (Volney), äv δέν λανθάνωµαι» (αυτ.). Συνεχίζει δε ο 
Κοραής: «Έως δέν γένη ή συνάθροισις αύτη, τό έθνος όχι µόνον δεν έµπορεΐ ν' απόκτηση παιδείαν, ή ν' αύξηση την οποίαν έχει, άλλα και 
κινδυνεύει να την χάση παντάπασι, διά τούτο ότι περιφέρεται κατά πόλεις και χώρας σκορπισµένη και αθησαύριστος». Βλ. Συλλογή των εις 
τήν Έλληνικήν Βιβλιοθήκην και τα Πάρεργα Προλεγοµένων, καί τίνων συγγραµ-µατίων τού 'Αδαµαντίου Κοραή, τόµ. Α', Έν Παρισίοις 
1833, σ. 496. 

2. o Ferdinand de Saussure (1857-1913), ιδρυτής τής σύγχρονης («µοντέρνας») γλωσσολογίας, θεωρεί τη γλώσσα, και ιδιαίτερα το σύστηµα 
τής γλώσσας, τον λόγο (langue), ως «ταξινοµική αρχή» (principe de classification) τού κόσµου. Βλ. F. de Saussure, Cours de linguistique 
générale, Paris, Payot 1966, ανατ. 1972, σ. 25. Πβ. και Γ. Μπαµπινιώτη, Γλώσσα: 'Ελευθερία ή αλλοτρίωση; Ή γλωσσική αντινοµία τού 
άνθρωπου στο βιβλίο τού Γ. Μπαµπινιώτη, Ή γλώσσα ώς αξία, Αθήνα 1994, Εκδ. Gutenberg, σ. 85 κ.εξ. 

3. Για τη λεξικογραφία χρήσιµα έργα είναι: Hartmann, R.R.K. ed. (1983) Lexicography: Principles and Practice. London and New York: 
Academic Press, τού ιδίου (2001) Teaching and Researching Lexicography, Pearson Education Ltd, Landau, S.I. (1989) Dictionaries. The Art 
and Craft of Lexicography. Cambridge University Press [2η έκδοση 2001], Sinclair, J.M. ed. (1987) Looking Up. An Account of the COBUILD 
Project in Lexical Computing. London and Glasgow: Collins κ.ά. 



ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΠΙΜΕΤΡΟ 2008 

Από όσα λέµε φαίνεται ότι η σύνταξη ενός λεξικού είναι έργο επιστηµονικό, εξειδικευµένο, γλωσσολογικό (ή αν-
θρώπων συναφών κλάδων, που έχουν ασχοληθεί σοβαρά και συστηµατικά µε τη γλώσσα) και ότι κάθε επιστηµονική 
καταγραφή τού λεξιλογίου το οποίο χρησιµοποιεί ένας λαός για να εκφράζεται προφορικώς και γραπτώς, δηλ. κάθε 
λεξικό, αποτελεί πολύ σηµαντική υπόθεση, αφού απεικονίζοντας τη γλώσσα συνιστά συγχρόνως και την πνευ-
µατική εικόνα ενός έθνους. Αυτό σηµαίνει ότι ο λεξιλογικός πλούτος µιας γλώσσας δεν επιτρέπεται να υποβαθµίζε-
ται από ενδεχόµενες αδυναµίες τού λεξικογράφου να συλλάβει σωστά και να περιγράψει επαρκώς το πολύπλοκο σύ-
στηµα των ποικίλων και λεπτών σηµασιών Και χρήσεων κάθε λέξης, των φραστικών συνδυασµών των λέξεων, των 
µορφικών (φωνηµατικών και µορφολογικών) παραλλαγών τους και πολλών άλλων πληροφοριών (ορθογραφικών, υφο-
λογικών κ.λπ.) που απαιτεί η έγκυρη και επαρκής πληροφόρηση αυτού που χρησιµοποιεί το λεξικό. Ο εθνικός αυτός 
χαρακτήρας τής λειτουργίας ενός λεξικού οδήγησε πολλές χώρες να αναθέσουν τη σύνταξη µακρόπνοων και φιλό-
δοξων λεξικών σε επιστηµονικούς φορείς, όπως οι Ακαδηµίες, Λεξικογραφικά Κέντρα Πανεπιστηµίων ή και ad hoc 
Επιτροπές ειδικών. Ωστόσο, και στον τοµέα αυτόν η ιδιωτική πρωτοβουλία, συγκεκριµένοι δηλ. επιστήµονες µε τους 
συνεργάτες τους, µπόρεσαν και έδωσαν µεγαλειώδη λεξικά, που φέρουν την προσωπική τους σφραγίδα. Τέτοια είναι 
λ.χ. το Λεξικό τής αρχαίας Ελληνικής των Αγγλων φιλολόγων Liddell, Scott και Jones, το λεξικό τής Γαλλικής τού L. 
Robert, το λεξικό τής Αγγλικής τού Webster, το εννοιολογικό λεξικό τής Αγγλικής τού Roget, το λεξικό τής Γερµανι-
κής τού Wahrig κ.ά. Επίσης, διάσηµοι εκδοτικοί οίκοι καθιερώθηκαν και έγιναν ευρύτερα γνωστοί µέσα από την έκ-
δοση λεξικών συγχρόνων γλωσσών, που φέρουν το όνοµα τους. Τέτοια είναι τα λεξικά τής Οξφόρδης, τού Random 
House, τού Longman, τού Collins κ.ά. (τής Αγγλικής), το Larousse (τής Γαλλικής), το Duden (τής Γερµανικής) κ.ά.4 Οι 
εκδοτικοί αυτοί οίκοι εκδίδουν συχνά σειρά λεξικών που διαφοροποιούνται από το ειδικό τους αντικείµενο (λεξικό 
συνωνύµων, κυρίων ονοµάτων, δυσκολιών, υφολογικό κ.λπ.). 

Στην Ελλάδα η εµφάνιση αξιόλογων λεξικών τής Νέας Ελληνικής είναι σχετικά πρόσφατο γεγονός. Αυτό συµβαίνει 
κυρίως από την τρίτη δεκαετία τού 20ού αιώνα µε την έκδοση τού α' τόµου τού Ιστορικού Λεξικού τής Νέας Ελλη-
νικής5 (το 1933) από την Ακαδηµία Αθηνών µε πρωτοβουλία τού ιδρυτή τής Γλωσσολογίας στην Ελλάδα, τού καθη-
γητή Γεωργίου Ν. Χατζιδάκι. Η καθυστέρηση στην έκδοση αξιόλογων λεξικών τής Νέας Ελληνικής γλώσσας είναι 
άξια ιδιαίτερης προσοχής, πολύ περισσότερο αφού υπάρχει µακρά παράδοση στην ελληνική λεξικογραφία από Έλ-
ληνες λεξικογράφους, οι οποίοι -από την εποχή των αλεξανδρινών γραµµατικών- είναι οι πρώτοι που ασχολούνται 
µε τη σύνταξη λεξικών (γενικών λεξικογραφικών έργων ή και ειδικών γλωσσάριων κατά συγγραφέα, έργο, διάλεκτο 
κ.λπ.). Ας σηµειωθεί ότι η ελληνική λεξικογραφία6, τόσο στην αρχαιότητα όσο και στο Βυζάντιο, γνώρισε εξαιρετι-
κή ακµή παράλληλα προς την εξέλιξη τής φιλολογίας. Η εθνική συµφορά τής κατακτήσεως τού Βυζαντίου από τους 
Τούρκους µαζί µε τη στέρηση τής ελευθερίας επέφερε και µεγαλύτερη καταστροφή: το πνευµατικό σκότος που προ-
κάλεσε η έλλειψη οργανωµένης παιδείας και η αποκοπή τού Γένους από την πνευµατική ανάπτυξη που παρατηρεί-
ται στη ∆ύση µετά την Αναγέννηση. Κατά τραγική ειρωνεία, οι Έλληνες, ενώ βοήθησαν στην πνευµατική αφύπνιση 
τού δυτικού κόσµου µετά την πτώση τής Κωνσταντινουπόλεως και λίγο πριν από αυτήν, έµειναν οι ίδιοι στα δεινά 
τής απαιδευσίας που προκαλεί παντού και πάντοτε η ξένη κυριαρχία, ιδίως όταν προέρχεται από έναν λαό που δεν 
φηµίζεται για την παιδεία και τον πολιτισµό του. 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΛΕΞΙΚΑ Το παλαιότερο λεξικό τής Ελληνικής (αρχαίας και µεσαιωνικής), στο οποίο περιλαµβάνονται και 
µερικές νεότερες λέξεις, είναι το Λεξικό τού επισκόπου Νουκαρίας (Nocera) Guarino Favorino7 που εκδόθηκε στη 
Ρώµη το 1523 µε τίτλο Μέγα και πάνυ ώφέλιµον Λεξικόν. Περιλαµβάνει ερµηνεύµατα σε αρχαΐζουσα ελληνική 
γλώσσα και έχει τη µορφή γλωσσάριου (σε κάθε λήµµα δίδεται ερµήνευµα κυρίως µε την παράθεση συνωνύµων). 
Ωστόσο, το πρώτο πραγµατικό λεξικό τής νεότερης Ελληνικής, τής Ελληνικής τού Που αιώνα, τής «χυδαίας» ή 
«εκβαρβαρωµένης» (!), όπως την αποκαλούσαν, σε σχέση µε την κλασική αρχαία Ελληνική, είναι το Glossarium 
Graeco-Barbarum τού Ioannis Meursi, που εκδόθηκε στο Λούγδουνο (Λυών) το 1610. Ο Ολλανδός φιλόλογος Jan van 
Meurs (Ιωάννης Μεούρσιος) δίνει τα ερµηνεύµατα των λέξεων στα Λατινικά και επεξηγήσεις στα Ελληνικά, συνήθως 
µε παράθεση συνωνύµων. 

ΛΕΞΙΚΑ ΤΟΥ 17ου Αϊ. Από τον 17ο αιώνα γνωρίζουµε άλλα τέσσερα λεξικά τής νεότερης Ελληνικής σε συνδυασµό µε 
την αρχαία γλώσσα (αυτήν που αποκαλούσαν «Ελληνική» και που στην αντίληψη τής εποχής αποτελούσε την κατ' 
εξοχήν µορφή τής ελληνικής γλώσσας) και µε τη λόγια µεσαιωνική γλώσσα των Βυζαντινών, µια αττικίζουσα 
ελληνική γλώσσα. Το «πρώτο σε πωλήσεις» λεξικό (το best-seller τής εποχής!) ήταν το έργο Θησαυρός τής 
εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος τού καθηγουµένου τής Μονής τού µεγάλου Γεωργίου Σκαλωτού, τού 
Γερασίµου Βλάχου τού Κρητός, που εκδόθηκε στη Βενετία το 1659 και επανεκδόθηκε έκτοτε πολλές φορές. Σε αυτό 
τα νεοελληνικά λήµµατα επεξηγούνται µε λατινικές, ιταλικές και αρχαίες ελληνικές (συνώνυµες) λέξεις -εξού και 
«τετράγλωσσος» θησαυρός-, συνοδευµένες ενίοτε και από φράσεις. Τρίγλωσσο λεξικό (νεοελληνικό-αρ- 

4. Βλ. R.L.Collison, A History of foreign-language Dictionaries, Oxford, Blackwell 1982. 
5. Βλ. κατωτ., όπου γίνεται ειδικός λόγος για το λεξικό αυτό. 
6. Την εξέλιξη τής ελληνικής λεξικογραφίας, µέσα από τα λεξικά που εκδόθηκαν από τον 16ο αιώνα µέχρι το 1974, εξετάζει λεπτοµερώς ο 

Σήφης Περάκης: Λεξικολογία και λεξικογραφία. Νεοελληνική λεξικογραφία (1523-1974) (διδ. διατριβή, υπό έκδοση στη σειρά 
«Γλωσσολογική Βιβλιοθήκη», Εκδ. Gutenberg). Πολύ κατατοπιστική είναι η µελέτη τού Γιώργου Αλισανδράτου µε τίτλο: Τα νεοελ-
ληνικά λεξικά. Συνοπτικό διάγραµµα, δηµοσιευµένη στο περ. «∆ιαβάζω» σε δύο µέρη (µέρος Α': Ιστορική εισαγωγή, περ. «∆ιαβάζω», 
τεύχ. 32, Ιούν. 1980, σ. 26-36- µέρος Β': Καταγραφή των νεοελληνικών λεξικών, περ. «∆ιαβάζω», τεύχ. 34, Σεπτ. 1980, σ. 30-44). Η κατα-
γραφή των λεξικών περιλαµβάνει τα µέχρι το 1980 εκδεδοµένα λεξικά των εξής κατηγοριών: ερµηνευτικά, ορθογραφικά, ετυµολογικά, 
ειδικά γλωσσάρια τοπικά, γλωσσάρια λογοτεχνών και λογοτεχνικών έργων, γλωσσάρια ξένων λέξεων. 

7. Πολύτιµες πληροφορίες για τον συγγραφέα τού πρώτου νεοελληνικού λεξικού Guarino Favorino και για συναφή θέµατα των παλαι-
οτέρων εκδόσεων περιλαµβάνονται στο έργο τού Κ. Στάικου Χάρτα τής 'Ελληνικής Τυπογραφίας. Ή εκδοτική δραστηριότητα των 
'Ελλήνων και ή συµβολή τους στην πνευµατική 'Αναγέννηση τής ∆ύσης, Αθήνα 1989, σ. 404 κ.α. 
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χαιοελληνικό και λατινικό) ήταν και το Λεξικον Λατινικόν, Ρωµαϊκον και Έλληνικον τού Simon Portius, που εκδόθηκε στο 
Παρίσι το 1635. Ας σηµειωθεί ότι ο «διδάκτωρ τής θεολογίας» Simon Portius (Σίµων Πόρτιος ή Πόρκιος) συνέταξε (λατινιστί) 
µία από τις πρώτες γραµµατικές τής νεοελληνικής γλώσσας, τη Γραµµατική τής Ρωµαϊκής γλώσσας. Grammatica linguae 
Graecae vulgaris (Παρίσι 1638). Όπως και ο Ιταλός ιησουίτης µοναχός Girolamo Germano, o οποίος στον ίδιο αιώνα (το 
1622) εκδίδει το Vocabolario italiano et greco, το πρώτο δίγλωσσο λεξικό Νεοελληνικής και Ιταλικής, προσθέτοντας στο ίδιο 
έργο την πρώτη τυπωµένη γραµµατική τής Νέας Ελληνικής. Αν εξαιρέσει κανείς το ειδικό λεξικό τής στρατιωτικής ορολογίας 
τής µεσαιωνικής γλώσσας µε λίγες σκόρπιες νεοελληνικές λέξεις, το Glossarium τακτικον µιξοβάρβαρον τού Nicolai Rigaltii8 
(εκδόθηκε το 1601), κύριο έργο τής λεξικογραφίας τού Που αιώνα παραµένει το λεξικό τού Γάλλου φιλολόγου Charles du 
Fresne, Domini du Cange. Πρόκειται για το γνωστό λεξικό τού ∆ουκαγγίου (όπως εξελληνίστηκε το όνοµα τού Du Cange) 
Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis (Γλωσσάριο των συγγραφέων τού µέσου και όψιµου Ελληνισµού), 
που εκδόθηκε το 1688 στη Λυών. Το λεξικό αυτό, χρήσιµο και σήµερα για τις πληροφορίες του, συνταγµένο στη νεοελληνική, 
στη λόγια και στη λατινική γλώσσα, ερµηνεύει λόγιες και δηµώδεις ελληνικές λέξεις µέχρι και τον 17ο αιώνα, δίνοντας 
διαφωτιστικά παραθέµατα από τα χωρία συγγραφέων όπου απαντά η χρήση των λέξεων. Επίσης, ο λόγιος αυτός Γάλλος µε τις 
περιορισµένες γνώσεις τής Ελληνικής περιέλαβε στα Προλεγόµενα τού έργου του τη Γραµµατική τού Simon Portius, για να 
βοηθήσει ακόµη περισσότερο αυτόν που θα ήθελε να χρησιµοποιήσει το λεξικό και να κατανοήσει τη γλώσσα των 
παρατιθεµένων χωρίων. ∆ικαίως ο Κοραής ξεχώρισε το λεξικογραφικό έργο τού ∆ουκαγγίου και επαίνεσε τη συµβολή του 
στη σπουδή τής ελληνικής γλώσσας9. 

οι ΠΡΩΤΕΣ Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι οι συντάκτες των πρώτων γραµµατικών τής Νέας Ελληνικής10 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 

ασχολήθηκαν ή ενδιαφέρθηκαν και για τη σύνταξη λεξικών τής Νεοελληνικής. Κατάλαβαν δηλ. νωρίς ότι η σωστή 
προσέγγιση τής νεοελληνικής γλώσσας στο ξεκίνηµα της απαιτούσε και τα δύο: και περιγραφή τής δοµής αυτής τής γλώσσας 
(γραµµατική) και περιγραφή τού λεξιλογίου της (λεξικό). Έτσι οι συντάκτες δύο σηµαντικών λεξικών, ο Girolamo Germano 
και ο Simon Portius, υπήρξαν παραλλήλως και συντάκτες γραµµατικών τής νεοελληνικής11. Το ίδιο και ο Άγγλος Isaac 
Lowndes12. Οµοίως ο συγγραφέας τής πρώτης νεοελληνικής γραµµατικής, ο Κερκυραίος λόγιος Νικόλαος Σοφιανός13, 
σκόπευε κι αυτός να συντάξει λεξικό τής νεότερης γλώσσας, όπως αναφέρει στην επιστολή του προς τον πρίγκιπα καρδινάλιο 
∆. Ιωάννη Λοθαρίγκιο, η οποία προτάσσεται στη γραµµατική. 

ΛΕΞΙΚΑ ΤΟΥ 18ου ΑΙ. Λόγοι εθνικοί που συνδέονται µε τον «φωτισµό» τού ελληνικού Γένους, δηλ. µε τον διαφωτισµό και µε 
την καλύτερη µόρφωση των Ελλήνων τής «Τουρκοκρατίας» στην ελληνική γλώσσα, αλλά και λόγοι καθαρώς επικοινωνιακοί 
και ύποπτης σκοπιµότητας ακόµη (διάδοση τού καθολικισµού και προσπάθεια προσηλυτισµού των ορθοδόξων) ήταν οι 
κυριότεροι λόγοι που ώθησαν στη σύνταξη λεξικών τής Νεοελληνικής κατά τον 18ο αιώνα14. 
Από τα λεξικά τού 18ου αι. το πιο σηµαντικό και πρωτοποριακό για την εποχή του είναι το λεξικό τού ρωµαιοκαθολικού 
µοναχού και ιεραποστόλου πατρός Alessio da Somavera. Εκδόθηκε το 1709 στο Παρίσι µε τίτλο Θησαυρός τής Ρωµαϊκής και 
τής Φράγκικης Γλώσσας, ήγουν Λεξικον Ρωµαϊκον και Φράγκικον. Πρόκειται για ελληνοϊταλικό και ιταλοελληνικό λεξικό, το 
οποίο λόγω τού πλούσιου νεοελληνικού ληµµατολογίου του απετέλεσε σηµείο αναφοράς και πηγή υλικού για τους µετέπειτα 
λεξικογράφους και τους µελετητές τής νεοελληνικής γλώσσας. Κι αυτό, γιατί 

8. Βλ. Σ. Περάκη, Λεξικολογία και λεξικογραφία. Νεοελληνική λεξικογραφία 1523-1974, σ. 45. 
9. «Το δίκαιον απαιτεί νά οµολογήσω, ότι χρεωστοϋµεν εις αυτόν [ενν. τον ∆ουκάγγιο] δια τήν βαρβαρωθεϊσαν γλώσσαν, πλειότε-ρον ίσως 

δσου χρέους εχοµεν εις τον Λεξικογράφον τής καθαρός Ελληνικής γλώσσης Έβρϊκον Στέφανον [...] του ∆ουκαγγιανοϋ Λεξικού ή πλειοτέρα 
ύλη, ήρανίσθη από ποιητάς και συγγραφείς βαρβάρους, ανέκδοτους ακόµη και καταφρονηµένους δια τήν βαρβαρότητα των. Λεξικών 
παρόµοιον άλλο προ αύτοΰ δεν είχε παρά το συντοµώτατοντοῦΜεϋρσίου [ενν. τον Meursius] γλωσ-σάριον και το πτωχον 
ΛεξικοντοῦΒλάχου» Αδ. Κοραής, Άτακτα, τόµ. Β', Παρίσι 1829, σ. ιε'-ιστ'. 

10. Για τις πρώτες γραµµατικές τής Νέας Ελληνικής βασικές είναι οι απόψεις τού É. Legrand, που διατυπώνονται στον Πρόλογο (Preface) 
τής έκδοσης τής Γραµµατικής τής κοινής των Ελλήνων γλώσσης από τον ίδιο (Παρίσι 1870). Για τις πρώτες γραµµατικές, βλ. και Γ. 
Μπαµπινιώτη, Ό δια συνθέσεως υποκορισµός εις τήν Έλληνικήν, Αθήνα 1969, Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, σ. 118 κ.εξ. (διδ. δια-
τριβή). 

11. G. Germano, Grammaire et vocabulaire du Grec Vulgaire, Παρίσι 1907. Εκδόθηκε από τον Η. Pernot στα Γαλλικά κατά την αρχική έκ-
δοση τού 1622, που ήταν στην ιταλική γλώσσα. 
S. Porti, Γραµµατική τής Ρωµαϊκής γλώσσας. Grammatica linguae Graecae vulgaris, Παρίσι 1638. Επανεκδόθηκε το 1889 από τον 
Wilhelm Meyer µε σχόλια δικά του και µε εισαγωγή τού Γιάννη Ψυχάρη, ενώ ήδη το 1688 ο Du Cange την περιέλαβε ολόκληρη στην 
Εισαγωγή τού Λεξικού του. 

12. I. Lowndes, A Modern Greek and English Lexikon, to which is prefixed an Epitome of Modern Greek Grammar, London/Corfu 1837. 
13. Νικολάου Σοφιανού, Γραµµατική τής κοινής των 'Ελλήνων γλώσσης. Η Γραµµατική γράφτηκε Ελληνικά στο α' ήµισυ τού 16ου αιώνα και 

εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1870 στο Παρίσι από τον É. Legrand και σε β' έκδοση το 1874 µε πολύ κατατοπιστικό πρόλογο (στα 
Γαλλικά). Η ιδιαίτερη σηµασία τής Γραµµατικής τού Ν. Σοφιανού για την πορεία προς την επικράτηση τής δηµοτικής και ο ρόλος τού Ν. 
Σοφιανού ως προδρόµου τού Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού εξετάζονται διεξοδικώς από τον Θανάση Χ. Παπαδόπουλο στην εκτενή 
εισαγωγή του κατά την επανέκδοση τής Γραµµατικής τού Ν. Σοφιανού (Αθήνα 1977, Εκδ. «Κέδρος»). Για τον Σοφιανό, βλ. και Γ. 
Μπαµπινιώτη, Γο γλωσσικό ζήτηµα και η εξελικτική πορεία τής ελληνικής γλώσσας µέχρι και την τελευταία δεκαετία τού 20ού αιώνα, Εγκ. 
«Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα», τόµ. Ελλάς, λ. ελληνική γλώσσα (κεφ. 4, Ν. Σοφιανός: ο πρώτος ∆ιαφωτιστής τής γλώσσας). 

14. Τόσο για τα λεξικά αυτού τού αιώνα όσο και για τα παλαιότερα λεξικά (τού Που αι.) και, βεβαίως, για τα νεότερα, χρήσιµες, εύστοχες 
και συµπληρωµατικές των γνώσεων µας για τη λεξικογραφική δραστηριότητα στους αιώνες αυτούς είναι οι πληροφορίες και οι 
εκτιµήσεις στη διδ. διατριβή τού Σ. Περάκη. Σε αυτήν ο ενδιαφερόµενος µπορεί να βρει ειδικότερες πληροφορίες και κρίσεις για τη δοµή 
και τη συµβολή στη νεοελληνική λεξικογραφία των επί µέρους λεξικών. 
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περιλαµβάνει λέξεις τής απλής προφορικής γλώσσας τής εποχής, χρήσεις των λέξεων σε φράσεις, ιδιωτισµούς («tôio-λεξίες»), 
λέξεις από διάφορες διαλέκτους-ιδιώµατα τής Ελλάδας και λέξεις-όρους από την περιοχή τής γραµµατικής, τής φιλοσοφίας 
και τής θεολογίας. Συχνά στο ελληνικό λήµµα, προτού δώσει την απόδοση στα Ιταλικά, δίνει συνώνυµα- π.χ. «Ιερέας, ό, 
ιερεύς, ό, παπάς, ό, λειτουργός (sic), ó, sacerdote, prete». Και το κυριότερο: δίνει πληθώρα φράσεων (υπό µορφήν ληµµάτων 
εντεταγµένων στο ανάλογο λήµµα), από τις οποίες φαίνεται ο πλούτος των χρήσεων σε κύρια λήµµατα. Έτσι λ.χ. στο λ. θωριά 
(εµφάνιση, όψη, χρώµα) δίδονται πάνω από 84 χρήσεις-φράσεις µε ερµηνεύµατα στην Ιταλική και παραδείγµατα- π.χ. 
«αναµµένη θωριά, άστατη, φευγάτη, ξεπλυµένη, άσχηµη, γεµάτη, σωστή, ζωντανή, θλιβερή, καθαροφωτερή, νόστιµη, όµορφη, 
σταθερή, φτιασµένη, φυσική, κατάστιχον των θωριών τής βαφής εις το µερικόν, αιµάτου θωριά, άσπρη σαν τό άλάβαστρον, 
άσπρη σάν το γάλα, γαλακτερή, άσπρη σάν το έλεφάντινον, άσπρη σάν τό χιόνι, χιονωτή, άσπρόχλωµη, του κρόκου του αύγοϋ, 
βαθυά θωριά, το βαθύ, το γαλά-ζιον, τό γερανών, τό µαβύ, το τουρκύ, τό γιαλαµπί, ζαφορά θωριά, θάλασσας, καπνερή, κάπνου 
(sic), µαυροκάπνου θωριά, κάρβουνου, µαυροκαρβούνου, κεραµιδιού, κερασιού, κίτρινη, θωριά οπού κοκκινίζει, κοράκου 
θωριά, κου-ραλλιού, κρεµεζιοϋ, κυδωνιοϋ, λαφιοϋ, λεµονιού, λιναριού, µαλλιού, µαύρη, µελανή, µελαχρινή, µελιού, µεταξιού, 
µόσκου, νεραντζιοϋ, ξαθή, ουρανού, πράσινη, ροδάκινου, ροδοκόκκινη, σάρκινη, σκαρλάτου, σµαραγδιού, στα-κτάρικη, 
τριαντάφυλλου, τρυγωνιοϋ, φλόγας, φουντουκιού, φωτιάς, χωµάτου, ψαρή θωριά». 

Άλλα λεξικά τού 18ου αιώνα, λιγότερο σηµαντικά σε σχέση µε το Λεξικό τού Somavera, αλλά ουσιώδους συµβολής στην 
εξέλιξη τής νεοελληνικής λεξικογραφίας είναι τα λεξικά των Γ. Κωνσταντίνου (1757), Γ. Βεντότη (1790) και Karl Weigel 
(1796). Το λεξικό τού Κωνσταντίνου είναι τετράγλωσσο (αρχ. Ελληνική - Ν. Ελληνική - Λατινική - Ιταλική), τού Βεντότη 
τρίγλωσσο (Γαλλική - Ιταλική - Ρωµαϊκή [= απλή/προφορική Ελληνική]) και τού Weigel τρίγλωσσο (Απλορωµαϊκή [= 
απλοελληνική] - Γερµανική - Ιταλική)15. Σ' αυτά πρέπει να προστεθούν τα λιγότερο γνωστά λεξικά τού Λάµπρου Μπούµπα 
(1750), το Λεξικον Ρωµαϊκον 'Απλούν (1783) και το λεξικό τού Μεθοδίου (1795)16. Όπως είναι φανερό, τα λεξικά αυτά έχουν 
περισσότερο χρηστικό χαρακτήρα, δίνουν την αντίστοιχη ξένη λέξη σε σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες ή και ελληνικό 
ερµήνευµα, ενώ ενίοτε (λεξικό Κωνσταντίνου) αξιοποιούν και τις κλασικές γλώσσες (Ελληνική, Λατινική). Η άνθηση, 
ωστόσο, τής ελληνικής λεξικογραφίας αρχίζει από τον επόµενο αιώνα. 

ΛΕΞΙΚΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙ. Τον 19ο αιώνα που η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο τού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, είτε ως έθνος 
αγωνιζόµενο για την απόκτηση τής ελευθερίας του είτε εν συνεχεία ως ελεύθερο κράτος µε ποικίλα για τους Ευρωπαίους 
συµφέροντα (πολιτικά, οικονοµικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά, κοινωνικά), είναι φυσικό να υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση 
λεξικών, λεξικογραφικών δηλ. περιγραφών τής Νέας Ελληνικής, τής γλώσσας που µιλούν και γράφουν οι ελεύθεροι πια 
Έλληνες. Τα περισσότερα από τα λεξικά αυτά ως δίγλωσσα (ή τρίγλωσσα) λεξικά είναι από τη φύση τους γλωσσάρια, που δεν 
περιέχουν ερµηνεύµατα των ελληνικών λέξεων στα Ελληνικά, αλλά ένα ελληνικό λεξιλόγιο µε την απόδοση του σε µία ή 
περισσότερες ξένες γλώσσες (Γαλλικά, Αγγλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Σλαβικά, Τουρκικά). Ενίοτε η απόδοση γίνεται και στην 
αρχαία Ελληνική ή στη λόγια γλώσσα τής εποχής. 

Οι πιεστικές ανάγκες να δηλωθούν στην ελληνική γλώσσα οι ποικίλες έννοιες (θεσµών, διοίκησης, επιστήµης, παιδείας, 
τεχνολογίας κ.λπ.), τις οποίες χρειαζόταν το νέο κράτος, από κοινού µε τη µεταφορά στην Ελληνική των πνευµατικών 
(λογοτεχνικών κυρίως) επιτευγµάτων τής ∆ύσης οδήγησαν στη δηµιουργία δίγλωσσων λεξικών είτε από Έλληνες λογίους, 
όπως ο Σκαρλάτος Βυζάντιος (1846), ο Μ. Περίδης (1854) ή ο Άγγελος Βλάχος (1871), είτε από διδάσκοντες τις ξένες 
γλώσσες, όπως ο καθηγητής τής Γαλλικής Ν. Κοντόπουλος (1889)17. Παρόµοιες ανάγκες εξυπηρέτησαν αρκετά νωρίς και τα 
πρώτα «εννοιολογικά λεξικά»18 τής Ν. Ελληνικής τού Γ. Παπαζαχαρία (1803) και των Π. Βερού και 1. Ιαννούλη (1828)19, 
καθώς και τα δίγλωσσα λεξικά ξένων Ελληνιστών και λογίων, όπως τού Γάλλου F. Dehèque (1825), τού Γερµανού J. Schmidt 
(1825-7), τού Άγγλου Poppleton (1834), τού Άγγλου R. Lowndes (1837), τού Γάλλου É. Legrand (1882) κ.ά.20 Αναπόφευκτα 
για τον 19ο αιώνα, που έχει αναφυεί το γλωσσικό ζήτηµα, όλα τα λεξικά αυτά, άµεσα ή έµµεσα, παίρνουν θέση στη διαµάχη 
αρχαΐζουσας, καθαρεύουσας και δηµοτικής και σε ζητήµατα όπως ο καθαρισµός τής γλώσσας από ξένες λέξεις (που εισάγει ο 
Αδ. Κοραής) και ο εµπλουτισµός τής Ν. Ελληνικής µε λέξεις τής αρχαίας. 

15. Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γεωργίου Κωνσταντίνου, Θησαυρός τής ελληνικής γλώσσης, ήγουν Λεξικον τετράγλωσσον, περιέχον δηλαδή τάς 
τεσσάρας ταύτας διαλέκτους, Έλληνικήν [= αρχαία Ελληνική], πεζήν, ήτοι άπλήν Ρωµαϊκήν, Λατινικήν και Ίταλικήν, Βενετία 1757' 
Γεωργίου Βεντότη, Λεξικον τρίγλωσσον, τής Γαλλικής, τής Ιταλικής και Ρωµαϊκής διαλέκτου, 3 τόµ., Βιέννη 1790- Karl Weigel, Λεξικον 
Άπλορωµαϊκόν, Γερµανικον και Ίταλικόν, Λειψία 1796. 

16. Τα λεξικά αυτά αναφέρονται στη λεξικογραφική έρευνα τού Σ. Περάκη (έ.α.) µε τις εξής βιβλιογραφικές πληροφορίες: Λάµπρου 
Μπούµπα, Λεξικον τετράγλωσσον τής 'Ιταλικής, Ρωµαϊκής, 'Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσης, Βενετία 1750' [άνευ συγγραφέως], Λεξικον 
Ρωµαϊκής 'Απλούν, Μόσχα 1783" Μεθοδίου, Λεξικον 'Απλούν παλλαϊκον τής εν χρήσει γλώσσας των σηµερινών Ελλήνων [µετάφρ. από 
Ρωσικά], Μόσχα 1795. 

17. Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σκαρλάτου Βυζαντίου, Λεξικον Έλληνικον και Γαλλικόν, 'Αθήναι 1846· Μ. Περίδου, Λεξικον Έλληνικον και 
Ίταλικόν, Έρµούπολις 1854- Αγγ. Βλάχου, Λεξικον Έλληνογαλλικόν, 'Αθήναι 1897- Ν. Κοντοπούλου, Λεξικον Έλληνογαλλικόν, 'Αθήναι 
1889. 

18. Για τα εννοιολογικά λεξικά, βλ. κατωτ. όσα λέγονται επ' ευκαιρία τού κατ' εξοχήν εννοιολογικού λεξικού τής Ν. Ελληνικής, τού λεξικού 
τού Βοσταντζόγλου. 

19. Βιβλιογραφικά: Γ. Παπαζαχαρίου, Λεξικον Ρωµαϊκο-σλαβωνικόν, Βούδα Ουγγαρίας 1803· Π. Βερού -1. Ιαννούλη, Όνοµαστικόν Έλλη-
νικον, Μόναχο 1828. 

20. Τα βιβλιογραφικά στοιχεία των λεξικών αυτών είναι: F.D. Dehèque, Λεξικον τής Γραικικής και Γαλλικής γλώσσης - Dictionnaire Grec 
Moderne-Français, Paris 1825- J. Schmidt, Λεξικον Άπλοελληνικον και Γερµανικον, 2 τόµ., Λειψία 1825-7- Poppleton, Όνοµαστικόν τε-
τράγλωσσον Γαλλαγγλογραικελληνικόν, Μόναχο 1834· R. Lowndes, A Modern Greek and English Lexikon, to which is prefixed an 
Epitome of Modern Greek Grammar, London/Corfu 1837' É. Legrand, Nouveau dictionnaire grec moderne-français, Paris 1882. 
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Όσο χρήσιµα και επιβοηθητικά τής περιγραφής και γνώσης τού λεξιλογίου τής Ν. Ελληνικής και αν υπήρξαν τα 
προηγούµενα λεξικά, η λεξικογραφία τής Ν. Ελληνικής αρχίζει να υπάρχει, κυρίως, από τότε που εµφανίζονται δύο 
έργα: τα "Ατακτα τού Αδ. Κοραή (εκδίδονται τµηµατικά κατά τα έτη 1829-35) και το πρώτο συγκροτηµένο λεξικό τής 
Ν. Ελληνικής, το Λεξικόν τής καθ' ηµάς ελληνικής διαλέκτου (δηλ. Λεξικό τής ∆ηµοτικής) τού Σκαρλάτου Βυζαντί-
ου (έκδ. 1835). 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ Τα "Ατακτα τού Κοραή αποτελούν την πρώτη σηµαντική προσπάθεια σύνταξης ενός ιστορικού ΤΟΥ 
ΚΟΡΑΗ λεξικού τής Ν. Ελληνικής, απαύγασµα τής σοφίας τού Κοραή στα θέµατα τής ελληνικής γλώσσας και στα 
κείµενα τής Ελληνικής από των αρχαίων µέχρι των νεοτέρων χρόνων. Και µπορεί µεν το Λεξικό τού Κοραή να 
αποκαλείται από τον ίδιο, µετριοφρόνως και απολογητικώς, "Ατακτα21, στην πραγµατικότητα όµως είναι το πρώτο 
ερµηνευτικό και ετυµολογικό λεξικό τής Ελληνικής µε αφετηρία τη Ν. Ελληνική και αναφορές σε ολόκληρη την 
ελληνική γλώσσα. ∆ικαίως έχει λεχθεί από τον Άνθιµο Παπαδόπουλο, διευθυντή και εκδότη των τριών πρώτων 
τόµων τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας Αθηνών, ότι: «Τά "Ατακτα είναι ή πρώτη και ή µόνη µέχρι τούδε [το 
1933 που εκδίδεται ο α' τόµ. τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας] όσωπούν άξια λόγου απόπειρα συντάξεως 
ιστορικού λεξικού τής νέας 'Ελληνικής γλώσσης^2. Ήδη από το 1812, στα Προλεγόµενα του στην έκδοση των 
«Βίων» τού Πλουτάρχου, δηλ. 17 χρόνια πριν από την έκδοση των Άτακτων, ο Κοραής είχε εκτενώς ασχοληθεί µε 
την ανάγκη και τη σηµασία τής εκδόσεως ενός Λεξικού τής κοινής (νεοελληνικής-δηµοτικής) γλώσσας για την 
παιδεία τού Γένους και είχε προδιαγράψει τις αρχές στις οποίες πρέπει να στηριχθεί η συγκέντρωση τού γλωσσικού 
υλικού («ή συνάθροισις των λέξεων») αναφερόµενος στο περιεχόµενο και στη µεθοδολογία τής σύνταξης του23. 
Ειδικότερα για τη σηµασία τού Λεξικού έγραφε: «Έάν έξετάσωµεν την ίστορίαν, θέλοµεν εύρείν, δτι άπό την 
ερευναν των λέξεων άρχισεν ή παιδεία και των σηµερινών φωτισµένων εθνών. Ιταλοί, 'Ισπανοί, Γάλλοι, Γερµανοί, 
"Αγγλοι, πολύν καιρόν πριν ai επιστήµαι αναβώσιν εις τον όποιον σήµερον τάς βλεποµεν βαθµόν, άρχισαν νά 
συναθροίζωσι την ϋλην τής γλώσσης, και κατέβαλαν τά πρώτα θεµέλια τών Λεξικών^4. Ειδικότερα επισηµαίνει το 
παράδειγµα τού Λεξικού τής γαλλικής γλώσσας, το οποίο συνέταξε ήδη από το 1639 η Γαλλική Ακαδηµία, και τις 
εκδόσεις των πρώτων ετυµολογικών λεξικών για νεότερες γλώσσες από τον Γάλλο Μενάγιο (Ménage) και από αυτόν 
ακόµη τον Γερµανό φιλόσοφο Λεϊβνίτιο (Leibniz)25. Ακολουθώντας τον Επίκτητο (τού οποίου το έργο είχε εκδώσει και 
σχολιάσει) τόσο στη διδασκαλία του ότι «αρχή παιδεύσεως ή τών ονοµάτων επίσκεψις^6 όσο και στην έµφαση που 
έδιδε στη διαχρονική προσέγγιση των λέξεων (για να µιλήσουµε µε σύγχρονους επιστηµονικούς όρους), δηλ. στην 
παρακολούθησιν21 τής αρχής των λέξεων (ό,τι ονοµάζουµε ετυµολογία) και όχι στην απλή χρήσιν2% τους, 

21. Πρόκειται, όπως παρατηρεί ο ίδιος ο Κοραής, για ό,τι συνήθως ονοµάζεται «Σύµµικτα» ή «Παντοδαπά» ή «Ποικίλα» κ.λπ. o Κοραής 
υιοθέτησε τον όρο "Ατακτα τού αρχαίου (µεταγενέστερου) Κώου ποιητή Φιλητά: «Του Φιλητά τά "Ατακτα, έπιγραφόµενα έτι και 
"Ατακτοι γλώσσαι, Γσως δέν έπωνοµάσθησαν ούτως, πλην διότι δέν τάς έταξε κατ' άλφαβητικήν, ή άλλην τινά συνεχή σειράν, άλλα τάς 
έσηµείονεν ώςτοῦήρχοντο εις νουν, και ώς το έσυγχώρει ό καιρός. "Οπως αν ήναι, τόσον πλέον µ' άρεσεν ό Φιλητάς, όσον ενδέχεται νά 
ήναι και τών Άτακτων 'κείνου άτακτότερα τά ιδικά µου "Ατακτα» ("Ατακτα, τόµ. Α', σ. β'-γ'). Το περιεχόµενο των Άτακτων ορίζεται από 
τον Κοραή ως εξής: «Έσώρευσα εις αυτά 'Εξηγήσεις λέξεων και τής παλαιάς και τής σηµερινής ηµών γλώσσης, Ύλην όλίγην ή µάλλον 
"Υλης Λεξικού κοινού δοκίµιον, γραµµατικά τίνα, ηθικά, πολιτικά, ιστορικά, αρχαιολογικά, ίσως και θεολογικά υποµνήµατα- όλα ατελή, όλα 
άξεστα, όλα άνεπίκριτα, εις ενα λόγον, "Ατακτα» (αυτ.) 

22. Α. Α. Παπαδόπουλου, Προλεγόµενα. 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας Ελληνικής τής τε κοινώς οµιλούµενης και τών ιδιωµάτων, τόµ. Α' (Α-
AM), σ. ε', 'Αθήναι 1933. Πβ. και ∆. Βαγιακάκου, «Τά "Ατακτα τού Άδαµ. Κοραή ώς τό πρώτον Λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης», 
Πρακτικά Συνεδρίου «Κοραής και Χίος», τόµ. Α', Αθήνα 1984, σ. 109-130. 

23. 'Αδαµαντίου Κοραή, Άτακτα, ήγουν παντοδαπών εις τήν Άρχαίαν και την Νέαν Έλληνικήν γλώσσαν αυτοσχεδίων σηµειώσεων και τίνων 
άλλων υποµνηµάτων αυτοσχέδιος Συναγωγή, 5 τόµ., Έν Παρισίοις, Έκ της Τυπογραφίας Κ. Έβεράρτου, 1828-1835. Από τους 5 τόµους, 
λεξικογραφικό υλικό («γλωσσογραφικής ύλης δοκίµιον») περιλαµβάνεται µόνο στους τόµους Β' (1829), ∆' (1832) και Ε'(1835). 

24. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα [= Συλλογή τών εις τήν Έλληνικήν Βιβλιοθήκην και τα Πάρεργα Προλεγοµένων καί τίνων Συγγραµµατίων τού 
Αδαµαντίου Κοραή, τόµ. Α, Έν Παρισίοις 1833], σ. 496. 

25. «Άπ' αυτήν τήν δεκάτην εκτην εκατονταετηρίδα άρχισαν οί Γάλλοι τάς περί τής γλώσσης των έρευνας και εις τήν δεκάτην έβδό-µην 
έπεχείρησεν ή Γαλλική 'Ακαδηµία νά συναθροίζη τήν ϋληντοῦΛεξικού της, τον αυτόν χρόνον (1639), δτε είδε τό φως ό Ευριπίδης τής 
Γαλλίας, ό µέγας 'Ρακίνας, καί τρεις χρόνους µετά τήν γέννησιντοῦπερίφηµου Σατυρικού Βοϊλλώ [ενν. τον Μπουαλώ | Boileau]. Ό 
Μενάγιος [ενν. τον Μενάζ | Ménage, ο οποίος έγραψε το 1694 το Dictionaire étymologique, ou Origines de la langue française] έξέδωκε 
τό Έτυµολογικόν τής Γαλλικής κατά τό 1650ό έτος καί ό αυτός πάλιν τό Έτυµολογικόν τής 'Ιταλικής κατά τό 1685. Εις τον αυτόν σχεδόν 
καιρόν ό δοξάσας τήν Γερµανίαν µέγας Λεϊβνίτιος [ενν. τον Λάιµπνιτς | Leibniz] δέν έκρινε τής φιλοσοφίας του άνάξιον νά άσχοληθή εις 
ετυµολογικάς έρευνας (Σηµ. Κοραή: Ώς τό µαρτυρεί τό έπιγραφόµενον αύτοϋ βιβλίον 'Ετυµολογικοί συλλογαί, Collectanea Etymologica)», 
Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 496-7. 

26. o Κοραής παρατηρεί για την αρχή αυτή ότι: «∆έν τό λέγει άφ' εαυτού ό 'Επίκτητος, άλλα τό φέρει µαρτύριον άπό τον Άντισθένην µετά τον 
όποιον ονοµάζει καί τον Χρύσιππον καί τον Κλεάνθην, καί τον Ζήνωνα, καί προ τούτων τον Σωκράτην, ώς έρευνητάς τών λέξεων». Αδ. 
Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α, σ. 495-6, υποσηµ. 1. 

27. Το σχετικό χωρίο από τις ∆ιατριβές Επικτήτου τού Αρριανού στην έκδοση τού Κοραή (Άρριανού, ∆ιατριβαί 'Επικτήτου II, ιδ', 15, σ. 108-
9) έχει ως εξής: «Πόθεν ούν άρξασθαι δει; [...] Ερώ σοι, ότι πρώτον δεϊ σε τοις όνόµασι παρακολουθεϊν [...] Πώς ούν χρώµαι αύτοϊς; 
Οϋτως ώς οί αγράµµατοι ταϊς έγγραµµάτοις φωναϊς, ώς τά κτήνη ταϊς φαντασίαις- άλλο γάρ έστι χρήσις, άλλο παρακο-λούθησις», Αδ. 
Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 497-8, υποσηµ. 2. 

28. Η σηµερινή επιστηµονική θέση τής γλωσσικής επιστήµης και ειδικότερα τού κλάδου τής σηµασιολογίας είναι ότι η σηµασία µιας λέξης 
είναι στενά συνυφασµένη και εξαρτηµένη από τη/τις χρήσεις της: «πρωτοτυπική» (πυρηνική) σηµασία και εφαρµογή τής σηµασίας 
(χρήσεις) αλληλοπροσδιορίζονται. ιδιαίτερη έµφαση στη χρήση ως βάση προσδιορισµού τής σηµασίας των λέξεων έδωσε ο φιλόσοφος 
τής γλώσσας L. Wittgenstein («Η σηµασία µιας λέξης είναι η χρήση της στη γλώσσα»). Σήµερα «η σηµασία ως χρήση» (meaning-is-use) 
είναι µία από τις κύριες µορφές προσέγγισης τής σηµασίας, ιδίως στη λεξικολογία (πβ. Γ. Μπαµπινιώτη, Εισαγωγή στην Σηµασιολογία, 
Αθήνα 1985, σ. 8, 24 κ.α.). Άλλωστε, ότι η χρήση καθορίζει γενικότερα τον κανόνα (norma) τής γλώσσας στο λεξιλογικό 
(σηµασιολογικό) αλλά και στα άλλα επίπεδα τής γλώσσας είναι ευρύτερα παραδεκτό από τους χρόνους τού Οράτιου, ο οποίος όρισε (De 
Arte Poetica 70-72) ότι «usus norma loquendi». Πολύ εύστοχα ο λεξικογράφος και καθηγητής τής λατινικής φιλολογίας στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών Στέφανος Κουµανούδης (1818-1899) µετέφρασε στο Λεξικό του (Συναγωγή νέων λέξεων υπό τών λο- 
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ο Κοραής έγινε ο κύριος υποστηρικτής και εισηγητής τής συντάξεως ενός ιστορικού λεξικού τής νεοελληνικής γλώσ-
σας: «µεταβαίνοντες από τής αµαθίας το σκότος, πρέπει να πλησιασωµεν τάς οποίας εως τώρα εµεταχειριζοµεθα 
λέξεις εις την λαµπάδα τής φιλοσοφίας· πρέπει νά έρευνήσωµεν τί έσήµαινε πάσα µία άπ' αύτάς εις τους προγόνους 
ηµών, τί έκατάντησε νά σηµαίνη εις ηµάς και τις είναι ή κυρία της σηµασία, παραβαλλοµένης µε τάς ανάλογους τών 
φωτισµένων εθνών λέξεις»?9. 

Ο Κοραής θεωρεί απαραίτητη τη συστηµατική καταγραφή των λέξεων που χρησιµοποιούν στην οµιλία τους οι Έλ-
ληνες σε όλη την Ελλάδα: «πρέπει [...[ νά συναθροισθώσιν ai λέξεις και φράσεις, εις ενα λόγον, ή υλη τής γλώσσης 
δλη απ' ολας τάς πόλεις και χώρας τής Ελλάδος»30. Ο Κοραής δηλ., ελλείψει µιας πραγµατικά κοινής31 στους χρόνους 
του, δηλ. µιας πανελλήνιας κοινής οµιλούµενης γλώσσας, εισηγείται τη συγκέντρωση τού λεξιλογίου όλων των 
ελληνικών διαλέκτων και ιδιωµάτων32 τής εποχής του. Αυτό το προτείνει σκόπιµα αποβλέποντας: α) στον «καθαρ-
µόν τής γλώσσης από αλλοφύλους λέξεις»*3 (στην αντικατάσταση δηλ. των πολλών τότε ξένων λέξεων µε λέξεις ελ-
ληνικές από τον θησαυρό τής προφορικής γλώσσας των διαλέκτων και ιδιωµάτων)· β) στο να διδάξει διά των λέξεων 
και τα ίδια τα πράγµατα, αφού «τά ονόµατα [δηλ. οι λέξεις] εντυπονουσι µονιµωτερον είς την ψυχήν τάς ιδέας τών 
πραγµάτων>έΑ· γ) στην αποφυγή άχρηστων νεολογισµών, όταν υπάρχουν ήδη οι κατάλληλες λέξεις: «ή συνά-θροισις 
τής ύλης τής γλώσσης και εις Λεξικον καταχώρισις έχει τούτο, ότι µας φυλάσσει από τον κίνδυνον νά πλάσσωµεν 
νέας λέξεις, αµφιβόλου πολλάκις αρχής και γενέσεως διά πράγµατα, τά οποία προ πολλού έχουν όνοµα σηµαντικόν 
εις την γλώσσαν. Αι µη άναγκαϊαι πλάσεις τών ονοµάτων δέν πλουτίζουσι τάς γλώσσας»35, δ) στο ότι η γνώση τής 
σύγχρονης γλώσσας θα βοηθήσει (σταθερή αντίληψη τού Κοραή36) στην «εύκολωτέραν τής αρχαίας Ελληνικής 
γλώσσης µάθησιν». Τέλος, ο Κοραής προέτεινε37 να τυπωθεί σε µια πρώτη µορφή όλος ο γνωστός γλωσσικός 
θησαυρός και δίπλα σε κάθε τυπωµένη σελίδα να υπάρχει µία λευκή, που να συµπληρώνεται µε πληροφορίες 
(άλλους τύπους, πρόσθετες σηµασίες, φράσεις, παροιµίες, λέξεις που δεν περιλαµβάνονται στην πρώτη µορφή τού 
λεξικού κ.λπ.), τις οποίες θα συλλέγουν, χωριστά κινούµενοι, δύο νέοι λόγιοι περιερχόµενοι όλη την Ελλάδα38. 

γίων πλασθεισών άπό τής 'Αλώσεως µέχρι τών καθ' ηµάς χρόνων, Αθήνα 1900, λ. εξόντωσις) ως εξής τους στίχους τού Οράτιου: «Πολλαί 
νεκραί θ' αναστηθούν και άλλαι θ' αποθάνουν | λέξεις τα νΰν τιµώµεναι, αν το θελήσ' ή χρήσις | παρ' ή εστί το δίκαιον και ό 
κανώντοῦλέγειν». 

29. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 497. 
30. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 499. 
31. «Κοινή», µε την έννοια µιας ενιαίας και οµοιόµορφης προφορικής γλώσσας σε όλη την Ελλάδα, δεν υπήρχε ακόµη στις αρχές τού 19ου 

αιώνα. Οι λόγιοι µιλούν και γράφουν µια λόγια έως αρχαΐζουσα γλώσσα, ενώ η προφορική λαλιά των απλών ανθρώπου είναι ακόµη 
διαλεκτικά διαφοροποιηµένη σε έντονο βαθµό και µε πολλούς ξενισµούς, o Κοραής είναι η πρώτη προσωπικότητα λογίου µε ευρύτερη 
απήχηση στον Ελληνισµό, που υποστηρίζει συστηµατικά την ανάγκη υιοθέτησης ενιαίας µορφής γραπτής και προφορικής γλώσσας στην 
Ελλάδα και ως τέτοια προβάλλει την «κοινή», όπως την ονοµάζει, γλώσσα, δηλ. την απλή οµιλούµενη, καθαρισµένη (συστηµατικά οµιλεί 
για «καθαρµόν») από τις ξενικές λέξεις και ό,τι ο Κοραής λανθασµένα (κατά τα διδάγµατα τής γλωσσικής επιστήµης) αποκαλεί 
«χυδαϊσµούς» (π.χ. τη χρήση ενεστωτικού τύπου φράζω αντί τού φράσσω), στους οποίους εντάσσει και τους έντονα διαλεκτικούς τύπους 
(στο σηµείο αυτό οι απόψεις τού Κοραή δεν είναι απολύτως σαφείς, αν δεν είναι ενίοτε και αντιφατικές). Οπωσδήποτε, ο Κοραής 
εστράφη και αγωνίστηκε σκληρά εναντίον τής καθιέρωσης τής (ευρέως τότε υποστηριζόµενης) αρχαίας γλώσσας, τής «Ελληνικής», 
όπως την αποκαλούσαν, ως επίσηµης γλώσσας τού ελεύθερου ελληνικού έθνους, αντιπαρατάσσοντας στην «Ελληνική» την «κοινή», 
δηλ. την απλούστερη προφορική γλώσσα τού λαού, ό,τι (µε µεταγενέστερους τού Κοραή όρους) θα ονοµάζουµε «δηµοτική». Ωστόσο, η 
«κοινή» τού Κοραή, ας το ξεκαθαρίσουµε, δεν είναι η δηµοτική τού Σολωµού ή των δηµοτικών τραγουδιών, αλλά µια «λογιότερη» σε 
(γραµµατικούς και συντακτικούς) τύπους και σε λεξιλογικά στοιχεία γλώσσα, µε έντονα προσωπικό χαρακτήρα (το ύφος τού Κοραή) και 
µε φανερή ακόµη την ανάµειξη απλών και λογιότερων λέξεων και δοµών. Βλ. Γ. Μπαµπινιώτη, «Αδαµάντιος Κοραής» στο Ελληνική 
Γλώσσα: Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον, Αθήνα, Εκδ. Gutenberg 1994, σ. 41-53. 

32. Για τη διάκριση διαλέκτων και ιδιωµάτων, βλ. το Σχόλιο στο λ. διάλεκτος τού παρόντος Λεξικού. 
33. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 499. 
34. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 500. 
35. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 500-501. 
36. o Αδ. Κοραής ήταν ο πρώτος που είδε την ελληνική γλώσσα στην ιστορική της ενότητα και που δίδαξε σταθερά και σε κάθε ευκαιρία την 

ανάγκη να γνωρίζουν οι Έλληνες τόσο τη σύγχρονη κοινή γλώσσα όσο και την αρχαία ελληνική γλώσσα, στην οποία ανάγεται το κύριο 
µέρος τής δοµής και τού λεξιλογίου της. Η θέση τού Αδ. Κοραή στη σχέση αρχαίας και νέας Ελληνικής συνοψίζεται στη γνωστή ρήση 
του (από επιστολή του προς τον Αλέξανδρο Βασιλείου): «Χωρίς τήν άκριβεστάτην εϊδησιν τής [αρχαίας] Ελληνικής, όστις καταγίνεται εις 
το νά διόρθωση τήν κοινήν ή να δώση είς αυτήν κανόνας ή νά κρίνη καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον, περιπατεί είς τήν σκοτίαν και δέν 
ήξεύρει µήτε που υπάγει µήτε τί κάµνει» {Αλληλογραφία, τόµ. Β', σ. 116). Βεβαίως, είναι γνωστό ότι ο Κοραής, όπως και ο Μ. Deffner 
(∆έφνερ) και ο Κ. Foy (ΦΟυ), παρεγνώρισαν τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη διαµόρφωση τής Ν. Ελληνικής η γλώσσα των 
Βυζαντινών τής πρώιµης περιόδου. Το ίδιο συνέβη ακόµη και µε γλωσσολόγους, µε εγκρατείς φιλολόγους και λεξικογράφους, όπως τον 
Στ. Κουµανούδη (πβ. Κ.θ. ∆ηµαρά, Προλεγόµενα στη «Συναγωγή» τού Στ. Κουµανούδη [Αθήνα 1980], σ. XXX κ.εξ.) και, πολύ 
περισσότερο, µε τον Αθανάσιο Χριστόπουλο και την περίφηµη «Αιολοδωρική θεωρία» του, που εξηγούσε την προέλευση τής Ν. 
Ελληνικής απευθείας από την αρχαία (και µάλιστα από την αιολική και τη δωρική διάλεκτο!), αγνοώντας το Βυζάντιο. Τα πράγµατα 
αποκατέστησε επιστηµονικώς στην ορθή τους βάση ο Γ. Χατζιδάκις, ο οποίος απέδειξε ότι η Ν. Ελληνική προήλθε από τη Μεσαιωνική 
Ελληνική των Βυζαντινών και αυτή από την Αλεξανδρινή Κοινή, η οποία ανάγεται στην αττική διάλεκτο και δι' αυτής στην αρχαία 
ελληνική γλώσσα. Έτσι, ο Χατζιδάκις αποκατέστησε την αδιάσπαστη προφορική παράδοση και εξέλιξη τής ελληνικής γλώσσας από τού 
Οµήρου µέχρι τη σύγχρονη Ελληνική χωρίς χάσµατα, όπως αυτά που δηµιουργούνταν από την παραγνώριση τού Βυζαντίου (βλ. ιδίως Γ. 
Χατζιδάκι, Περί τής ένότητος τής ελληνικής γλώσσης. Επιστ. Επετ. Παν. Αθηνών 5, 1908-9, σ. 47-151). Στον ιστορικό χώρο, 
προηγήθηκαν στην αποκατάσταση τού Βυζαντίου ο Σπυρίδων Ζαµπέλιος και, κυρίως, ο ιστορικός Κωνσταντίνος Πα-παρρηγόπουλος, 
ενώ στη µελέτη τής ιστορικής συνέχειας τής γλώσσας τα θεµέλια έθεσε ο συγγραφέας τής πρώτης ιστορίας τής ελληνικής γλώσσας 
(∆οκίµιον ιστορίας τής ελληνικής γλώσσης, Αθήνα 1871) γλωσσολόγος ∆ηµήτριος Μαυροφρύδης. Για τη συµβολή τού Γ. Χατζιδάκι στη 
συνειδητοποίηση τής ιστορικής συνέχειας τής ελληνικής γλώσσας, βλ. Γ. Μπαµπινιώτη: «Γ. Χατζιδάκις» στο Ελληνική γλώσσα: 
Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον, Αθήνα, εκδ. Gutenberg 1994, σ. 55-75 και ∆. Βαγιακάκου, Γ. Ν. Χατζιδάκις. Βίος και έργον. Προτάσσεται στο Γ. 
Χατζιδάκι, Γλωσσολογικοί "Ερευναι, τόµ. Β', Αθήνα 1977, σ. 1-143. 

37. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 502. 
38. Αδ. Κοραή, 'Ελληνική Βιβλιοθήκη, τόµ. Γ (1809), Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, σ. ηθ': «∆ιά νά συναχθή τοιαύτη ύλη, ανάγκη νά πε- 
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Στην πρόταση τού Κοραή, γλωσσολογικά επεξεργασµένη, συµπληρωµένη, επιστηµονικά συστηµατοποιηµένη και προ-
σαρµοσµένη στα πραγµατικά δεδοµένα τού 20ού αιώνα, στηρίχθηκε ο Γ. Χατζιδάκις39, ο πατέρας τής ελληνικής γλωσ-
σολογίας, για να προτείνει και να προωθήσει τη σύνταξη ιστορικού λεξικού τής ελληνικής γλώσσας, τού ιστορικού λεξικού 
τής Νέας Ελληνικής, που άρχισε να εκδίδει η Ακαδηµία Αθηνών από το 1933. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε ένα αρχικό 
στάδιο τής σύνταξης τού ιστορικού λεξικού τής Ακαδηµίας συζητήθηκε και εφαρµόστηκε τροποποιηµένη ακόµη και η 
πρακτική υπόδειξη τού Κοραή για τη συλλογή γλωσσικού υλικού µε συµπλήρωση τυπωµένων σχεδίων τού Λεξικού. 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ Στον Κοραή το λεξικό παίρνει για πρώτη φορά έναν ιδεολογικό χαρακτήρα, αφού θεωρείται ΚΑΙ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ 

απαραίτητο εργαλείο για τη γλώσσα και την παιδεία τού Γένους µέσα στη διαφωτιστική προσπάθεια τού Κοραή. Η γνώση τής 
γλώσσας, νέας (κοινής) και αρχαίας («Ελληνικής»), φρονεί ο Κοραής, οδηγεί στην παιδευτική ανύψωση τού Γένους και στη 
συνειδητοποίηση τής ιστορίας και τού πολιτισµού του. Οι λέξεις για τον Κοραή δεν δηλώνουν απλές πληροφορίες, αλλά είναι 
«σύµβολα µε τα όποια το "Εθνος εκφράζει τάς ιδέας του»40. Γλώσσα, νόηση και κόσµος τής πραγµατικότητας για τον Κοραή 
συνδέονται άρρηκτα µεταξύ τους, ακριβώς όπως διδάσκει και η σύγχρονη γλωσσολογία. «Λέξεις-ιδέες-πράγµατα» είναι το 
τρίπτυχο µε το οποίο αντιµετωπίζει ο Κοραής τη γλώσσα µέσα από έναν φιλοσοφικό προβληµατισµό που µονίµως τον 
απασχολεί41 και από µια ιδεολογική θεώρηση τής γλώσσας στο πλαίσιο τού ∆ιαφωτισµού. Αυτό το τρίπτυχο καλείται να 
υπηρετήσει, πάνω απ' όλα, και το Λεξικό, γιατί αλλιώς, «τό άδιόριστον των λέξεων γεννά το άκατάστατον των ιδεών και τοϋτο 
πάλιν το άκατάστατον των πράξεων»42. Το Λεξικό, λοιπόν, πρέπει να ορίσει προσεκτικά τις λέξεις, να δώσει σαφή ορισµό των 
σηµασιών43 («ιδέες» τις λέει ο Κοραής) που δηλώνει κάθε λέξη. Γι' αυτό και συνιστά, µέσα από το λεξικό, µια βαθύτερη 
γνώση τής λέξης, µια διαχρονική-ετυµολογική προσέγγιση της: «µακρυνόµεναι [οι υστερογενείς µεταφορικές σηµασίες] από 
την ετυµολογιαν της πρώτης κυρίας λέξεως, φέρουσι συγχυσιν εις τάς άγυµνάστους κεφάλας, έάν δέν εξηγώνται ακριβώς εις τά 
Λεξικά τής γλώσσης»44.0 ίδιος δίνει χαρακτηριστικά παραδείγµατα45 (τις λέξεις πλούτος, θαύµα, άγιος, δίκαιο) που η άγνοια τής 
αρχικής σηµασίας (ετυµολογίας) οδηγεί σε ατελή γνώση τής σύγχρονης σηµασίας, ενίοτε και σε παρερµηνεία. Γενικότερα ο 
Κοραής θέτει τη λεξικογραφία στην υπηρεσία τής γνώσης, δηλ. τής µόρφωσης και τής παιδείας: «Μεγάλην λοιπόν ώφέλειαν 
θέλει προξενήσειν εις την γλώσσαν και είς τα γένος, όστις περιέλθη την 'Ελλάδα δλην διά µόνην την ερευναν και συνάθροισιν των 
λέξεων. Είς αυτόν πρέπει όχι το Λε-ξιθήρας άλλα τό Γνωσιθήρας όνοµα»46. Ο µελετητής τού Νεοελληνικού διαφωτισµού και 
τού Αδ. Κοραή, ο Κ.Θ. ∆ηµαράς, σε ένα έξοχο κείµενο του µε τίτλο «Λεξικογραφία και ιδεολογία», που χρησιµεύει ως 
Προλεγόµενα στην επανέκδοση (το 1980) τού Λεξικού τού Στ. Κουµανούδη, παραλληλίζει εύστοχα47 την ιδεολογία που 
χαρακτήριζε τους δύο άνδρες (Κοραή και Κουµανούδη) σε σχέση µε τη γλώσσα (ιδιαίτερα τους νεολογισµούς)48 και την 
παιδεία. Γρά- 

ριέλθωσι την Εύρωπαϊκήν και Άσιακήν 'Ελλάδα και τάς νήσους αυτών δύο νέοι λόγιοι, είςτοῦάλλου χωριστά, έχοντες δύο Λεξικά τής κοινής 
γλώσσης, µε προσκολληµένον φύλλον εν άγραφον είς εκαστον φύλλον τυπογραφηµένον και νά συνάξωσι µε τήν έσχάτην άκρίβειαν όχι µόνον 
τάς λέξεις, δσαι λείπουσιν ακόµη άπα τά κοινά Λεξικά, άλλα και τάς φράσεις τής γλώσσης και αύτάς τάς παροιµίας, όσας έχει καθηµέραν εις 
τό στόµα ô κοινός λαός». Αξίζει να σηµειωθεί ότι τη µέθοδο αυτήν, µεταξύ άλλων, ακολούθησαν αργότερα οι υπεύθυνοι τής συντάξεως 
τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας (πβ. Ανθ. Παπαδόπουλο, Προλεγόµενα στον Α' τόµ. τού ΙΛΑ, σ. ι'), γεγονός στο οποίο 
αναφέρεται εκτενώς και ο Μ. Τριανταφυλλίδης (Υπόµνηµα περίτοῦιστορικού λεξικού, Άπαντα Μ. Τριανταφυλλίδη, τόµ. Β', 1963, ιδίως σ. 
435 κ.εξ.). 

39. o Γ. Χατζιδάκις επέµεινε ιδιαιτέρως στην ανάγκη εκδόσεως ενός (επιστηµονικά συντεταγµένου) λεξικού ολόκληρης τής ελληνικής 
γλώσσας, ενός ιστορικού λεξικού τής Ελληνικής. Τις σκέψεις του για το Λεξικό τής Ελληνικής έχει διατυπώσει σε σειρά δηµοσιευ 
µάτων του, των οποίων κυριότερα [αναδηµοσιευµένα στο Γ. Χατζιδάκι, Γλωσσολογικαί "Ερευναι, τόµ. Α' (1934) και τόµ. Β' (1977)] εί 
ναι: 

1909α     Σκέψεις τινές περί τής συντάξεωςτοῦελληνικού λεξικού. Περ. «Παναθήναια» τόµ. 9, τεύχ. 15 Απρ., σ. 3-6 [= 
Γλωσσολ. "Ερευναι, τόµ. Β', σ. 120-125]. 

1909β     Περί τής επιστηµονικής ανάγκης ενός λεξικού τής ελληνικής γλώσσης. Τεσσερακονταετηρίς Κ.Σ. Κόλπου (Αθήνα), σ. 
7-34 [= Γλωσσολ. "Ερευναι, τόµ. Α, σ. 471-489]. 

1912     Περίτοῦελληνικού λεξικού. Περ. «'Αθηνά», τόµ. 24, σ. 373-384 [= Γλωσσολ. "Ερευναι, τόµ. Β', σ. 129-136]. 1927     
Περί των σπουδών καιτοῦλεξικού τής Νέας 'Ελληνικής γλώσσης. «Πρακτικά Ακαδηµίας 'Αθηνών», τόµ. 2, σ. 531-541 [= 
Γλωσσολ. "Ερευναι, τόµ. Β', σ. 457-464]. 
1929     Περί τής ανάγκης λεξικού τής Μεσαιωνικής 'Ελληνικής γλώσσης. Περ. «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 

τόµ. 6, σ. 14-16 [= Γλωσσολ.Έρευναι, τόµ. Β', σ. 494-496]. 
40. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α, σ. 496. 
41. Αδ. Κοραή, Ελληνική Βιβλιοθήκη, τόµ. Γ(1809), σ. ια' (υποσηµ. 1): «Μήν ενοχληθή ό αναγνώστης άπό τήν συχνην 

επανάληψιντοῦονόµατος τής Φιλοσοφίας. [...] ότι τίποτε καλόν χωρίς αυτής νά κατορθωθή δέν είναι δυνατόν». 
42. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 496 (υποσηµ.). 
43. Για τη διαφορά σηµασίας, εννοίας (ιδέας) και νοήµατος, βλ. το Σχόλιο στη λ. σηµασία τού παρόντος Λεξικού. 
44. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α, σ. 504 κ.εξ. 
45. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 503. 
46. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 503. 
47. Κ.Θ. ∆ηµαρά, «Λεξικογραφία και ιδεολογία». Προλεγόµενα στην έκδοση (τού 1980) τού Στ. Κουµανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων ύπό 

των λογίων πλασθεισών άπό τής 'Αλώσεως µέχρι τών καθ' ηµάς χρόνων, α' έκδ. 1900, σ. xxxix κ.εξ. 
48. o Κοραής, αποβλέποντας στη «διόρθωση» και στον «καθαρµό» τής κοινής γλώσσας από τους ξενισµούς, είναι «ο πρώτος διδάξας» στην 

αξιοποίηση τού λεξιλογικού θησαυρού τής αρχαίας µε τη µορφή, σηµασιολογικών κυρίως, νεολογισµών (αρχαίες λέξεις µε την παλιά 
τους σηµασία ή µε άλλη νέα) για την αντικατάσταση ξένων λέξεων ή την απόδοση νέων εννοιών (όρων κ.λπ.). Ωστόσο, τη συστηµατική 
καταγραφή των νεολογισµών που πλάστηκαν στη λόγια γλώσσα για να δηλωθούν νέες έννοιες οφείλουµε στον Στ. Κουµανούδη 
(Συναγωγή νέων λέξεων..., 1900). 
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φει για το λεξικογραφικό έργο τού Κουµανούδη: «"Οµως εκείνο πού διατρέχει την δλη δοµή τής εργασίας [ενν. στο Λεξικό τού 
Κουµανούδη] είναι ή ροπή προς τήν ενότητα ανάµεσα στον αρχαίο και τον νεότερο ελληνικό κόσµο, ή θέληση για να καταστεί τό 
ενωτικό στοιχείο τής παιδείας πιο δεµένο, πιο ισχυρό»49 και «"Ετσι φανερώνεται νά είναι εκείνος [ενν. ο Κουµανούδης] πού 
έδωροφόρησε στην νέα ελληνική παιδεία τον µοναδικό αυτόν θησαυρό, τήν Συναγωγή [...] Λεξικό, αν θέλει κανείς, νεολογισµών, 
ασφαλώς- άλλα, ιδίως, τήν έκφραση, υψηλή σε λιτότητα, εθνικής ψυχολογίας και ιδεολογίας (τις όποιες οφείλουµε νά µήν 
παραβλέψουµε), µας προσφέρει τό στοχαστικό τούτο βιβλίο»50. 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ    Η άλλη, µετά τον Κοραή, µεγάλη µορφή λεξικογράφου τού 19ου αιώνα ήταν ο ∆ηµήτριος ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ    
Σκαρλάτος ο Βυζάντιος (1798-1878). Είναι ο συντάκτης τριών λεξικών που σφράγισαν την ελ-ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ    ληνική 
λεξικογραφία και µαζί ο πρώτος Έλληνας λεξικογράφος, ο οποίος γράφει λεξικό µέσα στην Ελλάδα, στο ελεύθερο νέο 

ελληνικό κράτος. Το ένα λεξικό, το πρώτο του, που κυρίως µας ενδιαφέρει εδώ, είναι ένα λεξικό τής Νέας Ελληνικής, τής 
δηµοτικής όπως θα λέγαµε σήµερα: Λεξικόν τής καθ' ηµάς ελληνικής διαλέκτου5^ Εκδίδεται το 1835 και επανεκδίδεται το 18572 

και το 18743 (φωτ. ανατ. 1974). Είναι το λεξικό, το οποίο ο διευθυντής και εκδότης τού α' τόµου τού ιστορικού λεξικού τής 
Ακαδηµίας Αθηνών, ο Άνθιµος Παπαδόπουλος, χαρακτηρίζει ως «τό πληρέστερον και τελειότερον λεξικόν τού [19ου] 

αιώνος»52, µολονότι δεν περιέχει περισσότερες από 10.000 λέξεις53. Το δεύτερο λεξικό τού Βυζαντίου είναι το Λεξικόν 
Έλληνικόν και Γαλλικόν (α' έκδ. 1846), πολύτιµο για το πλήθος των νέων λέξεων που περιέχει από µεταφράσεις ή και 

αποδόσεις αντιστοίχων λέξεων τής Γαλλικής, τής οποίας ο Βυζάντιος υπήρξε άριστος γνώστης54. Το τρίτο λεξικό του είναι το 
Λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης, γνωστό κυρίως από την έκδοση τού 185255. Πρόκειται για λεξικό τής αρχαίας ελληνικής γλώσ-

σας, συντεταγµένο µε βάση τον περίφηµο Θησαυρό τής ελληνικής γλώσσηςτοῦΕρρίκου Στεφάνου (ιδίως τής γ' εκδόσεως από 
τον Firmin Didot που άρχισε το 183156), «εκτοῦοποίου», κατά τον Σκαρλάτο Βυζάντιο, «καθώς απότοῦΩκεανού, πάντες µεν 

ποταµοί, πάσα δε θάλασσα λεξικογραφίας 'Ελληνικής απορρέει»51. 

Ο Σκαρλάτος Βυζάντιος, αυτοδίδακτος λεξικογράφος, ανήκει στους εξαιρετικής παιδείας λογίους τού 19ου αιώνα, που µε τα 
λεξικά και τις γλωσσικές θέσεις του έπαιξε σηµαίνοντα ρόλο στην εποχή του, συγκαταλεχθείς στους διδασκάλους τού Γένους. 
Εκείνο που επέτυχε ήταν να δώσει τρία λεξικά, τα οποία έκτοτε απετέλεσαν σηµεία αναφοράς στις γλωσσικές και φιλολογικές 
σπουδές και πολύτιµη πηγή υλικού για τα λεξικά που ακολούθησαν. Το κυριότερο όµως είναι ότι η λογιότητα τού Σκαρλάτου 
Βυζαντίου, η επαγγελµατική σχεδόν ενασχόληση του µε τη σύνταξη λεξικών και η επαφή του µε ξένα µεγάλα (ιδίως γαλλικά) 
λεξικά, τα οποία φαίνεται να γνωρίζει, όπως γνωρίζει και τη σχετική µε τα λεξικά και τη γλώσσα βιβλιογραφία58 των χρόνων 
του, ανήγαγαν τα λεξικά του σε πρότυπα, που και την ποιότητα των ελληνικών λεξικών έκτοτε ανέβασαν και άλλους λογίους 
παρεκίνησαν να ασχοληθούν µε τη λεξικογραφία, όπως τον Άγγελο Βλάχο, τον Ν. Κοντόπουλο, τον Γ. Ζηκίδη, τον Αντ. 
Ηπίτη κ.ά. 

49    Κ.Θ. ∆ηµαράς, έ.α., σ. xlv. 
50. Κ.Θ. ∆ηµαράς, έ.α., σ. Ivi. 
51. o πλήρης τίτλος είναι: λεξικόν τής καθ' ηµάς ελληνικής διαλέκτου µεθηρµηνευµένης εις τό άρχαϊον έλληνικόν και το γαλλικόν. 
52. 'Ιστορικόν Λεξικόν τής 'Ελληνικής γλώσσης, τόµ. Α', 'Αθήναι 1933, Προλεγόµενα, σ. στ'. 
53. o ίδιος ο Σκαρλάτος ο Βυζάντιος εξηγεί στα Προλεγόµενα του ότι αρχικός σκοπός τού έργου ήταν να δώσει µια συντοµευµένη και 

βελτιωµένη µορφή τού λεξικού τού Βλάχου [εννοεί το Λεξικό τού Γερασίµου Βλάχου τού Κρητός, επιγραφόµενο Θησαυρός τής εγκυ-
κλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος, βλ. ανωτ. «Λεξικά τού Που αι.»], αλλά «τό έργον [...] έγίνετο βαθµηδόν περιεκτικώτερον, ώστε 
κατήντησεν ήδη 'να περιέχη δέκα περί που λέξεων χιλιάδας» (Προλεγόµενα, 18743, σ. ε'), o λεξικογράφος εξηγεί έντιµα και προει-
δοποιεί τον αναγνώστη (αυτ.): «Αυτά προοιµίασα δι'εκείνους, όσοι, βλέποντες τήν έπιγραφήν τού πονήµατος µου, άπαιτήσωσι Λε-
ξικόν εντελές τής σηµερινής των 'Ελλήνων γλώσσης, εν φ κυρίως 'δέν εϊνε παρά βοήθηµα πρόχειρον δια τους πρωτοµαθείς σπου-
δαστάς τής αρχαίας 'Ελληνικής [...]». 

54. Ας σηµειωθεί ότι ο Κουµανούδης στη Συναγωγή των νέων λέξεων, δηλ. στη συγκέντρωση και καταγραφή των νεολογισµών τής λο-
γίας γλώσσας, αντλεί συχνά από το Έλληνικόν και Γαλλικόν Λεξικόν τού Βυζαντίου (από την έκδ. τού 1846 όσο και από τη β' έκδ. 
τού 1856). Αξίζει επίσης να επισηµανθεί η προσκόλληση τού Σκαρλάτου Βυζαντίου στη γαλλική γλώσσα, που τον οδηγεί ώστε στο 
Λεξικό τής Ν. Ελληνικής σε κάθε λήµµα και σε όλες τις σηµασίες τού λήµµατος να δίνει και την απόδοση στη Γαλλική! (Το ίδιο κάνει 
και ο Κοραής στο δικό του λεξικό, στα Άτακτα). Φθάνει µάλιστα να προτείνει στην τότε Κυβέρνηση τής Ελλάδος τα εξής για τον 
εµπλουτισµό τής νέας ελληνικής γλώσσας: «'Νά προτεθή εις µετάφρασιν τό Λεξικόν τής Γαλλικής 'Ακαδηµίας [σηµ. αυτό που έχει 
ως πρότυπο και ο Κοραής, βλ. ανωτ. σηµ. 25]· έφηµερίς φιλολογική 'νά δηµοσιεύη άπαξ ή διςτοῦµηνός τάς διαφόρους Γαλ-λικάς 
λέξεις, των οποίων ζητείται ή αντιστοιχούσα 'Ελληνική, και τάς Έλληνικάς αύτάς, δσαι θά καταχωρισθούν εις τό Λεξικόν, και 'νά 
ζητή περί αυτών τήν γνώµην τών εντός και έκτος τής 'Ελλάδος πεπαιδευµένων [...] δσαι δέ λάβουν τάς πλειοτέρας ψήφους και τών 
επί τούτω διωρισµένων τής 'Ακαδηµίας µελών τήν έπιψήφισιν, έκεϊναι µόναι 'νά καταχωρίζωνται εις το Λεξικόν και, πο-
λιτογραφούµεναι τοιουτοτρόπως, 'νά χρησιµεύουν ως τύπος εις τά Γραφεία τής Κυβερνήσεως, άπό τά όποια θά λάβουν τρόπον 
τινά τήν καθιέρωσίν 'των [...]» (Προλεγόµενα στο Λεξικόν τής καθ' ηµάς 'Ελληνικής διαλέκτου, 18743, σ. κγ'). 

55. Η α' έκδοση είναι τού 1839 µε τίτλο Έπίτοµον Λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης. Η έκδοση αυτή, όπως γράφει ο εκδότης τού έργου 
Ανδρέας Κοροµηλάς στο «Προοίµιόν» του στην έκδοση τού 1852, «τοιαύτην έλαβε ήδη άλλοίωσιν και αΰξησιν, ώστε ούτε δευτέρα 
εκδοσις έθεωρήθη δίκαιον νά όνοµασθή ούτε τήν όλως άκατάλληλον έπίκλησιντοῦεπίτοµου νά διατήρηση». 

56. o Σκαρλάτος Βυζάντιος προφανώς είχε υπ' όψιν του ορισµένους µόνο τόµους τής εκδόσεως τού Didot, η οποία περατώθηκε το 1865, 
µετά την έκδοση τού Λεξικού τού Βυζαντίου. 

57. Προλεγόµενα στο Λεξικόν τής Ελληνικής γλώσσης, 1852, σ.α'. 
58. Όχι µόνο γνωρίζει λ.χ. σύγχρονους ξένους επιστήµονες που ασχολούνται µε την ετυµολογία (αναφέρει τους Kanne, Kuithan, Riemer, 

Wagner, Murray κ.ά., βλ. Προλεγόµενα στο Λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης, σ. t>'), αλλά φαίνεται να γνωρίζει και τη µόλις από το 1816 
αναφανείσα επιστήµη τής Γλωσσολογίας (ιστορικής και συγκριτικής στο ξεκίνηµα της από τον Franz Bopp, βλ. Γ. Μπαµπινιώτη, Συ-
νοπτική ιστορία τής ελληνικής γλώσσας µε εισαγωγή στην ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία, Αθήνα 19982, σ. 33 κ.εξ.). Έτσι, επιση-
µαίνοντας την άγνοια ξένων γλωσσών από τους αρχαίους Έλληνες, παρατηρεί (Προλεγόµενα, σ. ε') προσφυώς: «αναγιγνώσκοντες τόν 
Κρατύλον [ενν. τον διάλογο τού Πλάτωνος που αναφέρεται στη γλώσσα και την ετυµολογία των λέξεων], ένεθυµήθηµεν πολλάκις, 
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Ό,τι επισηµάνθηκε πιο πάνω για την επίδραση που άσκησε στη λεξικογραφία η ιδεολογία των λεξικογράφων, φαίνεται πολύ 
καθαρότερα στο Λεξικό τής Ν. Ελληνικής του Σκαρλάτου Βυζαντίου. Σε αυτό και τα ερµηνεύµατα των νεοελληνικών λέξεων 
είναι στην αρχαία (!) και οι ξενικής καταγωγής (τουρκικής, ιταλικής, βενετσιάνικης ή και γαλλικής) νεοελληνικές λέξεις 
διαχωρίζονται από το κύριο σώµα των ληµµάτων και δίδονται στο τέλος τού λεξικού, σε ειδικό «Παράρτηµα περιέχον τάς 
έκφυλλοφορητέας [δηλ. τις απόβλητες και ελληνιστί αποδιδόµενες] έτερογλώσ-σους λέξεις». Αυτά φυσικά συνδέονται µε την 
ξεκάθαρη και µαχητική τοποθέτηση τού Σκαρλάτου Βυζαντίου υπέρ τού εξαρχαϊσµού τής γλώσσας αφενός (γραπτή και 
προφορική γλώσσα τού ελεύθερου ελληνικού κράτους πρέπει να γίνει σταδιακώς η αρχαία ελληνική γλώσσα) και υπέρ τού 
καθαρισµού τής Νεοελληνικής από τους ξενισµούς αφετέρου. Με άλλα λόγια, σχετίζεται µε τη θέση τού Σκαρλάτου 
Βυζαντίου στο γλωσσικό ζήτηµα, που τότε βρίσκεται ακόµη στην αρχή του, και µε το κήρυγµα τού Κοραή59 για καθαρµό και 
διόρθωση τής γλώσσας από ξενισµούς60 και «χυδαϊσµούς», που ο Βυζάντιος ασπάζεται και εφαρµόζει συστηµατικά στο 
Λεξικό του. Η ιδεολογία61 δηλ. τού Σκαρλάτου Βυζαντίου κατευθύνει και τη λεξικογραφία του. Έτσι στο «Παράρτηµα των 
έκφυλλοφορητέων» δεν υπάρχουν µόνο λέξεις άγνωστες στη σηµερινή γλώσσα και χρήσιµες µόνο για την ιστορία τής 
Ελληνικής (π.χ. ασµά-καµπάκι το κολοκύθι, δεξγκερές το φορείο για ασθενείς, ιλτιζάµια τα δηµόσια τέλη, µασαλάς η δάδα, ο 
πυρσός, τουλούµπα η αντλία, ταµπιέτι η συνήθεια, σουγιολού ο υδραγωγός, χοκκαµπαζλήκια οι γητειές κ.λπ.), αλλά και πολλές 
ξένης καταγωγής λέξεις που επικράτησαν από τότε στην Ελληνική και που δεν δικαιολογείται η αποβολή τους από τη γλώσσα 
(π.χ. αµπάρι, βάρδια, βιολί, γάντζος, ζάρι, ίντριγκα, καβουρδίζω, καβγάς, λακέρδα, µάστορης, µπακάλης, νε-ράτζι, οµπρέλλα, 
πανταλόνι, πέννα, σαλάτα, τεµπέλης, φουστάνι, χάπι, χαβιάρι κ.λπ.)62. Οπωσδήποτε, ο ίδιος ο Βυζάντιος σπεύδει στα 
Προλεγόµενα του να αναγνωρίσει ότι η αντικατάσταση των ξενικών λέξεων µε ελληνικές δεν είναι πάντοτε δυνατή ή απαιτεί 
την πάροδο µακρού χρόνου για να επικρατήσει, δίνει δε το ακόλουθο χαρακτηριστικό παράδειγµα δηµόσιας προκήρυξης 
πλειστηριασµού πλοίου, που κατ' ανάγκην θα διατυπωνόταν τότε (το 1835) µε ένα πλήθος ξενικών όρων: «'Εκτίθεται εις 
πλειστηριασµον ή Βοµβαρδα (δείνα), έχουσα δύο ιστούς, εν µποµπρέσον µε το µπαστούνι 'των, ένα τρίγκον, εν µπαροκέττον, ένα 
µπαµπαφίγκον, τρεις φλόκους, µίαν µπούµαν, µίαν στρα-γέραν, εν φλίτζι, [...] εν βίντζι, εν καρατέλο, εν µενοϋτον, δύω µάντους 
µέ τους µακαράδες των, εν πινέλον και ένα µουσαµάν»63. 

Με τον Βυζάντιο το Λεξικό αρχίζει να παίρνει τη δοµή ενός σύγχρονου λεξικού. Σε κάθε λήµµα δίνονται χρήσιµες 
γραµµατικές πληροφορίες και µερικές συντακτικές (για ρήµατα), χωρίς φυσικά την πληρότητα και τον συστηµατικό 
χαρακτήρα των νεότερων λεξικών. Συχνά παρέχονται και ετυµολογικές πληροφορίες, που τις περισσότερες φορές έχουν 
εµπειρικό χαρακτήρα ή αποτελούν παρετυµολογίες, αφού δεν έχει ακόµη εµφανισθεί στην Ελλάδα η επιστηµονική 
ετυµολογία64.^ κύριο όµως είναι η (εκπληκτική για ορισµένα λήµµατα) περιγραφή των χρήσεων µιας λέξης µε 
παραδειγµατικές φράσεις -συχνά και παροιµίες, κατά τη διδασκαλία τού Κοραή65- που σε µεγάλα λήµµατα (όπως 

τίνες αν ήθελαν καταστή οί πρωτότυποι εκείνοι άνδρες, οί Πλάτωνες, οί Άριστοτέλεις, οί Ίπποκράτεις, εάν έγνώριζον και εσπού-
δαζον τάς διαλέκτους των συγχρόνων αύτοϊς βαρβάρων, καθώς 'τους ελεγον, και µέχρι τίνος ήθελον προαγάγη την περί θεωρίας 
των γλωσσών έπιστήµην, εάν έξήγον τα συµπεράσµατα 'των εκ τής αντιπαραθέσεως αυτών προς άλλήλας, κατά το σηµερινόν [ενν. 
τής ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας] σύστηµα τής Linguistique. 'Αλλ' εις τους χρόνους εκείνους ό δίγλωσσος άνθρωπος ήτον 
εύρηµα σπανιώτατον, "και θαύµα τούτο ή"ν, άνθρωπος εϊς ακριβών διαλέκτους δύο", λέγει ό Γαληνός». 

59. Ενώ ο Αδ. Κοραής δεν γνωρίζει τον Σκαρλάτο Βυζάντιο (αφού το Λεξικό του εµφανίζεται το 1835, δύο χρόνια µετά τον θάνατο τού 
Κοραή το 1833), ο Βυζάντιος γνωρίζει φυσικά και µιλάει µε σεβασµό και θαυµασµό για τον Κοραή: «Άν 'δέν προσλάβη τις εξιν τής 
αρχαίας Ελληνικής [...], άς µήν έλπιση ποτέ 'να γράψη ορθώς εις τήν νεωτέραν, και µάρτυς τούτου αυτός πάλιν ό Κοραής, τού 
οποίου καθώς θαυµάζοµεν και µιµούµεθα το άµίµητον ύφος τών προλόγων και διαλόγων, επίσης άναγινώσκοντες και τάς εις το 
άρχαίον ιδίωµα σηµειώσεις, γοητευόµεθα» (Λεξικόν τής καθ' ηµάς ελληνικής διαλέκτου, έκδ. 18743, Προλεγόµενα, σ. ζ). Βεβαίως, ο 
Βυζάντιος, φύσει συντηρητικό πνεύµα, διαφέρει σηµαντικά και στη γλώσσα από τον φωτισµένο και δυτικοθρεµµένο λόγιο τού Γέ-
νους Αδαµάντιο Κοραή, o Βυζάντιος είναι σχεδόν νεοαττικιστής, οραµατιζόµενος επιστροφή στην αρχαία γλώσσα, o Κοραής τίθε-
ται αναφανδόν υπέρ τής κοινής γλώσσας και εναντίον τής χρήσεως τής αρχαίας Ελληνικής ως γλώσσας των ελευθέρων Ελλήνων 
µολονότι δεν παύει ποτέ να καλλιεργεί φιλολογικά ο ίδιος και να κηρύσσει ανυποχώρητα τη χρησιµότητα τής γνώσης των αρχαί-
ων κειµένων για την παιδεία («τον φωτισµόν») και για τη γλώσσα τού Γένους. 

60. Βεβαίως ο Βυζάντιος, όπως και ο Κοραής, στρέφονται -και ορθώς- εναντίον των ξενισµών και κηρύσσουν τον καθαρισµό τής γλώσ-
σας από το πλήθος των ξενισµών, από τους οποίους έβριθε τότε η ελληνική γλώσσα. Το περίεργο όµως είναι ότι και οι ίδιοι χρησι-
µοποιούν και προβάλλουν, και εκεί που δεν χρειάζεται, τη γαλλική γλώσσα! Έτσι και ο Βυζάντιος στο Λεξικό τής Ν. Ελληνικής και 
ο Κοραής στο Λεξικό του ("Ατακτα), σε κάθε σχεδόν λήµµα, αναφέρουν πώς αποδίδεται η λέξη ή η φράση στη Γαλλική και µάλιστα 
µε σειρά συνωνύµων! 

61. Ας σηµειωθεί ότι ο Σκαρλάτος Βυζάντιος, ως γνήσιο τέκνο τής Κωνσταντινούπολης, όχι µόνο ενστερνίστηκε την προσφορά και την 
αξία τού Βυζαντινού πολιτισµού στη συνέχεια τού Ελληνισµού (αντίθετα λ.χ. προς τον Κοραή), αλλά και έγραψε εκτενές (τρίτοµο) 
έργο για την Κωνσταντινούπολη (Ή Κωνσταντινούπολις, 1851-69), µια µοναδική για την εποχή της ιστορική και τοπογραφική µονο-
γραφία για την πρωτεύουσα τού Βυζαντίου. 

62. Βεβαίως, µέσα στο κύριο σώµα τού λεξικού περιλαµβάνονται πάρα πολλές ξένης καταγωγής λέξεις, είτε από άγνοια τής ακριβούς 
προέλευσης τους είτε, όπως εξηγεί ο λεξικογράφος, γιατί είναι πολύ εύχρηστες. 

63. Σκαρλάτου Βυζαντίου, Αεξικόν τής καθ' ηµάς ελληνικής διαλέκτου, 18743, Προλεγόµενα, σ. µστ'. 
64. Η επιστηµονική ετυµολογία στην Ελλάδα καθώς και η επιστήµη τής γλωσσολογίας, στην οποία υπάγεται η ετυµολογία, εισάγονται 

από τον «πατέρα τής γλωσσολογίας» στη χώρα µας, τον πρώτο καθηγητή γλωσσολογίας (από το 1883) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
τον Γεώργιο Ν. Χατζιδάκι (1898-1941). 

65. Αδ. Κοραής, "Ατακτα, τόµ. Β' (1829), Προλεγόµενα, σ. ιζ': «Ai παροιµίαι έπροστεθησαν, οχι µόνον διότι τάς προσθέτουν συνήθως 
δλων τών εθνών οί Λεξικογράφοι, αλλ' δτι και πολλαί άπ' αύτάς, γεννηµένοι άπό παλαιών φρονίµων ανδρών παρατηρήσεις, έγι-
ναν µέ τήν συχνήν χρήσιν, ηθική τρόπον τινά κατήχησις εις τους άσόφους, και δυνατή κάποτε νά φρενώση και πολλούς νοµιζο-
µένους σοφούς». Αν ο Κοραής βλέπει τη χρήση των παροιµιών από της πλευράς τής λεξικογραφίας και τού διαφωτισµού (παιδεί-
ας), ο Σκ. Βυζάντιος θεωρεί τις παροιµίες ως πηγή «διορθώσεως» τής γλώσσας (καθαρισµού) και επαφής µε την αρχαία γλώσσα, 
αφού: «Εις αύτάς [ενν. τις παροιµίες] εµφαίνονται πολλάκις απαραχάρακτα τά ίχνη τής αρχαίας 'µας διαλέκτου, καθώς εις τά πα-
λαιά ανάγλυφα και νοµίσµατα ό πίνος [δηλ. η σκουριά] τής αρχαιότητος» (Προλεγόµενα, σ. κδ'). 
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λ.χ. το ρήµα πιάνω) καταλαµβάνουν πάνω από 8 στήλες (των 50 τυπογραφικών αράδων)! Συγκεκριµένα στο λήµµα πιάνω66 
διαβάζουµε: «συλλαµβάνω, αίρέω, άλίσκω, έχω [...] (κυρ. ζφα µε την παγίδα)» - «πιάνω (διά των χειρών)» -«δσοι πιάνουν 
σφικτά ταίς πυρωµέναις σούβλαις, καίονται όλιγώτερον. Οι τους διαπύρους οβελίσκους σφοδροτέ-ρως πιάσαντες, ήττον καίονται 
(Θεόφρ. περί Πυρ[ός])» - «και πιάνωντάς 'τον άπα το δεξί χέρι, 'τον έσήκωσε. Και πιάσας αυτόν τής δεξιάς χειρός ήγειρε (Πράξ. 
Άποστ. Γ)» - «έσιχάθη και έπιασε τήνµύτην 'της. Άπεστράφη τήνρϊν' επιλαβοϋσα (Αριστοφ.)» - «έπιασε τον σφυγµόν 'του, και 
παρατηρούσε» - «'τον πιάνεις άπό τήνµέσην, και 'τον κου-νεϊς» - «δλην την νύκτα έψάρευαν, και 'δέν έπιασαν τίποτε» - «και 
έπιάναµεν και παγούρια [ενν. καβούρια] µεγα-λούτσικα» - «'δέν έπιασε (φρσ. µεταφορ., όταν άποτυχαίνη τό πράγµα, και δέν 
κατορθόνεται δ σκοπός [...]» - «έλα 'να πιάσωµε' τό' χορό' (συνεκδοχ.) αντί 'να πιασθοϋµεν άπό τά χέρια iva χορεύσωµεν» - 
«πιάνω τους δρόµους» -«πιάνω δουλειάν» - «'τον έπιασε (ελλειπ. τό δαιµόνων, ή τρέλλα)» - «'τον επιασεν (τον 'πήρεν) ό θυµός» 
- «'τόν έπιασε πόνος» - «διότι 'τόν έπιασε κεφαλόπονος δυνατός» - «έπιάσθη (έπιάσθηκαν τά πόδια 'του κτλ.)» - «µέ πιάνει ή 
θάλασσα» - «'νά µή σε πιάση 'µάτι» - «πιάνω 'σπίτι (εργαστήρι κτλ.)» - «πιάνω τόπον εις τό θέατρον» - «σ' έπιασα, καταραµένε» 
- «αυτό τό φόρεµα µέ ταίς πολλαίς λόξαις (σούφραις) πολλά σέ πιάνει» - «επιασεν ('δέν επιασεν) ή βαφή» - «έπιασε ('δέν έπιασε) 
τό άλας 'ς τό φαγεϊ» - «τό δένδρον (τό φυτόν κτλ.) πιάνει» - «τό φαγεΐ' επιασεν» - «πιάσθηκε σκλάβος» - «πιάσθηκε 'ς τά 
'ξόβεργα» - «πιάνουνταν ή φωνή 'του» - «πιάνοµαι άπό τά λόγια µου» - «πιάνοµαι (πιάνονται τά µέλη µου δηλ.)» - «µή πιάνεσαι 
µέ τόν µεγαλήτερόν σου» κ.λπ. κ.λπ. Για τον ιστορικό τής γλώσσας ο αποθησαυρισµένος από τον Σκαρλ. Βυζάντιο 
λεξικογραφικός πλούτος τής κοινής οµιλούµενης γλώσσας µέσα στις χρήσεις, τις φράσεις και στα παραδείγµατα αποτελεί 
πολύτιµη πηγή, που δεν αµαυρώνεται από το γεγονός ότι τα περισσότερα ερµηνεύµατα δίδονται στην αρχαία γλώσσα ή από το 
ότι συσχετίζονται συνεχώς µε αντίστοιχες φράσεις-χρήσεις από χωρία αρχαίων συγγραφέων. Αντίθετα, ο ιστορικός τής 
γλώσσας αλλά και ο «επαρκής» ή και ο φιλοπερίεργος αναγνώστης έχει, µε αυτόν τον τρόπο, την ευκαιρία να διαπιστώνει -
µέσα από τη σοφία και την αρχαιοµάθεια, αλλά και από τον µόχθο τού λεξικογράφου- τη γλωσσική συνέχεια και συνοχή τής 
ελληνικής γλώσσας, οφειλόµενη στην αδιάσπαστη προφορική της παράδοση. 

Είναι κρίµα για τη λεξικογραφική καταγραφή τής νέας ελληνικής γλώσσας που το µεγάλο φιλολογικό κεφάλαιο τού Νέου 
Ελληνισµού, ο Αδαµάντιος Κοραής, δεν καταπιάστηκε µε το Λεξικό του νωρίτερα στη ζωή του, όταν είχε τη βιολογική 
δύναµη να φέρει εις πέρας ένα τέτοιο τεράστιο έργο. Έτσι η επιλεκτική, αποσπασµατική και πολύ περιορισµένη (αν κρίνουµε 
από τις πηγές του) λεξικογραφική προσπάθεια τού σοφού ανδρός, τα "Ατακτα τού Κοραή, µόνο ως έναυσµα τής νεοελληνικής 
λεξικογραφίας και ως πηγή αντλήσεως γλωσσικών γνώσεων για µια ιστορική προσέγγιση τής καθόλου ελληνικής γλώσσας 
µπόρεσε να χρησιµεύσει. Ανάλογο πλήγµα για τη λεξικογραφική περιγραφή τής Νέας Ελληνικής υπήρξε το γεγονός ότι ο 
πρώτος, στην πραγµατικότητα, νεοέλληνας «Ελλαδικός» λεξικογράφος, ο επίσης βαθύς και ευαίσθητος γνώστης τής 
ελληνικής γλώσσας Σκαρλάτος Βυζάντιος, εγκατέλειψε την προσπάθεια τού 1835, το Λεξικό τής νεοελληνικής γλώσσας, για 
να ασχοληθεί µε την πολύ πιο επίπονη και χρονοβόρα σύνταξη τού Λεξικού τής αρχαίας Ελληνικής (α' έκδ. 1839, β' έκδοση 
ριζικά αναθεωρηµένη και οιονεί νέο έργο, η έκδοση τού 1852) και τού ελληνογαλλικού και γαλλοελληνικού λεξικού (α' έκδ. 
1846). Αν ο Βυζάντιος συνέχιζε κατά τη διάρκεια τού µακρού βίου του (πέθανε το 1878) τη συµπλήρωση και επέκταση τού 
νεοελληνικού του λεξικού, µε την αίσθηση και την ευαισθησία τού έµπειρου λεξικογράφου που διέθετε, θα είχε δώσει ένα 
ολοκληρωµένο νεοελληνικό λεξικό που θα βοηθούσε ίσως και στην καλύτερη εξέλιξη τού ζητήµατος τής γλώσσας. Η 
ανάµειξη του, ωστόσο, στο γλωσσικό και η λεξικογραφική και γενικότερη γλωσσική ιδεολογία του τον απέτρεψαν από το να 
ασχοληθεί µε τη συνέχιση ενός έργου, που στην εποχή του και µέχρι τής εµφανίσεως στο προσκήνιο τού Ψυχάρη (δέκα µόλις 
χρόνια µετά τον θάνατο του, το 1888, δηµοσιεύεται το Ταξίδι τον Ψυχάρη) δεν φαίνεται να είχε µεγάλη απήχηση στον πολύ 
κόσµο. Το χειρότερο δε είναι ότι µέσα στη δίνη τού «γλωσσικού εµφυλίου», που ξεσπάει τις τελευταίες δεκαετίες τού 19ου 
αιώνα και κορυφώνεται τις πρώτες δεκαετίες τού 20ού, δηµιουργείται ένα κλίµα ρευστότητας και ανασφάλειας, που δεν 
ενθαρρύνει τους δυναµένους (γλωσσολόγους, φιλολόγους, λογίους) να ασχοληθούν µε την έκδοση λεξικογραφικών 
περιγραφών τής διχασµένης (λόγιας και δηµοτικής) νεοελληνικής γλωσσικής παράδοσης. Είναι αξιοσηµείωτο -και τραγικό 
συγχρόνως- ότι τα επόµενα 100 χρόνια (από το 1835 µέχρι το 1933) δεν εκδίδεται κανένα σηµαντικό ερµηνευτικό λεξικό τής 
νεοελληνικής γλώσσας εκτός από τα δίγλωσσα («ξενόγλωσσα») λεξικά τής Γαλλικής, που και αυτά αναφέρονται κυρίως στη 
λόγια µόνο γλώσσα. Την ίδια δεκαετία (τού 1930) εκδίδεται το εννοιολογικό λεξικό τού Πέτρου Βλαστού (1931) και, µε 
κορύφωση την επόµενη δεκαετία (τού '40), αρχίζουν να εκδίδονται τα πρώτα λεξικά των νεοελληνικών διαλέκτων και 
ιδιωµάτων67. 

Εξαίρεση από τη «λεξικογραφική σιγή» τού ενός περίπου αιώνα αποτελεί η έκδοση δύο λεξικών, τα οποία όµως ούτε τής 
νεοελληνικής κοινής (δηµοτικής, οµιλούµενης γλώσσας) λεξικά είναι ούτε «ερµηνευτικά λεξικά» µε τη συνήθη τού όρου 
έννοια. Αναφέροµαι στο Λεξικόν όρθογραφικόν και χρηστικόν τής ελληνικής γλώσσης τής τε αρχαίας και τής νεωτέρας τού 
Γεωργίου ∆. Ζηκίδου και στο Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών άπό τής 'Αλώσεως µέχρι των καθ' ηµάς 
χρόνων τού καθηγητή Στέφανου ∆. Κουµανούδη. 

66. Αξίζει να παραβάλει κανείς το ίδιο λήµµα πιάνω στο Λεξικό τού Κοραή {"Ατακτα, τόµ. Α', 1828, σ. 140-142· τόµ. Β', 1829, σ. 299-300 
και τόµ. ∆', 1832, σ. 424-425). Η ανάπτυξη τού λήµµατος στον Κοραή εστιάζεται στην ετυµολογική εξήγηση τής λέξης (µε τα δεδοµένα 
τής εποχής του, δηλ. µε αναγωγή στην αρχαία ή σε ξένες γλώσσες) και στις σηµασίες που εµφανίζει στους αρχαίους συγγραφείς σε 
σχέση µε σηµασίες τής σηµερινής γλώσσας (ιστορική εξέταση). Ωστόσο, στον Κοραή η όλη εξέταση ενός λήµµατος έχει επιλεκτικό 
χαρακτήρα ως προς τις πληροφορίες (γλωσσικές, πραγµατολογικές, παιδαγωγικές) που επιλέγει να δώσει ο σοφός φιλόλογος µε 
συνεχείς παρεκβάσεις και αναγωγές στα κείµενα, που συχνά έχουν παιδαγωγικό-διδακτικό χαρακτήρα στο πλαίσιο µιας ευρύτερης 
εγκυκλοπαιδικής χρηστοµάθειας. Αντιθέτως, στον Σκ. Βυζάντιο -ο οποίος γνωρίζει, αντλεί και παραπέµπει συχνά στον Κοραή- η 
ανάπτυξη των ληµµάτων έχει καθαρά λεξικογραφικό χαρακτήρα, έστω και µε συνεχή αναφορά στις αντίστοιχες σηµασίες-χρήσεις 
τής αρχαίας γλώσσας. 

67. Κατάλογο των λεξικών αυτών (των παλαιοτέρων) βρίσκει κανείς στον α' τόµο (1933) τού 'Ιστορικού Λεξικού τής 'Ακαδηµίας 'Αθηνών 
και πληρέστερο (συµπεριλαµβανοµένων των λεξικών µέχρι το 1976) στον Σ. Περάκη, Λεξικολογία και Λεξικογραφία. Νεοελληνική Λε-
ξικογραφία (1523-1974), σ. 173-211. 
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το ΛΕΞΙΚΟ Το Λεξικό χού Ζηκίδου (α' έκδ. 1899, β' έκδ. 1913) είναι ιδιόµορφο λεξικό. Ο συντάκτης του, ΤΟΥ 
ΖΗΚΙ∆ΟΥ ένθερµος οπαδός των διδαγµάτων τού Κωνσταντίνου Κόντου, γράφει το λεξικό µε σκοπό να διδάξει τη 
φιλολογικώς ορθή γραφή των λέξεων (ως προς τους φθόγγους και τον τονισµό), τη σωστή χρήση (γραµµατική και 
συντακτική) ορισµένων λέξεων, ενώ συγχρόνως αποσκοπεί στον καθαρισµό τής γλώσσας από ξένες λέξεις: 
«"Εργον δε λεξικογράφου εΐνε ου µόνον ή τών λέξεων κατά στοιχειακήν άκολουθίαν συλλογή και διάταξις, άλλα και 
ή αντί τών πληµµελών τονώσεων [ενν. τονισµών] είσήγησις τών ορθότερων και ή αντί τών ήµαρτηµένων εκφορών 
διδασκαλία τών ορθών και ή αντί τών πληµµελώς εχόντων ορών ύπόδειξις άλλων ορθότερων και ή αντί τών 
ξενικών και βαρβάρων λέξεων εισαγωγή άλλων λέξεων 'Ελληνικών ή Έλληνικήν χροιάν και άναλογίαν έχουσών. 
Τής εργασίας ταύτης και ηµείς ουδόλως ύστερήσαµεν διότι πλείστων λέξεων τήν πληµµελή τόνωσιν διωρθώσαµεν 
είσαγαγόντες τήν όρθήν, άλλων δε λέξεων πληµµελώς γραφοµένων είσηγάγοµεν τήν όρθήν γραφήν, πλείστων δ' 
άλλων λέξεων κατ' έκφοράν ήµαρτηµένων είσηγάγοµεν τάς όρθάς εκφοράς»6*. Στην πραγµατικότητα είναι ένα 
λεξικό τής λόγιας Νεοελληνικής (µε αρχαίας καταγωγής λέξεις) που φτάνει µέχρι και την αρχαΐζουσα και το οποίο, 
µαζί µε λέξεις καθαρά αρχαίες που προτείνει ο λεξικογράφος για χρήση, περιλαµβάνει και νεότερες, λιγότερο 
λόγιες, έως και δηµοτικής υφής λέξεις69, οι οποίες και µας ενδιαφέρουν κυρίως εδώ. Έτσι λ.χ. περιλαµβάνει λήµµατα, 
όπως «+ τηλεπάθεια (ή), νέα λέξις», «+ τηλέφθογγον (το) και τηλέφωνον (νέα λέξις)», «+ τη-µώνιον (τό), το 
πηδάλιον (νέα λέξις), εκτοῦΛατ. temo, -onis, Γαλλ. timon. Λεκτέον δε αντίτοῦτηµωνίου τών πλοίων το πηδάλιον και 
το οϊαξ, επί δέ αµάξης τό ρυµός», «τεχνολογία (ή), συστηµατική έξέτασις, γραµµατική άνά-λυσις», «µικρόβιον (τό), 
νυν ως προσηγορικόν, πληµµελώς δε καλείται ούτω (πολύς δέ γίνεται λόγος περί τών µικροβίων)· διότι µικρόβιος 
είναι ô βραχύβιος, ου άντίθετον τό µακρόβιος. Λεκτέον δ' άντ' αυτού τήν λέξιν βακτή-ριον (τό), όπερ φέρεται παρ' 
άρχαίοις, τό δέ βακτηρίδιον (λέξις φεροµένη παρ' άρχαίοις) όρισθήτω επί τών τής φθί-σεως µικροβίων», «+ 
εισόδηµα (τό), -ατός (νέα λέξις), άντ' αυτού δέ λεκτέον εισοδίασµα ή ή εσοδος», «+ έκατοµ-µύριον (τό), νέα λέξις. 
Άντ' αυτού Θέων ό Άλεξανδρεύς είπε "µυριονταδικόν διπλούν"». 

Βεβαίως, όπως και προκειµένου για τις παρατηρήσεις τού Κ. Κόντου ή τού Χαρίτωνος Χαριτωνίδου ή άλλων σηµα-
ντικών γραµµατικών, πολλές από τις παρατηρήσεις τού Ζηκίδου δεν είχαν ευρύτερη απήχηση και δεν καθιερώθηκαν 
στη γλώσσα. ∆εν επικράτησε να λέµε (και να γράφουµε) εγκληµατίζω αντί εγκληµατώ, περίσσεια αντί περίσσεια, 
εξυγιάζω και εξυγίαση αντί των εξυγιαίνω και εξυγίανση, ελιξήριο αντί αφέψηµα ή χύλισµα ή αποχύλισµα κ.ο.κ. 
Ενώ επικράτησαν το νεκροτοµία αντί τού νεκροψία, το τηλεγράφηµα αντί τού τηλέγραµµα, ευσυνειδήτως αντί τού 
ευσυνειδότως, η γραφή µαζί αντί τού µαζύ ή µαζή, η γραφή ξυπάζοµαι αντί τού ξιππάζοµαι κ.ά. Αυτό που θαυµάζει 
κανείς στον Ζηκίδη (και σε όσους ασπάζονται αυτή τη θέση) είναι η προσήλωση του στην αναζήτηση και προβολή 
τού «ορθού» στη γλώσσα, δηλ. σε έναν αφηρηµένο -και συχνά αµφισβητήσιµο- «κανόνα», που λειτουργεί αναλογι-
κά ως µέτρο κρίσεως και συγκρίσεως των πάντων, αντίθετα προς τη θέση που επικρατεί στη σύγχρονη γλωσσική επι-
στήµη, όπου κάθε γλωσσική δοµή έχει, µέσα από τη χρήση της στη γλώσσα, µια αυτοτέλεια που δεν επιτρέπει εύκολα 
να κρίνεται µε βάση την αντίθεση «σωστό-λάθος». Η θέση που διέπει όλο το λεξικό τού Ζηκίδη -και την ιδεολογία 
του ως λεξικογράφου- είναι η εξής: «"Ολως δ' άσύστατον νοµιζοµεν τήν γνωµην τών διδασκόντων οτι ή έν τη 
γλώσση εισαγωγή τών ορθώς εχόντων δύναται νά βλάψη αυτήν και δυσκίνητον καταστήση [...] Ή γνώµη αύτη εϊνε 
όλως απορριπτέα- διότι γλώσσάν τίνα διαφθείρουσι και δυσκίνητον και αηδή καθιστάσι τά ήµαρτηµένα και τάµή 
ορθώς έχοντα, αλλ' ουχί τά ορθά· ο µεταχειριζόµενος τά άχρηστα ως εύχρηστα, τά αδόκιµα ως δόκιµα και τά πα-
ρακεκοµµένα ως γνήσια λυµαίνεται τήν γλώσσαν. Ει έν άλλαις τού βίου περιστασεσιν ή αλήθεια εκτιµάται και 
πολλής τυγχάνει τιµής, αύτη πολλώ µάλλον έν τη γλώσση ισχύει και σπουδαία κρίνεται. Ή χρήσις τών πληµµελώς 
εχόντων εϊνε στρέβλωσις τής γλώσσης, ή στρέβλωσις δέ τής γλώσσης εϊνε αχώριστος από τής στρεβλώσεως τού λο-
γικού»10. 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ    Ένας άνθρωπος µόνος του, ο καθηγητής τής λατινικής φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 
ΚΟΥΜΑΝΟΥ∆Η    Στέφανος Κουµανούδης (1818-1899), µε µακρόχρονη προσωπική ενασχόληση κατόρθωσε να συντάξει 

το πρώτο και µοναδικό για τη Νέα Ελληνική ιστορικό λεξικό11, ένα λεξικό δηλ. που δεν περιλαµβάνει 
ερµηνεύµατα72 των λέξεων, αλλά το πότε και πού απαντούν για πρώτη φορά73 οι λέξεις που περιέχο- 

68. Γ. Ζηκίδου, Λεξικον όρθογραφικον και χρηστικόν, 19132, Πρόλογος, σ. κα'-κγ'. Αξίζει, επ' ευκαιρία, να σηµειωθεί πόση βαρύτητα δίνει 
στον ορθό (µε οξεία ή περισπωµένη) τονισµό των λέξεων ο Ζηκίδης, τον οποίο θέτει σε ίση µοίρα µε την ορθή θέση τού τόνου (σε 
σύνθετα και παράγωγα), που τον απασχολεί σε πολλά λήµµατα (π.χ. µεταφραστής αντί µεταφραστής, ανορθόγραφος αντί ανορθόγραφος, 
ατµόσφαιρα αντί ατµόσφαιρα κ.ά.). 

69. Γ. Ζηκίδου, Πρόλογος, σ. κστ': «Προς ταϊς άρχαίαις λέξεσι και ένίας εκ τής δηµώδους, ας σηµειούµεθα διατοῦσταυρού (+) [παρε-
λάβοµεν]' διότι και πολλαί λέξεις τής δηµώδους κακώς γράφονται ή έν ποιήµασιν ή έν αλλαις άνάγκαιςτοῦγραπτού λόγου». 

70. Γ. Ζηκίδου, Λεξικόν..., Πρόλογος, σ. λζ'-λη'. 
71. Στεφάνου Κουµανουδη, Συναγωγή νέων λέξεων υπό τών λογίων πλασθεισών από τής 'Αλώσεως µέχρι τών καθ' ηµάς χρόνων, 2 τόµ. 

'Αθήναι, Έκδ. «Βιβλιοθήκη Μαρασλή» 1900 [εκδόθηκε µετά τον θάνατο τού Στέφ. Κουµανουδη από τον γυιο του Πέτρο Στεφ. Κου-
µανουδη που έγραψε και τον Πρόλογο τού έργου]. Β' έκδοση τής «Συναγωγής» µε Προλεγόµενα τού Κ.Θ. ∆ηµαρά έγινε το 1980 (Αθή-
να: Εκδ. Ερµής). Ας σηµειωθεί εδώ ότι το πρώτο «συλλεκτικό» λεξικογραφικό έργο τού Στέφ. Κουµανουδη υπήρξε το Συναγωγή λέξεων 
αθησαύριστων έν τοις έλληνικοίς λεξικοίς που εκδόθηκε το 1883 και τού οποίου συνέχεια, τρόπον τινά, και επέκταση στον χώρο τής 
δηµιουργίας νέων λέξεων υπήρξε η Συναγωγή νέων λέξεων τού 1900. 

72. Ερµηνεύµατα περιέχονται σποραδικά, όπου κρίνεται αναγκαίο, ως επεξηγήσεις περισσότερο τής σηµασίας | χρήσης µερικών νεολο-
γισµών. 

73. Ας σηµειωθεί εδώ ότι η έννοια τής «πρώτης µνείας» κάθε λήµµατος είναι εκ των πραγµάτων σχετική, σε συνάφεια µε τον χρόνο που 
άρχισε η έρευνα τού Κουµανουδη και µε το εύρος των συγγραµµάτων -κατ' ανάγκην περιορισµένο- στα οποία µπόρεσε να επεκταθεί. 
Ωστόσο, η αίσθηση που βαθµηδόν απέκτησε ο λεξικογράφος-ερευνητής στην ανίχνευση τής πρώτης µνείας καθιστά το έργο του και 
έγκυρο και αναντικατάστατης αξίας, τουλάχιστον µέχρι να δηµιουργηθεί µια «τράπεζα δεδοµένων» µε όλα τα κείµενα που γράφτηκαν σε 
ελληνική γλώσσα, βάσει τής οποίας θα µπορούσαν να προσδιορισθούν µε ακρίβεια τα όρια τής χρονικής εµφάνισης κάθε λέξης. 



ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΠΙΜΕΤΡΟ 2018 

νται σε αυτό. Όπως δηλώνεται στον τίτλο του, το Λεξικό αναφέρεται στις νέες (για την εποχή των τελευταίων δεκαετιών τού 
19ου αιώνα) λέξεις, δηλ. σε νεολογισµούς, και µάλιστα σε νεολογισµούς τής λόγιας γλώσσας. Ωστόσο, επειδή πολύ µεγάλος 
αριθµός από τα 60.000 περίπου λήµµατα που περιλαµβάνει η Συναγωγή νέων λέξεων τού Κου-µανούδη πέρασαν στην κοινή 
χρήση δηλώνοντας όρους και έννοιες τής καθηµερινής ζωής, το Λεξικό τού Κουµα-νούδη αποτελεί πολύτιµη πηγή για τον 
µελετητή των νεολογισµών τής νεοελληνικής γλώσσας και την ιστορία τής ελληνικής γλώσσας γενικότερα. Επίσης, όπως πολύ 
πειστικά και προσεκτικά έδειξε ο Κ.Θ. ∆ηµαράς στο καλύτερο συνθετικό µελέτηµα74 που έχουµε για το λεξικογραφικό έργο 
τού Κουµανούδη αλλά και για όλη την πνευµατική του προσωπικότητα, µολονότι ο λεξικογράφος παρακολουθεί και 
συγκεντρώνει στη Συναγωγή του τις λόγιες λέξεις, δεν παύει να είναι φίλος τής δηµοτικής γλώσσας75 και εραστής τής 
ελληνικής γλώσσας γενικότερα. Ο Κ.Θ. ∆ηµαράς γράφει σχετικά: «Στην απέραντη πολυγνωσία του βρίσκει κανείς αδιάκοπη 
µέριµνα γιά τήν δηµοτική, καί µία αίσθηση των φαινοµένων της, ή οποία δέν µπορούσε παρά νά προκύψει είτε άπό πολλήν 
οικειότητα µέ τήν γλώσσα αυτήν είτε άπό συστηµατική σχετική απασχόληση, ε'ίτε καί άπό τά δύο: δέν πρόκειται γιά 
αυτοσχεδιασµούς. Αντίστοιχα θά µπορούσαµε νά πούµε, ξαναφέρνοντας στην µνήµη µας άλλη µία φορά τόν Κοραή, δτι καί τού 
Κουµανούδη οΐ γλωσσικές αντιλήψεις τόν φέρνουν προς κάποιον ιδιάζοντα δηµοτικισµό»76. Στα όσα διδακτικά και κα-
τατοπιστικά αναφέρει ο ∆ηµαράς, γλωσσολογικώς θα άξιζε να σηµειωθεί ο σεβασµός τού λεξικογράφου Κουµανούδη προς τη 
χρήση των λέξεων, πράγµα που είναι φυσικό να ερµηνευθεί και ως ευνοϊκή στάση απέναντι στην κατ' εξοχήν µορφή χρήσης 
τής γλώσσας, που ήταν η δηµοτική. Παρατηρήσεις τού Κουµανούδη υπέρ τής χρήσεως είναι εγκα-τάσπαρτες στο Λεξικό. 
Παραδείγµατα: (λ. έξόντωσις) «[...] Άλλοκότως κατεσκευασµένην είπε τήν λέξιν ό ∆. Θερ[ει-ανός] τφ 1889, άλλ' αύτη µετά καί 
τού συγγενολογίου της κατέστη παγκοίνου χρήσεως, καί τις άντιστήσεται τη χρήσει;»77 - (λ. ζητωκραυγαί) «[...] Ό Σκαρλ. 
βυζάντιος] τφ 1835 κατέκρινε τήν λέξιν άλλ' αυτή κραυγαστική ούσα φύσει, κραυγάζει µέχρι σήµερον, καί αδύνατον νά 
ύπερκραυγασθή υπό των δυσχεραινόντων προς τήν ελευθέραν κίνησιν τής γλώσσης, τού λάρυγγος, των πνευµόνων καί τού νοϋ 
τού τά πάντα τ' ανθρώπινα κινούντος» - (λ. ήλα-τισµένος) «[...] 'Εγώ δέν χωνεύω το η τούτο τής µετοχής ούτε µετά ελαίων ούτε 
άλλως» - (λ. άφηρηµάδα) «[...] "Εστω καί αύτη ή λέξ. ενταύθα καταλελεγµένη, χάριν µάλιστα τής µετά δοτικής εµπρόθετου 
συντάξεως της, ήτις ούσα άρχαιοπινής δύναται τινας καί µάλα νά εύφράνη, άλλους δέ, ως έµέ, νά φέρη εις άγανάκτησιν» - (λ. αχ!) 
«Το επιφώνηµα τούτο ό Κοραής τφ 1805 δέν τό ήθελε, βαπτίζων αυτό καί πυρετοποιόν, κατακρίνων άµα καί το εχ καί το ωχ, 
συνιστά δέ το α των ηµετέρων προγόνων [...] 'Εγώ δµως στέργω µετά πολλών άλλων τά επιφωνήµατα ταύτα, ως φυσικά». 

Η Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ Ο Στέφ. Κουµανούδης συγκρότησε, στην πραγµατικότητα, ένα «Λεξικό νεολογισµών» (ή νεολο-
ΝΕΟΛΟΠΣΜΩΝ γιων)78, νεολογισµών λόγιας προελεύσεως· όχι νεολογισµών τής κοινής γλώσσας. Νεολογισµών είτε 
µορφικών (πλάσιµο λέξεων µε νέο σηµαίνον, µε νέο γλωσσικό τύπο) είτε, λιγότερο, σηµασιολογικών νεολογισµών (χρήση 
αρχαίων ή παλαιοτέρων υπαρκτών λέξεων µε νέα σηµασία)79. Ο Κουµανούδης συνέλαβε, σε µια κρίσιµη καµπή τής ιστορίας 
τού ελληνικού έθνους, το β' ήµισυ τού 19ου αιώνα, πόσο σηµαντική ήταν η λεξιλογική έκφραση τού ελεύθερου ελληνικού 
κράτους που διαµορφωνόταν εκείνη την περίοδο και θέλησε να την αποτυπώσει. Είχε συνείδηση δηλαδή, σύµφωνα και µε τη 
λεξικογραφική και γλωσσική ιδεολογία του, ότι στα χρόνια του έπαιρνε σάρκα και οστά η µελλοντική γλωσσική έκφραση των 
Ελλήνων στα πιο απαιτητικά της επίπεδα (επιστήµη, διοίκηση, εκπαίδευση κ.λπ.). Και αυτή τη γλωσσική πραγµατικότητα 
καταπιάστηκε να αποτυπώσει µέσα στο ιστορικό της γίγνεσθαι, µε τις θετικές πλευρές και τα αστοχήµατά της, µε επαινετικά ή 
και πικρά σχόλια, που προέρχονται από έναν άνθρωπο που είναι φανερό ότι και γνωρίζει και πονάει την ελληνική γλώσσα. Να 
πώς ο ίδιος βλέ- 

74. Κ.Θ. ∆ηµαρά, Λεξικογραφία και 'Ιδεολογία, Προλεγόµενα στη (φωτοτυπική) επανέκδοση τού Λεξικού τού Κουµανούδη το 1980 (Αθή-
να, Εκδ. Ερµής), σ. viii-lxiv. 

75. Κ.Θ. ∆ηµαράς, αυτ. σ. xxxix κ.εξ. 
76. Κ.Θ. ∆ηµαράς, αυτ. σ. xxxix. 
77. Στο σηµείο αυτό (λ. εξόντωσις) δίδει και τη δική του «πρόχειρη», όπως τη χαρακτηρίζει, απόδοση τής γνωστής ρήσης τού Ορατίου 

περί τής δυνάµεως τής χρήσεως στον λόγο: 
Πολλαί νεκραί θ' αναστηθούν καί αλλαι θ' αποθάνουν 
λέξεις, τά νϋν τιµώµεναι, αν το θελήσ' ή χρήσις, παρ' ή 
εστί το δίκαιον καί ό κανώντοῦλόγου. 
Από το τού Ορατίου (De Arte Poetica 70-72): «Multa 
renascentur, quae iam cecidere, cadentque quae nunc 
sunt in honore vocabula, si volet usus, quem penes 
arbitrium est et jus et norma loquendi.» 

78. o όρος νεολογισµός, όπως φαίνεται από το οικείο λήµµα τού Κουµανούδη, πρωτοαπαντά στον Κοραή (1782) και εν συνεχεία στα (δί-
γλωσσα) Λεξικά των Γρ. Ζαλίκογλου (1809), Ν. Κοντόπουλου (1889) και Αγγ. Βλάχου (1897). Πρόκειται για αντιδάνειο (λέξη που έπλα-
σαν οι ξένοι από τα Ελληνικά και που εισήλθε µετά στην Ελληνική ως δάνειο) από τη γαλλική γλώσσα (néologisme, 1735). Από το 
1805 απαντά - πάντοτε κατά τις πληροφορίες στο οικείο λήµµα τού Κουµανούδη - και η λ. νεολογία, και αυτή αντιδάνειο από τη 
Γαλλική (< néologie, 1759), η οποία επικράτησε στη Γαλλική και ως γλωσσολογικός όρος. o Κουµανούδης µάλιστα έχει καταγράψει 
και λ. νεολογοµανία (από την εφηµ. «Ακρόπολις» τής 29ης Ιουνίου τού 1890) σχολιάζοντας σκωπτικά: «ή µάλιστα έν τη εφηµερίδι 
ταύτη φανεροϋται καί εξακολουθεί». Για τη νεολογία και τη στάση απέναντι στους νεολογισµούς τού Κουµανούδη και των δια-
φωτιστών, ο Κ.Θ. ∆ηµαράς παρατηρεί (Προλεγόµενα στη «Συναγωγή» τού Κουµανούδη, 1980, σ. xliii): «[...] ό συντάκτης τής Συνα-
γωγής ζεί σε εποχή κατά τήν οποία ή φροντίδα γιά τήν νεολογία εϊναι έντονη καί γενική. [...] ό ∆ιαφωτισµός έπίστευε στην προ-
αγωγήτοῦγένους, τήν έπρόβλεπε, καί επεδίωκε, ανάµεσα σέ άλλα, σάν προϋπόθεση της, τήν τελειοποίηση, τόν πλουτισµό τής 
γλώσσας' υπό τό πνεύµα αυτό άπεκδεχόταν τήν νεολογία. Οι τρεις ηγετικές µορφέςτοῦκινήµατος, ό Ευγένιος Βούλγαρης, ό Κα-
ταρτζής, ό Κοραής, τιµούν τήν νεολογία καί τήν εφαρµόζουν». 

79. Τέτοιες λέξεις δηλώνονται στο Λεξικό τού Κουµανούδη µε το σηµείο τού αστερίσκου)*) πβ. λήµµατα, όπως αριθµητής, έπιφυλλίς, 
έκλογεύς, στηλοβάτης, βλήτρον, γλωσσολογία, έσπερίς κ.ά. 
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πει το γλωσσικό φαινόµενο που περιγράψαµε σε σχεδίασµα τού Προλόγου τού Λεξικού του: «"Εν των µεγίστων φαινοµένων, à 
ô νεώτερος εθνικός ηµών βίος εδειξεν, είναι αναµφισβητήτως ό πλουτισµός τής γραφοµένης γλώσσης, δια λέξεων κατά το µάλλον 
και ήττον γνησίως ελληνικών. "Αµα το έθνος περί τα µέσα του παρελθόντος αιώνος [ενν. τον 18ο αιώνα] άπέσεισε τον βαρύν 
ΰπερχιλιετή νυσταγµόν του πνεύµατος και µίσησαν τήν άµάθειαν, τήν δεισιδαιµονίαν και τήν δουλείαν, έπόθησε τον φωτισµον 
και τήν έλευθερίαν τών πάλαι προγόνων του, έφιλοτιµή-θη να προβή και εις πλάσινλέξεων δι' ων νά έκφράζωνται τη οικεία φωνή 
τα νέα πράγµατα και διανοήµατα, α έπε-βάλλετο νά απόκτηση προς κατασκευήν βίου καινού, συµφώνου τω νεωτέρω πολιτισµφ 
[...] Εκείνων δέ τών εύκλεών 'Ελλήνων! όµοιος νά γίνη πάλιν σπουδάζων, έπρεπε και τήν γλώσσαν του νά καταστήση όµοίαν ει 
µή τήν αυτήν και ενεθυµήθη οτι πλείστα τών χρειωδών εν τη νέα του κοινωνική και πνευµατική καταστασει ονοµάτων ήδύνατο 
νά τά µεταγάγη εκ τών αρχαίων 'Ελληνικών βιβλίων εις νέαν ζωήν και χρήσιν [...], πλείστα δέ άλλα, α ήσαν νεωτέρας εν τω 
κόσµω καταγωγής, ατε µορφωθέντα εν τω πλουσίως και ποικίλως άναπτυχθέντι βίω τών Έσπερίων, ώφειλε νά µετάφραση εις το 
οίκεϊον ιδίωµα, ακολουθών τήν άναλογίαν και τους κανόνας τής παλαιάς Ελληνικής»*0. 

Όπως είναι φανερό, η νεολογία είναι ιδεολογία. Κορυφώνεται στον Κουµανούδη -γιατί αυτός καταγράφει συστηµατικά και 
σχολιάζει, όπου χρειάζεται, τις νεολογίες-, αλλά γεννάται µε τον Κοραή, ο οποίος κηρύσσει πρώτος το «δόγµα» τού 
καθαρισµού και τής διόρθωσης τής γλώσσας, καλλιεργείται σε όλους τους λογίους τού 19ου αιώνα, ακόµη και σε 
δηµοτικιστές, και πραγµατώνεται λεξικογραφικά πριν από τον Κουµανούδη στον Σκαρλάτο Βυζάντιο. Βεβαίως, επειδή η 
νεολογία στην Ελληνική στηρίχθηκε στην πλούσια γλωσσική παράδοση τής Ελληνικής, κυρίως δε στην αρχαία γλώσσα και τη 
λόγια γραπτή εξέλιξη της, η νεολογία ως γλωσσικός µηχανισµός και ως ιδεολογία εντάσσεται στα «κινήµατα επιστροφής» 
στον αρχαίο κόσµο είτε ως πηγή παιδείας είτε ως γλωσσική παρακαταθήκη. Χωρίς τα επιστροφικά αυτά κινήµατα ως προς το 
πεδίο τής γλώσσας, το έχω γράψει πολλές φορές81, η φυσιογνωµία τής σύγχρονης ελληνικής γλώσσας θα ήταν τελείως 
διαφορετική. Η λεξιλογική και, κατ' επέκταση, η γραµµατική (µορφολογική-φωνολογική) και συντακτική συνοχή που 
διακρίνει τη νεότερη ελληνική γλώσσα, αν ληφθεί υπ' όψιν το πλήθος των ξενισµών από τους οποίους έβριθε η Ελληνική 
µέχρι και τον 17ο αιώνα, δεν θα µπορούσε να υπάρξει χωρίς την ιδεολογία τής νεολογίας και χωρίς τα επιστροφικά κινήµατα 
τής γλώσσας, που την πραγµατοποίησαν. Τα κινήµατα αυτά (αρχαϊσµός, νεοαττικισµός, υπερκαθαρεύουσα, καθαρεύουσα), 
συγκρουόµενα µε την αµείλικτη πραγµατικότητα τής προφορικής γλωσσικής παράδοσης (τής δηµοτικής), ήταν ιστορικά 
βέβαιο ότι δεν θα µπορούσαν να αποτελέσουν τελικά την κοινή έκφραση τού ελληνικού λαού και να σταµατήσουν το ρεύµα 
τής γλωσσικής εξέλιξης. Ωστόσο, επηρέασαν θετικά την τελική διαµόρφωση τής σύγχρονης Ελληνικής ως προϊόντος συνθέ-
σεως των δύο παράλληλων γλωσσικών µας παραδόσεων, τής µητροδίδακτης προφορικής δηµοτικής παράδοσης και τής 
φιλολογικά (επιστηµονικά κ.λπ.) καλλιεργηµένης λόγιας γραπτής παράδοσης. Σήµερα, µακριά από τους παλαιότερους 
φανατισµούς τού «γλωσσικού εµφυλίου» µας, µπορούµε σωστά να αποτιµήσουµε την προσφορά και των δύο µορφών τής 
γλωσσικής µας παράδοσης στη δηµιουργία τής συνοχής η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική γλώσσα. 

Επανερχόµενοι στους νεολογισµούς µε αφορµή τη Συναγωγή νέων λέξεων τού Κουµανούδη, διασαφούµε ότι νεολογισµοί στη 
γλώσσα είναι και οι ξένες (δάνειες) λέξεις, που µπαίνουν σε κάθε γλώσσα και που υπάρχουν και στη Νέα Ελληνική, 
εισαχθείσες κυρίως τον 20ό αιώνα (στην αρχή από τη γαλλική γλώσσα, τα τελευταία χρόνια από την αγγλική ιδίως γλώσσα)82. 
Το παρόν Λεξικό έχει περιλάβει συστηµατικά και εξαντλητικά τα νεολογικά δάνεια (τις ξενικής προελεύσεως λέξεις) τής 
σύγχρονης ελληνικής γλώσσας, επιµένοντας πάντοτε στην ελληνική λέξη που µπορεί να αποδώσει τη σηµασία τους. Ο 
Κουµανούδης στη «Συναγωγή» του παραθέτει συχνά τις ξένες λέξεις (κυρίως γαλλικές) που αποδίδονται Ελληνικά: π.χ. 
«πολιτισµός, ό. Γαλ. civilisation. Αδ. Κορ[αής] [18]29 [...] Ή λέξ. ευρηται παρά ∆ιογ. Λαερτίω, άλλα σηµαίνουσα διοίκησιν τών 
τής πολιτείας πραγµάτων» - «πολιτειογραφία, ή. Γαλ. statistique [...] Ό Κυρ. Καπετανίάκης] τφ 1808 τήν ώνόµασε 
πολιτογραφίαν, όχι καλώς, άλλοι άπογραφικήν»^ - «τιµολόγιον, τό. Γαλ. facture des marchandises, tarif» - «εποικοδοµητικός, 
Γερµ. erbaulich» - «έπιτελεϊον, τό. Γαλ. état-major». 

Τέλος, ο Κουµανούδης, έχοντας πλήρη εποπτεία τής εκτάσεως τής νεολογίας, στιγµατίζει τη βιασύνη να πλάσουµε νέες λέξεις, 
ακόµη και όταν υπάρχουν άλλες: «Έκ τής πολλής εφέσεως τού νά όνοµάζωµεν τη οικείο: φωνή τά δανειζόµενα πράγµατα 
εποιούµεν ταχέως ευθύς νέας λέξεις και πριν ή καλώς µελετήσωµεν τον παλαιόν πλούτον τον εν τοις βιβλίοις ως και τήν εν τφ 
στόµατι τού λαού σωζοµένην όνοµατολογίαν, έκ τούτου δέ διπλαϊ τριπλαϊ και τετραπλοί άνεφύοντο όνοµασίαι κατίσχυε δ' εξ 
αυτών ενίοτε ουχί ή κρατίστη»*4. Ο ίδιος επικρίνει µέσα στο Λεξικό του τέτοιους περιττούς σχηµατισµούς: «λ. έσθητοφυλάκιον 
[...] ∆έν έχρειάζετο ή λέξις, υπάρχοντος πρόπαλαι τού ιµατιοφυλακίου, τού και εις τους πολλούς εύκαταληπτοτέρου, ένεκα τής 
πασίγνωστου γραφικής φράσεως "επί τον ΐµατισµόν µου έβαλον κλήρον"». 

80. Στέφ. Κουµανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων (έκδ. 1980), σχεδίασµα Προλόγου που περιλαµβάνεται στα Προλεγόµενα στο Λεξικό, τα 
οποία έγραψε ο Κ.Θ. ∆ηµαράς, σ. xiii. 

81. Πβ. Γ. Μπαµπινιώτη, Ελληνική γλώσσα. Παρελθόν-παρόν-µέλλον, Αθήνα 1994, Εκδ. Gutenberg, σ. 340 κ.α. και Γ. Μπαµπινιώτη, «Ελ-
ληνική γλώσσα» [δύο εκτενή άρθρα: α) στον τόµο «Ελλάς» τής Εγκ. «Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα» και β) στον τόµο 16 («Φιλοσοφία 
και κοινωνικές επιστήµες») τής Εκπαιδευτικής Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας (Εκδοτική Αθηνών)]. 

82. Οι ξένες λέξεις τής Ν. Ελληνικής συστηµατικά µελετώνται στο βιβλίο τής Α. Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, Νεολογικός δανεισµός τής Νε-
οελληνικής: Άµεσα δάνεια από τη Γαλλική και Αγγλοαµερικανική. Μορφοφωνολογική ανάλυση, Θεσσαλονίκη 1994. 

83. o ίδιος ο Κουµανούδης στο λ. στατιστικός παρατηρεί σχετικά µε τον όρο στατιστική: «[...] Αντί τής ξένης ταύτης λέξεως άλλοι µεν τών 
ηµετέρων τήν καταστατικήν, άλλοι δέ τήν πολιτειογραφίαν, ως ό Σκαρλ[άτος] Βυζάντιος έν τφ Γαλλελληνικώ λεξικω του [18](56) 
έδέχθησαν, οϋ πάντας όµως εύχαριστήσαντες, και διά τούτο εις πολλήν ετι χρήσιν και σήµερον [τέλη 19ου αι.] εµεινεν ή στατιστική». 

84. Στέφ. Κουµανούδη, σχεδίασµα Προλόγου, (Συναγωγή νέων λέξεων, σ. xvi-xvii). 
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Ο Στέφ. Κουµανούδης επιτέλεσε µόνος του -στο µέτρο, φυσικά, των δυνάµεων ενός, έστω και χαλκέντερου, ανθρώπου- ό,τι 
σε άλλες γλώσσες κατόρθωσαν (πιο συστηµατικά και σε πολύ µεγαλύτερη έκταση βεβαίως) πολυπληθείς οµάδες ερευνητών: 
συνέταξε ένα ιστορικό λεξικό, µε την έννοια τής πρώτης µαρτυρίας ή των παλαιοτέρων µαρτυριών που έχουµε για τον χρόνο 
εµφανίσεως κάθε λέξης, όπως η Γαλλική Ακαδηµία85 για τις λέξεις τής Γαλλικής ή οι λεξικογράφοι τού µεγάλου ιστορικού 
λεξικού τής Αγγλικής που εξέδωσε η Οξφόρδη86. Έτσι είµαστε σε θέση σήµερα να γνωρίζουµε λ.χ. ότι η λ. επιχειρηµατίας 
πρωτοαπαντά στον Κοραή (1821), η λ. επιχειρηµατολογία στην εφηµ. «Ακρόπολις» (5 Νοεµβρ. 1888), η λ. επιφυλλίς στον 
Σκαρλάτο Βυζάντιο (1846), η λ. ερωτεύοµαι στον Σκαρλ. Βυζάντιο (1835), η λ. εσώρουχα στο Ηµερολόγιο κυριών (1888), η λ. 
ετεροδηµότης στον ίδιο τον Στέφ. Κουµανούδη (1872), η λ. ευαισθησία, αρχαία, ενεργοποιείται από τον Αδ. Κοραή, η φράση 
εφιστώ την προσοχή στον Άγγ. Βλάχο (1871), η λ. εφορειακός στην εφηµ. «Εφηµερίς» (20 Οκτ. 1891), η λ. εχθροπραξίαι στον 
Αναστ. Πολυζωίδη (1836), η λ. επιτελείον87 στον Άγγ. Βλάχο (1871) κ.ο.κ. 

Ως προς την πληρότητα και την ποσότητα των ληµµάτων τού έργου τού Κουµανούδη, που ενδιαφέρει τόσο λεξικογραφικά 
όσο και σε σχέση µε την εξέλιξη τής νέας ελληνικής γλώσσας στη λόγια γραπτή παράδοση της, γεννάται το εξής ζήτηµα: Οι 
συγκεντρωθέντες νεολογισµοί µιας περιόδου που καλύπτει 450 χρόνια έκφρασης των Ελλήνων (170 χρόνων ελευθέρου βίου 
και 280 υπό τους Τούρκους), εξαντλείται στα 60.000 περίπου λήµµατα που έχει καταγράψει στη «Συναγωγή» του ο 
Κουµανούδης και σε 10.000 ακόµη λήµµατα που υπολογίζει ότι του λείπουν; Η γνώµη µας είναι ότι ο µεταθανάτιος υπότιτλος 
τού έργου «άπό τής 'Αλώσεως µέχρι τών καθ' ηµάς [µε όριο το 1900] χρόνων», ο οποίος γράφτηκε µετά τον θάνατο τού 
Κουµανούδη από τον γυιο του (και εκδότη τού έργου) Πέτρο Στεφ. Κουµανούδη, δεν αποδίδει την πραγµατικότητα. Ο 
Κουµανούδης θα σκόπευε να καλύψει την περίοδο από τα µέσα τού 18ου αιώνα µέχρι και τον 19ο αιώνα (περ. 1750-1900). 
Αυτό προκύπτει και από τον πρόχειρο τίτλο που βρίσκεται στα κατάλοιπα του µαζί µε ένα σχεδίασµα Προλόγου τού ίδιου τού 
Κουµανούδη, που περιέλαβε στα Προλεγόµενα του ο Κ. Θ. ∆ηµαράς. Ο τίτλος είναι: Συναγωγή λέξεων 'Ελληνικών, άπό τών 
µέσωντοῦπαρελθόντος αιώνος [ενν. τον 18ο αι.] πλασθεισών προς πλουτισµόν τής γραφοµένης καί δή και οµιλούµενης 
γλώσσης88. Τότε πράγµατι οι λέξεις που του λείπουν µπορεί να υπολογιστούν περίπου σε 10.000, αφού -όπως λέει ο ίδιος-89 
πρόκειται για λέξεις από ξενόγλωσσα επιστηµονικά βιβλία, οι οποίες -προσθέτουµε εµείς- θα πέρασαν στις πρώτες 
µεταφράσεις ξένων επιστηµονικών έργων από τα µέσα τού 18ου αιώνα. Το ίδιο συνάγεται και από τη χρονική περίοδο που 
έζησαν οι συγγραφείς, των οποίων τα έργα αποδελτίωσε ο Κουµανούδης. Με ελάχιστες, σποραδικές εξαιρέσεις90 ανήκουν στα 
µέσα τού 18ου αιώνα και εφεξής. Συµπέρασµα: Οι νεολογισµοί τής λόγιας νεοελληνικής γλώσσας που συλλέγει ο Κου-
µανούδης καλύπτουν 150 χρόνια ιστορίας τής νεοελληνικής γλώσσας και ανέρχονται περίπου σε 70.000 λέξεις. 

Τελικά, ο Κουµανούδης φαίνεται ότι πέτυχε τον σκοπό για τον οποίο συνέταξε τη «Συναγωγή», που δεν ήταν άλλος από το: 
«να καταστήση [...] δήλον ότι ή ελληνική γλώσσα ουδέποτε άπέβαλε τήν ζωήν καί γονιµότητα αυτής, άλλα διατελεί αεί ζώσα, καί 
νέα άεί δηµιουργήµατα κατά τάς εκάστοτε έµφανιζοµένας νέας πνευµατικός άνάγκας πα-ράγουσα^1. 

Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ    Η δεκαετία τού '30 είναι η χρυσή εποχή τής νεοελληνικής λεξικογραφίας. Τέσσερα σηµαντικά ΤΗΣ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   λεξικά τής Ν. Ελληνικής, ιστορικώς τα πιο σηµαντικά, δηµοσιεύονται ή αρχίζουν να δηµοσιεύ-
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ    ονται µέσα σε αυτή τη δεκαετία: 

1931        Πέτρου Βλαστού, Συνώνυµα καί Συγγενικά. Τέχνες και Σύνεργα. 1933        'Ακαδηµία 
'Αθηνών: 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας ελληνικής τής τε κοινής οµιλούµενης καί τών ιδιωµάτων, Α' τόµ. 
1933        «Πρωίας»: Λεξικόν τής Νέας 'Ελληνικής γλώσσης, 2 τόµ. 1936-50   ∆. ∆ηµητράκου, Μέγα 
Λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης, 9 τόµ. 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ    Το Λεξικό τού Πέτρου Βλαστού είναι, στην πραγµατικότητα, το πρώτο σηµαντικό «λεξικό συ-
ΒΛΑΣΤΟΥ    νωνύµων»92 τής Ν. Ελληνικής -και µάλιστα τής λαϊκής, διαλεκτικής και λογοτεχνικής δηµοτικής, µε 
σαφή αποκλεισµό των λόγιας προέλευσης νεοελληνικών λέξεων. Και εδώ η ιδεολογία 

85. Dictionnaire de l'Académie française (ά έκδ. 1694). 
86. The Oxford English Dictionnary, 12 τόµ. και 2 Suppl., Oxford 1933. 
87. o Κουµανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων, λ. επιτελείον σηµειώνει: «Ό Γρ. Χαντσ[ερής] τφ 1870 κατεκρινε τήν λέξιν, άντιπροτείνας 

το διατακτορεϊον». 
88. Στέφ. Κουµανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων, έκδ. 1980, Προλεγόµενα Κ.Θ. ∆ηµαρά, σ. xiii. 
89. Τα λόγια τού Κουµανούδη («Συναγωγή», σ. 1) σε ένα από τα συνήθη «στιχηρά» του σηµειώµατα που επισήµανε ο Κ.Θ. ∆ηµαράς: 

Ώς δέκα ετι χιλιάδες λέξεων 
υπό λογίων ποιηθεΐσαι, µάλιστα δε 
αύται παραληφθεΐσαι έκ τών φραγκικών 
βιβλίων επιστήµης καί δη φυσικών 
µηχανικών τε καί ιατρικών φρονώ 
οτι µοι λείπουν πάντως εν τη βίβλω µου 
τη τόσον πολυπόνφ [...] 

90. Τέτοιες είναι λ.χ. ο Ιωάννης Αβράµιος (1692, 1709), ο Νικόλαος Βούλγαρις (1681), ο Θεόδωρος Γαζής (1465), ο Εµµ. Γλυζούνης (1596), ο 
Νικόλαος Γλυκύς (1680,1728) και µερικοί άλλοι. 

91. Στ. Κουµανούδη, Συναγωγή, έκδ. 1980, σ. xlvii. 
92. o συντάκτης τού πρώτου (πραγµατικά και αποκλειστικά) λεξικού συνωνύµων (Λεξικό τών Συνωνύµων τής Νεοελληνικής, Αθήνα 

1970) Κ. ∆αγκίτσης θεωρεί το Λεξικό τού Βλαστού «Αναλογικό», δηλ. εννοιολογικό περισσότερο παρά καθαρά συνωνυµικό: «Γύρω 
άπό µία λέξη συγκεντρώνονται όλες οι λέξεις πού συγγενεύουν σηµασιολογικά» (Κ. ∆αγκίτσης, σ. κη', σηµ. 1). 



2021 ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

οδηγεί τη λεξικογραφία- το γλωσσικό «πιστεύω» τού Βλαστού καθορίζει τη στάση του στο Λεξικό που συνέταξε. Ο Πέτρος 
Βλαστός (1879-1941), ποιητής, λόγιος, που έζησε το µεγαλύτερο µέρος τής ζωής του στο εξωτερικό (Ινδία, Αγγλία), υπήρξε 
από τους υπέρµαχους ενός φορµαλιστικού δηµοτικισµού κατά τα διδάγµατα τού Ψυχάρη, χωρίς όµως να διαθέτει τις 
επιστηµονικές γνώσεις και το κύρος τού πατριάρχη τού δηµοτικισµού. Γαµπρός τού Αλέξ. Παλλη, µεγάλου δηµοτικιστή 
λογίου, δεν υστέρησε σε µαχητικότητα για την επικράτηση τής δηµοτικής γλώσσας, µιας δηµοτικής αληθινά λαϊκής µε 
πρότυπο τη γλώσσα των δηµοτικών τραγουδιών. Άνθρωπος τού εµπορίου, δηλ. τής πράξης, ο Βλαστός δεν στάθηκε µόνο σε 
θεωρητικές τοποθετήσεις. Θέλησε να δώσει ένα πρακτικό βοήθηµα για µια µελλοντική -είχε συνείδηση τής προσπάθειας του- 
αλλά δηµιουργική χρήση τής δηµοτικής, εσωτερικά εµπλουτισµένης µε γνήσιες λαϊκές λέξεις: «Σε µας [κατ' αντίθεση προς την 
Ιταλική] είχε τόσο παραπεταχτεί η δηµοτική που κατάντησε να ζουριάσει και ν' αποξεραθεί. Ο ξεπεσµός αφτός της γλώσσας µας 
αναγκάζει τώρα να ξαναφέρουµε πίσω ένα σωρό λέξες, πολύ όµορφες κι απαραίτητες, που κοντεβουν να ξεχαστούν ολότελα ή 
που κιόλας φαίνουνται ξένες. Πόσες από αφτές θα ξαναζωντανέψουν είναι πρόβληµα που θα το λύσει η φιλολογία, µα προτίµησα 
να βαστάξω όσες µπορούσα περισσότερες µε την ελπίδα να σωθεί ο πλούτος της δηµοτικής που σήµερα κιντυνέβει να χαθεί 
αγύριστα^3. 

Ο µελετητής -όσο και ο χρήστης- τού Λεξικού τού Βλαστού καταλαβαίνει αµέσως από τις λέξεις, που δίδονται ως συνώνυµα 
ή συγγενικά σε κάθε λήµµα, ότι πρόκειται για ένα κράµα από ζωντανές, εύχρηστες και εκφραστικές δηµοτικές λέξεις αλλά και 
άλλες ξεθαµµένες από παλιότερα (και όχι πάντα αξιόπιστα) λεξικά94, µαζί µε γλωσσικό υλικό, που αποτελείται από πολλές 
διαλεκτικές95 λέξεις, ακόµη και από νεόπλαστες φτειαχτές λέξεις96, που πλάστηκαν για να αντικαταστήσουν άλλες λογιότερης 
προέλευσης, καθώς και από λέξεις τής συνθηµατικής λεγόµενης γλώσσας (αργκό). Για να γίνουν κατανοητές η προσφορά 
αλλά και οι αδυναµίες τής λεξικογραφικής εργασίας τού Βλαστού, ας πάρουµε τα συνώνυµα τής λ. καταλαβαίνω. 

α)Λεξικό 1931. «καταλαβαίνω* εννοώ, νοιώθω, νογώ-ανανοιώνουµαι, ανανοούµανδιανοιώνουµανδοκιούµαι, οικούµαι- 
απεικάζω, συνεικάζω- αγρικώ- διακρίνω, ξεδιακρίνω, ξεδιαλύνω. Αιστάνουµαι, νοιώθουµαι. Ακούω. Μαντέβω-ψυχανεµίζουµαν 
ανθίζουµανµυρίζουµαι. Μπαίνω·βλέπω, τσακώνω. Παίρνω νόγα, παίρνω κάβο- παίρνω χαµπάρι, χα-µπερίζω- παίρνω είδηση, 
µυρωδιά- το βάζει ο νούς-µου- µου συνεµπήκε- του µπήκαν ψύλλοι στ' αφτιά. ∆εν το χωράει ο νούς-µου. ∆ε σκαµπάζει τίποτε». 
β) Συµπλήρωµα 1989. «καταλαβαίνω* ανεµίζουµαι, αποµαντέβω, ανανιώνουµαι, ανανογιέµαι, -ούµαι, αιστάνουµαι, (α)γρικώ, 
γνώθω, καλογρικώ, µισοµαντέβω, µισοκαταλαβαίνω, νιώνω, (γ)νοιάζουµαι, σακουλέβουµαι, ψυλλιάζουµαι -ακούεται το αλέβρι 
µέσα στην κρέµα- άνοιξε τα µάτια-του- µου άνοιξε τα µάτια- άρχισαν να του χτυπούν τα λόγια- δε γρικάς πούθε παν τα τέσσερα- 
είσαι µακριά- καταλαβαίνεις ρωµαίικα; τό-κοψε το ξερό-του- δεν καταλαβαίνει γρι, σκραπ- το µυρίστηκε- µπαίνω στο νόηµα- τον 
έµπασα στο νόηµα- µακριά που είσαι νυχτωµένος- το πήρε πρέφα- παίρνω κάβο- παίρνω αβίζο- παίρνω πρέζα [sic], µυρουδιά- 
ως εκεί φτάνει το µυαλό-του -µπήκα στην ανθυβουλή του = ξέρω, του πήρα το σφιγµό, ξέρω τις αδυναµίες-του- µακριά που 
νύχτωσες, που είσαι νυχτωµένος = δεν καταλαβαίνεις- τον µπάζω στο νόηµα = τον κάνω να καταλάβει». 

Είναι φανερό ότι η παράθεση συνωνύµων που συγκεντρώνει ο Βλαστός, δείχνει ανάγλυφα τον πλούτο των λέξεων και των 
φράσεων που διαθέτει η Νεοελληνική, για να δηλώσει τη σηµασία «καταλαβαίνω». Ωστόσο, επειδή το Λεξικό τού Βλαστού 
δεν είναι και ερµηνευτικό, δεν µπορεί να βρει κανείς τις διαφορές που υπάρχουν στην ειδικότερη σηµασία των συνωνύµων 
µεταξύ τους, γιατί άλλο το εννοώ, άλλο το νιώθω, άλλο το ψυχανεµίζοµαι, άλλο το παίρνω χαµπάρι, άλλο το µυρίζοµαι, άλλο 
το ψυλλιάζοµαι και, φυσικά, άλλα -τελείως άλλα- τα σακουλεύοµαι (αργκό), µπαίνω (µπήκες;), παίρνω πρέφα και παίρνω κάβο. 
Όπως διαλεκτικά και παλαιότερης χρήσης είναι τα (άγνωστα σήµερα) ανανιώνουµαι, παίρνω αβίζο, µπήκα στην ανθυβουλή 
του, άρχισαν να του χτυπούν τα λόγια, παίρνω νόγα, δο-κιούµαι κ.ά. 

Γενικά, το Λεξικό τού Βλαστού δεν είναι λεξικό τής κοινής Ελληνικής, εξού και το πλήθος των ιδιωµατικών χρήσεων που 
περιλαµβάνει. Ο Βλαστός, στην πραγµατικότητα, ικανοποίησε, όσο ήταν δυνατό σε έναν άνθρωπο, την προτροπή τού Κοραή 
να συγκεντρωθεί το υλικό που λέγεται, ό,τι λέγεται, από τον λαό σε όλη την Ελλάδα. Με τη διαφορά ότι αυτό έγινε µόνο 
έµµεσα -µέσω µερικών λεξικών, γλωσσάριων, αρχείων και ιδιωµατικών | διαλεκτικών λεξικών και περιγραφών- και από 
µακριά, µια και ο Βλαστός έζησε το µεγαλύτερο µέρος τής ζωής του εκτός Ελλάδος. Σε αυτό οφείλεται και το ότι ένα µέρος 
των λέξεων τού Λεξικού του είναι, όπως είπαµε, άγνωστο στην κοινή χρήση. Αυτό δεν εµποδίζει, πάντως, έναν από τους 
καλύτερους γνώστες τής δηµώδους Ελληνικής, τον Άνθιµο Παπαδόπουλο, να παραδεχθεί ότι: «τούτο [δηλ. το Λεξικό τού 
Βλαστού στην έκδοση τού 1931] είναι το πλουσιώτερον και άκριβέστερον λε-ξικον τής νέας 'Ελληνικής εις την ακριβή δηµώδη 
αυτής µορφήν. Μέγας πλούτος λέξεων. Άπο φωνητικής απόψεως 

93. Π. Βλαστού, Συνώνυµα και Συγγενικά (έκδ. 1931, ανατ. 1976), σ. 5. Τα κατάλοιπα τού Βλαστού, ο οποίος συνέχισε να συγκεντρώνει 
γλωσσικό υλικό τα υπόλοιπα 10 χρόνια µέχρι τον θάνατο του (1941), εκδόθηκαν αυτοτελώς (ανεξάρτητα δηλ. από την έκδοση τού 1931) 
το 1989: Π. Βλαστού, Συνώνυµα και Συγγενικά. Νέα έκδοση συµπληρωµένη από τα κατάλοιπα τού συγγραφέα, Αθήνα, Εκδ. Εταιρείας 
Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου από την Άλκηστη Σουλογιάννη (µε εισαγωγή τής Ρένας Σταυρίδη-Πα-τρικίου). Θα 
έπρεπε στο µέλλον να γίνει µια ενιαία έκδοση τού παλιού (α' έκδοσης) και τού νέου υλικού (β' έκδοσης), για να αναδειχθεί ο πλούτος τού 
υλικού και να επιτευχθεί καλύτερα ο σκοπός τού συγγραφέα, µια που τα κατάλοιπα τού Βλαστού, όπως φαίνεται, αποτελούν 
συµπλήρωµα τού παλαιότερου Λεξικού του µε µερικές αναπόφευκτες επαναλήψεις και αλλαγές, αλλά και µε διορθώσεις και νέο πλούσιο 
υλικό (17.000 περίπου λήµµατα). 

94. Χρησιµοποιεί, µεταξύ άλλων, ως πηγές άντλησης υλικού τα Λεξικά των Somavera, Γερ. Βλάχου, Γ. Βεντότη, Σ. Βλαντή, Du Cange κ.ά., 
όπου τα λήµµατα απαιτούν προσεκτικό έλεγχο. 

95. Μολονότι ο ίδιος ο Βλαστός δεν δέχεται ότι χρησιµοποιεί πολλές διαλεκτικές λέξεις («∆ιαλεχτικούς τύπους παραδέχτηκα όσο γί-νουνταν 
πιο λίγους», Π. Βλαστός, αυτ., σ. 5). 

96. Κατά τον Κ. ∆αγκίτση (Λεξικό των Συνωνύµων τής Ελληνικής, σ. κθ') το Λεξικό τού Βλαστού περιέχει «[...] πλήθος αυθαιρέτων ψυ-
χαρικών νεοπλασµών». 
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έχει την άρετήν τής ακριβείας, αλλ' από σηµασιολογικής το ελάττωµα τής ελλείψεως σηµασιών^7. Βεβαίως, ο Βλα-
στός είχε προβλέψει την κριτική που θα ασκείτο στο Λεξικό του από τους µεταγενεστέρους, παρατηρώντας στον Πρό-
λογο του: «[...] Για να χτιστεί και να συνοργανιστεί ένα συστηµατικό λεξικό της δηµοτικής χρειάζεται να γίνει πρώ-
τα πολλή δουλιά στα θεµέλια. Σε αφτά δούλεψα και γώ [...] Οι τυχεροί που θα σηκώσουν τα προπύλαια και τ' αετώ-
µατα θα µας έχουν πια ξεχάσει εµάς που δρώσαµε στα κατακόµπια (ίσως µάλιστα και µας περιφρονήσουν) µα τέτοια 
πάντα είναι η άδοξη µοίρα των θεµελίων. Μένουν άφαντα µέσα στο χώµα κι ας βασίζεται απάνω-τους ολάκερο το οι-
κοδόµηµα^*. 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Στα φιλόδοξα σχέδια τής ελληνικής φιλολογικής και γλωσσικής επιστήµης συγκαταλέ-
ΤΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ χθηκε, σε στιγµές ευφορίας αλλά και εθνικής έξαρσης, η σύνταξη λεξικού ολόκληρης τής ελ-
ληνικής γλώσσας. Συγκεκριµένα, το 1908, µε πρωτοβουλία και εισήγηση τού Γεωργίου Χατζι-δάκι, η κυβέρνηση τού 
Ελευθερίου Βενιζέλου συνέστησε «Επιτροπεία», που θα συνέτασσε λεξικό όλης τής ελληνικής γλώσσας -αρχαίας, 
µεσαιωνικής και νέας. Η έκδοση τού λεξικού προβλεπόταν να πραγµατοποιηθεί 13 χρόνια αργότερα, το 1921, ώστε 
να αρχίσει µε αυτήν πανηγυρικά ο εορτασµός τής εκατονταετηρίδας τής εθνικής παλιγγενεσίας, δηλ. των 100 
χρόνων από την Επανάσταση τού 1821. 

Την ίδια περίοδο, µετά την επιτυχία που σηµείωσαν η ριζικά ανανεωµένη 7η (1882) και η 8η (1897) έκδοση τού Λε-
ξικού τής αρχαίας Ελληνικής τής Οξφόρδης από τους Liddell και Scott, σχεδίαζαν στην Αγγλία τη σύνταξη ενός νέ-
ου Θησαυρού τής ελληνικής γλώσσας, που θα έφθανε ώς τις αρχές τού 7ου µ.Χ. αιώνα. Βάση τού Θησαυρού τής Ελ-
ληνικής θα ήταν το λεξικό των Liddell και Scott και πρότυπο του ο αντίστοιχος Θησαυρός τής Λατινικής Γλώσσας. 
Επρόκειτο για ένα άλλο φιλόδοξο σχέδιο τής ξένης, αυτή τη φορά, φιλολογικής επιστήµης, που, όπως παρατήρησε 
χαρακτηριστικά τότε ο Η. Diels, θα έπρεπε να καταλάβει έκταση 120 τόµων", µια και η παραδεδοµένη ελληνική φι-
λολογία υπολογίζεται πως είναι δέκα φορές µεγαλύτερη από τη λατινική. 

Στην πράξη, και τα δύο αυτά φιλόδοξα σχέδια σύντοµα εγκαταλείφθηκαν, για να παραχωρήσουν τη θέση τους σε πιο 
ρεαλιστικά εγχειρήµατα. Ο Γ. Χατζιδάκις, ως πρόεδρος τής Επιτροπής, εισηγήθηκε να περιοριστεί κατ' αρχάς το έρ-
γο στη σύνταξη λεξικού τής µεσαιωνικής και νέας Ελληνικής, αρχίζοντας µάλιστα από τη σύνταξη «'Ιστορικού Λε-
ξικού τής Νέας Ελληνικής, τής τε Κοινώς Όµιλουµένης και των Ιδιωµάτων». Οµοίως εγκαταλείφθηκε στην Οξ-
φόρδη η ιδέα τού Θησαυρού τής Ελληνικής. Αντ' αυτού, ανατέθηκε (το 1911) στον Jones µια νέα, πλήρως αναθεωρη-
µένη έκδοση τού Λεξικού των Liddell και Scott, που θα τελείωνε σε 5 χρόνια. Ωστόσο, η πλήρης αναδιάρθρωση και 
επανασύνταξη τού λεξικού στην 9η αυτή έκδοση έκαµαν ώστε η µεν τµηµατική, κατά τεύχη, εκτύπωση ν' αρχίσει µό-
λις το 1925, η δε ολοκλήρωση τού έργου να πραγµατοποιηθεί 29 χρόνια µετά το ξεκίνηµα του, το 1940! Στην τελευ-
ταία «επική» αυτή έκδοση τού λεξικού, ο Jones αναφέρει µε ανακούφιση στον Πρόλογο του (σ. 9), γραµµένον το 1925, 
πως: «για το βυζαντινό λεξιλόγιο θα πρέπει να περιµένουµε το Λεξικό τής Νέας Ελληνικής», που η σύνταξη του -
όπως αναφέρει αλλού στον ίδιο Πρόλογο- έχει αναληφθεί από Έλληνες φιλολόγους. Η σιωπηρή συµφωνία για την 
εκπόνηση ενός λεξικού ολόκληρης τής Ελληνικής -τής αρχαίας από το επιτελείο τής Οξφόρδης, τής µεσαιωνικής και 
τής νέας από τους Έλληνες- είχε πραγµατοποιηθεί: η εκτέλεση όµως αυτής τής «λεξικογραφικής συµφωνίας» ήταν 
καταδικασµένη, από ελληνικής πλευράς, να παραµείνει ηµιτελής! 

Μετά παρέλευση 25 ετών, το 1933, εκδίδεται ο πρώτος τόµος τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας Αθηνών (όπου 
υπήχθη το Λεξικό από το 1927). Ζώντος ακόµη τού Χατζιδάκι εκδίδεται ο δεύτερος τόµος (1939), ενώ έναν χρόνο µε-
τά τον θάνατο του εκδίδεται (το 1942) και ο τρίτος τόµος. Έκτοτε έχουν εκδοθεί τµηµατικώς ο τέταρτος (1953-1980) 
και ο 5ος τόµος100. Η πενιχρή αυτή -σε χρόνο- συγκοµιδή ήταν η αναγκαία απόρροια ενός κολοσσιαίου εγχειρήµατος 
που ήταν εξαρχής καταδικασµένο ν' αποτύχει για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον, από έλλειψη τής απαραίτητης 
υποδοµής- δεν υπήρχε πουθενά συγκεντρωµένο το υλικό, στο οποίο θα στηριζόταν η σύνταξη τού λεξικού ούτε δια-
τέθηκαν ποτέ τα απαραίτητα οικονοµικά µέσα και το απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό. ∆εύτερον, η σύζευξη 

97. Άνθ. Παπαδόπουλος, Προλεγόµενα στον α' τόµο (1933) τού Ιστορ. Λεξικού τής Ακαδηµίας, σ. στ'. 
98. Π. Βλαστού, Συνώνυµα και Συγγενικά, α' έκδ. (1931), σ. 6. 
99. «Όποιος γνωρίζει τον όγκο τής ελληνικής γραµµατείας, που είναι τουλάχιστον δέκα φορές µεγαλύτερος τής λατινικής, τις διαλεκτικές 

ποικιλίες της, τον απίστευτο πλούτο των τύπων της, την ανυποχώρητη διατήρηση τού κλασικού λόγου επί χιλιάδες έτη, µέχρι την πτώση τής 
Κωνσταντινουπόλεως, ή, αν θέλετε, µέχρι των ηµερών µας [1904], όποιος γνωρίζει επιπλέον ότι οι εκδόσεις όλων σχεδόν των αρχαίων 
Ελλήνων συγγραφέων είναι εντελώς ακατάλληλες για αποδελτίωση και ότι για πολλούς σπουδαίους συγγραφείς δεν υπάρχει καν κριτική 
έκδοση, και όποιος λάβει υπ'όψιν του την κατάσταση των συλλογών µας σε αποσπάσµατα και ειδικά λεξικά, θα αντιληφθεί ότι προς το 
παρόν δεν υπάρχει η βάση στην οποία θα µπορούσε να οικοδοµηθεί ένας Θησαυρός τής Ελληνικής, αλλά (και αυτό ίσως είναι το 
ενδιαφέρον) και αν υποθέταµε πως διαθέτουµε τέτοιες εκδόσεις και συλλογές, από τον Όµηρο έως τον Νόννο, ή (όπως πρότεινε ο 
Krumbacher στο Λονδίνο) ώς τον Αποστόλιο, και ακόµη πως όλο το υλικό το είχε επεξεργαστεί, αποδελτιώσει, καταγράψει ένα γιγάντιο 
επιτελείο από επιστήµονες και ότι είχε βρεθεί ένα µεγάλο οίκηµα µέσα στο οποίο θα φυλάσσονταν και θα αποθηκεύονταν οι χιλιάδες των 
κιβωτίων µε το υλικό, πού θα βρίσκονταν ο χρόνος, τα χρήµατα και η δυνατότητα να ξεδιαλύνεις αυτά τα εκατοµµύρια των δελτίων και να 
βάλεις µια τάξη σε αυτό το χάος; ∆οθέντος πάντα ότι η αναλογία Ελληνικής και Λατινικής είναι 1 προς 10, η εργασία στον «Ελληνικό 
Θησαυρό» θα απαιτούσε τουλάχιστον 100 φιλόλογους. Επί κεφαλής δε, θα έπρεπε να είναι ένας διευθυντής συντάξεως, που θα ήταν µάλλον 
κάτι σαν στρατηγός παρά εκδότης! Και αν η εκδοτική στρατιά επρόκειτο να επιτελέσει το έργο της στο ακέραιο, και αν η Ένωση Ακαδηµιών, 
η οποία ως γνωστόν δεν έχει δεκάρα δική της, κατάφερνε να συγκεντρώσει τα 10.000.000 µάρκα [εκεί υπολόγιζε το κόστος ο Diels το 
1905], τα απαιτούµενα για τη συµπλήρωση των 120 τόµων που θα χρειάζονταν για το έργο, και αν οι φιλόλογοι γίνονταν τόσο πλούσιοι, 
ώστε να µπορούν να διαθέσουν 6.000µάρκα να αγοράσουν τον «Θησαυρό τής Ελληνικής», πώς θα µπορούσε κανείς να διαβάσει και να 
χρησιµοποιήσει ένα τέτοιο τερατώδες έργο;», Η. Diels, Neue Jahrbücher 1905, σ. 692. 

100. Ακαδηµία Αθηνών: 'Ιστορικόν Αεξικόν τής Νέας 'Ελληνικής τής τε κοινώς οµιλούµενης και των ιδιωµάτων. 'Εκδόθηκαν µέχρι τούδε 5 
τόµοι: Α τόµ. (Α-Αµ-) 1933, Β' τόµ. (Αν-Απ-) 1939, Γ τόµ. (Αρ-βλέπω) 1942, ∆' τόµ. ά τεύχ. (βλεφαρίδα-γάργαρος) 1953, β' τεύχ. (γαρ-
δαλώνω-γεροδάσκαλος) 1980, Ε' τόµ. α' τεύχ. (γεροδέµατος-γλωσσωτός) 1984, β' τεύχ. (γναθάδα-δακτυλωτός) 1989. 
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τού λεξικού τής κοινής νέας Ελληνικής µε το λεξικό των ιδιωµάτων τής Ν. Ελληνικής κατέστησε εξαρχής το έργο 
θνησιγενές. Γιατί ένα λεξικό των ιδιωµάτων τής Ν. Ελληνικής, για τού οποίου τη σύνταξη θα συνηγορούσαν πολλοί 
λόγοι, είναι ευνόητο πως απαιτούσε ακόµη µεγαλύτερη υποδοµή, που φυσικά ήταν ακόµη δυσκολότερο να εξασφα-
λιστεί. 

Αν το εγχείρηµα είχε από την αρχή περιοριστεί ρεαλιστικά στη σύνταξη ενός -ιστορικού έστω- λεξικού τής κοινής 
νέας Ελληνικής, σήµερα -µε κατάλληλο γλωσσικό και επιστηµονικό εκσυγχρονισµό και εµπλουτισµό- θα είχαµε ένα 
έγκυρο επιστηµονικό λεξικό, ανυπολόγιστη προσφορά στη σπουδή και τη χρήση τής σύγχρονης γλώσσας µας. 

Ωστόσο «ουδέν κακόν αµιγές καλού». Η απόπειρα συντάξεως ενός λεξικού, που θα περιλάµβανε και τα ιδιώµατα 
τής νέας Ελληνικής, οδήγησε κατ' ανάγκην στη συγκρότηση τού «Αρχείου τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας 
Αθηνών», όπου αποθησαυρίστηκε -έστω και αν δεν αξιοποιήθηκε ακόµη- το γλωσσικό υλικό των νεοελληνικών δια-
λέκτων και ιδιωµάτων. Σε εκατοµµύρια δελτίων µε γλωσσικό υλικό από όλες σχεδόν τις περιοχές τής Ελλάδος, έχει 
καταγραφεί και ταξινοµηθεί από έµπειρους επιστήµονες το µεγαλύτερο µέρος τού λεξιλογικού θησαυρού -έµµεσα 
και τής γραµµατικής και συντακτικής δοµής- των νεοελληνικών ιδιωµάτων, πράγµα που αποκτά µεγαλύτερη σηµα-
σία, αν σκεφτούµε πως η ραγδαία επέκταση τής κοινής γλώσσας και στα πιο αποµακρυσµένα σηµεία τής χώρας τεί-
νει να περιορίσει µέχρις εξαφανισµού τα ιδιώµατα. Η γλωσσική διαφοροποίηση που διέκρινε γεωγραφικώς την ελ-
ληνική γλώσσα πάντοτε, µε εξαίρεση την περίοδο τής αλεξανδρινής Κοινής, τείνει -ως γενικότερο, διεθνές γλωσσι-
κό φαινόµενο- να περιοριστεί σηµαντικά, ενίοτε δε και να εκλείψει. Η δηµιουργία µιας και από γεωγραφικής από-
ψεως κοινής, δηλαδή διαλεκτικά αδιαφοροποίητης, εθνικής γλώσσας, κερδίζει συνεχώς έδαφος. Έτσι το αρχείο τού 
«Κέντρου Συντάξεως τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας Αθηνών» αποτελεί εκ των πραγµάτων τη µόνη «τράπεζα 
πληροφοριών» για µια διαχρονική προσπέλαση τής νεοελληνικής γλώσσας, «τής τε κοινής και των ιδιωµάτων». 

Θα πρέπει εδώ να τονιστούν ορισµένα πολύ θετικά αποτελέσµατα που προήλθαν από την ίδρυση και τη δράση τού 
Αρχείου (από το 1966 «Κέντρου») τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας Αθηνών, αλλά και από τη δηµοσίευση τού 
α' τόµου τού Λεξικού. Με τη λειτουργία τού Αρχείου τού Ιστορικού Λεξικού και µε την επιστηµονική δράση για την 
προετοιµασία τού Λεξικού, δηµιουργήθηκε για πρώτη φορά ένας σηµαντικός πυρήνας επιστηµονικής λεξικογραφίας 
στον τόπο µας, που για αρκετά χρόνια απετέλεσε φυτώριο λεξικογράφων, γλωσσολόγων και γλωσσικά ευαισθητο-
ποιηµένων φιλολόγων, οι οποίοι µελέτησαν επιστηµονικά την ελληνική γλώσσα. Όλοι οι παλαιότεροι καθηγητές τής 
γλωσσολογίας στα πανεπιστήµια µας θήτευσαν, για περισσότερο ή λιγότερο χρόνο, στο Ιστορικό Λεξικό: Γεώργιος 
Αναγνωστόπουλος, Βασίλειος Φάβης και Γεώργιος Κουρµούλης (στην Αθήνα), Μανόλης Τριανταφυλλίδης και Νικό-
λαος Ανδριώτης (στη Θεσσαλονίκη), ∆ηµήτριος Γεωργακάς. Επιστήµονες τού φιλολογικού χώρου που εξέδωσαν λε-
ξικά, όπως ο Ιωάννης Σταµατάκος, καθηγητής τής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, µαθήτευσε στο Ιστορικό Λεξικό. 
Επιστήµονες γνωστοί από σηµαντικές µελέτες τους για θέµατα τής ελληνικής γλώσσας προήλθαν από το Ιστορικό 
Λεξικό: Π. Παπαγεωργίου, Άνθ. Παπαδόπουλος, Αθ. Μπούτουρας, Σταµ. Ψάλτης, 1. Βογιατζίδης, Π. Φουρίκης, Στυλ. 
∆εινάκις, Χρ. Παντελίδης, 1. Πούλος, ∆ηµοσθ. Οικονοµίδης, 1. Καλλέρης, Στ. Μάνεσης, ∆ικ. Βαγιακάκος, Ν. Κοντοσό-
πουλος, Χρ. Χαραλαµπάκης, Θ. Νάκας κ.ά. Στο Ιστορικό Λεξικό θήτευσαν και φιλόλογοι µε ιδιαίτερη ευαισθησία στη 
γλώσσα και σηµαντικές γλωσσικές µελέτες: Ιωάννης Κακριδής, Παναγής Λορεντζάτος, Εµµανουήλ Πεζόπουλος, 
Αντώνιος Χατζής, ο βυζαντινολόγος Φαίδων Κουκούλες, ο ιστορικός Κωνσταντίνος Άµαντος, ο λαογράφος Στίλπων 
Κυριακίδης, ο φυσιογνώστης Μιχαήλ Στεφανίδης, ο ιστορικός τής γραφής Αντώνιος Σιγάλας κ.ά.101 

Με το Ιστορικό Λεξικό τέθηκαν οι βάσεις τής επιστηµονικής λεξικογραφίας102, αφού µε την έκδοση τού α' τόµου για 
πρώτη φορά συντάχθηκε λεξικό µε αυστηρώς επιστηµονικές προδιαγραφές των ληµµάτων. Κλάδοι τής γλωσσικής 
επιστήµης, όπως η φωνητική, η µορφολογία (γραµµατική), η σηµασιολογία και η ετυµολογία και, βεβαίως, η διαλε-
κτολογία, εφαρµόστηκαν στη σύνταξη ληµµάτων λεξικού για πρώτη φορά κατά την προετοιµασία τού Ιστορικού Λε-
ξικού. Για πρώτη φορά οργανώθηκαν συστηµατικά και εξαντλητικά τα ερµηνεύµατα (σηµασίες) κάθε λήµµατος µε 
παράλληλη χρήση παραδειγµάτων. Για πρώτη φορά σε ελληνικό λεξικό έγινε συστηµατική προσπάθεια για επιστη-
µονική ετυµολόγηση των νεοελληνικών λέξεων. Για πρώτη φορά αντιµετωπίστηκαν ακανθώδη ζητήµατα τής ιστορι-
κής ορθογραφίας. Για πρώτη επίσης φορά αντιµετωπίστηκε συστηµατικά η λεξικογραφική αξιοποίηση συνωνύµων 
και αντωνύµων (αντιθέτων). Γενικότερα, µε την έκδοση τού Ιστορικού Λεξικού γίνεται ευρύτερα αντιληπτό ότι η σύ-
νταξη λεξικού είναι ζήτηµα καθαρώς επιστηµονικό και απαιτεί ειδική µέθοδο και ειδικές γνώσεις. 

Η επιστηµονική φυσιογνωµία, η οποία κατηύθυνε το Ιστορικό Λεξικό στη σύνταξη των τριών πρώτων τόµων του, ήταν 
ο Γεώργιος Χατζιδάκις, ο άνθρωπος που είχε -όπως είπαµε- και την ιδέα τής συντάξεως Ιστορικού Λεξικού τής ελ-
ληνικής γλώσσας. Η επιστηµονική συγκρότηση τού Γ. Χατζιδάκι σε όλους τους τοµείς τής ιστορικής γλωσσολογίας 
υπαγόρευσε και το υψηλό επίπεδο σύνταξης τού λεξικού. Έτσι, το Ιστορικό Λεξικό απετέλεσε για πολλά χρόνια ση-
µείο αναφοράς των λεξικογραφικών και γλωσσικών γενικότερα ερευνών µε την ποικιλία των γλωσσολογικών θεµά-
των που αντιµετωπίστηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε αυτό κατά τον πιο έγκυρο τρόπο. 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ    Το ίδιο έτος, το 1933, εκδίδεται και το Λεξικό τής «Πρωίας» υπό τον τίτλο Λεξικόν τής Νέας 
ΤΗΣ«ΠΡΩΙΑΣ»    Ελληνικής γλώσσης. Και ναι µεν αναφέρεται από τον εκδότη (Πέτρο ∆ηµητράκο) ότι το Λεξικό τής 

Πρωίας είναι «καρπός τής εµβριθούς εργασίας των εκλεκτότερων επιστηµόνων µας», αλλά ούτε στη β' έκδοση τού 
Λεξικού από τον Π. ∆ηµητράκο (το 1977) ούτε στην α' έκδοση τής Πρωίας (1933) µνηµο- 

101. Εκτενή πίνακα µε τα ονόµατα των επιστηµόνων που εργάσθηκαν στο Ιστορικό Λεξικό ως διευθυντές, αρχισυντάκτες και συντάκτες, 
βρίσκουµε στον α' τόµο τού Ιστορικού Λεξικού (1933), Πρόλογος, σ. ιε'. 

102. Ως ειδικό περιοδικό, στο οποίο δηµοσιεύονταν ποικίλα λεξικογραφικά θέµατα, χρησίµευσε το Λεξικογραφικό 'Αρχείο, το οποίο µε-
τεξελίχθηκε στο Λεξικογραφικό ∆ελτίο. Πολλές λεξικολογικές µελέτες φιλοξενήθηκαν παλιότερα και στο φιλολογικό περιοδικό 'Αθηνά. 
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νεύονται τα ονόµατα των συντακτών τού Λεξικού103 πλην του ότι συντάχθηκε «υπό επιτροπής φιλολόγων και επι-
στηµόνων, επιµέλεια Γεωργίου Ζευγώλη104». 
Το Λεξικό τής Πρωίας είναι, στην πραγµατικότητα, το πρώτο ολοκληρωµένο και µε λεξικογραφικές προδιαγραφές συ-
ντεταγµένο ερµηνευτικό λεξικό τής Νέας Ελληνικής (σε σχέση µε το ηµιτελές και διαφορετικού περιεχοµένου Ιστο-
ρικό Λεξικό και µε το ιδιόµορφο και περιορισµένης εκτάσεως λεξικό τού Σκαρλάτου Βυζαντίου). Είναι λεξικό, δια-
φέροντας και σε αυτό από τα άλλα, τόσο τής καθαρεύουσας όσο και τής δηµοτικής, δηλ. λεξικό και των δύο µορ-
φών τής Νέας Ελληνικής. Με ειδικά σύµβολα διακρίνονται τα λήµµατα που ανήκουν στη δηµοτική από τα λοιπά λό-
γιας προέλευσης και χρήσης λήµµατα (µε ιδιαίτερα σύµβολα διακρίνονται και οι ιδιωµατικές και ξένες λέξεις κα-
θώς και οι αρχαΐζουσες ή σπάνιας χρήσης λέξεις). Όπως είναι φανερό, έχουµε εδώ την πρώτη συστηµατική προ-
σπάθεια να διακριθούν στην προέλευση τους δηµοτικές, λόγιες, ιδιωµατικές, ξένες και αρχαΐζουσες ή σπάνιες λέ-
ξεις. Αυτό είναι µια πρόοδος στη λεξικογραφία τής Ελληνικής µε τη συστηµατικότητα και τη συνέπεια που παίρνει, 
για πρώτη φορά, στο λεξικό αυτό, µολονότι θεωρητικά και πρακτικά υπάρχουν προβλήµατα στη διάκριση των ορίων 
των λέξεων και συχνά τέτοιες διακρίσεις έχουν εντελώς συµβατικό χαρακτήρα (τι είναι λ.χ. η λ. αµηχανία ή η λ. βρα-
βείο ή οι λ. δόξα, θίγω, θολός, κατάστρωµα κ.τ.ό.; Είναι λόγιες ή δηµώδεις ή, όπως φαίνεται λογικότερο, και τα δύο;). 

Πλεονέκτηµα τού Λεξικού τής Πρωίας είναι το πλούσιο ληµµατολόγιο του, που για πρώτη φορά έδωσε την πραγµα-
τική διάσταση τού λεξιλογίου τής Νέας Ελληνικής στα δύο παράλληλα -τότε- επίπεδα χρήσης της, την καθαρεύουσα 
και τη δηµοτική. Επίσης κύριο χαρακτηριστικό τού Λεξικού τής Πρωίας, που το ξεχώρισε πάντοτε από άλλα λεξικά -
και νεότερα-, είναι ο πλούτος και η ευστοχία των παραδειγµάτων χρήσεως των λέξεων. Είναι η δύναµη τού λεξικού 
αυτού. Λόγω τής γλωσσικής κατάστασης των χρόνων που συντάχθηκε το Λεξικό, τα ερµηνεύµατα είναι σε λόγια 
γλώσσα (καθαρεύουσα), ενώ υπάρχει και ένα πλήθος παραδειγµάτων από τη δηµοτική. Αυτή η διττή γλωσσική 
προσπέλαση ήταν αναπόφευκτη στην οξεία φάση που περνούσε το γλωσσικό ζήτηµα στη δεκαετία τού 1930, το γε-
γονός δε τής ευρείας χρήσεως (στα παραδείγµατα) τής δηµοτικής ήταν πολύ τολµηρό βήµα για την εποχή που έγινε. 

Ένας τρίτος τόµος, που επιµελήθηκε ο 1. Σταµατάκος, συµπλήρωσε το (αρχικά δίτοµο) Λεξικό στη β' έκδοση. Σε αυ-
τό περιελήφθησαν νεότερες λέξεις από τον χώρο τής επιστήµης και τής τεχνολογίας, που ήδη τότε αναπτυσσόταν µε 
ραγδαίους ρυθµούς. Το Λεξικό τής Πρωίας διατηρεί και σήµερα µέρος τής αξίας του, αλλά κύρια συµβολή του υπήρ-
ξε ότι απετέλεσε, όπως είπαµε, το πρώτο πλήρες λεξικό τής Νέας Ελληνικής, από το οποίο άντλησαν υλικό πολλά από 
τα λεξικά που ακολούθησαν. 

Το ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ Αλλά το κύριο επίτευγµα τής δεκαετίας τού '30 παραµένει το Μέγα Λεξικό ν όλης της Έλλη-
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΥ νίκης γλώσσης τού (εκδότη) ∆ηµητρίου ∆ηµητράκου, γνωστό ως «Λεξικό τού ∆ηµητράκου» ή ως το 
«9τοµο Λεξικό τού ∆ηµητράκου». Με το Λεξικό τού ∆ηµητράκου επιχειρήθηκε να γίνει πραγµατικότητα το όραµα τού 
Γ. Χατζιδάκι να συνταχθεί λεξικό που να περιέχει όλες τις λέξεις τής Ελληνικής, δηλ. ολόκληρο τον γλωσσικό 
θησαυρό αρχαίας, µεσαιωνικής και νέας Ελληνικής. Το έργο αυτό ο Χατζιδάκις πάσχισε να υιοθετηθεί και να 
πραγµατοποιηθεί από την ελληνική πολιτεία διά τής ιδρύσεως τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας Αθηνών. 
Ελλείψει πόρων αλλά και λόγω των ανυπέρβλητων δυσχερειών που εµφάνιζε ο σχεδιασµός να περιληφθούν στο 
Λεξικό όλα τα ιδιώµατα και οι διάλεκτοι που οµιλούνται στην Ελλάδα, δηλ. όλο το διαλεκτικό υλικό τής γλώσσας 
(πράγµα που απαιτούσε µακρό χρόνο συλλογής τού υλικού και παράλληλη εργασία πολλών εξειδικευµένων επι-
στηµόνων) και επειδή όλα αυτά θα έπρεπε να γίνονται µαζί µε την πραγµάτευση τού τεράστιου γλωσσικού θησαυ-
ρού τής αρχαίας, τής µεσαιωνικής και τής νεότερης κοινής (λόγιας και δηµώδους) Ελληνικής, το όραµα τής σύντα-
ξης ενός εκτενούς θησαυρού ολόκληρης τής ελληνικής γλώσσας δεν πραγµατοποιήθηκε. Μια λιγότερο φιλόδοξη εκ-
δοχή αυτού τού «λεξικογραφικού οράµατος» (που δεν περιλαµβάνει συστηµατικά διαλέκτους και ιδιώµατα, που δεν 
περιέχει όλους τους παραλλάσσοντες φωνητικούς και µορφολογικούς τύπους κάθε λέξης, που δεν δίνει την ετυµο-
λογία των λέξεων, που δεν δίνει συνώνυµα και αντώνυµα για κάθε λέξη και σε κάθε σηµασία της, που δεν δίνει πα-
ραδείγµατα χρήσεως στις λόγιες και τις δηµοτικές λέξεις, που δεν δίνει όλες τις φράσεις οι οποίες σχηµατίζονται 
µε κάθε λέξη κ.λπ.) ανέλαβε να πραγµατοποιήσει και έφερε τελικά εις πέρας µε σχεδιασµό και εργασία 20 ετών ο 
«'Αρχαίος Εκδοτικός Οίκος ∆ηµητρίου ∆ηµητράκου». 

Η σύνταξη τού Λεξικού τού ∆ηµητράκου άρχισε το 1933, µετά δε από τρία χρόνια (το 1936) εκδόθηκε ο α' τόµος. Το 
1950 εκδόθηκε ο τελευταίος (9ος) τόµος, µε τον οποίο ολοκληρώθηκε το Λεξικό. Πέρα από την πρωτότυπη εργασία τής 
συλλογής υλικού από αρχαίους, µεσαιωνικούς, νεότερους και σύγχρονους συγγραφείς, το Λεξικό για την αρχαία, τη 
µεταγενέστερη και τη µεσαιωνική περίοδο στηρίχτηκε κατά πολύ στα υπάρχοντα τότε λεξικά: στο Λεξικό τής αρχαίας 
των Liddell και Scott105, στη µετάφραση αυτού τού λεξικού στα Ελληνικά από τους Μόσχο και Κωνσταντινίδη106, στο 

103. Πρόκειται για µια τακτική που ακολουθήθηκε συχνά και που οδήγησε ώστε ορισµένα λεξικά, ελληνικά και ξένα, να είναι γνωστά µε το 
όνοµα τού εκδότη και όχι τού συντάκτη ή των συντακτών τού Λεξικού. Αυτό συνέβη και στην ελληνική λεξικογραφία µε λεξικά όπως 
τού ∆ηµητράκου (το 9τοµο Λεξικό και το Επίτοµο), τής Πρωίας, των Τεγόπουλου-Φυτράκη κ.ά. και µε µεγάλα ξένα Λεξικά, όπως τού 
Longman, τού Collins, τού Larousse, τού Duden κ.λπ. (Στα ξένα λεξικά γίνεται λεπτοµερής µνεία των ονοµάτων όλων όσοι εργάσθηκαν 
στην έκδοση τού λεξικού). 

104. o Γ. Ζευγώλης, γεννηµένος το 1912, υπήρξε φιλόλογος και λαογράφος, που για µικρό διάστηµα υπηρέτησε και αυτός ως συντάκτης τού 
Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας. Στη σύνταξη τού Λεξικού τής Πρωίας εργάστηκε συστηµατικά ο Κ. Βάρναλης (πληροφορία από τον 
καθηγητή Εµµ. Κριαρά). 

105. Henry George Liddell - Robert Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford, At the Clarendon Press, 7η έκδ. 1882 και 8η έκδ. 1897 (η 8η έκδ. 
διαφέρει ελάχιστα από την 7η, στη διόρθωση παροραµάτων κ.τ.ό.). 

106. Liddell-Scott, Μέγα Λεξικον τής ελληνικής γλώσσης. Μετάφραση τού A Greek-English Lexicon τής 7/8ης εκδ. από τους Ξ. Μόσχο και Μ. 
Κωνσταντινίδη µε συµπληρώσεις και προσθήκες από την ελληνική βιβλιογραφία (διορθώσεις Κοραή, Κόντου, Χαριτωνίδη, Βερναρδάκη 
κ.ά.) 'Αθήναι 1901-4, Εκδ. Σιδέρη [Συµπλήρωµα τού έργου, µε βάση την 9η έκδ. τού 1940, εκπονήθηκε από τους Κ. Γεωργού- 
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Λεξικό των παπύρων τού Preisigke107, στο λεξικό των λογίων ελληνικών λέξεων τής ρωµαϊκής και βυζαντινής περιόδου από 
τον Sophocles108, στο Γλωσσάριο τού µέσου και όψιµου (ύστερου) Ελληνισµού τού Du Cange109, στους πρώτους τόµους τού 
Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας110, στο Λεξικό τού Βλαστού111, στο Λεξικό τού Κουµανούδη112 και στο Λεξικό τής 
Πρωίας113. 

Ακολουθώντας τη συµβουλή τού Γ. Χατζιδάκι114, ο ∆ηµητράκος εφάρµοσε ενιαία µορφή των ερµηνευµάτων κάθε λήµµατος, 
γεγονός που ανέδειξε µέσα στο Λεξικό τον ενιαίο χαρακτήρα τής ελληνικής γλώσσας και τη συνέχεια και συνοχή 
(σηµασιολογική, µορφολογική, φωνολογική κ.λπ.) τής γλωσσικής µας παράδοσης. Έτσι στο Λεξικό είναι φανερό το πλήθος 
των λέξεων που ανήκουν σε όλη τη χρονική πορεία τής γλώσσας µας, από την αρχαία µέχρι τη νέα, όπως και λέξεις που 
χρησιµοποιούνται από τους µεσαιωνικούς χρόνους ή χάνονται µετά την αρχαία ή µεσαιωνική χρήση τους, για να 
ξαναζωντανέψουν (ως νεολογισµοί) τα νεότερα χρόνια. Με το Λεξικό τού ∆ηµητράκου έχουµε εικόνα τής γλωσσικής 
διαχρονίας µιας γλώσσας, εν προκειµένω τής Ελληνικής, σε έκταση χρόνου 2.800 ετών. Πρόκειται για σπάνιο και µεγάλο 
επίτευγµα τής ελληνικής λεξικογραφίας, που αποτελεί πραγµατικό λεξικό θησαυρό (δηλ. αποθησαύριση) τής διαχρονικής 
έκφρασης των Ελλήνων. 

Στην πράξη, βεβαίως, το κύριο βάρος στη σύνταξη των ληµµάτων έπεσε στην αρχαία, τη µεταγενέστερη και τη µεσαιωνική 
περίοδο τής γλώσσας. Και αυτό, γιατί και η λεξικογραφική υποστήριξη των περιόδων αυτών ήταν συγκριτικά εύκολη, 
συγκεντρωµένη δηλ. και αξιόπιστα επεξεργασµένη, άρα αµέσως αξιοποιήσιµη, και τα κείµενα από όπου µπορούσε να 
αντληθεί υλικό πάρα πολλά και αρκετά προσιτά και, επίσης, το ενδιαφέρον των αναγνωστών τής εποχής εκείνης ήταν ακόµη 
ετεροβαρές, κλίνον περισσότερο προς τις παλαιότερες φάσεις τής ελληνικής γλώσσας. Το να ασχοληθεί κανείς µε τη 
λεξικογραφική περιγραφή τής δηµοτικής (προφορικής) παράδοσης µέσα στη δίνη τού γλωσσικού ήταν ακόµη τολµηρό115 και 
πρωτοποριακό, παρ' ότι το Ιστορικό Λεξικό, το Λεξικό τής Πρωίας, το Λεξικό τού Βλαστού και, παλιότερα, το Λεξικό τού 
Σκαρλάτου Βυζαντίου και τα "Ατακτα ακόµη τού Κοραή είχαν ανοίξει και προετοιµάσει τον δρόµο. Έτσι, παρά το γεγονός ότι 
για πρώτη φορά (µετά το Λεξικό τής Πρωίας και εν µέρει µετά τον α' τόµο τού Ιστορικού Λεξικού ) στο Λεξικό τού 
∆ηµητράκου περιελήφθησαν πολλές λέξεις από τη νεότερη ελληνική λογοτεχνία (από έργα τού Παλαµά, τού Παπαδιαµάντη, 
τού Παπαντωνίου, τού Ψυχάρη κ.ά.), το βάρος έπεσε στις προ τής δηµοτικής φάσεις τής ελληνικής γλώσσας, όλο δε το Λεξικό 
είναι συντεταγµένο σε λόγια (καθαρεύουσα) γλώσσα, πράγµα αναµενόµενο για την εποχή που συντάχθηκε. 

Οι κύριες αδυναµίες όµως τού Λεξικού σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση τής γλώσσας και τις γνώσεις που έχουµε σήµερα 
για τα παλαιότερα στάδια τής Ελληνικής, είναι άλλες. Σε ένα τέτοιο Λεξικό, λόγω τού χρόνου και τού τρόπου σύνταξης του, 
δεν απεικονίζεται, όπως είναι φυσικό, ο σηµερινός πλούτος τής αστικής δηµοτικής και γενικότερα τής Νεοελληνικής, όπως 
διαµορφώθηκε µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο από τη γενίκευση της στον χώρο τής λογοτεχνίας, αλλά και από την 
καλλιέργεια της στον χώρο τής επιστήµης, τής διοίκησης, τής Εκπαίδευσης, των εµπορικών συναλλαγών κ.λπ.- ιδίως µετά την 
αναγνώριση τής δηµοτικής (από το 1976) ως επίσηµης γλώσσας και στον γραπτό λόγο. Βασική έλλειψη τού Λεξικού τού 
∆ηµητράκου είναι ότι ως προς την αρχαία γλώσσα έχει στηριχθεί (για τους πρώτους τουλάχιστον τόµους) στο παλιό Liddell-
Scott116, ότι ακόµη δεν είχαν αναγνωσθεί οι πινακίδες τής Γραµµικής γραφής Β και το πολύτιµο υλικό που έφεραν εις φως117, 
ότι δεν υπήρχε ακόµη το πατερικό Λεξικό τού Lampe118, το Λεξικό τής Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας τού 
Εµµανουήλ Κριαρά119, το Λεξικό τής 

λη και Π. Γεωργούντζο σε 2 τόµ. (Αθήναι 1972-77, Εκδ. Σιδέρη)]. 
107. Preisigke (-Kiessling), Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden. 3 τόµ. (Berlin 1925-31). 
108. Sophocles (= Ευαγγελινός Αποστολίδης), Greek Lexicon of the Roman and Byzantine periods (from 146 B.C. to 1.100 A.D.), N.York 1887. 
109. Βλ. ανωτ. λεξικό ∆ουκαγγίου. 
110. Βλ. ανωτ. Ιστορικό Λεξικό Ακαδηµίας Αθηνών. 
111. Βλ. ανωτ. Λεξικό Π. Βλαστού. 
112. Βλ. ανωτ. Λεξικό Στέφ. Κουµανούδη. 
113. Βλ. ανωτ. Λεξικό τής «Πρωίας». 
114. o ∆. ∆ηµητράκος περιγράφει γλαφυρά (στον Πρόλογο τού ά τόµου, σ. ζ'-η') τη στιχοµυθία του µε τον Γ. Χατζιδάκι το 1933, τις παρα-

µονές τής ενάρξεως τής σύνταξης τού 9τοµου Λεξικού: (Ερωτά ο Χατζιδάκις) «Πώς συµβιβάζεις τήν άρχαίαν µε την δηµοτικήν;» 
(Απαντά ο ∆ηµητράκος) «Τις γράφοµε κάθε µιά σε χωριστούς παραγράφους µε την υπογραφήτοῦσυντάκτου των». (Χατζιδάκις) «"Οχι, 
παιδί µου! Έβάλατε άντιεπιστηµονικήν βάσιν. Πρέπει νά συµπλέκωνται ανάλογα µε την σηµασίαν των ιστορικώς. Ποιος διευθύνει την 
εκδοσιν;» (∆ηµητράκος) «Ό Ζερβός». (Χατζιδάκις) «Στείλε τον νά τον οδηγήσω». Και επιλέγει ο ∆ηµητράκος: «"Ετσι έγινε. Ό Ζερβός 
πήγαινε συχνά και συνεβουλεύετο τον Γεώργιον Χατζιδάκιν διά την εκθεσιν τής ύλης ιστορικώς [...] Γά δακτυλογραφηµένα χειρόγραφα 
εγράφησαν εκ νέου κατά τάς υποδείξειςτοῦΓεωργίου Χατζιδάκι και το Λεξικόν έλαβε τήν σηµερινήν µορφήν του». 

115. Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρει ο ∆ηµητράκος στον Πρόλογο του (ά τόµος, σ. ζ'-η'): «Ή αναγγελία τής εκδόσεωςτοῦΛεξικού τούτου 
προεκάλεσε θύελλαν διαµαρτυριών και από τάς δύο τότε γλωσσικάς παρατάξεις, καθαρευουσιάνων και δηµοτικιστών, έκαστη τών οποίων 
διεξεδίκει εκδοσιν Λεξικού µόνον τής 'Αρχαίας ή µόνον τής ∆ηµοτικής, αρνουµένων τήν συνεργασίαν των και τών µεν και τών δε. [...] ∆ιά 
τήν σύνταξιν τού Μεγάλου Λεξικού όλης τής 'Ελληνικής γλώσσης προσεκάλεσα τό σύνολον σχεδόν τών κορυφαίων τών 'Ελληνικών 
Γραµµάτων. "Αλλοι έδέχθησαν νά εργασθούν και άλλοι ήρνήθησαν. Ή γλωσσική άντίθεσις µεταξύτοῦεπιστηµονικού κόσµου εξηκολούθει». 

116. Η νέα, ριζικά αναθεωρηµένη, έκδοση τού Λεξικού είναι η 9η έκδοση τού 1940: Liddell-Scott-Jones-Mckenzie, A Greek-English Lexicon, 
Oxford, At the Clarendon Press. To 1996 εκδόθηκε εκ νέου το Λεξικό µε «Αναθεωρηµένο Συµπλήρωµα» από τον P. Glare (υπερδιπλάσιο 
σε έκταση από το Συµπλήρωµα τού 1968 από τον Ε. Α. Barber). 

117. Το λεξιλόγιο των πινακίδων τής Γραµµικής γραφής Β βρίσκεται στην Α. Morpurgo, Mycenaeae Graecitatis Lexicon, Roma 1963 και 
στους J. Chadwick - L. Baumbach, «The Mycenaean Greek Vocabulary», Περ. Glotta 41, 1983, σ. 157-271. 

118. C. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, At the Clarendon Press 1961. 
119. Εµµ. Κριαρά, Λεξικό τής Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας (1100-1669), βλ. όσα λέγονται κατωτ. Για τη βυζαντινή λεξι- 
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Καινής ∆ιαθήκης τού Bauer120 κ.ά. Επίσης δεν είχαν ακόµη εκδοθεί (στις καλές εκδόσεις που έγιναν αργότερα) πολλά αρχαία 
και µεσαιωνικά κείµενα, κείµενα επιγραφών κ.λπ. 

Οπωσδήποτε, το Λεξικό τού ∆ηµητράκου από την έκδοση του απετέλεσε πηγή λεξικογραφικού υλικού για τα Λεξικά που 
ακολούθησαν. Η σύνταξη του έγινε µε επιστηµονικές προδιαγραφές, παρά την ιδιαίτερη δυσκολία που εµφάνιζε από πλευράς 
συντάξεως η ενσωµάτωση στο ίδιο λήµµα γλωσσικών πληροφοριών διαφόρων χρονικών περιόδων και επιπέδων χρήσεως και, 
κυρίως, η εξέλιξη των σηµασιών µέσα στον χρόνο. Το τελευταίο, υπό κανονικές συνθήκες (άνεση χρόνου για επισταµένη 
ιστορική έρευνα κάθε λήµµατος), θα απαιτούσε πολλαπλάσιο χρόνο, αν κρίνουµε από την εργασία στο Ιστορικό Λεξικό τής 
Ακαδηµίας. Είναι ευτύχηµα ότι στη σύνταξη τού Λεξικού τού ∆ηµητράκου αξιοποιήθηκε η πείρα γνωστών µελετητών τής 
ελληνικής γλώσσας, µερικοί από τους οποίους είχαν θητεύσει στο Ιστορικό Λεξικό τής Ακαδηµίας (Γ. Χατζιδάκις, Γ. 
Αναγνωστόπουλος, Β. Φάβης, Ν. Ανδριώτης, Εµµ. Κριαράς, Εµµ. Πε-ζόπουλος κ.ά.). Στη σύνταξη τού Λεξικού εργάσθηκαν 
επίσης κλασικοί φιλόλογοι όπως ο Ιωάννης Σταµατάκος, ο Χαρίτων Χαριτωνίδης, ο Ιωάννης Συκουτρής, ο Γεώργιος 
Γαρδίκας, ο Θησεύς Τζαννετάτος, ο γλωσσολόγος Αχιλλεύς Τζάρτζανος και γνωστοί εκπαιδευτικοί (Αν. Σακελλαρίου, Γ. 
Ιωάννου, Σπ. Φίλιππας, Ν. Μπαξεβανάκης, Ν. Σούλιας, Γ. Ασβεστάς κ.ά.). Το όλο λεξικογραφικό εγχείρηµα κατηύθυνε (µέχρι 
το 1943) ο λόγιος συγγραφέας, ποιητής, λεξικογράφος και στοχαστής Ιωάννης Ζερβός, µε µεγάλη πείρα σε σειρά εκδόσεων 
(Βιβλιοθήκη Φέξη, Βιβλιοθήκη Παπύρου, Εγκ. Ελευθερουδάκη κ.ά.) και, βεβαίως, ο ακάµατος εκδότης ∆ηµήτριος 
∆ηµητράκος. 

Επιτοµή (σε έναν τόµο) τού Λεξικού τού ∆ηµητράκου εκδόθηκε σε α' έκδοση το 1957 µε τίτλο Νέον Λεξικον Όρθο-γραφικον 
και Έρµηνευτικον όλης τής 'Ελληνικής Γλώσσης και σε β' έκδοση το 1970 µε την επιστηµονική ευθύνη τού καθηγητή Θησ. 
Τζαννετάτου. Στο επίτοµο Λεξικό τού ∆ηµητράκου, µε σηµαντικές βελτιώσεις σε εγκυκλοπαιδικού-επιστηµονικού 
ενδιαφέροντος λήµµατα (επιστηµονικούς όρους διαφόρων επιστηµών και αντίστοιχες φράσεις), στηρίχθηκε το Λεξικό τού 
εκδότη Χρ. Γιοβάνη, τιτλοφορούµενο Θησαυρός όλης τής ελληνικής γλώσσας121. Το λεξικό αυτό, σε αντίθεση µε το Επίτοµο 
τού ∆ηµητράκου, συντάχθηκε στη νεοελληνική (δηµοτική) γλώσσα. 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ Εκτενές, συστηµατικό και, προ πάντων, σύγχρονο λεξικό όλης τής ελληνικής γλώσσας (αρχαίας, 
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ µεσαιωνικής και νέας) είναι το Ερµηνευτικό και Ετυµολογικό Λεξικό τής Ελληνικής Γλώσσας, ΠΑΠΥΡΟΣ-
ΛΑΡΟΥΣ- το ενσωµατωµένο µέσα στους 61 τόµους τής πιο σύγχρονης ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας,τής ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ 
Εγκυκλοπαίδειας «Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα» των εκδοτών Γιάννη και Ειρήνης Πουρνα-ρα122. Το Λεξικό αυτό έχει λάβει 
υπ' όψιν του τα νεότερα (µετά το 1950) επιστηµονικά λεξικογραφικά έργα, τα οποία (λόγω τού χρόνου συντάξεως του) δεν 
µπόρεσε να αξιοποιήσει το Λεξικό τού ∆ηµητράκου. Αυτό ισχύει τόσο στα ερµηνεύµατα όσο και στις ετυµολογίες των 
λέξεων. Εύστοχα οργανωµένη, για ένα Λεξικό που περιλαµβάνει λέξεις από όλες τις περιόδους τής ελληνικής γλώσσας, είναι 
η διάταξη των ερµηνευµάτων: προηγούνται οι σηµασίες που είναι κοινές σε όλες τις περιόδους τής ελληνικής γλώσσας- όταν 
οι σηµασίες είναι µόνο αρχαίες ή µόνο µεσαιωνικές ή µόνο νεότερες, τότε δίδονται πρώτα οι νεότερες, µετά οι µεσαιωνικές 
και µετά οι αρχαίες, µε βάση το ενδιαφέρον για έναν σύγχρονο αναγνώστη. Οι ετυµολογίες των λέξεων στηρίζονται στη 
σύγχρονη βιβλιογραφία για θέµατα ετυµολογίας τής ελληνικής γλώσσας και, για πρώτη φορά σε νεοελληνικό λεξικό, φτάνουν 
µέχρι τις ινδοευρωπαϊκές ρίζες µε εγκυρότητα επιστηµονική. Το λεξικό είναι συντεταγµένο στη νεοελληνική γλώσσα και, 
µετά την τονική µεταρρύθµιση, σε µονοτονικό σύστηµα. Η συνύπαρξη στον ίδιο τόµο γλωσσικών και εγκυκλοπαιδικών 
ληµµάτων δίνει σ' ένα τέτοιο λεξικό τη δυνατότητα να µην επιµείνει πολύ σε εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα γλωσσικές-
λεξικογραφικές πληροφορίες που µπορεί ο αναγνώστης να βρει στον οικείο χώρο τού εγκυκλοπαιδικού λήµµατος, 
συντεταγµένου από ειδικούς σε κάθε επιστηµονικό κλάδο. Για τους λόγους αυτούς και µολονότι το µέρος των ερµηνευµάτων 
τού λεξικού δεν γράφτηκε από λεξικογράφους τής περιωπής των συντακτών τού Μεγάλου Λεξικού τού ∆ηµητράκου (τα 
ονόµατα των συντακτών τού Λεξικού τού ∆ηµητράκου αναφέρθηκαν πιο πάνω), το Λεξικό τής Ελληνικής τής 
Εγκυκλοπαίδειας «Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα» αποτελεί ένα από τα βαρύνοντα έργα τής σύγχρονης νεοελληνικής 
λεξικογραφίας. Από το λεξικό αυτό, από τα ερµηνεύµατα αλλά κυρίως από το ετυµολογικό του µέρος, αντλούν υλικό και 
πληροφορίες µεταγενέστερα Λεξικά. 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ Σταθµός στη νεοελληνική λεξικογραφία είναι το Λεξικον τής Νέας 'Ελληνικής γλώσσης, κα-ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ 

θαρευούσης και δηµοτικής, και έκ τής Νέας 'Ελληνικής εις την Άρχαίαν τού καθηγητή τής κλασικής φιλολογίας Ιωάννη 
Σταµατάκου (1896-1968). Έχοντας υπηρετήσει στο Ιστορικό Λεξικό τής Ακαδηµίας Αθηνών, έχοντας εργασθεί στο Λεξικό 
τού ∆ηµητράκου και έχοντας συνείδηση των πραγµατικών αναγκών τού εκπαιδευτικού και τού µαθητή (από τη θητεία του στη 
Μ. Εκπαίδευση), ο Σταµατακος συνέταξε δύο λεξικά ευρύτερης και σήµερα χρήσεως: το Λεξικον τής 'Αρχαίας 'Ελληνικής 
γλώσσης και το µνηµονευθέν λεξικό τής Νέας Ελληνικής. 

κογραφία πολύ διαφωτιστική είναι η πραγµατεία τού Ε. Trapp, «Stand und Perspektiven der Mittelgriechischen Lexikographie» στο 
Studien zur Byzantinischen Lexikographie, Βιένη 1988, σ. 11-26. 

120. W. Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Berlin, A. 
Topelmann 19585. Μεταφρασµένο στην Αγγλική από τους W. Arndt - W. Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament and 
other Early Christian Literature, London, The Univ. of Chicago Press 1979. 

121. Χρ. Γιοβάνη, Θησαυρός όλης τής ελληνικής γλώσσας, Αθήνα, χωρίς χρονολογία. Το λεξικό περιλαµβάνει και σειρά παραρτηµάτων µε 
χρήσιµες, εγκυκλοπαιδικού κυρίως χαρακτήρα, πληροφορίες. 

122. Το Λεξικό τής Ελληνικής Γλώσσας τής Εγκυκλοπαίδειας «Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα» περιλαµβάνεται στους 61 τόµους τής Εγκυ-
κλοπαίδειας, κατανεµηµένο ανάλογα µε τα γράµµατα που περιέχει κάθε τόµος. Ακολούθησε χρονολογικά τη σύνταξη τής Εγκυκλο-
παίδειας (1981-1994), µέχρι δε και τον 8ο τόµο τα λήµµατα τού Λεξικού αποτελούν ενιαίο σώµα µε τα εγκυκλοπαιδικά λήµµατα, ενώ 
από τον 9ο τόµο (οπότε καθιερώνεται στην Εγκυκλοπαίδεια και το µονοτονικό) το Λεξικό καταλαµβάνει ιδιαίτερο χώρο στο τέλος κάθε 
τόµου. 
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Το Λεξικό τής αρχαίας εξέδωσε ο Σταµατάκος το 1949. Ως πρότυπο για το Λεξικό αυτό φαίνεται ότι είχε το «Μικρό 
Liddell-Scott», ενώ για την ετυµολογία των λέξεων τής αρχαίας πρέπει να βασίστηκε στο «Dictionnaire étymologique 
de la langue grecque» (1916) τού E. Boisacq και στο Λεξικό τής αρχαίας των Liddell-Scott. Ωστόσο, εκεί που αξιοποι-
ήθηκε πλήρως η λεξικογραφική πείρα και αίσθηση τού Σταµατάκου, ήταν το τρίτοµο Λεξικον τής Νέας Ελληνικής 
(α' τόµ. 1952, β' τόµ. 1953, γ' τόµ. 1955). Μολονότι στη διαµάχη για το γλωσσικό ζήτηµα ο Σταµατάκος ήταν υποστη-
ρικτής τής λόγιας γλώσσας, είχε βαθύτατη γνώση τής δηµοτικής και µάλιστα τής γνήσιας λαϊκής µας γλώσσας, 
όπως αποδεικνύεται από τα οικεία λήµµατα και από την όλη αξιοποίηση (σε ερµηνεύµατα, συνώνυµα, παροιµίες 
κ.λπ.) τής δηµοτικής στο Λεξικό. Το Λεξικό τού Σταµατάκου µαζί µε το Λεξικό τής Πρωίας ήταν για πολλά χρόνια 
τα κύρια έργα αναφοράς κατά την αναζήτηση λεξικογραφικών πληροφοριών για τη σηµασία και τη χρήση λέξεων 
τής Ν. Ελληνικής, καθαρεύουσας και δηµοτικής. Σε σχέση µε το Λεξικό τής Πρωίας, το έργο τού Σταµατάκου, και 
ως νεότερο έργο (συντάχθηκε 20 χρόνια αργότερα) και ως έργο ανδρός εµπείρου στη λεξικογραφική τέχνη, είναι 
πλουσιότερο. 

Η δοµή τού Λεξικού τού Σταµατάκου ακολουθεί τα σύγχρονα του ξένα λεξικά. Έχουν ενισχυθεί πολύ τα παραδείγ-
µατα χρήσεως των λέξεων και σε πολύ µεγάλο βαθµό η παράθεση συνωνύµων και αντιθέτων123, επιπλέον δε ο Στα-
µατάκος, ως κλασικός φιλόλογος, δίνει σε κάθε λήµµα τις λέξεις που χρησιµοποιούνταν στην αρχαία Ελληνική για 
να δηλώσουν την αντίστοιχη λέξη. Επίσης, έχουν πυκνώσει περισσότερο σε αυτό το Λεξικό λέξεις και σηµασίες (µαζί 
µε τις ενδείξεις τους) που προέρχονται από διαφόρους κλάδους τής επιστήµης. Το Λεξικό τού Σταµατάκου εκδόθηκε 
στα χρόνια που το γλωσσικό ζήτηµα βρίσκεται σε έξαρση (µετά τον Εµφύλιο). Στα ερµηνεύµατα των ληµµάτων 
ακολουθεί την επίσηµη γραφοµένη γλώσσα, την καθαρεύουσα, έχει, ωστόσο, περιλάβει στο λεξικό του πλήθος ληµ-
µάτων και φράσεων από τη δηµοτική µε εύστοχη περιγραφή τής σηµασίας τους, που αφήνει να φανεί ο πλούτος τής 
προφορικής Ελληνικής. Το Λεξικό τού Σταµατάκου, µε την ποιότητα και την πληρότητα του, απετέλεσε πηγή υλικού 
για επόµενα ερµηνευτικά λεξικά. 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΛΕΞΙΚΑ ∆οθέντος ότι τα κύρια ερµηνευτικά λεξικά τής Νέας Ελληνικής έδιναν τα ερµηνεύµατα τους σε 
καθαρεύουσα γλώσσα και ότι µεσολάβησε το µείζον γεγονός τής καθιέρωσης τής δηµοτικής ως επίσηµης γλώσσας 
(1976) και τής καθιέρωσης τού µονοτονικού (1982), σε συνδυασµό µε το γεγονός τής ραγδαίας εξέλιξης τής επιστήµης 
και τής τεχνολογίας που εισήγαγαν πλήθος νέων λέξεων, τα τελευταία είκοσι έτη υπήρξε έντονη η ανάγκη τής 
σύνταξης λεξικών που να ικανοποιούν τις νέες γλωσσικές ανάγκες. Έτσι, κυρίως στη δεκαετία τού '80 εκδόθηκαν 
αρκετά λεξικά τής Νεοελληνικής σε δηµοτική γλώσσα και µε µονοτονικό σύστηµα, που ενίσχυσαν τη νεοελληνική 
λεξικογραφία. Τα λεξικά αυτά, περισσότερο ή λιγότερο, αξιοποίησαν το υλικό των σηµαντικών λεξικών που 
προηγήθηκαν (Ιστορικό Λεξικό, Λεξικό ∆ηµητράκου, Λεξικό Πρωίας, Λεξικό Σταµατάκου), διαφοροποιήθηκαν από 
αυτά εξ ορισµού (ως λεξικά τής δηµοτικής, µε ερµηνεύµατα στη δηµοτική και µε εφαρµογή τού µονοτονικού συ-
στήµατος) και προσέφεραν τη δική τους το καθένα συµβολή. Από τα λεξικά τής δεκαετίας τού '80 άξια ιδιαίτερης 
µνείας είναι, κατά τη γνώµη µας, Το µεγάλο λεξικό τής νεοελληνικής γλώσσας124 τού ∆. Γεωργοπαπαδάκου και άλλων 
φιλολόγων (Εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία), το Υπερλεξικό τής νεοελληνικής γλώσσας125 σε 6 τόµους που φθάνουν συνολικά 
περίπου τις 3.000 σελίδες (Εκδόσεις Παγουλάτου) και το επίτοµο Ελληνικό λεξικό που εξέδωσαν οι Τεγόπου-λος και 
Φυτράκης126. Το Υπερλεξικό διακρίνεται για το ότι παρέχει συχνά στα παραδείγµατα του χρήσεις από τη γλώσσα τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας, ενώ το λεξικό των Τεγόπουλου-Φυτράκη παράλληλα µε τα πολύ περιεκτικά και 
προσεγµένα λήµµατα του είναι το πρώτο από τα νεότερα λεξικά που περιέλαβε ένα ζωντανό και εκσυγχρονισµένο 
ληµµατολόγιο, αποµακρύνοντας λέξεις που µε τον καιρό έπαψαν να χρησιµοποιούνται, αλλά που εξακολουθούν να 
βρίσκονται στα λεξικά127. Πρόσφατα (1995) εκδόθηκε το Νέο ελληνικό λεξικό: Λεξικό τής σύγχρονης ελληνικής 
δηµοτικής γλώσσας τού καθηγ. Εµµ. Κριαρά. Το λεξικό αυτό, στο κρίσιµο πεδίο των ερµηνευµάτων, που αποτελεί 
και τη «λυδία λίθο» κάθε λεξικού, ξεχωρίζει ως προς την ευστοχία των ερµηνευµάτων και την πληρότητα στην 
επεξεργασία των χρήσεων κάθε λήµµατος. Ο καθηγητής Κριαράς, έχοντας θητεύσει στο Μεσαιωνικό Αρχείο τής Ακα-
δηµίας Αθηνών και έχοντας συνεργαστεί στη σύνταξη τού Λεξικού τού ∆ηµητράκου, ανέλαβε και το ηράκλειο έργο 
τής σύνταξης τού Λεξικού τής µεσαιωνικής ελληνικής δηµώδους γραµµατείας (1100-1669). Πρόκειται για ένα εκτε-
νές επιστηµονικό λεξικογραφικό έργο, «έργο ζωής», που καλύπτει ιστορικώς σηµαντικό τµήµα τής µεσαιωνικής ελ-
ληνικής γλώσσας, ενώ συγχρόνως δίνει µια καλή εικόνα τής νεοελληνικής γλώσσας από τότε που άρχισε να χρησι-
µοποιείται η απλούστερη γλώσσα σε κείµενα τής εποχής (δηλ. από το 1100 µ.Χ)128. Το έργο άρχισε να εκδίδεται το 

123. Σ' αυτό ο Σταµατάκος θα βοηθήθηκε από το Λεξικό συνωνύµων και αντιθέτων τού Θεολ. Βοσταντζόγλου, που εκδόθηκε το 1949, επι-
γραφόµενο (τότε) ως Άντιλεξικόν ή Θησαυρός ελληνικών λέξεων και φράσεων διατεταγµένων κατά λογικην σειράν. 

124. Το λεξικό αυτό πρωτοεκδόθηκε το 1978, ακολούθησαν άλλες βελτιωµένες εκδόσεις και εκδόθηκε σε µονοτονικό το 1984 (µε πρόλογο 
για το µονοτονικό σύστηµα τού κύριου εισηγητή τού µονοτονικού συστήµατος καθηγ. Εµµ. Κριαρά). 

125. Στο Λεξικό δεν αναγράφεται χρονολογία εκδόσεως. Από άλλα στοιχεία τού Λεξικού συνάγεται ότι εκδόθηκε περί το 1985 µε κύριους 
συντελεστές τής έκδοσης τους Ανδρ. Παναγόπουλο, ∆. Γιάκο και Ευθ. Κουτρολίκο. 

126. Το λεξικό πρωτοεκδόθηκε το 1989 από τους εκδότες Χρ. Τεγόπουλο (εκδότη τής Εφηµ. «Ελευθεροτυπία») και ∆. Φυτράκη µε συντά-
κτρια τη φιλόλογο Μ. Μανδαλά. Ακολούθησαν άλλες βελτιωµένες εκδόσεις καθώς και εκδόσεις µε διαφορετικό αριθµό ληµµάτων: 
Μικρό Ελληνικό Λεξικό, Αθήνα 1995 και Μείζον Ελληνικό Λεξικό, Αθήνα 1997. Στο τελευταίο έχουν αυξηθεί σηµαντικά τόσο ο αριθµός 
όσο και η έκταση των ληµµάτων. 

127. Πβ. και όσα λέγονται στο άρθρο µου «Σύγχρονα Λεξικά τής Ελληνικής», δηµοσιευµένο στο Γ. Μπαµπινιώτη, Ελληνική γλώσσα: Πα-
ρελθόν-Παρόν-Μέλλον, Αθήνα, Εκδ. Gutenberg 1994, σ. 423-428. 

128. Στα Προλεγόµενα τού α' τόµου (1969), γράφει ο Κριαράς για το Λεξικό: «Θά ήταν ασφαλώς αδύνατο νά επιχειρήσουµε τη συγκρότηση 
λεξικού δλης τής βυζαντινής περιόδου. "Επρεπε νά περιοριστούµε σε µια ορισµένη περίοδο. Έπροτίµησα λοιπόν τήν περίοδο εκείνη πού 
µέσα σ' αυτήν αρχίζει νά διαµορφώνεται, στις καταβολές του έστω, ό νεώτερος ελληνικός βίος µε τις ποικίλες εκφάνσεις του και Ιδίως µε τό 
γλωσσικό του όργανο» (σ. ι'). 
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1969 (ο α' τόµος) και ήδη βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του129. 

Πολύ καλό και σε πολλά λήµµατα εξαιρετικό είναι το Λεξικό τής Κοινής Νεοελληνικής που εξέδωσε το Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών («Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη») στα τέλη τού 1998. Ο πλούτος των ληµµάτων, η σηµα-
σιολογική επεξεργασία (ορισµοί - παραδείγµατα - χρήσεις) και η έγκυρη ετυµολογηση, καθιστούν πολύτιµο (ιδίως για τον 
ειδικό ερευνητή) το συλλογικό αυτό έργο, που και εξωτερικά (σχήµα, µορφή κ.λπ.) µιµείται πιθανόν το Λεξικό τής Αρχαίας 
Ελληνικής των Liddell-Scott-Jones. Ωστόσο, η σωρευτική παράθεση πληροφοριών που δεν διακρίνονται µεταξύ τους 
εµφανώς (τεχνικά, µορφικά και οπτικά), ο περιττός (για τον Έλληνα αναγνώστη) φόρτος µε πληροφορίες προφοράς (η οποία 
είναι προβλέψιµη από τους φωνολογικούς κανόνες τής Ελληνικής), η µη ετυµολογηση χιλιάδων λέξεων τής Ν. Ελληνικής µε 
απλή δήλωση τής αρχαίας τους προέλευσης, η έλλειψη γλωσσικών σχολίων που λύνουν απορίες τού αναγνώστη και η ατολµία 
τού Λεξικού στην ορθογράφηση ορισµένων λέξεων και στο να περιλάβει λέξεις και φράσεις που χρησιµοποιούν πολλοί 
νεότερης ηλικίας οµιλητές τής σύγχρονης Ελληνικής κ.ά. διαφοροποιούν σηµαντικά το έργο αυτό ως προς τη δοµή, τη 
φυσιογνωµία και τους σκοπούς τού παρόντος Λεξικού. 

Τελειώνοντας τη σύντοµη αυτή θεώρηση τής νεοελληνικής λεξικογραφίας, είναι σκόπιµο να αναφερθούµε επιλεκτικά σε 
µερικά ακόµη λεξικά, που δεν ανήκουν στα ερµηνευτικά λεξικά, αλλά ενδιαφέρουν τον µελετητή τής λεξικογραφικής 
καταγραφής τής Νέας Ελληνικής. Στην κατηγορία αυτή ανήκει πρώτα απ' όλα το εννοιολογικό λεξικό τού Θεολόγου 
Βοσταντζόγλου. 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ    Το λεξικό τού Βοσταντζόγλου στην α' έκδοση του (τού 1949) έφερε τον τίτλο Άντιλεξικον ή Θη-
ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ    σαύρας ελληνικών λέξεων και φράσεων διατεταγµένων κατά λογικήν σειράν, ενώ από τη β' ΚΑΙ ΑΛΛΑ    
έκδοση του (1962), µετά την κριτική που ασκήθηκε για τον παροδηγητικό τίτλο του130, κυκλο-ΕΝΝΟΙΟΛΟΠΚΑ    φορήθηκε 
ριζικά ανανεωµένο µε τίτλο Άντιλεξικον ή Όνοµαστικον τής νεοελληνικής γλώσ-ΛΕΞΤΧΑ    σης. Το λεξικό τού Βοσταντζόγλου 
ακολουθεί την κατάταξη των λέξεων τής γλώσσας σύµφωνα µε ευρύτερες εννοιολογικές κατηγορίες (π.χ. χώρος, διαστάσεις, 
σχήµα, ενέργεια, κίνηση) χωρισµένες σε επί µέρους έννοιες (π.χ. ο χώρος διακρίνεται στις έννοιες έκταση, όριο, µέρος, 
τοποθέτηση, µετάθεση, περίληψη, εξαίρεση, παρουσία, απουσία, διαµονή, κάτοικος, τόπος διαµονής, πόλη, χωριό, πατρίδα κ.λπ.). 
Πρότυπο τού λεξικού τού Βοσταντζόγλου είναι ο περίφηµος Θησαυρός τής αγγλικής γλώσσας τού Roget131, που απετέλεσε το 
πρότυπο εννοιολογικής κατάταξης132 τού λεξιλογίου κάθε σύγχρονης γλώσσας. Το Λεξικό τού Βοσταντζόγλου κατατάσσει 
όλο το λεξιλόγιο τής Νέας Ελληνικής133, δηµοτικής και καθαρεύουσας, σε 1.500 εννοιολογικές κατηγορίες. Το υλικό σε κάθε 
κατηγορία δίδεται κατά τα µέρη τού λόγου (ρήµατα, ουσιαστικά, επίθετα, επιρρήµατα κ.λπ.) και όπου υπάρχουν αντίθετες 
έννοιες αντιπαρατίθενται στην ίδια σελίδα (π.χ. σ. 492: 1.079 κάµατος - 1.080 ανάπαυσις, σ. 602: 1.279 χαρά - 1.280 λύπη 
κ.ο.κ.). Στο λεξικό χρησιµοποιούνται ερµηνεύµατα µόνο ως επεξηγήσεις σε έννοιες ή ως σχόλια στη χρήση των συνωνύµων ή 
συγγενικών λέξεων. Κατά το παράδειγµα τού Roget, ένας µη ειδικός (ο Βοσταντζόγλου δεν ήταν λεξικογράφος ή φιλόλογος 
ούτε είχε επαγγελµατική ή επιστηµονική σχέση µε τη γλώσσα) κατόρθωσε να δώσει στην Ελληνική ένα πολύτιµο εργαλείο για 
τη χρήση τής γλώσσας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το πλούσιο λεξιλόγιο της. 

Χρήσιµο είναι το Λεξικό των Συνωνύµων τής Νεοελληνικής τού φιλολόγου Κωνστ. ∆αγκίτση (Αθήνα: Εκδ. 1. Βασιλείου 
1970). Ωστόσο, αντίθετα προς το γλωσσικό υλικό τού λεξικού τού Βοσταντζόγλου που έχει ληφθεί από τη ζωντανή 
νεοελληνική γλώσσα, τα συνώνυµα που δίδονται στο λεξικό τού ∆αγκίτση, επηρεασµένου πιθανόν από το αντίστοιχο λεξικό 
τού Βλαστού134, είναι συχνά ιδιωµατικής ή διαλεκτικής χρήσεως. Πολλά από αυτά δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη 
σηµερινή επικοινωνία, η οποία στηρίζεται σε µια καλλιεργηµένη αστική δηµοτική. Έτσι λ.χ. 

129. Έχουν εκδοθεί ήδη 14 τόµοι (Α - παραθήκη- ο13ος τόµος περιέχει τη Βιβλιογραφία και τα Ευρετήρια των προηγουµένων 12 τόµων). 
Πρόσφατα (2001) εκδόθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) µια επιτοµή τού όλου λεξικού. 

130. Κριτική, ευµενή και ουσιαστική, άσκησε στην α' έκδοση τού λεξικού τού Βοσταντζόγλου ο Μ. Τριανταφυλλίδης (ιδ. Άπαντα, 8ος τόµ., 
Θεσσαλονίκη 1965, σ. 311-316), ο οποίος τελειώνει την κριτική του µε τα εξής: «Εξάπαντος θά είναι καλό να παρουσιαστή το Άντιλεξικο 
στη νέα του έκδοση µε άλλη ονοµασία, λ.χ. «Θησαυρός ή 'Ονοµαστικό», και µε αυτόν τον τίτλο εύχοµαι νά διεκδίκηση στην Ιστορία τής 
ελληνικής λεξικογραφίας την αθανασία» (σ. 316). 

131. o P.M. Roget ήταν ένας Άγγλος χειρουργός και εφευρέτης, ο οποίος, µετά από 50 χρόνια εργασίας, εξέδωσε το 1852 το Thesaurus of 
English Words and Phrases, classified and arranged so as to facilitate the Expression of Ideas and assist in Literary Composition. To λε-
ξικό τού Roget έγινε διάσηµο και µέχρι τη χρονολογία τού θανάτου τού Roget το 1889 πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 25 εκδόσεις και 
ανατυπώσεις τού Λεξικού, o τύπος τού «εννοιολογικού» ή «λογικού» ή «αναλογικού» λεξικού παρουσιάζει πολλές δυσκολίες ως προς 
την κατάταξη και την οµαδοποίηση των ληµµάτων, τα οποία κατανέµονται σε κατηγορίες, όπου εντάσσονται σηµασιολογικώς 
συνδεόµενες λέξεις (συνώνυµες, συγγενικές, αντώνυµες). Περίφηµο στην αρχαιότητα υπήρξε το «καθ' ύλην» λεξικό τού φιλολόγου και 
ρήτορα από τη Ναύκρατι τής Αιγύπτου Ιουλίου Πολυδεύκους (2ος αι. µ.Χ), το Όνοµαστικον τού Πολυδεύκους. Παλαιότερο ακόµη 
φαίνεται πως ήταν το σανσκριτικό λεξικό Amarakosha. Αντίστοιχα πολύ γνωστά λεξικά για άλλες γλώσσες είναι το Dictionnaire 
Analogique τού Ch. Marquet για τα Γαλλικά και το λεξικό τού Dornseiff Deutscher Wortschatz nach Sachgruppen για τα Γερµανικά. Το 
λεξικό τού Roget πέρασε από διάφορα στάδια µέχρι την πρόσφατη µορφή του (1992), που περιλαµβάνει κανονικά λήµµατα λεξικού (κάτι 
σαν λεξικό συνωνύµων), συνδεόµενα µε έναν πίνακα ιδεών (Concept Index). Στο Roget's 21st Century Thesaurus in Dictionary Form 
κάθε λήµµα µε τα συνώνυµα του συνδέεται και µε µια ευρύτερη κατηγορία εννοιών ή ιδεών στις οποίες ανήκει (προσδιορίζονται 837 
εννοιολογικές κατηγορίες, στις οποίες εντάσσονται 450.000 λέξεις-συνώνυµα τής Αγγλικής). Η νέα, γλωσσολογικά επεξεργασµένη, 
έκδοση τού Λεξικού έγινε από το «The Princeton Language Institute». 

132. Για τον τύπο και την ιστορία των εννοιολογικών λεξικών, βλ. Γ. Κουρµούλη, 'Αντίστροφον Λεξικον τής Νέας Ελληνικής, 'Αθήναι 1967, 
Πρόλογος σ. viii κ.εξ. και Μ. Τριανταφυλλίδη Άπαντα, 8ος τόµ., Θεσσαλονίκη 1965, σ. 311-316. Επίσης, το ειδικό έργο των λεξικογρά-
φων R. Hallig και W. von Wartburg, Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie. Versuch eines Ordnungsschemas, Berlin 1952. 

133. Όπως εξηγεί στον Πρόλογο του, ο Βοσταντζόγλου στηρίχτηκε κυρίως στα Λεξικά τής Πρωίας, τού Σταµατάκου και τού ∆ηµητράκου 
(Άντιλεξικον, σ.ε'). 

134. Βλ. όσα λέγονται ανωτέρω για το λεξικό αυτό. 
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στο λ. πλούσιος δίδονται ως συνώνυµα τα εξής: «βασταγερός (που βαστιέται), γουνάτος, εκατοµµυριούχος, ευκατάστατος, 
εύπορος, καλοστεκούµενος, κεφαλαιούχος, λεφτάς, µπαγιόκος, παραδοϋχος, παραλής, πορεµένος, ταλα-ράς, φλουροβουτηµένος, 
χρυσοκάνθαρος». Επίσης, τα συνώνυµα δεν δίδονται ανάλογα µε τις, περισσότερο ή λιγότερο, διαφοροποιηµένες σηµασίες 
µιας λέξης, πράγµα που καταλήγει στο να συµπαρατίθενται ως συνώνυµα διαφορετικής σηµασίας λέξεις. Π.χ. στο λ. γνώµη 
δίδονται: «αντίληψη, άποψη, δόξα, εκδοχή, θέση, θεωρία, ιδεολογία, κρίση, πεποίθηση, πλευρά, πρίσµα, σκοπιά, φρόνηµα». Το 
λεξικό τού ∆αγκίτση υπήρξε το πρώτο λεξικό συνωνύµων τής Ελληνικής που εκδόθηκε µε αλφαβητική σειρά των ληµµάτων 
του, πράγµα που διευκολύνει τους χρήστες στην αναζήτηση των συνωνύµων. 

Πιο κοντά στα ερµηνευτικά λεξικά µπορούν, αντίθετα λ.χ. προς τα λεξικά συνωνύµων, να θεωρηθούν τα Λεξικά Επιθέτων. 
Τέτοια είναι, δευτερευόντως µεν, το Λεξικό συνωνύµων τού Σακελλαρίου, αλλά κυρίως το παλιότερο ειδικό Λεξικό των 
επιθέτων και επιθετικών προσδιορισµών τής Νεοελληνικής τού Κωνστ. ∆αγκίτση (Αθήνα: Εκδ. 1. Βασιλείου 1963). Το λεξικό 
αυτό περιλαµβάνει ως λήµµατα µόνο ουσιαστικά και σε κάθε ουσιαστικό δίδονται (µε αλφαβητική σειρά) τα επίθετα που 
χρησιµοποιούνται συνήθως για να το χαρακτηρίσουν π.χ. στο λ. επιθυµία δίδονται τα επίθετα «άνεκδήλωτη, ανεξήγητη, 
ανθρώπινη, ανικανοποίητη, ανοµολόγητη, απραγµατοποίητη, απροσδιόριστη, ασυγκράτητη, διεστραµµένη, έντονη, επίµονη, 
ζωηρή, µεγάλη, µόνη, µυστική, νοσηρή, ξαφνική, παθολογική, περίεργη, περιοδική, πραγµατική, πραγµατοποιηµένη, προσωρινή, 
σαρκική, σκληρή, στιγµιαία, σφοδρή, τελευταία, υποκειµενική». Μειονέκτηµα µιας τέτοιας (αλφαβητικής) παράθεσης των 
επιθέτων είναι ότι δεν προηγούνται τα συνηθέστερα και πιο χαρακτηριστικά για τη λέξη επίθετα (π.χ. έντονη, ζωηρή, ξαφνική 
κ.τ.ό.) ούτε διαφοροποιούνται µεταξύ τους ανάλογα µε τις επί µέρους σηµασίες τού ουσιαστικού. Παρά ταύτα, η χρησιµότητα 
τέτοιων ειδικών λεξικών είναι προφανής, ήδη δε µέσα σε κάθε σύγχρονο ερµηνευτικό λεξικό (και στο παρόν) 
περιλαµβάνονται ως «χρήσεις» στις σηµασίες των ουσιαστικών τα συχνότερα και πιο χαρακτηριστικά επίθετα. 

Ως Λεξικό συνωνύµων επιγράφεται και το λεξικό τού εκπαιδευτικού Χάρη Σακελλαρίου (Αθήνα: Εκδ. 1. Σιδέρη 19946). 
Χρήσιµο λεξικό για το υλικό των συνωνύµων και των αντιθέτων που δίνει στο σχετικά περιορισµένο ληµµατολόγιο τού έργου. 
Τα συνώνυµα που δίδονται είναι τής κοινής Ελληνικής (εν αντιθέσει προς το αντίστοιχο λεξικό τού ∆αγκίτση), ωστόσο τα 
κριτήρια επιλογής τους είναι ασαφή. Έτσι, συχνά δίδονται ως συνώνυµα και λέξεις απλώς συγγενικές, ανήκουσες στο 
ευρύτερο εννοιολογικό πεδίο, π.χ. λ. λέξη: «µέρος λόγου, όνοµα, οµιλία, µιλιά, λόγος, γλώσ-σηµα, νεολογισµός, ελληνικούρα, 
λήµµα». Επίσης, δεν υπάρχει η απαραίτητη, από τη φύση τού λεξικού, διαναφορά των συνωνύµων µεταξύ τους· π.χ. στο λ. 
ανταµοιβή δίδεται συνώνυµο ανταπόδοση, αλλά τέτοιο λήµµα δεν περιλαµβάνεται στο λεξικό" οµοίως στο λ. αντάρα δίδονται 
ως συνώνυµα τα οµίχλη, καταχνιά, συννεφιά και κακοκαιρία. Από αυτά τα οµίχλη, καταχνιά, συννεφιά δεν υπάρχουν ως 
λήµµατα τού λεξικού (αν αναζητήσει δηλ. κανείς τη λ. οµίχλη ή καταχνιά ή συννεφιά, για να βρει τα συνώνυµα της, δεν θα 
βρει αυτές τις λέξεις στο λεξικό), ενώ το λ. κακοκαιρία περιλαµβάνεται µεν ως λήµµα στο λεξικό, αλλά σε αυτό δεν δίδεται 
συνώνυµο αντάρα. Αντιθέτως -πράγµα που νοθεύει τη φύση τού λεξικού και αφαιρεί πολύτιµο χώρο- δίδονται παράγωγα 
(σκόρπια και επιλεκτικά), σύνθετα (σπανιότερα) και πολύ συχνά τα επίθετα που χρησιµοποιούνται για ένα ουσιαστικό, τα 
οποία είναι µεν όλα χρήσιµα, αλλά έξω από την υφή ενός λεξικού συνωνύµων. 

το ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ Πολύτιµο ειδικό λεξικό είναι το Ετυµολογικό λεξικό τής Κοινής Νεοελληνικής τού αειµνή-ΑΝ∆ΡΙΩΤΗ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ   στου καθηγητή τής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (και παλιότερα συντάκτη 
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ τού Ιστορικού Λεξικού και τού Λεξικού τού ∆ηµητράκου) Νικολάου Ανδριώτη. Στο λεξικό αυτό ΛΕΞΙΚΑ 
για πρώτη φορά (ήδη από την α' έκδοση τού 1951) κωδικοποιήθηκε η ετυµολογία των λέξεων τής Νέας Ελληνικής στο 
σύνολο της. Έτσι, αποκτήθηκε ένα αξιόπιστο έργο, µέσα από το οποίο µπορούµε να γνωρίζουµε τι ετυµολογίες έχουν 
προταθεί, ετυµολογίες που έχουν αξιολογηθεί από τον Ανδριώτη κατά πόσον ευσταθούν επιστηµονικά, παρατιθέµενες -όταν 
είναι περισσότερες από µία- κατά τη βαρύτητα που κρίνεται ότι έχουν. Στη β' έκδοση του (το 1967) το Ετυµολογικό Λεξικό 
πλουτίστηκε από τον συντάκτη του µε περισσότερες λόγιας προέλευσης νεοελληνικές λέξεις, ενώ αποµακρύνθηκαν αρκετές 
ιδιωµατικές λέξεις που θα ενδιέφεραν ετυµολογικά τους ειδικούς, αλλά που δεν ανήκουν εξ ορισµού στην κοινή νεοελληνική 
γλώσσα. Το Λεξικό τού Ανδριώτη, µε την γ' συµπληρωµένη και βελτιωµένη έκδοση του (τού 1983), αποτελεί µοναδικό 
βοήθηµα για όποιον θέλει να γνωρίζει την προέλευση των λέξεων τής Νέας Ελληνικής. Ας σηµειωθεί ότι η ετυµολογία µιας 
λέξης, σε γλώσσες µε ιστορική ορθογραφία όπως η Ελληνική, καθορίζει ως επί το πλείστον και την ορθή γραφή, την 
ορθογραφία δηλ. µιας λέξης. Άρα, συχνά η γνώση τής ετυµολογίας δεν έχει απλή θεωρητική αξία, αλλά και πρακτική, όσο 
εφαρµόζεται στην ορθογράφηση των λέξεων. 

Το Ετυµολογικό Λεξικό τού Ανδριώτη έχει αναπόφευκτα δύο αδύνατες πλευρές: την έλλειψη ικανών πληροφοριών για λέξεις 
τής µεσαιωνικής Ελληνικής και την, κατ' ανάγκην, ελλιπή πληροφόρηση για λέξεις τής Αρχαίας. Το πρώτο προέρχεται από το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόµη πλήρες και ενιαίο λεξικό τής µεσαιωνικής Ελληνικής, ώστε να έχουµε και συνολική εικόνα τής 
προέλευσης των λέξεων. Το ερµηνευτικό λεξικό προηγείται κανονικά ενός ετυµολογικού λεξικού. Τα υπάρχοντα λεξικά τής 
µεσαιωνικής Ελληνικής (Lampe, Sophocles, Du Cange και Κριαρα), αναφερόµενα σε διαφορετικές περιόδους και πλευρές τής 
ελληνικής γλώσσας, χρειάζονται ακόµη πολύ µόχθο και χρόνο, για να µπορέσουν να δώσουν το ενιαίο λεξικό τής 
Μεσαιωνικής Ελληνικής. Για τη µεσαιωνική δηµώδη Ελληνική, που περιλαµβάνεται στο αντίστοιχο Λεξικό τού Κριαρά, 
έχουµε ευτυχώς στο ίδιο λεξικό έγκυρη ετυµολογία των λέξεων, γεγονός που µειώνει σε έναν βαθµό τις ελλείψεις µας για 
αυτή την περίοδο τής Ελληνικής. Ως προς το ότι στο Ετυµολογικό τού Ανδριώτη δεν βρίσκει ο αναγνώστης την ετυµολογία 
µιας λέξης που είναι αρχαία παρά µόνο την ένδειξη ότι µια νεοελληνική λέξη είναι ή προέρχεται από την αρχαία (για τις λ. 
αέρας, λόγχη ή πύλη λ.χ. λέγεται απλώς ότι είναι αρχαίες λέξεις), είναι µια συγγνωστή «έλλειψη» ενός λεξικού που αποσκοπεί 
να µείνει στον χώρο τής νεοελληνικής ετυµολογίας και να µην περάσει -όπως γίνεται στο παρόν λεξικό- στην ετυµολογία τής 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας, για την οποία άλλωστε υπάρχουν έγκυρα ετυµολογικά λεξικά. 
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Για την ιδιαιτερότητα τής ελληνικής γλώσσας και την ειδική σχέση που εµφανίζει η νέα Ελληνική προς την αρχαία 
και τη λόγια γλωσσική παράδοση, πράγµα που έχει τον αντίκτυπο του και στην ετυµολογία, σοφά και θαρραλέα 
γράφει ο Ανδριώτης τα εξής: «[...] ή λεξικολογική και µορφολογική σχέση τής νέας 'Ελληνικής µε τήν αρχαία και µε 
τήν καθαρεύουσα, από τις οποίες αδιάκοπα πλουτίζεται, είναι εντελώς ιδιάζουσα και τα σύνορατοῦνεοελληνικού 
λεξιλογίου µε το παλαιότερο συχνά ανύπαρκτα. Μιά έλλειψη τής πρώτης έκδοσης ήταν δτι στάθηκε πολύ δι~ 
σταχτική απέναντι στις αρχαίες ή µεταγενέστερες λόγιες λέξεις, πού ή παιδεία ξανάφερε στή νέα µας γλώσσα και πού 
ολοένα πληθύνονται άπα τότε πού αναγνωρίσαµε στή ∆ηµοτική το δικαίωµα νά τις άφοµοιώνη γραµµατικά, κι έτσι ό 
λαός δέ βρίσκει πια καµιά δυσκολία νά τίςµαθαίνη, και νά τις µεταχειρίζεται σαν καθαρά δηµοτικές»135. 

Το Λεξικό τού Ανδριώτη, όπως είναι αναµενόµενο, απετέλεσε πηγή ετυµολογικών πληροφοριών για τα µετέπειτα λε-
ξικά. Επιστηµονικό χαρακτηριστικό τού λεξικού είναι ότι παρέχει βιβλιογραφικές ενδείξεις για κάθε ετυµολογία, ει-
ληµµένη από δηµοσιευµένες µελέτες, περιέχει δε και πολύτιµες ετυµολογικές (στην πραγµατικότητα, ιστορικές τής 
µορφολογίας και τής φωνολογίας) ερµηνείες καταλήξεων, επιθηµάτων, προθηµάτων, καθώς και ερµηνείες φωνολογι-
κών µεταβολών ) i > e: σίδηρος > σίδερο). 

Χρήσιµο, µε πληροφορίες ιδίως για τους λεξιλογικούς δανεισµούς σε διάφορες ευρωπαϊκές και βαλκανικές γλώσσες, 
είναι το ηµιτελές (έχει εκδοθεί µόνο µέχρι και το γράµµα Π) 'Ετυµολογικό λεξικό τής Νεοελληνικής τού φιλολόγου 
Κ. ∆αγκίτση (τόµ. Α' 1978: Α-Κ, τόµ Β': Λ-Π). Ωστόσο, συχνά δίδονται προσωπικές τού συγγραφέα ετυµολογίες και, γε-
νικότερα, δεν υπάρχουν παραποµπές στις πηγές (όπως περιµένει κανείς από ένα ειδικό λεξικό), όπου να µπορεί να 
ανατρέχει όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες. 

Ετυµολογικό Λεξικό, χωρίς αυστηρώς επιστηµονικό περιεχόµενο και χωρίς γλωσσολογικές προδιαγραφές και γλωσ-
σολογική µέθοδο ετυµολογίας, είναι και το λεξικό τού εκπαιδευτικού Αθανασίου Φλώρου Νεοελληνικό ετυµολογικό 
και ερµηνευτικό λεξικό (Αθήνα: Εκδ. Λιβάνη 1980). Ωστόσο, ανάλογα µε τις πηγές του, παρέχει συχνά χρήσιµες πλη-
ροφορίες για την προέλευση λέξεων τής Νεοελληνικής. Επίσης, περιλαµβάνει αρκετές ιδιωµατικές λέξεις. Συχνά, κο-
ντά σε έγκυρες ετυµολογίες, παρατίθενται επί ίσοις όροις και παρετυµολογίες λέξεων που µπορεί να παροδηγήσουν 
τον απροειδοποίητο αναγνώστη. 

Ετυµολογικό λεξικό άλλης υφής, µε έµφαση κυρίως στις ετυµολογικές οικογένειες των λέξεων (οµόρριζα, παράγω-
γα, σύνθετα), είναι το Λεξικό τής Νεοελληνικής - Ετυµολογικό, ερµηνευτικό, κατά ετυµολογικές οικογένειες (Αθήνα 
1993) του φιλολόγου Παν. ∆ορµπαράκη, γνωστού για την ενασχόληση του µε θέµατα τής γλώσσας µας136. Σε αυτό, 
εκτός από χρήσιµες ετυµολογικές πληροφορίες για κάθε λέξη, δίδονται συγκεντρωτικά και τα οµόρριζα τής λέξης, 
π.χ. βλέπω «[αρχ. βλέπω = κοιτάζω] [...] παραγ. βλέµµα [...] βλεπάτορας [...] βλέφαρα [...] βλεφαρίδες [...] βλεφαρίζω 
[...] βλεφαρίτιδα [....] βλέψη [...]». Ας σηµειωθεί ότι το Λεξικό είναι εν µέρει και ερµηνευτικό, αφού σε κάθε λήµµα και 
υπολήµµα δίδεται και η σηµασία του. 

ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ Στα ειδικά λεξικά ανήκει και το Άντίστροφον Αεξικόν τής Νέας Ελληνικής τού αειµνήστου 
ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ καθηγητή τής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Γεωργίου Κουρµούλη (ο οποίος διετέ-
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ λεσε στην αρχή τής σταδιοδροµίας του συντάκτης τού Ιστορικού λεξικού τής Ακαδηµίας Αθηνών). Το 
λεξικό εκδόθηκε το 1967 και περιλαµβάνει όλον τον λεξιλογικό θησαυρό τής Νέας Ελληνικής, καθαρεύουσας και 
δηµοτικής, καταταγµένο σε αντίστροφη σειρά, από το ληκτικό γράµµα προς το αρκτικό, δηλ. από το τέλος προς την 
αρχή των λέξεων. Το Λεξικό τού Κουρµούλη είναι το πρώτο λεξικό τής Νέας Ελληνικής, στο οποίο χρησιµοποιήθηκαν 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές για επεξεργασία δεδοµένων τής ελληνικής γλώσσας. Με αυτούς έγιναν οι πίνακες 
στατιστικής συχνότητας των ληκτικών δοµών των ελληνικών λέξεων (πόσες λέξεις τής Ν. Ελληνικής λήγουν σε -ar\ -
ο χ\ -ω κ.λπ., πόσες λήγουν σε δύο γράµµατα -βω, -γω, -ια κ.λπ. και πόσες λήγουν σε τρία γράµµατα -σια, -εια κ.λπ.). 
Έτσι πληροφορούµεθα λ.χ. ότι το 52% των ελληνικών λέξεων (κατά το γλωσσικό υλικό τού λεξικού) λήγει σε -ς (42.883 
λέξεις) και αµέσως µετά σε -α µε ποσοστό 20% (16.259 λέξεις). Ότι η κατάληξη που εµφανίζει τη µεγαλύτερη 
συχνότητα στο λεξιλόγιο τής Ελληνικής είναι η κατάληξη -ος (π.χ. λόγος, νέος, δάσος) µε ποσοστό 22% και 18.273 
λέξεις. Ενδεικτικά στοιχεία βγαίνουν και από τη σύγκριση των ληκτικών στοιχείων τής Ν. Ελληνικής µε εκείνα τής 
αρχαίας137. Έτσι λ.χ. αποδεικνύεται ότι η αρχαία Ελληνική διαθέτει 171 λέξεις σε -λογία {παθολογία, θεολογία, 
ακριβολογία, µυθολογία κ.λπ.), έναντι 342 λέξεων που έχει η Νέα Ελληνική (η διαφορά οφείλεται, µεταξύ άλλων, 
στην εξέλιξη και δηµιουργία νέων επιστηµονικών κλάδων και εννοιών µε αντίστοιχους όρους). Από τις 342 λέξεις 
τής Ν. Ελληνικής 93 µόνον έχουν παραδοθεί από την αρχαία, ενώ οι 249 είναι νεότερες, γεγονός που δείχνει την 
παραγωγική δύναµη τής Ν. Ελληνικής. 

135. Ν. Ανδριώτη, 'Ετυµολογικό Λεξικό τής Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 19833, σ. ζ' (Πρόλογος για τη δεύτερη έκδοση). 
136. Πβ. Παν. ∆ορµπαράκη, Ή νεοελληνική στην επιστήµη και τό δηµόσιο βίο, Κολλάρος, Αθήνα 1979. 
137. Η σύγκριση γίνεται µέσω τού Αντιστρόφου Λεξικού τής Νέας Ελληνικής τού Γ. Κουρµούλη και τού Αντιστρόφου Λεξικού τής Αρχαίας 

Ελληνικής των P. Kretschmer - Ε. Locker (Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Sprache, Wien 1944). Το Αντίστροφο Λεξικό τής 
Αρχαίας προήλθε από αντίστροφη κατάταξη τού λεξιλογίου (ληµµάτων) τού λεξικού των Liddell-Scott. Με προσθήκες τού G. Kisser το 
Αντίστροφο Λεξικό τής Αρχαίας Ελληνικής επανεκδόθηκε το 1963. Ας σηµειωθεί ότι για τα ονόµατα τής Αρχαίας Ελληνικής (ουσιαστικά 
και επίθετα) υπάρχει και ειδικό αντίστροφο λεξικό, το A Reverse Index of Greek Nouns and Adjectives των C.D. Buck και W. Petersen, 
Chicago 1945. Στο Λεξικό αυτό οι λέξεις είναι καταταγµένες κατά ληκτικά συστήµατα (ονόµατα σε -της, ονόµατα σε -ος, ονόµατα σε -
ης κ.ο.κ.) και σε κάθε λέξη αναφέρεται και η αρχαιότερη παραδεδοµένη µνεία της (π.χ. ότι πρωτοαπαντά στον Όµηρο ή στον Ευριπίδη ή 
στον Πλούταρχο ή στην Κ. ∆ιαθήκη κ.τ.ό.). Λόγω τής εξαιρετικής σηµασίας τής Ελληνικής στις κλασικές σπουδές υπάρχουν τρία ακόµη 
αντίστροφα λεξικά: α) Αντίστροφο Λεξικό τής Μυκηναϊκής: Μ. Lejeune, Index inverse du grec mycénien, Paris 1964, β) Αντίστροφο 
Λεξικό τής Ελληνικής των παπύρων: θ. Gradenwitz, Heidelberger Konträrindex der griechischen Papyrus Urkunden, Heidelberg 1931, 
γ) Αντίστροφο Λεξικό των κυρίων ονοµάτων: Β. Hansen, Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Eigennamen, Berlin 1957. 
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Εκτός από τους στατιστικούς πίνακες και τα συµπεράσµατα που βγαίνουν από αυτούς, που όλα µαζί υπό τον τίτλο 
Παραρτήµατα καταλαµβάνουν 140 σελίδες τού έργου (σ. 676-801), διδακτικά είναι όσα γράφει ο Κουρµούλης για τη 
λεξικογραφία στην εκτενή Εισαγωγή τού Λεξικού (σ. vii-xxxvi): «Γά πρώτα υπό τών Αιγυπτίων, 'Ινδών και αρχαίων Ελλήνων 
συνταχθέντα λεξικά ήσαν διευθετηµένα καθ' υλην [...], ήτοι κατά σηµασιολογικάς ενότητας: γραφή, γρα-φεϋς, συγγραφεύς, 
καταγράφω, συγγράφω κ.λπ., κατά συστήµατα τερµάτων: λέγω, αντιλέγω, καταλέγω, προλέγω κ.λπ., κατά το πρώτον συνθετικόν: 
καταγράφω, καταδιώκω, καταλέγω κ.λπ. Ή διάταξις τών λέξεων κατ' ευθείαν άλφαβητικήν τάξιν φαίνεται δτι συνιστά" επιτυχές 
εύρετήριον του κωδικός αύτοϋ της ένδιαθέτου γλώσσης, διό και εκρίθη ενωρίς αναγκαΐον νά επιτάσσεται τών καθ' υλην 
συντεταγµένων λεξικών αλφαβητικός πίναξ. [...] Πάντως τά πρώτα εκτενή λεξικάτοῦείδους αύτοϋ ήρχισαν νά συντάσσωνται 
µόλις από του 15ου αιώνος κ.έξ.»138. 

Με το Αντίστροφο λεξικό τού Κουρµούλη έχουµε ανάγλυφη εικόνα τής γραµµατικής (µορφολογικής) δοµής τής νέας 
ελληνικής γλώσσας, αφού, σε κλιτές γλώσσες όπως η Ελληνική, τα ληκτικά συστήµατα (που είναι εµφανή µόνον από ένα 
αντίστροφο λεξικό) είναι εκείνα που δείχνουν πώς δηλώνονται στην ελληνική γλώσσα οι ποικίλες γραµµατικές πληροφορίες 
µέσα από την οργάνωση σε µέρη τού λόγου. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Κουρµούλης «ή κατ' άντί-στροφον τάξιν 
διάταξιςτοῦληµµατολογίου δύναται νά θεωρηθή ως το βάθρον τής γραµµατικής θεωρήσεως τής γλώσσης»™. 

Πρόσφατα κυκλοφορήθηκε και νέο αντίστροφο λεξικό, το Αντίστροφο λεξικό τής κοινής νεοελληνικής γλώσσας τού Ευαγγ. 
Μπαλαφούτη (Αθήνα: Επικαιρότητα 1996). Μολονότι το λεξικό αυτό είναι πλουσιότερο σε λέξεις (περιλαµβάνει νεότερες 
λέξεις, όρους κ.λπ.) και στηρίζεται στη µορφολογία τής σύγχρονης γλώσσας (οι λέξεις λ.χ. τής κατηγορίας -ις, πόλις τού 
Λεξικού τού Κουρµούλη, δίδονται κανονικά σε -η, πόλη, γεγονός που είναι σηµαντικό για ένα αντίστροφο λεξικό), εντούτοις 
δεν έχει σχεδιαστεί µε γλωσσολογικά κριτήρια και αλλοιώνει σε έναν βαθµό τις πληροφορίες που χρειάζεται ο χρήστης. Έτσι 
λ.χ. τα λήµµατα κατατάσσονται, εφόσον είναι ουσιαστικά, όχι µόνο στον ενικό αλλά και στον πληθυντικό τους, και εφόσον 
είναι επίθετα, και στα τρία γένη και στους δύο αριθµούς! Αυτή η «αρχή», αν ακολουθηθεί µε συνέπεια, θα οδηγήσει να 
δοθούν και οι βασικοί χρόνοι των ρηµάτων, πράγµα που (ορθώς) δεν συµβαίνει. Αλλά τότε γιατί να γίνει στα ονόµατα; Άλλη 
σηµαντική αλλοίωση τής µορφολογικής εικόνας τού λεξιλογίου τής Ελληνικής είναι ότι κατατάσσονται από κοινού τονούµενα 
και άτονα! Έτσι λ.χ. αντί να έχει συγκεντρωµένα κάπου τα ουσιαστικά σε -ιά (γενιά) και αλλού τα ουσιαστικά σε -ία (φιλία), 
τα έχει ανάµεικτα (το πετριά αµέσως µετά το γεωµετρία!) και µάλιστα µαζί µε θηλ. επιθέτων σε -ια και -ιά (η υποδόρια, η 
εγχώρια - η κακιά, η παχιά) και ουδ. πληθυντικού σε -ια και -ιά (τα παιδιά - τα τζάκια, τα «βουβαλάκια», τα «παλουκάκια» 
κ.τ.ό)! Ένα αντίστροφο λεξικό δεν µπορεί παρά να περιοριστεί µόνο στον τύπο τού λήµµατος (όχι στους τύπους τής κλίσης 
του) και δεν µπορεί να αγνοήσει ουσιώδεις µορφολογικές παραµέτρους, όπως είναι ο τόνος (συγκέντρωση τονούµενων τύπων 
- συγκέντρωση άτονων τύπων), πράγµα που επιτρέπει να σχηµατιστούν και να εξαρθούν λεξικογραφικώς µορφολογικά (και 
παραγωγικά) συστήµατα λέξεων: να έχεις συγκεντρωµένες στο λεξικό όλες τις λέξεις σε -ία (φιλία, µανία, κακία κ.λπ.), όλες 
τις λέξεις σε -ιά (πετριά, µπουνιά, δαγκωνιά κ.λπ.), όλες τις λέξεις σε -εια (οικογένεια, ευπρέπεια, εσωστρέφεια κ.λπ.), σε -άκι, 
σε -ειδής κ.O.K., που είναι και ο σκοπός ενός αντίστροφου λεξικού. 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ Στην παρούσα επισκόπηση τής νεοελληνικής λεξικογραφίας, των λεξικών δηλ. στα οποία κατεγράφησαν και 
αναλύθηκαν σηµασιολογικά οι λέξεις τής (γραπτής και προφορικής) νεοελληνικής γλώσσας, σκοπός µας δεν ήταν να 
παρουσιάσουµε αναλυτικά όλα τα λεξικά που γράφτηκαν για τη Νέα Ελληνική. Σταθήκαµε σε αυτά που, είτε παλιότερα είτε 
σε νεότερους χρόνους είτε και στις µέρες µας, κρίναµε ότι κατέχουν µια ξεχωριστή θέση στη µακρά πορεία τής 
λεξικογραφικής αποτύπωσης τής νεοελληνικής γλώσσας. Και σταθήκαµε -µε ορισµένες εξαιρέσεις140- στα ερµηνευτικά 
λεξικά, γιατί αυτά συνδέονται άµεσα µε τον τύπο τού δικού µας λεξικού. Έτσι, δεν µας απασχόλησαν τα λεξικά των 
ιδιωµάτων και διαλέκτων τής Νέας Ελληνικής ούτε τύποι λεξικών, όπως τα ορθογραφικά ή τα λεξικά ειδικής επιστηµονικής 
ορολογίας, που όλο και πληθύνονται. Μερικά από αυτά θα τα βρει κανείς σε άλλες µελέτες141, ενώ για πολλά δεν έχουµε 
ακόµη την πλήρη βιβλιογραφική καταγραφή τους142. 

Παρακολουθώντας κανείς την εξέλιξη στη λεξικογράφηση τής σύγχρονης γλώσσας µας, µετά ιδίως τη ρύθµιση τού 1976, 
µπορεί να είναι αισιόδοξος. Η λεξικογράφηση τής Ελληνικής όλο και βελτιώνεται, συµβαδίζοντας µε την εξέλιξη που 
σηµειώνεται στα µεγάλα λεξικά των ξένων γλωσσών, τα οποία διαθέτουν µακρά λεξικογραφική παράδοση. Παράλληλα, 
συνειδητοποιείται και στη χώρα µας ότι η λεξικογραφική εργασία απαιτεί ειδικές επιστηµονικές γνώσεις πέρα από την «έκ 
τών ών ουκ άνευ» προϋπόθεση, τη βαθύτερη δηλ. γνώση και επιστηµονική ενασχόληση µε την ελληνική γλώσσα, και µάλιστα 
µε τα σύγχρονα όσο και µε τα παλαιότερα Ελληνικά µας, αφού η γλώσσα µας µέσα από τη µακρά και αδιάκοπη προφορική 
και γραπτή παράδοση της έχει αποκτήσει ενιαίο χαρακτήρα. 

Οι επιστηµονικοί κλάδοι τής λεξικολογίας και λεξικογραφίας, που ανήκουν στον χώρο τής Γλωσσολογίας, έχουν εξελιχθεί 
αλµατωδώς, έχει δε αποδειχθεί πλέον ότι η κατάκτηση τόσο τής µητρικής όσο και των ξένων γλωσσών περνάει µέσα από το 
λεξιλόγιο και τη σηµασιολογική δοµή κάθε γλώσσας. Χωρίς ένα καλό λεξικό -έγκυρο, πλήρες, εύχρηστο-, χωρίς ένα 
λεξικογραφικό vade mecum, δεν µπορεί να µιλάει κανείς σήµερα για υπεύθυνη και αποτελε- 

138. Γ. Κουρµούλη, Άντίστροφον Λεξικον τής Νέας 'Ελληνικής, σ. viii. 
139. Γ. Κουρµούλη, Άντίστροφον Λεξικον τής Νέας Ελληνικής, σ. ix. 

140. Κρίναµε σκόπιµο να αναφερθούµε, κατ' εξαίρεσιν µόνο σε πολύ σηµαντικά λεξικογραφικά έργα, όπως λ.χ. τα ετυµολογικά λεξικά τής Ν. 
Ελληνικής (Ανδριώτη κ.ά.), τα αντίστροφα λεξικά (Κουρµούλη κ.ά.), τα εννοιολογικά λεξικά (Βλαστού, Βοσταντζόγλου) κ.τ.ό. 

141. Αναφέραµε ήδη (σηµ. 6) τα δηµοσιεύµατα των Σ. Περάκη και Γ. Αλισανδράτου. 
142. Θα άξιζε να συνταχθεί µια πλήρης και αναλυτική βιβλιογραφία των λεξικών τής Ν. Ελληνικής κάθε λεξικογραφικού τύπου και πε-

ριεχοµένου, από τής πρώτης εµφανίσεως τους µέχρι σήµερα. 
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σµατική κατάρτιση στη µητρική γλώσσα. Η επικοινωνιακή έκρηξη που χαρακτηρίζει την εποχή µας και η ασύλληπτη σε 
ρυθµούς εξέλιξη των δεδοµένων τής επιστήµης και της τεχνολογίας καθιστούν σήµερα απαραίτητη τη γλωσσική, µέσω λεξικών, 
υποστήριξη των γνώσεων µας. Και µάλιστα µε λεξικά που να υπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες τού οµιλητή µιας γλώσσας, 
λεξικά δηλ. που δεν χωρίζουν µε στεγανά την πληροφορία λ.χ. που αφορά στο σηµα-\ σιολογικό περιεχόµενο µιας λέξης από τη 
γραµµατική χρήση της ή από τη χρήση ενός κυρίου ονόµατος (τοπωνυµίου ή ανθρωπωνυµίου) ή και από την πληροφορία για ένα 
απλό ακρωνύµιο (π.χ. Α.Ε.Ι.). Η ανάγκη για σύνθετη, συνολική και απαιτητική προσέγγιση των κειµένων µας, καθώς και των 
κειµένων των άλλων, η επαρκέστερη πρόσβαση στον «κόσµο των κειµένων» που συνιστά τη σύγχρονη κοινωνία και επι-
κοινωνία, απαιτεί και σύνθετα στην υφή τους λεξικά. Χρειάζονται λεξικά µε πολλών ειδών πληροφορίες, µε έµφαση στην 
πραγµατική χρήση τής γλώσσας, λεξικά που να οδηγούν τον αναγνώστη σε πιο αποτελεσµατική αξιοποίηση τής γλώσσας µέσα 
από κατάλληλες επιλογές. Έτσι λ.χ. τα παραδείγµατα για το πώς χρησιµοποιούνται οι λέξεις, η παροχή πληροφοριών για τα 
συνώνυµα και τα αντώνυµα (αντίθετα) και η επισήµανση των σηµασιολογικών διαφορών δεν µπορούν να λείπουν από ένα σύγ-
χρονο λεξικό. 

Τέλος, η σύγχρονη λεξικογραφία έχει πλέον εγκαταλείψει την αυτοπαρατηρησία τής γλωσσικής συµπεριφοράς τού 
λεξικογράφου και τη µνηµονική ανάκληση ως κριτήρια σύνταξης τού λεξικού και µεταβαίνει στην αξιοποίηση τού πλούτου 
των χρήσεων και στην ασφάλεια που παρέχει εξ αντικειµένου η χρησιµοποίηση τραπεζών γλωσσικού υλικού (στο λεγόµενο 
«γλωσσικό corpus»). Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ηλεκτρονικά (µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές) συγκροτηµένες 
τράπεζες γλωσσικού υλικού έχουν ήδη βελτιώσει και µεταβάλει τις καθιερωµένες µεθόδους σύνταξης ενός λεξικού ως προς τα 
ερµηνεύµατα και το ίδιο το ληµµατολόγιο. Ήδη το παρόν Λεξικό έχει αξιοποιήσει το Corpus, το γλωσσικό υλικό που έχει 
συγκεντρωθεί στο Λεξικογραφικό Αρχείο τού Σπουδαστηρίου Γλωσσολογίας τού Πανεπιστηµίου Αθηνών από τον αείµνηστο 
καθηγητή Γ. Κουρµούλη, καθώς και υλικό από τον ηλεκτρονικό «Εθνικό Θησαυρό τής Ελληνικής Γλώσσας» τού Ινστιτούτου 
Επεξεργασίας τού Λόγου (Ι.Ε.Λ.)· επίσης, κατά την πορεία σύνταξης τού Λεξικού, έχει αξιοποιηθεί πλήρως η σύγχρονη 
τεχνολογία των Η/Υ. 

Σήµερα, µε τη µακρά πορεία που έχει διανυθεί στη λεξικογράφηση τής ελληνικής γλώσσας, αρχαίας, µεσαιωνικής και 
νεότερης, ανοίγονται προοπτικές και για την πραγµατοποίηση τού οράµατος τού Γ. Χατζιδάκι και πολλών Ελλήνων λογίων, 
τού οράµατος να συνταχθεί ένα Λεξικό όλης τής ελληνικής γλώσσας. Με τις τεχνικές δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη 
ηλεκτρονική τεχνολογία και, κυρίως, µε σωστή αξιοποίηση τού λεξικογραφικού µόχθου που µας κληροδότησαν όσοι 
εργάστηκαν ώστε να διαθέτουµε σήµερα έγκυρα λεξικά των κυριοτέρων περιόδων τής ιστορικής εξέλιξης τής ελληνικής 
γλώσσας, µπορεί σε ορατό µέλλον να συνταχθεί και το Λεξικό τής Ελληνικής Γλώσσας, που θα διαφέρει από τα επιµέρους 
λεξικά στον σύνθετο, πλήρη, διαχρονικό και, γι' αυτό, ιδιαίτερα αποκαλυπτικό χαρακτήρα των ληµµάτων του, που θα 
δηλώνουν µέσα από τις λέξεις τη µακρά, πλούσια και περιπετειώδη ιστορία τής ελληνικής γλώσσας από τις πρώτες γραπτές 
µαρτυρίες της έως σήµερα. 

Γ.Μ. 
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Είπαν   για 

«Tò πρώτον βιβλίον έκαστου έθνους είναι 
της γλώσσης του το Λεξικόν, ήγουν ή 
συνάθροισις και έρευνα των συµβόλων µε 
τα οποία εκφράζει τάς ιδέας του». 

Αδαµάντιος Κοραής: Προλεγόµενα 

«"Αλλοις υπηρετών, αναλίσκοµαι». 

Από την προµετωπίδα τού Ελληνικού 
Λεξικού τού Άνθιµου Γαζή 

«Ό λεξικογράφος ουδέν άλλο εϊνε ή 
χρονογράφος της γλώσσης. Καθήκον 
αυτού έχει νά ταµιεύση δ,τι ή χρήσις 
εκύρωσεν, δ,τι οι πολλοί έδηµιούργησαν 
ή παρεδέχθησαν, δ,τι καλόν ή και κακόν 
ενίοτε, ορθόν ή και πολλάκις εσφαλµένον 
ενοµοθέτησεν δ λαός- διότι ούτος µόνος 
εϊνε δ παντοκράτωρ και ανέκκλητος της 
γλώσσης δηµιουργός και νοµοθέτης. 
[...] Ή χρήσις αυτή ή κοινή εϊνε και 
πρέπει νά ήνε δ µόνος γνώµων τοϋ 
γράφοντος λεξικόν». \ 

Άγγελος Βλάχος: Λεξικόν Έλληνογαλλικόν 

 

«Πολλοί τίνες νοµίζω δέν θα εϋρουν 
ενταύθα λέξεις ας αυτοί ήξεύρουν δτι 
υπάρχουν όντως πεπλασµέναι και εις 
βιβλία δηµοσιευµέναι. "Ας µη 
κατηγορήσουν τότ' ευθύς τον συγγραφέα 
της Συναγωγής, αλλ' ας την αναγνώσουν 
πρώτον δλην και όταν εϋρουν λέξεις εις 
αυτήν άπειρους, ων τήν ϋπαρξιν αυτοί 
ουδέ καν έφαντάσθησαν ποτέ, τότε ας 
ειπούν µ' εύσυνειδησίαν δτι τω δντι δχι 
ευτελές τι προ οφθαλµών των έργον τούτο 
κείται αν και βεβαίως τέλειον δέν είναι. 
Το τέλειον ο χρόνος θά το φέρη και ή 
πολλών ανδρών άκολουθούντων αλλήλους 
κοπιώδης εργασία». 

Στέφανος Κουµανούδης: Συναγωγή νέων λέξεων 

«'Ενθυµούµαι άναγνούς [...] δτι εάν εν τη 
µελλούση ζωή ύπάρχη κρίσις και 
άνταπόδοσις, κατά πάσαν πιθανότητα ή 
τιµωρία τοϋ µεγίστου αµαρτωλού θα είναι 
το να καταδικασθώ εις το συνθέτειν 
λεξικόν. Επειδή δέ εγώ εν τω κόσµφ τούτω 
πριν αποθάνω ύπέστην την ποινήν ταύτην, 
εϊθε τουλάχιστον ν' αξιωθώ πληρέστατης 
αφέσεως αµαρτιών και συγγνώµης τών 
πταισµάτων µου παρά πάντων ανθρώπων 
προς ους ακουσίως ή εκουσίως επταισα». 

Ν. Κοντόπουλος: Λεξικόν Έλληνοαγγλικόν και 
Άγγλοελληνικόν 

«Εις λεξικόν µάλιστα ή εις άλλο τι χρησιµεύει τό σπεύδε βραδέως». 

Αδαµάντιος Κοραής 



τα   λεξικά... 

«'Όστις φαντάζεται ότι το καλόν Λεξικον της γλώσσης εϊναι ολίγου κόπου και καφοϋ, ή ενός 
άνθρωπου µόνον έργον, ό νους εκείνου, τι πράγµα εϊναι ή γλώσσα ιδέαν ακόµη δέν έλαβε». 

Αδαµάντιος Κοραής: Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, Ελληνική Βιβλιοθήκη 

«Στους δυστυχισµένους θνητούς ανήκει και ο συγγραφέας 
λεξικών. Κάθε άλλος συγγραφέας µπορεί να αποβλέπει στον 
έπαινο- ο λεξικογράφος µπορεί µόνο να ελπίζει ότι θα 
αποφύγει τον ψόγο». 

Samuel Johnson: Λεξικό τής Αγγλικής Γλώσσας, Πρόλογος 

«Αεξικόν καλόν εϊναι 
µεγάλου κόπου και 
µεγάλης κρίσεως έργον». 

Αδαµάντιος Κοραής 

 

«Γό άδιόριστον τών λέξεων γεννά 
τό άκατάστατον τών ιδεών και 
τούτο πάλιν τό άκατάστατον τών 
πράξεων». 

Αδαµάντιος Κοραής: Προλεγόµε 

«Τα λεξικά είναι όπως τα ρολόγια: το χειρότερο 
είναι καλύτερο από το τίποτα, όσο για το 
καλύτερο, δεν µπορείς ποτέ να περιµένεις να 
είναι απολύτως ακριβές». 

Samuel Johnson 

 

«∆εν ξέρω πιο απολαυστική 
διανοητική δραστηριότητα από το 
να εργάζεται κανείς σε λεξικό». 

J.R. Hubbert (Αµερικανός λεξικογράφος) 

«Τό τού Λεξικογράφου έργον, τό όποιον 
περιορώσιν οι πλείστοι, όχι µόνον εϊν' 
ακανθώδες, αλλ' έχει και πολλήν την 
φιλοσοφίαν». 

Σκαρλάτος ο Βυζάντιος: 
Λεξικον τής Ελληνικής Γλώσσης, Προλεγόµενα 

«Όστις γονείς έφόνευσεν, όστις θεόν 
ύβρίση, λεξικογράφος ας γένη, ϊν' άφεσιν 
έλπιση». 
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