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πιθύµητες αντιδράσεις: ~ µετάγγιση αίµατος · 4. ΜΑθ. ασύµβατες 
ευθείες οι ευθείες που δεν είναι παράλληλες ούτε τέµνονται, δηλ. 
δεν ανήκουν στο ίδιο επίπεδο. — ασυµβάτως επίρρ. [µτγν.], ασυµ-
βατότητα (η). 

ασυµβίβαστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που εµµένει στις θέσεις του, 
που δεν συµβιβάζεται: έµεινε ~ από την αρχή ώς το τέλος ΣΥΝ. αδιάλ-
λακτος, ανένδοτος, ανυποχώρητος, άκαµπτος 2. αυτός που δεν ται-
ριάζει, δεν µπορεί να συνυπάρξει µε (κάτι άλλο): ιδιότητα ~ προς το 
αξίωµα τον ΦΡ. προσπαθώ να συµβιβάσω τα ασυµβίβαστα προσπα-
θώ να βρω συµβιβαστική λύση σε πράγµατα που δεν γίνεται να συµ-
βιβαστούν, να συνυπάρξουν 3. ασυµβίβαστο (το) η απαγόρευση να 
ασκεί το ίδιο πρόσωπο ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα λειτουργήµα-
τα^ να κατέχει δύο θέσεις. — ασυµβίβαστα επίρρ. 

ασύµβλητος, -η, -ο αυτός που δεν έχει συµβληθεί, δεν έχει συνάψει µε 
κάποιον σύµβαση ή συµβόλαιο ΑΝΤ. συµβεβληµένος. [ΕΤΎΜ. αρχ. < 
ά- στερητ. + συµβάλλω]. 

ασυµµάζευτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν συµµαζεύτηκε ή δεν µπορεί 
να συµµαζευτεί- ασυγύριστος, ατακτοποίητος: ~ δωµάτιο ΣΥΝ. απερι-
ποίητος, ακατάστατος 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που ζει ζωή χωρίς 
ηθικούς φραγµούς: ~ γυναίκα | παιδί ΑΝΤ. συµµαζεµένος, συµµορφω-
µένος. — ασυµµάζευτα επίρρ. 

ασύµµετρος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει συµµετρία, δυσανά-
λογος (προς κάτι ή προς τα µέρη του): ~ σωµατική διάπλαση | µέγε-
θος | αριθµός (αυτός που έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία) ΑΝΤ. σύµµε-
τρος, συµµετρικός 2. ΓΥΜΝΑΣΤ. ασϋµετροι ζυγοί βλ. λ. ζυγός. — 
ασύµµετρα επίρρ., ασυµµετρία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµµετρία. 

ασυµπίεστος, -η, -ο [1861] αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να συ-
µπιεστεί: ~ ροή ΑΝΤ. συµπιεσµένος. — ασυµπίεστα επίρρ. 

ασυµπλήρωτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει ή δεν είναι δυνατόν 
να συµπληρωθεί: ~ έντυπ-ο | κενό | θέση | αίτηση | έργο ΣΥΝ. ατελής, 
ηµιτελής, ελλιπής, ανολοκλήρωτος ΑΝΤ. συµπληρωµένος, πλήρης, 
τελειωµένος. — ασυµπλήρωτα επίρρ. 

ασυµπόνετος, -η, -ο 1. (ενεργ.) αυτός που δεν δείχνει συµπόνια 2. 
(παθητ.) αυτός τον οποίο δεν συµπονούν. 

ασυµπτωµατικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. (νόσος) που δεν εµφανίζει κλινικά συ-
µπτώµατα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. asymptomatique]. 

ασύµπτωτος, -η, -ο ΜΑΘ. ασύµπτωτη ευθεία ευθεία τού επιπέδου µιας 
καµπύλης, που πλησιάζει συνεχώς ένα τµήµα της χωρίς ποτέ να το 
τέµνει. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + συµπίπτω]. 

ασυµφιλίωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν συµφιλιώθηκε µε κάποιον: 
µάλωσαν, αλλά αποκλείεται να µείνουν ~ ΣΥΝ. αφίλιωτος ΑΝΤ. συµ-
φιλιωµένος 2. (για ιδέες, θεωρίες, συστήµατα, καταστάσεις) αυτός 
που είναι ριζικά διαφορετικός και ασυµβίβαστος µε κάποιον άλλο: 
κοµουνισµός και καπιταλισµός είναι δύο συστήµατα ~ µεταξύ τους. 

ασύµφορος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν συµφέρει: η άµεση προσφυγή 
στις εκλογές είναι ~ για το έθνος || η πρόταση απορρίφθηκε ως ~ || ~ 
τιµή | λύση | όρος | µέτρο ΣΥΝ. ανώφελος, επιζήµιος ΑΝΤ. συµφέρων, 
επωφελής. — ασύµφορα επίρρ. 

ασυµφωνία (η) [αρχ.] {δύσχρ. ασυµφωνιών} 1. η έλλειψη συµφωνίας, 
η διαφωνία: ~ χαρακτήρων ΣΥΝ. διαφορά, αντίθεση, διχογνωµία · 2. 
ΜΟΥΣ. η έλλειψη µουσικής αρµονίας, η παραφωνία. 

ασυναγώνιστος, -η, -ο [1885] αυτός που δεν µπορεί κανείς να τον 
συναγωνιστεί, να συγκριθεί µαζί του: ~ ποιότητα || ~ τιµές (εξαιρετι-
κά χαµηλές) ΣΥΝ. απαράβλητος, απαράµιλλος, εκτός συναγωνισµού 
ΑΝΤ. συναγωνίσιµος. — ασυναγώνιστα επίρρ. 

ασυναίρετος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. αυτός που δεν έχει υποστεί συ-
ναίρεση (βλ.λ.): ~ ρήµατα | καταλήξεις || «ποιέω» είναι στα Αρχαία 
Ελληνικά ο ~ τύπος τού συνηρηµένου «ποιώ». — ασυναίρετα | ασυ-
ναιρέτως [µεσν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

ασυναίσθητα επίρρ.· χωρίς επίγνωση, χωρίς συναίσθηση- για πράξεις 
που δεν γίνονται απολύτως συνειδητά: παραµέρισα ~ και απέφυγα το 
αυτοκίνητο. — ασυναίσθητος, -η, -ο [µτγν.]. 

ασυναρτησία (η) [µτγν.] {ασυναρτησιών} 1. η έλλειψη λογικού ειρ-
µού, ακολουθίας 2. (συνεκδ., συνήθ. στον πληθ.) ο λόγος που χαρα-
κτηρίζεται από έλλειψη λογικού ειρµού, που είναι ακατανόητος: όλη 
τη νύχτα παραµιλούσε κι έλεγε ασυναρτησίες. 

ασυνάρτητος, -η, -ο αυτός που δεν διέπεται από λογική συνοχή και 
ακολουθία, που του λείπει ο λογικός ειρµός: ~ σκέψεις | λόγια | κεί-
µενο ΣΥΝ. ασύνδετος, ανακόλουθος, (οικ.) ξεκάρφωτος.  — ασυνάρ-
τητα | ασυναρτήτως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, ανόητος. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < ά- στερητ. + συναρτώ]. 

ασύνδετος, -η, -ο [αρχ.] 1, (κυριολ.) αυτός που δεν έχει συνδεθεί: το 
κύκλωµα δεν λειτουργεί, γιατί τα καλώδια είναι ~ 2. (συνεκδ.) αυτός 
που δεν έχει επαφή, επικοινωνία: ~ στρατιωτικές δυνάµεις ΣΥΝ. απο-
κοµµένος 3. αυτός που δεν έχει λογικό ειρµό, εσωτερική συνοχή: ~ 
λόγια | σκέψεις ΣΥΝ. ασυνάρτητος 4. ΓΛΩΣΣ. (σχήµα) ασύνδετο η πα-
ράθεση οµοειδών συντακτικών όρων, που δεν συνδέονται µεταξύ 
τους µε συνδετικά στοιχεία, π.χ. «γοργά ντυθεί, γοργά αλλαχτεί, γορ-
γά να πάει το γιόµα» (δηµοτ. τραγ.) || «Άνέγνων, εγνων, κατέγνων» 
(βλ.λ.); — ασύνδετα | ασυνδέτως [µτγν.] επίρρ. 

ασυνείδητο (το) {ασυνειδήτου | χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. 1. το µέρος τής 

ψυχής στο οποίο βρίσκονται απωθηµένες µνήµες, επιθυµίες και λει-
τουργίες που δεν ελέγχονται από τη συνείδηση 2. συλλογικό ασυνεί-
δητο σύνολο κοινών κληρονοµιών στοιχείων (αρχετύπων) που εµφα-
νίζονται σε διάφορες ανθρώπινες εκδηλώσεις (π.χ. στην τέχνη). 
[ΕΤΥΜ. Η σηµ. 1 αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γερµ. Unbewußte (όρος 
τού S. Freud), ενώ η σηµ. 2 αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γερµ. 
kollektives Unbewußte (όρος τού C. Jung)]. ασυνείδητος, -η, -ο 1. 
αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ηθικών φραγµών: ο ~ οδηγός 
άφησε αβοήθητο το θύµα του και εξαφανίστηκε || ~ εγκληµατίας | 
πατέρας || ~ πράξη | στάση | καπηλεία ΣΥΝ. ανεύθυνος ΑΝΤ. 
ενσυνείδητος · 2. αυτός που δεν πηγάζει από τη συνείδηση, που 
γίνεται χωρίς επίγνωση ΑΝΤ. συνειδητός, ενσυνείδητος 3. ΨΥΧΟΛ. 
ασυνείδητο (το) βλ.λ. Επίσης ασύνειδος, -η, -ο (σηµ. 2). — ασυνείδητα | 
ασυνειδήτως [µτγν.] επίρρ., ασυνειδησία (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ευθύνη, συνείδηση. 

[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που δεν έχει επίγνωση ενός πράγ-
µατος», < ά- στερητ. + συνειδητός, o τ. ασύνειδος προέρχεται από α-
στερητ. και αρχ. σύνοιδα «συναισθάνοµαι, έχω επίγνωση»]. 

ασυνείδητος - υποσυνείδητος - ενσυνείδητος | συνειδητός - συ-
νειδητοποιηµένος. Οι πράξεις, τα λόγια, γενικότ. οι αντιδράσεις 
και η συµπεριφορά µας κυµαίνονται από πλευράς συνειδητότη-
τας, συνειδητής γνώσεως. Μια ενέργεια ή αντίδραση µας µπορεί 
να είναι ασυνείδητη (ή ασύνειδη), να τελείται δηλ. χωρίς να έχουµε 
συνείδηση, χωρίς επίγνωση ή αίσθηση τού τι κάνουµε· µπορεί να 
είναι υποσυνείδητη (υποσυνείδητο), αν έχουµε ασαφή, συγκε-
χυµένη ή περιορισµένη συνείδηση τού τι κάνουµε' ενσυνείδητη ή 
συνειδητή είναι, αντιθέτως, η ενέργεια που γίνεται µε πλήρη συ-
νείδηση, επίγνωση και αίσθηση τού τι κάνουµε. Ας σηµειωθεί ότι 
κατά τους ειδικούς η ουσιαστική διαφορά έγκειται όχι τόσο στη 
γνώση όσο στην πρόθεση που έχουµε για κάτι, πόσο δηλ. οι προ-
θέσεις είναι σαφείς και ξεκάθαρες (συνειδητός | ενσυνείδητος), 
ασαφείς ή αδιαµόρφωτες (υποσυνείδητος) ή ανύπαρκτες (ασυ-
νείδητος). Τελευταία, µε τη σηµ. τού συνειδητός χρησιµοποιείται 
και το συνειδητοποιηµένος (πολίτης, καταστάσεις κ.ά.), ενώ για 
το ασυνείδητος χρησιµοποιείται το ασυναίσθητος και, λιγότερο, 
το ασυνειδητοποίητος. 

ασυνεννοησία (η) {χωρ. πληθ.} η κατάσταση σύγχυσης, κατά την 
οποία ο ένας δεν επικοινωνεί σωστά µε τον άλλον, δεν είναι δυνατή 
η συνεννόηση, παρότι η γλώσσα είναι κοινή: άλλα τους λες, άλλα 
κάνουν πλήρης ~! 

ασυνεννόητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν µπορεί να συνεννοηθεί: ~ 
οµάδα 2. αυτός µε τον οποίο δεν µπορεί να συνεννοηθεί κανείς. — 
ασυνεννόητα επίρρ. 

ασυνέπεια (η) [1888] {ασυνεπειών} 1. το να είναι κανείς ασυνεπής: 
δεν έχει δώσει µέχρι τώρα δείγµατα ασυνέπειας- είναι πολύ ευσυνεί-
δητος και εντάξει στα καθήκοντα του ΣΥΝ. συνέπεια 2. (συνεκδ.) κά-
θε πράξη ή παράλειψη χαρακτηριστική τής παραπάνω ιδιότητας: αν 
συγκρίνει κανείς τις προγραµµατικές δηλώσεις µε το κυβερνητικό 
έργο, θα εντοπίσει πολλές ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
incoséquence]. 

ασυνεπής, -ής, -ές [1846] {ασυνεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ασυνεπέ-στ-
ερος, -ατός} 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνέπειας, 
τού οποίου τα λόγια και οι πράξεις βρίσκονται σε αντίφαση: ~ πολι-
τική πορεία | θεωρία ΣΥΝ. ανακόλουθος, αντιφατικός, αυτοαναιρού-
µενος ΑΝΤ. συνεπής 2. αυτός που δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώ-
σεις του: ~ στην τήρηση υποσχέσεων | στις οικονοµικές του υποχρε-
ώσεις | στα ραντεβού του ΑΝΤ. συνεπής, (οικ.) εντάξει. — ασυνεπώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. inconséquant]. 

ασύνετος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σύ-
νεσης: ~ τόλµη | δαπάνη || ~ οδηγός ΣΥΝ. απερίσκεπτος, επιπόλαιος, 
άµυαλος, αστόχαστος ΑΝΤ. συνετός, µυαλωµένος, σώφρων. — ασύ-
νετα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

ασυνεχής, -ής, -ές [µτγν.] {ασυνεχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που χα-
ρακτηρίζεται από έλλειψη συνέχειας, που παρουσιάζει κενά: ~ προ-
σπάθεια ! πορεία ΣΥΝ. διακοπτόµενος, ανακόλουθος ΑΝΤ. συνεχής, 
αδιάκοπος. — ασυνεχώς επίρρ., ασυνέχεια (η) [1808]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες, έχω. 

ασυνήθης, -ης, ασύνηθες [αρχ.] {ασυνήθ-ους | -εις (ουδ. -η)} (λόγ.) 
αυτός που διαφέρει από το συνηθισµένο, το αναµενόµενο, το κοινό: η 
~ δραστηριότητα έξω από το κτήριο κίνησε τις υποψίες τής αστυνο-
µίας || ~ περίπτωση | καιρικές συνθήκες | θέαµα | φαινόµενο ΣΥΝ. 
ασυνήθιστος, πρωτοφανής, πρωτόγνωρος ΑΝΤ. συνήθης, κοινός, τε-
τριµµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ασυνήθιστος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που διαφέρει από το συνηθι-
σµένο, το κοινό: ~ οµορφιά | φωνή | σχέδιο | όνοµα | επεισόδιο | ντύ-
σιµο | συµπεριφορά ΣΥΝ. (λόγ.) ασυνήθης ΑΝΤ. συνηθισµένος, κοινός, 
τετριµµένος · 2. µη εξοικειωµένος: ήταν ~ στο µεγάλο κοινό και είχε 
τρακ || ~ στις κακουχίες ΣΥΝ. ανεξοικείωτος, άµαθος, άπειρος ΑΝΤ. 
συνηθισµένος, έµπειρος. 

ασύντακτος, -η, -ο κ. (καθηµ.) ασύνταχτος 1. αυτός που βρίσκε- 
α- | αν- στερητικό 
α-συµπόρευτος, -η, -ο α-συνάθροιστος, -η, -ο α-συνόδευτος,-η,-ο α-συνταύτιστος, -η, -ο α-σύντριπτος,-η,-ο 
α-σύµπτυκτος, -η, -ο α-σύναχτος, -η, -ο α-σύνορος, -η, -ο α-ουντέλεστος, -η, -ο α-συντρόφευτος, -η, -ο 
α-συµπύκνωτος, -η, -ο α-συνθηκολόγητος, -η, -ο α-συνόψιστος, -η, -ο α-συντήρητος, -η, -ο 
α-συµφώνητος, -η, -ο α-συνίζητος, -η, -ο α-συνταίριαστος, -η, -ο α-σύντµητος, -η, -ο 
α-σύµφωνος, -η, -ο α-συννέφιαστος, -η, -ο α-συντάρακτος, -η, -ο α-ουντόµευτος, -η, -ο 
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ται σε κατάσταση αταξίας: ~ πλήθος ΣΥΝ. ανοργάνωτος, ασυγκρότη-
τος, άτακτος ANT. συγκροτηµένος 2. αυτός που ακόµη δεν έχει λάβει 
γραπτή µορφή: ~ έγγραφο ΣΥΝ. άγραφτος ANT. συντεταγµένος, γραµ-
µένος 3. ΓΛΩΣΣ. αυτός που δεν έχει σωστή σύνταξη, που δεν είναι συ-
ντακτικά αποδεκτός: ~ κείµενο | φράση | λόγος ΣΥΝ. αντιγραµµατι-
κός. — ασύντακτα | ασυντάκτως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- 
στερητ. + συντάσσω]. 

ασυνταξία (η) [µτγν.] (ασυνταξιών) 1. το να είναι κάτι ασύντακτο 
ΣΥΝ. σολοικισµός 2. κάθε παραβίαση των κανόνων τού συντακτικού: 
το γραπτό τον ήταν γεµάτο από ~. 

ασυντόνιστος, -η, -ο αυτός που δεν είναι εναρµονισµένος, που δεν 
ακολουθεί τον ίδιο ρυθµό ή τόνο µε κάποιον άλλον: ~ δράση | ενέρ-
γεια || ~ συσκευή | µουσικό όργανο ΑΝΤ. συντονισµένος. — ασυντό-
νιστα | ασυντονίστως επίρρ. 

ασυρµατιστής (ο), ασυρµατίστρια (η) (ασυρµατιστριών} χειριστής 
τού ασύρµατου τηλεγράφου: ο ~ εξέπεµψε σήµα κινδύνου || ~ 
εµπορικού πλοίου. 

ασύρµατος (ο) {ασυρµάτ-ου | -ων, -ους} η συσκευή που χρησιµοποι-
είται για τη µετάδοση σηµάτων µέσω των ηλεκτροµαγνητικών κυ-
µάτων τής ατµόσφαιρας, δηλ. χωρίς τη χρήση καλωδίων. [ΕΤΥΜ < 
ά- στερητ. + σύρµα, απόδ. τού αγγλ. wireless, πβ. κ. γερµ. Drahtlose]. 

ασύρµατος, -η, -ο 1. αυτός που δεν συνδέεται µε ηλεκτροφόρα σύρ-
µατα· (ιδ. στις τηλεπικοινωνίες, για τη µετάδοση σηµάτων) αυτός που 
συντελείται µε τη βοήθεια των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων τής 
ατµόσφαιρας και όχι µε τη χρήση καλωδίων που µεταφέρουν τα 
ηλεκτρικά φορτία: ~ επικοινωνία | τηλεγραφία | τηλεφωνία ΑΝΤ. εν-
σύρµατος 2. ασύρµατος (ο) βλ.λ. 

ασυρµατοφόρος, -ος, -ο 1. αυτός που φέρει ασύρµατο 2. (ειδικότ.) 
ασυρµατοφόρο (το) το στρατιωτικό όχηµα που φέρει ασύρµατο. 

ασύστατος, -η, -ο αυτός που στερείται υποστάσεως και σοβαρότητας: 
ο υπουργός κατήγγειλε την εφηµερίδα για τα ~ δηµοσιεύµατα της || ~ 
φόβος | ισχυρισµός | διάδοση ΣΥΝ. ανυπόστατος, αβάσιµος, 
αστήρικτος ΑΝΤ. βάσιµος, υπαρκτός, αδιαµφισβήτητος. — ασύστατα 
| ασυστάτως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + συνίσταµαι]. 

ασύστολος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ντροπής, 
που δεν περιορίζεται από ηθικούς φραγµούς: χρησιµοποιεί ~ ψεύδη 
εναντίον των αντιπάλων του || ~ δηµαγωγία | συκοφαντία | εκµετάλ-
λευση ΣΥΝ. αδιάντροπος. — ασύστολα | ασυστόλως [1815] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < α- στερητ. + συστολή, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. impudent]. 

ασυχώρετος, -η, -ο → ασυγχώρητος 
άσφαιρος, -η, -ο [1887] 1. αυτός που δεν έχει σφαίρες: εικονική εκτέ-

λεση µε ~ πυρά 2. (µτφ.) ανεπιτυχής, (επίθεση) που δεν πλήττει τελι-
κά τον βαλλόµενο: τα πυρά εναντίον τού υπουργού αποδείχθηκαν ~. 

ασφάκα (η) (φλοµίς η θαµνώδης) είδος θαµνώδους φυτού. 
[ΕΤΎΜ. < α- προθεµ. + µτγν. σφάκος (ό), βλ. λ. σφακελισµός]. 

ασφάλεια (η) [αρχ.] {-ας κ. (λόγ.) -είας | -ειών} 1. η κατάσταση στην 
οποία δεν υπάρχουν κίνδυνοι, όπου αισθάνεται κανείς ότι δεν απει-
λείται: η ~ τής χώρας στηρίζεται σε ένα ισχυρό οπλοστάσιο || παρέχω | 
εγγυώµαι την ~ κάποιου || φυλακές υψίστης ασφαλείας ΣΥΝ. σιγουριά 
ΑΝΤ. αβεβαιότητα, ανασφάλεια 2. η αποτροπή κινδύνου ή απειλής, 
η εξασφάλιση σιγουριάς και βεβαιότητας: του απαγορεύτηκε η 
είσοδος στη χώρα για λόγους ασφαλείας || πρόσωπο επικίνδυνο για τη 
δηµόσια ~ 3. (η γεν. ασφαλείας ως χαρακτηρισµός) αυτός που 
εξασφαλίζει σιγουριά, προφυλάσσει από κίνδυνο: απόσταση ~ (µετα-
ξύ των οχηµάτων) || ζώνη ~ (στο αυτοκίνητο) || διακόπτης ~ || δικλίδα 
~ (βλ. λ. δικλίδα) || καθορίστηκε τιµή ασφαλείας για τα εσπεριδοειδή 
(που να εξασφαλίζει τους παραγωγούς ή τους καταναλωτές) 4. Συµ-
βούλιο Ασφαλείας όργανο τού Ο.Η.Ε. που αποτελείται από ορισµένο 
αριθµό µονίµων και µη κρατών-µελών και έχει ως αρµοδιότητα τη 
διατύπωση συστάσεων ή και την επιβολή δυναµικών µέτρων µε σκο-
πό τη διατήρηση τής ειρήνης και τής διεθνούς έννοµης τάξης 5. Σώ-
µατα Ασφαλείας (i) τα κρατικά όργανα που είναι επιφορτισµένα µε 
την τήρηση τής δηµόσιας τάξης (η Αστυνοµία, η Πυροσβεστική, το 
Λιµενικό) (ii) (συνεκδ.) όσοι υπηρετούν στις παραπάνω υπηρεσίες 6. 
Ασφάλεια (η) (α) η υπηρεσία τής Αστυνοµίας, η οποία είναι υπεύθυνη 
για τη διατήρηση τής ησυχίας και τής δηµόσιας τάξης: θα καλέσω 
την ~ (β) (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η παραπάνω 
υπηρεσία: η ~ βρίσκεται επί τής Λεωφόρου Αλεξάνδρας || τον πάνε 
στην ~ 7. ΗΛΕΚΤΡ. η διάταξη που προκαλεί διακοπή τού ηλεκτρικού 
κυκλώµατος, όταν το διαπεράσει ηλεκτρικό ρεύµα υψηλότερης τά-
σεως από αυτήν που πρέπει, αποτρέποντας πιθανά ατυχήµατα: τα 
φώτα έσβησαν, γιατί έπεσε η ~ || κάηκε η ~ || αλλάζω την ~ ΣΥΝ. ρε-
λέ(ς) 8. µηχανισµός στην πόρτα τού αυτοκινήτου, που εµποδίζει το 
άνοιγµα από έξω: ηλεκτρονική ~ 9. ο µηχανισµός που ενισχύει την 
πόρτα αποτρέποντας την παραβίαση της (λ.χ. σύρτης, αλυσίδα, µπάρα 
κ.ά.): κλειδώνω και βάζω την ~ 10. ο µηχανισµός σε όπλο, που 
εµποδίζει την εκπυρσοκρότηση του · 11. (α) η συµφωνία µεταξύ 
ασφαλιστικής εταιρείας (ή ασφαλιστή) και πελάτη, µε την οποία ο 
πρώτος εγγυάται στον δεύτερο αποζηµίωση σε περίπτωση βλάβης ή 
ζηµίας που καλύπτεται από το συµβόλαιο: ~ πυρός | ατυχηµάτων | 
αυτοκινήτου | κλοπής | ζωής (για την οικονοµική ενίσχυση προσώ-
που που ορίζει ο συµβαλλόµενος σε περίπτωση θανάτου του) (β) (συ-
νεκδ.) η ίδια η ασφαλιστική εταιρεία: ποια ~ έχεις; (γ) το ποσό απο- 

ζηµιώσεως που προβλέπεται από την ασφάλεια: η ~ ανέρχεται σε 
2.000.000 δρχ. 12. η ασφάλιση, κυρ. ως ιατροφαρµακευτική περίθαλ-
ψη: -Τι ~ έχεις; -Ι.Κ.Α. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ασφαλής (βλ.λ.). Πολλές σύγχρονες σηµ. και φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ασφάλεια ζωής | πυρός | κλοπής (πβ. αγγλ. life | 
fire | theft insurance), Συµβούλιο Ασφαλείας (< αγγλ. Security Council), 
Σώµατα Ασφαλείας (< αγγλ. Public Security Forces), δηµόσια ασφά-
λεια (πβ. αγγλ. public security), οδική ασφάλεια (πβ. γαλλ. sécurité 
routière), ηλεκτρική ασφάλεια (πβ. αγγλ. electric fuse), κλειδαριά 
ασφαλείας (< αγγλ. safety lock) κ.ά.]. 

ασφαλειοµεσίτης (ο) (ασφαλειοµεσιτών), ασφαλειοµεσιτρια (η) 
{ασφαλειοµεσιτριών} πρόσωπο που µεσολαβεί µεταξύ τού ασφα-
λιστή ή πρακτόρων του και των ασφαλισµένων. 

ασφαλής, -ής, -ές {ασφαλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ασφαλέστ-ερος, -
ατος}1. (παθ.) αυτός που δεν βρίσκεται σε κίνδυνο: µόνον όταν µπήκα 
στο σπίτι, ένιωσα ~ από την καταιγίδα ANT. ανασφαλής, επισφαλής, 
ευάλωτος· ΦΡ. εκ τού ασφαλούς χωρίς κίνδυνο, από θέση που δεν 
ενέχει κινδύνους: έχει εξασφαλίσει τη θέση του, γι ' αυτό µπορεί και 
µιλά ~ 2. (ενεργ.) αυτός που δεν ενέχει κινδύνους, δεν εκθέτει κάποιον 
σε κίνδυνο: ~ τοποθέτηση χρηµάτων | επιχείρηση | επένδυση | 
µετακίνηση | λιµάνι | σηµείο ΣΥΝ. ακίνδυνος, βέβαιος, σίγουρος ΑΝΤ. 
επικίνδυνος 3. (ειδικότ.) αξιόπιστος, έγκυρος, ακριβής: δεν µπορώ να 
σας αποκαλύψω τις πηγές µου, ωστόσο σας διαβεβαιώ ότι είναι 
ασφαλείς || ~ πληροφορίες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειλικρινής, -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ αρχ·> αρχική σηµ. «αυτός που δεν σφάλλει», < α- στερητ. + -
σφαλής < θ. σφαλ-, από όπου και παθ. αόρ. β' ε-σφάλ-ην, ρ. σφάλλω. 
Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

ασφαλής - επισφαλής, ασφαλίζω - διασφαλίζω - εξασφαλίζω, 
σφαλίζω - σφαλ(ν)ώ. Όλη η σειρά των λέξεων ανάγεται ετυµολο-
γικά στο αρχ. σφάλλω | σφάλλοµαι (από το θέµα σφαλ- που έχουµε 
στο ε-σφάλ-ην, σφάλ-µα κ.τ.ό.): α-σφαλής (α- στερητικό + 
σφάλλω) είναι «αυτός που δεν σφάλλει, που είναι βέβαιος, σταθε-
ρός», ενώ επι-σφαλής (επϊ + σφάλλω) είναι «ο επιρρεπής σε σφάλ-
µατα, ο αβέβαιος, ο ανασφαλής». Και οι δύο λέξεις είναι αρχαίες. 
Από το ασφαλής πλάστηκε το ρ. ασφαλ-ίζω και, µε επιτατική µορ-
φή («ασφαλίζω πλήρως»), τα σύνθετα ρήµατα δι-ασφαλίζω (στην 
Αρχαία ήταν δι-ασφαλίζοµαι) και εξ-ασφαλίζω (επίσης αρχ. εξ-
ασφαλίζοµαι). Από το ασφαλ-ίζω (τη θύρα), µε σίγηση τού αρχικού 
άτονου α-, προήλθε το σφαλίζω «κλείνω καλά την πόρτα, την 
ασφαλίζω», το οποίο σχηµάτισε και ενεστώτα σε -ώ, δηλ. σφαλώ 
(επειδή ο αόριστος σε -ισα συνέπιπτε φωνητικά µε τον αόριστο σε 
-ησα: σφάλισα — κίνησα, σχηµατίστηκε και σφαλώ όπως κινώ)' 
επίσης, κατά το θρήνησα - θρηνώ, κίνησα - κινώ σχηµατίστηκε 
και τύπος ενεστώτα σε -νώ: σφαλνώ παράλληλα προς το σφαλώ. 

ααφαΚίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {ασφάλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 1. 
(σπάν.) εξασφαλίζω (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) βάζω την ασφάλεια (σε όπλο, 
πόρτα, οποιονδήποτε µηχανισµό) (βλ.λ., σηµ. 5, 6, 7) ΣΥΝ. κλειδώνω 
ΑΝΤ. απασφαλίζω 3. συνάπτω είτε ως συµβαλλόµενος είτε ως ασφα-
λιστής συµβόλαιο, το οποίο αποζηµιώνει τον συµβαλλόµενο ή τον δι-
καιούχο στην περίπτωση τού προβλεπόµενου ατυχήµατος: ασφάλισε 
το αυτοκίνητο του για δύο εκατοµµύρια δραχµές σε περίπτωση κλοπής 
4. (µεσοπαθ. ασφαλίζοµαι) (α) συνάπτω ως εργαζόµενος υποχρεωτική 
σύµβαση µε δηµόσιο φορέα ή προαιρετικά µε ιδιωτικό, ο οποίος 
προσφέρει ιατροφαρµακευτική κάλυψη, αποζηµίωση σε περίπτωση 
ατυχήµατος και συνταξιοδότηση: ~ στο 1.Κ.Α. || οι ασφαλισµένοι τού 
| στο Τ.Ε.Β.Ε. (β) κάνω ασφάλεια ζωής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ασφαλής. 

ασφάλιση (η) [µεσν.] (-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η σύναψη συµ-
βολαίου, το οποίο αποζηµιώνει τον συµβαλλόµενο ή τον δικαιούχο 
στην περίπτωση τού προβλεπόµενου δυσάρεστου περιστατικού: ~ πυ-
ρός | ζωής | ατυχηµάτων | κατά τής κλοπής | αστικής ευθύνης || ιδιω-
τική ~ 2. η µέριµνα τής πολιτείας, η οποία καλύπτει υπό όρους τους 
πολίτες σε θέµατα υγείας, ατυχηµάτων και συνταξιοδότησης: κοινω-
νική | καθολική | αγροτική ~|| ο θεσµός τής υποχρεωτικής ασφάλισης 
των εργαζοµένων || χρηµατοδότηση ασφαλίσεων || Ίδρυµα Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων (συντοµ. 1.Κ.Α.). 

ασφαλιστήριο (το) [1894] {ασφαλιστηρί-ου | -ων) το συµβόλαιο 
ασφαλίσεως: ανανέωση ασφαλιστηρίου. 

ασφαλιστήριος, -α, -ο 1. αυτός µε τον οποίο γίνεται η ασφάλιση 
(βλ.λ.): ~ προµήθεια 2. ασφαλιστήριο (το) βλ.λ. 

ασφαλιστής (ο) [1817], ασφαλίστρια (η) (ασφαλιστριών) επαγγελ-
µατίας που συνάπτει ασφαλιστικά συµβόλαια (ασφάλειες) για λο-
γαριασµό τού ιδίου ή τής εταιρείας του. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. assureur]. 

ασφαλιστικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που έχει ως προορισµό να 
ασφαλίζει, να προφυλάσσει από κινδύνους: ~ µηχανισµός | δικλίδα 
(βλ. λ. δικλίδα) 2. αυτός που σχετίζεται µε την ασφάλιση: - κίνδυνος 
| ∆ίκαιο | σύστηµα- ΦΡ. (α) ασφαλιστική εταιρεία η επιχείρηση που 
αναλαµβάνει την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή τής ζωής τού 
ασφαλιζοµένου (β) ασφαλιστικός οργανισµός ο κρατικός οργανισµός 
που µεριµνά για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τη συντα-
ξιοδότηση των εργαζοµένων που έχουν ασφαλιστεί σε αυτόν · 3. 
ΝΟΜ. ασφαλιστικά µέτρα µέτρα προσωρινής δικαστικής προστασίας 
τα οποία συνίστανται είτε στην εξασφάλιση τής µελλοντικής ανα- 

 

α- | αν- στερητικό α-
συρρίκνωτος, -η, -ο α-
συσκεύαστος, -η, -ο 
α-συσκότιστος, -η, -ο 

α-ουσπείρωτος, -η, -ο 
α-συσσώρευτος, -η, -ο 
α-συσχέτιστος, -η, -ο 

α-συχναστος, -η, -ο α-σφουγγαριστος, -η, -ο α-σφυροκοπητος, -η, -ο 
ά-σφαχτος, -η, -ο α-σφούγγιστος, -η, -ο α-σχεδίαστος, -η, -ο 
ά-σφιχτος, -η, -ο α-σφυρηλάτητος, -η, -Ο 
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γκαστικής εκτέλεσης, έτσι ώστε να µην αποξενωθεί ο οφειλέτης από 
τα κατασχετά περιουσιακά στοιχεία του (προσηµείωση υποθήκης, 
εγγυοδοσία, συντηρητική κατάσχεση, δικαστική µεσεγγύηση, σφρά-
γιση, δηµόσια κατάθεση), είτε στην προσωρινή ρύθµιση τής λειτουρ-
γίας τού επίδικου δικαιώµατος (προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων, 
προσωρινή ρύθµιση τής κατάστασης). 
[ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο, λ.χ. ασφαλιστική εταιρεία (< αγγλ. insurance 
company), ασφαλιστικό συµβόλαιο (< αγγλ. insurance contract), ασφα-
λιστική δικλίδα (< αγγλ. safety valve) κ.ά.]. 

ασφάλιστρο (το) [1833] {ασφαλίστρ-ου | -ων} 1. (συνήθ. στον πληθ.) 
το ποσό που πληρώνει ο συµβαλλόµενος για την ασφάλιση του ή την 
ασφάλιση περιουσιακών του στοιχείων: τα ~ για το αυτοκίνητο 2. 
εξάρτηµα που τοποθετείται σε πρίζες και καλύπτει τις υποδοχές της. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. prix d'assurance (σηµ. 1)]. 

ασφαλίτης (ο) (ασφαλιτών) (µειωτ.) 1. πρόσωπο που εργάζεται στην 
Ασφάλεια 2. πρόσωπο που συνεργάζεται µε την Ασφάλεια (συνήθ. 
έναντι χρηµατικής αµοιβής) παρέχοντας πληροφορίες κυρ. για τις πο-
λιτικές πεποιθήσεις και δραστηριότητες ορισµένων υπόπτων, κατά 
την Ασφάλεια, πολιτών ΣΥΝ. πληροφοριοδότης, (οικ.) χαφιές. — 
ασφαλίτικος, -η, -ο. 

ασφαλτοκονίαµα (το) {ασφαλτοκονιάµ-ατος | -ατα, -άτων) κονίαµα 
από άσφαλτο και άµµο. 

ασφαλτόπανο (το) µονωτικό υλικό που αποτελείται από ειδικό ύφα-
σµα εµποτισµένο µε άσφαλτο· χρησιµοποιείται αυτοτελώς ή σε επάλ-
ληλες στρώσεις εναλλάξ µε άλλα µονωτικά, στεγανωτικά υλικά, µε 
σκοπό να προστατέψει δώµατα, στέγες ή τοίχους από την υγρασία. 

ασφαλτόπισσα (η) [1840] {χωρ. πληθ.) ΧΗΜ. η φυσική ή κατεργα-
σµένη καθαρή άσφαλτος, που χρησιµοποιείται για την αδιαβροχο-
ποίηση επιφανειών και την επίστρωση οδών αλλιώς πισσάσφαλτος. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ελληνογενούς αγγλ. pissasphalt]. 

άσφαλτος (η) {ασφάλτου | χωρ. πληθ.} 1. µαύρο, στερεό κατάλοιπο 
τής απόσταξης τού πετρελαίου 2. µείγµα που αποτελείται από 
άσφαλτο (σηµ. 1) και άλλα υλικά και χρησιµοποιείται για την επί-
στρωση οδών ή για µονώσεις: το οδόστρωµα είχε κακής ποιότητας 
άσφαλτο, γι ' αυτό παρουσίασε προβλήµατα 3. (συνεκδ.) ο ασφαλτο-
στρωµένος δρόµος: ολισθηρή | βρεγµένη -1| στην ~ υπήρχαν λάδια, µε 
αποτέλεσµα να προκληθούν αρκετά ατυχήµατα || ο Μολώχ τής ~ (βλ. 
λ. Μολώχ) 4. (µτφ.) η οδήγηση και κατ' επέκτ. η ταχύτητα: δεκάδες 
θύµατα θυσιάστηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στον βωµό τής 
ασφάλτου. — ασφαλτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < ά- στερητ. + σφαλτός (ρηµατικό επίθ.) < σφάλλω. Η 
χρήση τής ασφάλτου ήταν ήδη γνωστή στους αρχαίους, οι οποίοι τη 
χρησιµοποιούσαν στην ενίσχυση των τειχών, ώστε να προφυλάσσο-
νται από την κατάρρευση {σφάλλοµαι «πέφτω, καταρρέω»). Η λ. πέ-
ρασε και σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. asphalt, γαλλ. asphalte, γερµ. 
Asphalt κ.ά.]. 

άσφαλτος, -η, -ο απαλλαγµένος από σφάλµατα, λάθη: ~ κριτήριο | 
συµπέρασµα ΣΥΝ. αλάθητος ANT. εσφαλµένος. — άσφαλτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ά- στερητ. + σφαλτός (ρηµατικό επίθ.) < σφάλλω]. 

ασφαλτοστρώνω ρ. µετβ. {ασφαλτόστρω-σα, -θηκα, -µένος) καλύπτω 
(επιφάνεια οδού, στέγης) µε άσφαλτο (βλ.λ., σηµ. 2). — ασφαλ-
τόστρωση (η) [1888], ασφαλτόστρωµα (το), ασφαλτόστρωτος, -η, -ο 
[1841]. 

ασφαλτώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {ασφάλτω-σα, -θηκα, -µένος) καλύπτω 
επιφάνεια µε άσφαλτο. — ασφάλτωση (η) [µτγν,] κ. ασφάλτωµα (το). 

ασφαλώς επίρρ. [αρχ.] 1. µε ασφαλή τρόπο: οδηγεί τη χώρα του -προς 
την ευηµερία 2. εµφατικά για καταφατική απάντηση: -Είσαι 
σίγουρος ότι ξέρεις τον δρόµο; —! Εχω ξαναέρθει, ΣΥΝ. σίγουρα, 
οπωσδήποτε, φυσικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειλικρινής, -ης, -ης, -ες. 

ασφόδελος (ο) {-ου κ. -έλου | -ων κ. -έλων, -ους κ. -έλους) ποώδες 
φυτό µε κίτρινα ή λευκά άνθη, το οποίο κατά την αρχαιότητα ήταν 
σύµβολο πένθους- (λαϊκότ.) σπερδούκλι. Επίσης ασφοδέλι κ. ασφοδίλι 
(το). [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο], 

ασφράγιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν τον έχουν σφραγίσει: ~ 
έγγραφο | επιστολή | γραµµατόσηµο | επιταγή ΑΝΤ. σφραγισµένος · 2. 
αυτός που δεν έχει σφράγισµα: ~ δόντι ΑΝΤ. σφραγισµένος 3. αυτός 
που δεν έχει κλειστεί ερµητικά: ~ µπουκάλι | (παλαιότ.) τάφος. 

ασφυγµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η έλλειψη φυσιολογικού αριθ-
µού σφυγµών. 

ασφυκτικός, -ή, -ό [1886] κ. (λαϊκ.) ασφυχτικός 1. αυτός που εµπο-
δίζει την κανονική αναπνοή: ~ ατµόσφαιρα ΣΥΝ. αποπνικτικός, πνι-
γηρός 2. (µτφ.) αυτός που δεν αφήνει περιθώρια για ελευθερία κινή-
σεων: δεν άντεχε το ~ περιβάλλον τού χωριού || ~ πίεση | κλοιός | κα-
τάσταση. r — ασφυκπκ-ά | -ώς [1892] επίρρ. ασφυκτιώ ρ. αµετβ. 
[1890] (ασφυκτιάς...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. δεν µπορώ να 
αναπνεύσω ΣΥΝ. πνίγοµαι, έχω δύσπνοια 2. (µτφ.) καταπιέζοµαι, 
αισθάνοµαι περιορισµούς στην ελευθερία µου: ασφυκτιά από τον 
υπερπροστατευτισµό των γονέων του. [ΕΤΥΜ < µτγν. ασφυκτος (κατ' 
αναλογίαν προς ρ. όπως αγωνιώ, ιλιγ-γιώ) < ά- στερητ. + σφύζω]. 
ασφυξία (η) (χωρ. πληθ.) 1. η εξασθένηση ή η διακοπή τής αναπνοής: 
κόντεψε να πάθει - από τον πολύ κόσµο || θάνατος από - 2. (µτφ.) η 
κατάσταση που προκαλεί αίσθηµα δυσφορίας, δυσκινησίας, στασι-
µότητας: πολιτική ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άσφυκτος < ά- στερητ. + σφύζω. Η λ. πέρασε και σε 
ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. asphyxia, γαλλ. asphyxie κ.ά.]. ασφυξιογόνος, -
ος, -ο αυτός που προκαλεί πνίξιµο, δυσφορία- ΦΡ. ασφυξιογόνο 
αέριο αέριο που προκαλεί έντονη δυσφορία (κυρ. στην αναπνοή) και 
χρησιµοποιείται ως µέσο καταστολής (για τη διάλυση 

συγκεντρώσεων κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. asphyxiating (gas)]. 

άσχετα επίρρ. -· ασχέτως 
άσχετος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει καµία σχέση (µε κάτι άλλο): 

αυτό που λες είναι τελείως άσχετο µε την υπόθεση || λόγοι - τής θε-
λήσεως της την οδήγησαν στην παραίτηση ΣΥΝ. ασύνδετος ΑΝΤ. σχε-
τικός 2. (για πρόσ.-µειωτ.) αυτός που έχει παντελή άγνοια ή απειρία 
(σχετικά µε κάτι): οι υπάλληλοι του είναι ~· δεν ξέρουν ούτε τα βα-
σικά τής δουλειάς || (ως ουσ.) είναι λυπηρό να βλέπεις ότι διοικούν οι 
~ ΣΥΝ. αδαής ΑΝΤ. γνώστης, ειδικός. — ασχετοσύνη κ. (µειωτ.-οικ.) 
ασχετίλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 

[ΕΤΥΜ αρλ·. αρχική σηµ. «ασυγκράτητος, ακατανίκητος», < ά- στε-
ρητ. + *σχετός (ρηµατικό επίθ.) < θ. σχ-, από όπου και αόρ. β' ε-σχ-ον, 
ρ. έχω. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. ασχέτως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 
ανεξαρτήτως, χωρίς να ληφθεί υπ' όψιν: (+γεν.) ~ τού αποτελέσµατος, 
εµείς θα συνεχίσουµε να ακολουθούµε την ίδια τακτική || (+προς) ~ 
προς το αποτέλεσµα, η συµµετοχή του στον τελικό ήταν επιτυχία. 
Επίσης (καθηµ.) άσχετα (+από). άσχηµα κ. (λαϊκ.) άσκηµα επίρρ. 
[µεσν.] 1. µε τρόπο άσχηµο, αντιαισθητικό: τραγουδάει | ντύνεται ~ 
ΑΝΤ. όµορφα, ωραία 2. µε τρόπο που δεν αρµόζει: έκανες ~ που του 
µίλησες γι'αυτό το θέµα ΑΝΤ. καλά, σωστά 3. δυσάρεστα: αισθάνοµαι - 
εδώ µέσα ΑΝΤ. ευχάριστα, ωραία 4. σοβαρά, σε βαθµό επικίνδυνο: 
χτύπησε ~ || είναι στο νοσοκοµείο και απ' όσο ξέρω είναι -' ΦΡ. 
(καθηµ.) την έχω άσχηµα είµαι σε δύσκολη θέση, κινδυνεύω: τον 
παρέπεµψαν σε δίκη- τώρα την έχει άσχηµα 5. µε επιθετικές ή 
υβριστικές λέξεις: µιλάει ~ 6. µε κακή προφορά, µε λάθη: µιλάει ~ τα 
Γαλλικά 7. για αρνητική πορεία, µη ικανοποιητική εξέλιξη: οι δουλειές 
πάνε -1| η οικονοµία πάει ~· ΦΡ. (οικ,-καθηµ.) άσχηµα σου πέφτει; σε 
ωφελεί, έτσι δεν είναι; (σχολιαστικά σε κάποιον που διστάζει ή δεν 
µπορεί να αποφασίσει για κάτι που σε γενικές γραµµές τον βολεύει, 
τον εξυπηρετεί): Μην το πολυσκέφτε-σαι! - τέτοια δουλειά; ασχηµαίνω 
κ. (λαϊκ.) ασκηµαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] (ασχή-µυνα} ♦ 1. 
(µετβ.) κάνω (κάτι) άσχηµο: τα νέα κτήρια ασχήµυναν το κέντρο τής 
πόλης ΣΥΝ. ασχηµίζω, χαλώ ΑΝΤ. οµορφαίνω, φτειάχνω ♦ 2. (αµετβ.) 
γίνοµαι δύσµορφος, χάνω την οµορφιά µου: µε τα χρόνια γέρασε κι 
ασχήµυνε ΣΥΝ. χαλώ ANT. οµορφαίνω, φτειάχνω. ασχηµάνθρωπος κ. 
(λαϊκ.) ασκηµάνθρωπος (ο) (συνήθ. για άντρες) άνθρωπος µε άσχηµο 
παρουσιαστικό ΑΝΤ. οµορφάνθρωπος. ασχηµάντρας κ. ασκηµάντρας 
(ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ο άσχηµος 
άντρας. ασχηµάτιστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει λάβει ακόµα 
την τελική του µορφή: ~ σώµα | γνώµη | έµβρυο ΣΥΝ. αδιαµόρφωτος, 
αδιά-πλαστος ΑΝΤ. σχηµατισµένος, φορµαρισµένος. ασχηµία (η) 
[µεσν.] {ασχηµιών} 1. πράξη που µαρτυρεί έλλειψη ευπρέπειας: 
διαπράττω/ προβαίνω σε ασχήµιες ΣΥΝ. απρέπεια, έκτροπο, 
ασχηµοσύνη, ακοσµία 2. η έλλειψη οµορφιάς, η δυσµορφία: Όµορφη 
η Κατερίνα; Την έχεις δει; Αυτή, παιδί µου, είναι τέρας ασχηµίας (βλ. λ. 
ασχήµια). ασχήµια κ. (λαϊκ.) ασκήµια (η) η έλλειψη οµορφιάς, η 
ιδιότητα τού άσχηµου: παρά την ~ του, ήταν συµπαθητικός άνθρωπος 
ΣΥΝ. δυσµορφία, κακοµορφία ΑΝΤ. οµορφιά. Επίσης (λογοτ.-λαϊκ.) 
ασχηµάδα [µεσν.] κ. ασκηµάδα. ασχηµίζω κ. (λαϊκ.) ασκηµίζω ρ. 
µετβ. [µεσν.] (ασχήµισα) κάνω (κάτι) άσχηµο, αντιαισθητικό: η 
αρχιτεκτονική παρέµβαση ασχήµισε αντί να οµορφύνει την πλατεία ΣΥΝ. 
ασχηµαίνω, χαλάω ΑΝΤ. οµορφαίνω, φτειάχνω. ασχηµόλογα κ. 
ασκηµόλογα (τα) (χωρ. γεν.) τα κακά λόγια, οι 
βρισιές. ασχηµοµούρης, -α, -ικο κ. (λαϊκ.) ασκηµοµούρης 
(ασχηµοµού-ρηδες} (κ. ως ουσ.) αυτός που έχει άσχηµο πρόσωπο ΣΥΝ. 
(εκφραστ.) σκυλοµούρης, (λόγ.) δύσµορφος ΑΝΤ. όµορφος. οοχηµονω 
ρ. αµετβ. (ασχηµονείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) διαπράττω 
απρέπειες, επιλήψιµες πράξεις, ασχήµιες: όσοι ~ εναντίον των 
συναδέλφων τους µέσω τού Τύπου θα κληθούν στη ∆ικαιοσύνη || 
συνελήφθη να ~ µέσα στο λεωφορείο- ΦΡ. έξεστι Κλαζοµε νιοις ασχη-
µονείν (εξεστι | έξέστω Κλαζοµενίοις άσχηµονεϊν, Αιλιανού Ποικίλη 
Ιστ. II 15) είναι αναµενόµενο να ασχηµονούν οι Κλαζοµένιον για 
ανθρώπους οι οποίοι είναι αναµενόµενο να συµπεριφέρονται άσχηµα. 
— ασχηµοσύνη (η) [αρχ.]. 
[jnYM < αΡλ- άσχηµονώ (-έω) < άσχηµων, βλ. κ. άσχηµος. Η φρ. οφεί-
λεται στη φήµη που είχαν αποκτήσει στην αρχαιότητα οι κλαζοµέ-νιοι 
ως άσεµνοι και ανήθικοι, φαίνεται δε ότι ξεκίνησε να λέγεται από την 
αρχ. Σπάρτη, όταν µερικοί Κλαζοµένιοι µέτοικοι µαύρισαν µε καπνιά 
τους θώκους των Εφόρων]. οσχηµόπαπο (το) (συνήθ. χαϊδευτ.) το 
πρόσωπο που ξεχωρίζει ανάµεσα σε άλλα για την ασχήµια του: ο Ζαν 
Πολ Μπελµοντό είναι γνω-r στός και ως το - τού γαλλικού 
κινηµατογράφου. άσχηµος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) άσκηµος [µεσν.] 1. αυτός 
που έχει δυσάρεστη εξωτερική εµφάνιση, που δεν είναι οπτικά 
αρεστός: ~ πρόσωπο | χαρακτηριστικά | πόλη | γούστο | ντϋσιµο ΣΥΝ. 
δύσµορφος, κα-κοφτειαγµένος ΑΝΤ. ωραίος, όµορφος, 
καλοφτειαγµένος 2. (γενικότ.) δυσάρεστος σε κάποια από τις 
αισθήσεις: ~ γεύση | µυρωδιά ΑΝΤ. ευχάριστος 3. (για δυσάρεστα 
πράγµατα) αυτός που εµφανίζεται σε έντονο βαθµό, σοβαρός: - 
τραύµα | ατύχηµα | µεθύσι | χάλι ΑΝΤ. επιπόλαιος, ελαφρός 4. αυτός 
που αντιτίθεται στην ευπρέπεια: ~ λόγια | συµπεριφορά ΣΥΝ. απρεπής, 
αγενής ΑΝΤ. ευπρεπής, κόσµιος 5. επικίνδυνος, απειλητικός: ~ τροπή || 
παίζεις - παιχνίδι και θα το πληρώσεις ακριβά 6. µη επιτυχηµένος: ~ 
διατύπωση (που δεν αποδίδει επακριβώς ή επαρκώς το νόηµα) | 
προσπάθεια 7. (γενικότ.) κακός: ~ ιδέα Ι 
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νέα | ειδήσεις | προαισθήµατα | προηγούµενο | διάθεση | υγεία | τέλος 
| θέση | στιγµή || το άσχηµο είναι πως τον είδαν να αντιγράφει ANT. 
καλός. — (υποκ.) ασχηµούλης, -α, -ικο, ασχηµούτσικος, -η/-ια, -ο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άσχηµων (από το ουδ. το άσχηµον) < ά- στερητ. 
+ -σχήµων < σχήµα. Από τη σηµ. τής ελλείψεως σχήµατος, η λ. χα-
ρακτήρισε και εκείνον που δεν έχει ωραία µορφή (πβ. επίσης ά-µορ-
φος, δύσ-µορφος) και εµφάνιση. Τόσο στην Ελλην. όσο και σε ξέν. 
γλώσσες οι λ. που εκφράζουν την έννοια άσχηµος έχουν σχηµατιστεί 
µε στερητικά προθήµατα προ των λ. που δηλώνουν µορφή, εµφάνιση· 
πβ. αρχ. δυσ-ειδής (< δυσ- + είδος), λατ. deformis (< de- + forma 
«µορφή»), ιταλ. deforme, λιθ. negraius (< ne- + graius «ωραίος»), 
γερµ. unschön κ.ά.]. 

ασχολία (η) {ασχολιών} το να ασχολείται κανείς µε κάτι· (συνεκδ.) το 
αντικείµενο µε το οποίο ασχολείται κανείς: επαγγελµατική | κύρια | 
µόνιµη | γεωργική ~ || ευχάριστη | προσφιλής | εποικοδοµητική | κα-
θηµερινή - || βρίσκω ~ ΣΥΝ. ενασχόληση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απασχολώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ασχολος < ά- στερητ. + σχολή «αργία, απραξία»]. 

ασχολίαστος, -η, -ο [1761] 1. αυτός για τον οποίο δεν έχει γίνει σχό-
λιο, σχολιασµός: άφησε την πληροφορία ~ ANT. σχολιασµένος 2. 
ΦΙΛΟΛ. αυτός που δεν έχει ερµηνευθεί φιλολογικώς µε επεξηγηµατικά 
σχόλια: ~ κείµενα | συγγραφείς ANT. σχολιασµένος. 

ασχολούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ασχολείσαι... | ασχολήθηκα} (+µε) 
αφιερώνω ενεργά το ενδιαφέρον µου (σε κάτι), περνώ την ώρα µου 
(µε κάτι): η διάσκεψη ασχολήθηκε µε το Κυπριακό || ασχολείται µε το 
εµπόριο || ~ σοβαρά | συστηµατικά | επαγγελµατικά | επίµονα µε κάτι 
ΣΥΝ. ενασχολούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απασχολώ, αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ασχολούµαι (-έο-) < ασχολος < ά- στερητ. + σχολή «αργία, 
απραξία». Η χρήση τού ρ. απαντά από τον Αριστοτέλη και έπειτα, 
αφού οι κλασικοί συγγραφείς προτιµούσαν τις εκφράσεις άσχο-λός 
εΐµι (+ διά, περί, προς κ.ά.), διατρίβω (+ περί τι), έπιτηδεύω | -οµαι 
κ.ά.]. 

ασώµατος, -η (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει κορµό- ΦΡ. 
ασώµατος κεφαλή ζωντανό ανθρώπινο κεφάλι χωρίς σώµα (ειρων. 
για θαυµατοποιούς των τσίρκων που -µε διάφορα τρικ- παρουσιά-
ζουν τέτοια υπερφυσικά φαινόµενα) 2. αυτός που δεν έχει υλική υπό-
σταση: οι άγιοι ~ || ~ παρουσία ΣΥΝ. άυλος, πνευµατικός. 

Ασωπός (ο) 1. ποταµός τής Α. Στερεάς Ελλάδας, που πηγάζει από τον 
Ελικώνα, διαρρέει τον νοµό Βοιωτίας και εκβάλλει στον Ευβοϊκό 
Κόλπο 2. µικρός ποταµός τής Β. Πελοποννήσου, που εκβάλλει στον 
Κορινθιακό Κόλπο. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. τοπωνύµιο, αβεβ. ετύµου, προελλην. αρχής, που εµφανίζει 
το επίθηµα -ωπός (πβ. κ. Ταυρ-ωπός, Ώρ-ωπός). Έχει διατυπωθεί η 
υπόθεση ότι η λ. ανάγεται σε πελασγ. τ. ασις «ιλύς, λάσπη»]. 

ά σωστός1, -η, -ο αυτός που δεν τελειώνει: ~ συζήτηση | φλυαρία ΣΥΝ. 
ατελείωτος. [ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + θ. σωσ- (ρ. σώνω) + παραγ. 
επίθηµα -τος). 

άσωστος2, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν µπορεί να σωθεί, να γλυτώσει. 
άσωτος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από έκλυση ηθών και έλ-

λειψη µέτρου στον τρόπο ζωής: ~ νέος | βίος ΣΥΝ. αχαλίνωτος, έκλυ-
τος, ακόλαστος, ANT. µετρηµένος, σεµνός, εγκρατής· ΦΡ. (α) άσωτος 
υιός (ειρων.) ο νέος που διάγει έκλυτο βίο σπαταλώντας την περιου-
σία του και αγνοώντας την οικογένεια του και τους κανόνες τής κοι-
νωνίας (β) η επιστροφή τού ασώτου για πρόσωπο που επανήλθε 
στον πρότερο έντιµο βίο ή που αποφάσισε να ζήσει έντιµα. — άσω-
τα επίρρ., ασωτία (η) [αρχ.], ασωτεύω ρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «αυτός που δεν είναι δυνατόν να σωθεί» (πβ. ο υιός τής 
απωλείας), < ά- στερητ. + -σωτος (ρηµατικό επίθ.) < σώζω. Η σηµ. 
«έκλυτος, διεφθαρµένος» είναι µτγν. Οι φρ. άσωτος υιός και 
επιστροφή τού ασώτου οφείλονται στην οµώνυµη παραβολή τού 
Ιησού Χριστού (Κ.∆. Λουκ. 15, 11-32), όπου όµως δεν χρησιµοποιείται 
το επίθ. άσωτος, αλλά το επίρρ. άσώτως: και έκεϊ διεσκόρπισεν την 
ούσίαν αυτού ζών άσώτως (15,13)]. 

Α/Τ ΣΤΡΑΤ. αντιτορπιλικός: ~ σκάφος. 
άτα (η) {άκλ.} (στη γλώσσα των νηπίων) η βόλτα: πάµε ~; 

[ΕΤΎΜ. Λ. τής παιδικής γλώσσας, ίσως κατά το στράτα]. 
Α.Τ.Α. (η) Αυτόµατη Τιµαριθµική Αναπροσαρµογή. 
αταβάνωτος, -η, -ο (για το εσωτερικό κτίσµατος) αυτός που δεν έχει 

ταβάνι, οροφή. 
αταβισµος (ο) 1. ΒΙΟΛ. η εµφάνιση σε απόγονο ιδιοτήτων που δεν εµ-

φανίστηκαν για δύο ή τρεις γενεές και προέρχονται από απώτερους 
προγόνους 2. η µίµηση αρνητικών συµπεριφορών των προγόνων. — 
αταβιστικός, -ή, -ό, αταβιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. atavisme < λατ. atavus «προπάππος, πρό-
γονος»]. 

αταίριαστος, -η, -ο [µεσν.] κ. αταίριαχτος 1. αυτός που δεν µπορεί να 
συνδυαστεί, να ταιριάξει: ~ χρώµατα ΣΥΝ. παράταιρος ΑΝΤ. ται-
ριαστός 2. αυτός που δεν είναι ταιριασµένος, δεν συµφωνεί, που χα-
ρακτηρίζεται από έλλειψη αρµονίας: ~ γάµος | ζευγάρι 3. αυτός που 
δεν αρµόζει στην περίσταση: ~ λόγια | φέρσιµο | διαγωγή ΣΥΝ. ανάρ-
µοστος, ακατάλληλος ΑΝΤ. κατάλληλος. — αταίριαστα επίρρ. 

ατάιστος, -η, -ο αυτός στον οποίο δεν έδωσαν τροφή, δεν τον έχουν 
ταΐσει: ~ ζωντανά | µωρό ΣΥΝ. νηστικός ΑΝΤ. ταϊσµένος, φαγωµένος. 

ατάκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1.ΜΟΥΣ. υπόδειξη που σηµαίνει ότι το επό- 

µενο κοµµάτι αρχίζει χωρίς να µεσολαβεί κενό και, εποµένως, ο µου-
σικός πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση ετοιµότητας · 2. (στο θέα-
τρο) µεµονωµένη φράση ηθοποιού σε στιχοµυθία: ο ρόλος του είναι 
εντελώς ασήµαντος· λέει µόνο µία - || γνωστή - 3. (κατ' επέκτ.) η µε-
µονωµένη φράση ή η φράση που έρχεται ως άµεση (ετοιµόλογη και 
συνήθ. ειρωνική) απάντηση στα λεγόµενα άλλου: πετυχηµένη ~· ΦΡ. 
ατάκα κι επί τόπου αµέσως και επιτακτικά: «του τα 'πα τού ανθρώ-
που | ~» (λαϊκ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. attacca, προστ. τού ρ. attaccare «συνάπτω, κολλώ» (πβ. 
γαλλ. attacher) < δηµώδ. λατ. »staccare < φρανκ. stakkön]. 

άτακτος, -η, -ο κ. (καθηµ.) άταχτος 1. αυτός που του λείπει η τάξη, η 
οργάνωση: τρέποµαι σε ~ φυγή || - στράτευµα ΣΥΝ. ανοργάνωτος 
ΑΝΤ. τακτικός · 2. (συνήθ. για παιδιά) αυτός που δεν υπακούει, δεν 
πειθαρχεί: ~ µαθητής | γατάκι | σκυλάκι ΣΥΝ. απειθάρχητος, ανυπά-
κουος ΑΝΤ. υπάκουος, ήσυχος, πειθαρχηµένος 3. αυτός που τσιλη-
µπουρδίζει. — (υποκ.) ατακτούλης, -α, -ικο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- 
στερητ. + τάσσω | -ττω «σχηµατίζω, τακτοποιώ»]. 

ατακτώ κ. αταχτώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ατακτείς... | ατάκτησα} 1. είµαι 
απείθαρχος: τον τιµώρησα γιατί ατάκτησε ΣΥΝ. κάνω αταξίες, απει-
θαρχώ ΑΝΤ. είµαι ήσυχος, υπακούω, πειθαρχώ 2. (µτφ.) παραβαίνω 
κοινωνικές συµβάσεις: όταν λείπει η γυναίκα του, ατακτεί λιγάκι. 

ατάκτως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) χωρίς τάξη, οργάνωση, πειθαρχία: υπο-
χώρησαν ~· ΦΡ. λίθοι, πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως ερριµµένα βλ. λ. 
λίθος. Επίσης (καθηµ.) άτακτα κ. άταχτα. 

αταλάντευτος, -η, -ο [µτγν.] (κυρ. µτφ.) αυτός που δεν µετακινείται 
από τη θέση του: ~ στάση | πολιτική ΣΥΝ. αµετακίνητος, ακλόνητος 
ΑΝΤ. ταλαντευόµενος, ασταθής. — αταλάντευτα | αταλαντεύτως 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αδιαπραγµάτευτος. 

Αταλάντη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Σχοινέως ή τού Ιασίου και τής 
Κλυµένης, διακρινόταν για την ταχύτητα της και την αγάπη της για 
το κυνήγι· έλαβε µέρος στο κυνήγι τού Καλυδωνίου κάπρου και στην 
Αργοναυτική Εκστρατεία 2. δήµος τού νοµού Φθιώτιδας. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
κύρ. όν., θηλ. τού επιθ. ατάλαντος «ισοβαρής, παρόµοιος» < ά- 
αθροιστ. + τάλαντον «µονάδα συναλλαγής, βάρους»]. 

ατάλαντος, -η, -ο αυτός που δεν είναι προικισµένος µε ταλέντο, ιδίως 
καλλιτεχνικό: ~ µουσικός | ποιητής | ζωγράφος ΣΥΝ. απροίκι-στος 
ΑΝΤ. ταλαντούχος, προικισµένος. 
[ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + τάλαντο, άσχετο προς το αρχ. ατάλαντος «ισο-
βαρής, όµοιος» (< ά- αθροιστ. + τάλα ντο ν «µονάδα συναλλαγής»)]. 

αταξία (η) {αταξιών} 1. η έλλειψη τάξης: πάνω στο γραφείο του επι-
κρατούσε µεγάλη ~ || στο πλήθος βασίλευε ~ ΣΥΝ. ακαταστασία, ανα-
κατωσούρα, αναταραχή, αναστάτωση ΑΝΤ. τάξη 2. (συνεκδ.) η πράξη 
που παραβιάζει την τάξη: πρόσεχε τον µικρό, γιατί είναι πολύ ζωη-
ρός- κάνει όλο αταξίες ΣΥΝ. παρεκτροπή, παράπτωµα 3. το τσιλη-
µπούρδισµα, ερωτική παρεκτροπή · 4. ΙΑΤΡ. (κινητήρια) αταξία η αδυ-
ναµία να ελέγχει κανείς τις εκούσιες µυϊκές κινήσεις του, που οφεί-
λεται σε νευρολογικές διαταραχές. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άτακτος, o ιατρ. 
όρ. είναι αντιδάν. από νεολατ. ataxia]. 

αταξικός, -ή, -ό αυτός που δεν διακρίνεται σε κοινωνικές τάξεις: ~ 
κοινωνία (η κοινωνία χωρίς τάξεις που προβλέπεται από την κοµου-
νιστική θεωρία ότι θα επικρατήσει στην ανθρωπότητα στο τελικό 
στάδιο τής ιστορικής της εξέλιξης) ΑΝΤ. ταξικός. — αταξικά επίρρ. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ΙΚός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ataxique]. 

αταξικός, αβάσιµος, αδόκιµος, αφύσικος, ακαταλαβίστικος. Τα 
επίθετα σε -ικος και -ιµος δεν σχηµατίζουν κανονικώς αρνητικό τ. 
µε το στερητικό α-: γενικός - µη γενικός, όχι *αγενικός, βασικός -
µη βασικός, όχι *αβασικός κ.τ.ό., υπολογίσιµος - µη υπολογίσιµος, 
όχι *ανυπολογίσιµος)αλλά αν-υπολόγιστος), εορτάσιµος - µη εορ-
τάσιµος, όχι *ανεορτάσιµος)αλλά αν-εόρταστος) κ.τ.ό. Αλλως έχει 
το θέµα µε τα ατονικός, αφασικός, αναιµικός κ.τ.ό., που περνούν 
µέσα από τα ατονία - ατονικός, αφασία - αφασικός, αναιµία -
αναιµικός, αποτελώντας είδος παραγώγων και όχι αρνητικό τύπο 
επιθέτου σε -ικός. Σύµφωνα µε αυτά, το αταξικός ως αρνητικό τού 
ταξικός δεν είναι ορθά σχηµατισµένο, αλλά έχει επιβληθεί από τη 
χρήση. Οµοίως, το αρνητικό τού φυσικός δεν µπορεί να είναι ♦αφύ-
σικος, ωστόσο στην απλούστερη γλώσσα σχηµατίστηκε -και επι-
κράτησε- τύπος αφύσικος. Το ίδιο ισχύει και για το ακαταλαβί-
στικος (βλ.λ.). Ως προς το αβάσιµος ως αντίθετο τού βάσιµος και 
το αδόκιµος ως αντίθετο τού δόκιµος, από παλιά παρατηρήθηκε 
ότι δεν έχουν σχηµατιστεί ορθώς (το επισήµανε ο λεξικογράφος ∆. 
Σκαρλάτος ο Βυζάντιος), ωστόσο και αυτά καθιερώθηκαν από τη 
χρήση, πράγµα που δεν συνέβη µε τα αρχαία ανόστιµος και αχρή-
σιµος. Άλλες καταχρηστικές χρήσεις στερητικών σε -ιµος είναι 
αγόνιµος (µη γόνιµος, άγονος) παρά το γόνιµος, αγνώριµος (µη 
γνώριµος, άγνωστος) παρά το γνώριµος κ.ά. 

αταραξία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η απουσία ψυχικής ταραχής, συγκι-
νήσεων, έντονων συναισθηµάτων: εσωτερική | ολύµπια - ΣΥΝ. απά-
θεια, ασυγκινησία, ηρεµία, ψυχραιµία. 

ατάραχος, -η, -ο αυτός που δεν φανερώνει συγκίνηση, που δεν έχει 
αναστατωθεί: παρά τα βαριά λόγια τού συνοµιλητή του, καθόταν και 
τον άκουγε ~ || φαινοµενικά - ΣΥΝ. απαθής, ασυγκίνητος, ήρεµος ΑΝΤ. 

 

α- | αν- στερητικό α-
σωφρόνιστος, -η, -ο ο-
τακτοποίητος, -η, -ο 
α-ταλαίπωρη τος, -η, -ο 
α-ταξίδευτος, -η, -ο 

α-ταξινόµητος, -η, -ο 
α-ταπείνωτος, -η, -ο 
α-ταρίχευτος, -η, -ο 
α-τεκµηρίωτος, -η, -ο 

α-τελειοποίητος, -η, -ο 
α-τέλεστος, -η, -ο α-
τελύνιοτος, -η, -ο α-
τεµάχιστος, -η, -ο 

α-τέντωτος, -η, -ο α-
τερµάτιστος, -η, -ο 
α-τηγάνιστος, -η, -ο 
α-τήρητος, -η, -ο 

α-τιθάσευτος, -η, -ο 



ατασθαλία 308 -άτης 
 

ταραγµένος. — ατάραχα επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ά- στερητ. + ταραχή]. 

ατασθαλία (η) {ατασθαλιών} 1. η έλλειψη τάξης 2. η παραβίαση τής ηθικής 
τάξης, τού καθήκοντος: οικονοµικές ~ ΣΥΝ. παρεκτροπή. — ατάσθαλος, -η, -
ο [αρχ.], ατάσθαλα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ατάσθαλος, αβεβ. ετύµου, ίσως < φρ. άτας θάλλων «αυτός που 
προκαλεί άφθονες συµφορές», όπου το άτας αποτελεί αιτ. πληθ. τού ουσ. άτη 
«συµφορά»]. 

αταύτιστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να ταυτιστεί µε 
κάποιον ή κάτι, αυτός που δεν ξέρουµε ποιος ή τι είναι: στο ανάγλυφο 
εικονίζεται ο Ποσειδώνας να έχει στο χέρι ένα ~ αντικείµενο, το οποίο 
προσφέρει στη γυναίκα ΣΥΝ. άγνωστος. 

άταφος, -η, -ο αυτός που δεν έχει ταφεί: ~ νεκρός ΣΥΝ. άθαφτος ANT. 
θαµµένος, ενταφιασµένος. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < ά- στερητ. + θ. ταφ-, από όπου και παθ. αόρ. ε-τάφ-ην, ρ. 
θάπτω}. 

άταχτος, -η, -ο → άτακτος 
αταχτώ ρ. → ατακτώ 
Α.Τ.Ε. (η) Αγροτική Τράπεζα τής Ελλάδος. 
άτεγκτος, -η, -ο αυτός που δεν εµφανίζει ελαστικότητα, διαλλακτικότητα: - 

στάση | εφαρµογή νόµων | κριτής ΣΥΝ. άκαµπτος, αλύγιστος, αδιάλλακτος, 
σκληρός ANT. διαλλακτικός, ελαστικός, χαλαρός. — άτεγκτα | ατέγκτως 
[µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + τέγγω «δακρύζω, υγραίνω, µαλακώνω» < I.E. 
*teng- «βρέχω», πβ. λατ. tingo «βρέχω», γαλλ. teindre «βάφω», ισπ. tenir, 
ιταλ. tingere, γερµ. Tinte «µελάνη» κ.ά.]. 

ατείχιστος, -η, -ο αυτός που δεν προστατεύεται από τείχος: ~ πόλη ΣΥΝ. 
ανοχύρωτος ΑΝΤ. τειχισµένος, οχυρός. 

ατέκµαρτος, -η, -ο αυτός που δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί βάσει λογικών 
συλλογισµών ΣΥΝ. άγνωστος, άδηλος ΑΝΤ. τεκµαρτός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- 
στερητ. + τεκµαίροµαι «ταξινοµώ, υπολογίζω»]. 

άτεκνος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που δεν έχει παιδιά: ~ ζευγάρι. — ατεκνία 
(η) [αρχ.]. 

ατέλεια (η) [αρχ.] {ατελειών} 1. η έλλειψη τελειότητας: η ~ είναι µέσα στην 
ανθρώπινη φύση ΣΥΝ. έλλειψη ΑΝΤ. τελειότητα, αρτιότητα, πληρότητα 2. 
(συνεκδ.) το ελάττωµα: σωµατική | πνευµατική ~ || ~ τής φύσης || ~ ενός 
καλλιτεχνικού έργου · 3. η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών, 
δασµών, φόρων: χορηγώ | αίρω την ~|| ~ χάρτου (οικονοµική διευκόλυνση 
που δικαιούνται οι εφηµερίδες στην τιµή τού χαρτιού). 

ατελείωτος, -η, -ο [αρχ.] κ. ατέλειωτος [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει τέλος, 
πέρας: η πρώτη µέρα στη δουλειά τής φάνηκε ~ ΣΥΝ. απεριόριστος, άπειρος 
ANT. περιορισµένος, πεπερασµένος 2. αυτός που φαίνεται να µην έχει τέλος, 
που έχει πολύ µεγάλη διάρκεια: ~ ώρες | ταξίδια | γλέντι | περιπέτειες | 
εφιάλτης || ~σκάλες | ανθρωποθάλασσα 3. (αργκό για πρόσ.) ανεξάντλητος 
(στον έρωτα, σε ενεργητικότητα, σε χιούµορ κ.ά.) 4. αυτός που δεν έχει 
ολοκληρωθεί, που έχει µείνει στη µέση: άφησε τις σπουδές της ~||~ οικοδοµή 
ΣΥΝ. ηµιτελής, µισοτελειωµένος ANT. ολοκληρωµένος. — ατελείωτα | 
ατέλειωτα επίρρ. 

ατελέσφορος, -η, -ο αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να φέρει αποτέλεσµα: 
αξιέπαινη η προσπάθεια, αλλά ~ || ~ µέτρα | φάρµακο ΣΥΝ. 
αναποτελεσµατικός, µάταιος, άσκοπος ANT. αποτελεσµατικός, λυσιτελής. 
Επίσης ατελεσφόρητος, -η, -ο. — ατελέσφορα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ά- 
στερητ. + τελεσφόρος, βλ. λ. τελεσφορώ]. 

ατελεύτητος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν έχει τέλος, πέρας: ~ διαξιφισµοί | 
συζητήσεις | διηγήσεις | αγωνία | σειρά ΣΥΝ. ατελείωτος ΑΝΤ. πεπερασµένος. 
Επίσης ατέλευτος [αρχ.]. — ατελεύτητα επίρρ. [ΕΤΥΜ; αρχ. < ά- στερητ. + 
τελευτώ < τελευτή]. 

ατελής, -ής, -ές {ατελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- ατελέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που 
δεν έχει ολοκληρωθεί: ~ µόρφωση 2. αυτός που παρουσιάζει ελαττώµατα, που 
δεν είναι τέλειος: - οργάνωση τής δηµόσιας ζωής || ~ ερµηνεία · 3. ΜΑΘ. 
ατελής διαίρεση η διαίρεση µεταξύ δύο αριθµών που αφήνει υπόλοιπο, λ.χ. 
7:2 · 4. αυτός που δεν επιβαρύνεται µε τέλη, δασµούς, φόρους: ~ εγγραφή | 
εισαγωγή. — ατελώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ανολοκλήρωτος», < ά- στερητ. + -τελής < τέλος. 
Η σηµ. «αφορολόγητος» είναι ήδη αρχ.]. 

ατελιέ (το) {άκλ.} το καλλιτεχνικό εργαστήρι: ~ ζωγράφου | γλύπτη | γραφίστα | 
φωτογράφου | υψηλής ραπτικής | εκδοτικού οίκου. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. atelier < 
αρχ. γαλλ. astelle < δηµώδ. λατ. astula «κοµµάτι ξύλου» < assula, υποκ. τού 
λατ. assis «σανίδα». Η λ. δήλωνε αρχικά το υλικό στο οποίο ζωγράφιζε ο 
καλλιτέχνης]. 

α τέµπο επίρρ.· ΜΟΥΣ. ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο), δηλώνει την επάνοδο 
στο αρχικό τέµπο, µετά από επιτάχυνση (ατσελεράντο, βλ. λ.), επιβράδυνση 
(ριτενούτο ή ριταρντάντο, βλ. λ.), ή και αλλαγή τού τέµπο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. a 
tempo]. 

ατενής, -ής, -ές {ατεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (βλέµµα) προσηλωµένο σε σταθερό 
σηµείο ΣΥΝ. (καθηµ.) καρφωµένος. 
[ΕΤΥΜ αρχ·, αρχική σηµ. «τεντωµένος», < ά- αθροιστ. + -τενής < τείνω. Θα 
µπορούσε να θεωρηθεί ότι το αρχικό ά- αποτελεί συνεσταλµ. βαθµ. (*η-) τής 
προθ. εν]. 

ατενίζω ρ. µετβ. {ατένισα} προσηλώνω το βλέµµα µου, την προσοχή µου σε 
(κάποιον/κάτι): ~ τον ουρανό || (µτφ.) ~ το µέλλον µε αισιοδοξία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βλέπω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άτενής]. ατενώς επίρρ. [αρχ.] 1. µε το βλέµµα 
προσηλωµένο ΣΥΝ. ασκαρδαµυ-κτί 2. (στρατιωτικό, γυµναστικό παράγγελµα) 
για επάνοδο σε στάση προσοχής µε το βλέµµα προσηλωµένο ευθεία µπροστά. 
ατέρµων, -ων, -ον {ατέρµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} αυτός 

που δεν έχει τέλος: ~ διαπραγµατεύσεις | συζητήσεις | διενέξεις ΣΥΝ. 
ατελείωτος, απέραντος- ΦΡ. (α) ατέρµων (κοχλίας) κοχλίας που µεταδίδει 
συνεχή περιστροφική κίνηση σε ό,τι εφάπτεται σε αυτό, συ-νήθ. σε οδοντωτό 
τροχό (β) ατέρµονη κασέτα που όταν τελειώσουν τα τραγούδια της, 
ξαναρχίζει από την αρχή. Επίσης ατέρµονος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -
ον. [ΕΤΥΜ < αρχ. ατέρµων < ά- στερητ. + τέρµα]. 

ατέρµων ή ατέρµονος; o τ. ατέρµονος είναι παρεκκλίνουσα χρήση τού 
ατέρµων «χωρίς τέλος, χωρίς όρια, ατελείωτος». Πολύ συχνά 
χρησιµοποιείται ο λογιότερος τ. ατέρµων για το αρσενικό και το θηλυκό: ο 
ατέρµων πόλεµος, η ατέρµων ευτυχία. Τα παλαιά τρι-τόκλιτα ονόµατα σε -
ων, -ων, -ον µεταπλάστηκαν σε -ας (πβ. ο ευγνώµων! ευγνώµονας- η 
ευγνώµων). Το ατέρµων, όπως και το µα-κραίων. είχαν διαφορετική 
εξέλιξη και µεταπλάστηκαν σε τύπους σε -ος, -η, -ο (ατέρµονος, ατέρµονη, 
ατέρµονο, µακραίωνος, µακραίωνη, µακραίωνο) µε χρήση κυρ. στο 
θηλυκό: ατέρµονη διαδικασία, µακραίωνη παράδοση. o µεταπλασµός των 
παλαιών τριτο-κλίτων ονοµάτων σε δευτερόκλιτα σε -ος («κόρακος 
κοράκου µάτι» αντί κόραξ) είναι σπάνιος και δεν επέδωσε στη γλώσσα. 

→ -ων, -ων, -ον 

άτεχνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν είναι φτειαγµένος µε τέχνη ή µε τεχνική: - 
κατασκευή | στιχούργηµα | ποδοσφαιρικός αγώνας ΣΥΝ. κακοφτειαγµένος, 
άσχηµος ANT. περίτεχνος. — άτεχνα | ατέχνως [αρχ.] επίρρ., ατεχνία (η) 
[αρχ.]. 

ατζαµής (ο) {ατζαµήδες}, (σπάν.) ατζαµού (η) {ατζαµούδες} (λαϊκ.) πρόσωπο 
που χαρακτηρίζεται από αδεξιότητα: ~ οδηγός ΣΥΝ. αδέξιος, (λαϊκ.) 
ατσούµπαλος ΑΝΤ. επιδέξιος. — ατζαµοσύνη (η), ατζα-µήδικος, -η/-ια, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «χριστιανός επιστρατευµένος από τους 
Οθωµανούς- συνεπώς, ανεπαρκώς εκπαιδευµένος και ανεπιτήδειος στον 
πόλεµο», < τουρκ. acemi]. 

ατζέµ πιλάφι (το) κρέας κοκκινιστό µε πιλάφι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. acem pilâv «περσικό πιλάφι»]. 

ατζέντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. βιβλιαράκι ή ηλεκτρονική συσκευή 
(ηλεκτρονική ~) που περιλαµβάνει ετήσιο ηµερολόγιο, σηµειωµατάριο και 
κατάλογο διευθύνσεων και τηλεφώνων: σηµείωσε στην ~ της το τηλέφωνο τού 
νέου συνεργάτη, καθώς και την επόµενη συνάντηση 2. (α) (συνεκδ.) 
προκαθορισµένος κατάλογος θεµάτων προς συζήτηση: το τέταρτο 
χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο περιλαµβάνεται στην ~ των θεµάτων τής συνόδου 
κορυφής ΣΥΝ. ηµερήσια διάταξη (β) (γενι-κότ.) το πρόγραµµα (εκδηλώσεων, 
εργασιών, αγώνων κ.λπ.) συγκεκριµένης ηµέρας: η - τής τρίτης αγωνιστικής 
τού πρωταθλήµατος µπάσκετ περιλαµβάνει τους εξής αγώνες 3. (γενικότ.) κάθε 
κατάλογος πραγµάτων που πρέπει να γίνουν σε καθορισµένο χρόνο: «το πρό-
γραµµα αυτό παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να συνδυάσουν τη δική τους 
επιστηµονική ~ µε την ~ συναδέλφων τους στις άλλες ανθρωπιστικές 
επιστήµες» (εφηµ.) || η ~ τής επόµενης αγωνιστικής τού πρωταθλήµατος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. agenda < λατ. agenda «πρακτέα, όσα πρέπει να γίνουν», 
πληθ. ουδ. τού γερουνδιακού agendus, p. ago «πράττω»]. 

ατζέντης (ο) {ατζέντηδες}, ατζέντισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. πράκτορας- 
πρόσωπο που µεσολαβεί για την επίτευξη εµπορικών κυρ. συµφωνιών 
(ειδικότ. στον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο) πρόσωπο που έχει αναλάβει 
την προώθηση των συµφερόντων καλλιτεχνών και αθλητών ΣΥΝ. 
(καλλιτεχνικός) πράκτορας, µεσολαβητής, µάνατζερ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
ιταλ. agente < λατ. agens, -ntis «πράττων», µτχ. τού ago «άγω, οδηγώ, 
πράττω»]. 

ατζιτατο (το) ΜΟΥΣ. ταραγµένο, ανήσυχο, τρικυµιώδες- ως ερµηνευτική 
ένδειξη για την εκτέλεση µουσικού κοµµατιού. [ΕΤΥΜ < ιταλ. agitato < ρ. 
agitare < λατ. agito «ταράζω, ανακινώ», άλλος τ. τού ago «άγω»]. 

Άτη (η) ΜΥΘΟΛ. θεότητα, προσωποποίηση τής πλάνης που βαδίζει πάνω στα 
κεφάλια των θνητών. [ΕΤΥΜ· αρχ. θεωνύµιο < άτη (βλ.λ.)]. 

άτη (η) {χωρ. πληθ.) ΦΙΛΟΛ. (στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία) η πνευµατική 
τύφλωση που προκαλούν οι θεοί στον ήρωα τού έπους ή τής τραγωδίας, ώστε 
να οδηγηθεί µόνος του στην καταστροφή· το επακόλουθο τής ύβρεως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άάτη < *άΕάτη < ρ. άάω (< *άΕάω) «καταστρέφω, αµαρ-
τάνω», αγν. ετύµου]. 

άτηκτος, -η, -ο αυτός που δεν λειώνει ή δεν έχει λειώσει: - µέταλλο | υλικό ΣΥΝ. 
άλειωτος ANT. λειωµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + τήκω «λειώνω»]. 

ατηµέλητος, -η, -ο αυτός που δεν έχει περιποιηµένη εµφάνιση: δεν είναι σωστό 
να πας έτσι ~ στον γάµο- θα νοµίσουν ότι θέλεις να τους σνοµπάρεις || ~ 
εµφάνιση | µαλλιά ΣΥΝ. απεριποίητος, αφρόντιστος, ακατάστατος ΑΝΤ. 
περιποιηµένος, καλοντυµένος. — ατηµέλητα επίρρ., ατηµελησία [µεσν.] κ. 
ατηµελησιά κ. ατηµέλεια (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + τηµελώ 
«προσέχω, φροντίζω», αβεβ. ετύµου, πιθ. < *τή-µελος | -µέλη < θ. τη- (πβ. τη-
ρω) + παραγ. επίθηµα -µέλη (πβ. αρχ. θυ-µέλη «θυσιαστήριο», πι-µελή 
«λίπος») < µέλω «φροντίζω»]. 

-άτης, -άτισσα- παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που 
δηλώνουν: 1. καταγωγή ή εθνικότητα: Κορε-άτης - Κορε-άτισσα, Σπαρτι-άτης - 
Σπαρτι-άτισσα, 2. ιδιότητα: χωρι-άτης - χωρι-άτισσα, πελ-άτης - πελ-άτισσα, 
οµοϊδε-άτης - οµοϊδε-άτισσα. [ΕΤΥΜ αρχ. παραγ. επίθηµα (λ.χ. αρχ. Σπαρτι-
άτης, Τεγε-άτης), το οποίο αρχικώς δήλωνε καταγωγή. Ανάγεται σε I.E. *-ta-, 
όπως και το 



ατθιδογράφος 309 ατµόσφαιρα 
 

-της | -τής\. 
ατθιδογράφος (ο) [µτγν.] ΦΙΛΟΛ. ο αρχαίος ιστοριογράφος που είχε ως 

αντικείµενο την ιστορία των Αθηνών. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άτθίς (βλ.λ.) + 
γράφω]. 

Ατθίς (η) {Ατθίδ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. κόρη τού αυτόχθονος βασιλιά τής 
Αττικής Κραναού, από την οποία πήρε το όνοµα της η Αττική. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. κυρ. όν. < 'Αθήναι, µε διπλασιασµό τού δασέος συµφώνου 
(*άθθ-) και ανοµοίωση (*άτθ-). Βλ. κ. Αττική]. 

άτι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.-λογοτ.) αρσενικό άλογο που δεν έχει ευνου-
χιστεί και είναι κατάλληλο για πόλεµο ή ιππασία: αγέρωχο ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. at «άλογο»]. 

Α.Τ.Ι.Α. (το) → ούφο 
ατίθασος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει ή δεν είναι εύκολο να δαµαστεί: 

~ ζώο ΣΥΝ. ατιθάσευτος, αδάµαστος, ανήµερος ΑΝΤ. τιθασευµένος, 
δαµασµένος, ήµερος 2. (µτφ.) αυτός που δεν υποτάσσεται, δεν 
υπακούει, δεν ακολουθεί την καθιερωµένη τάξη: ~ νιάτα | συµπερι-
φορά | χαρακτήρας | πλάσµα | γλώσσα ΣΥΝ. ανυπάκουος, άγριος, 
ανυπότακτος, απείθαρχος ΑΝΤ. υπάκουος, υποταγµένος, πειθαρχικός. 
— ατίθασα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + τιθασός «ήµερος». 
Βλ. κ. τιθασεύω]. 

ατιµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ατίµασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. προ-
σβάλλω την υπόληψη (κάποιου), σπιλώνω τη φήµη του: ατιµάστηκε 
µπροστά στα µάτια των άλλων || ~ το σπίτι µου | τη στολή µου | το 
όνοµα τής οικογένειας µου ΣΥΝ. εξευτελίζω, ντροπιάζω, ταπεινώνω 
ΑΝΤ. τιµώ 2. (ειδικότ.) προσβάλλω την τιµή (γυναίκας), διακορεύω, 
βιάζω. Επίσης (λαϊκ.) ατιµώνω. — ατίµαση (η) [1840] κ. ατιµασµός (ο) 
[µτγν.] κ. ατίµασµα (το), ατιµαστικός, -ή, -ό [1840]. 

ατίµητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει τιµηθεί · 2. αυτός τού 
οποίου η αξία είναι αδύνατον να υπολογιστεί, ανεκτίµητος: ~ πετρά-
δι | λόγια. 

ατιµία (η) {ατιµιών} 1. η κατάσταση τού να µην έχει κάποιος υπόλη-
ψη, να είναι ατιµασµένος: το στίγµα τής ~ ΣΥΝ. ανυποληψία, αίσχος, 
ντροπή, ανεντιµότητα ΑΝΤ. τιµή, δόξα 2. η ιδιότητα τού να είναι κα-
νείς άτιµος (βλ.λ.), ανήθικος- η έλλειψη εντιµότητας ΣΥΝ. ανεντιµό-
τητα ΑΝΤ. εντιµότητα 3. (συνεκδ.) η πράξη που στερείται τιµιότητας, 
ηθικής: οι ~ που έχει κάνει | διαπράξει ΣΥΝ. προστυχιά, βροµιά, βρο-
µοδουλειά. 
[ETYM. αρχ. < άτιµος < ά- στερητ. + τιµή. Η λ. χαρακτήριζε στον Όµηρο 
την κατάσταση εξευτελισµού στην οποία περιερχόταν ο πολεµιστής 
που έδειχνε δειλία ή δεν ανταπέδιδε την προσβολή. Στην αθηναϊκή 
κοινωνία η λ. προσδιόριζε τη στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων 
κάποιου. Στην Κ.∆. η λ. δήλωσε κυρ. την έλλειψη ή τη στέρηση τής 
θεϊκής εύνοιας (π.χ. Ρωµ. 1, 26: δια τοϋτο παρέδωκεν αυτούς ό Θεός 
εις πάθη ατιµίας...)]. 

άτιµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη εντι-
µότητας: ~ πράξη || (υβριστ.) άτιµε, θα µου το πληρώσεις! ΣΥΝ. αχρεί-
ος, αισχρός, επονείδιστος ΑΝΤ. έντιµος, τίµιος 2. αυτός που έχει χάσει 
την υπόληψη, την τιµή του ΣΥΝ. ανυπόληπτος ΑΝΤ. ευυπόληπτος · 3. 
(µε θαυµασµό) πονηρός, έξυπνος, ικανός: βρε τον ~, τι πήγε και σκέ-
φτηκε! · 4. (ειδικότ.-παλαιότ.) (γυναίκα) που ήρθε σε παράνοµη ερω-
τική επαφή (προγαµιαία, απατώντας τον σύζυγο της κ.τ.ό.) ΑΝΤ. τίµια 
5. (για άνδρα) αυτός τον οποίο απατά η σύζυγος του. — (υποκ.) ατι-
µούλης, -α, -ικο κ. ατιµούλικος, -η, -ο, άτψα επίρρ. 

ατιµωρητί επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) χωρίς τιµωρία: δεν µπορείς να παρα-
βιάζεις τους νόµους ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ι. 

ατιµώρητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός στον οποίο δεν έχει επιβληθεί τιµω-
ρία: οι δράστες τού εγκλήµατος παραµένουν ατιµώρητοι. — ατιµώ-
ρητα επίρρ., ατιµωρησία (η) [µεσν.]. 

ατίµωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η προσβολή τής υπολή-
ψεως: προτίµησε τον θάνατο από την ~ και αυτοκτόνησε. — ατιµω-
τικός, -ή, -ό, ατιµωτικ-ά | -ώς [1891] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ· ατίµωσις 
< άτιµώ (-άω) < άτιµος]. 

άτιτλος, -η, -ο [1889] αυτός που δεν έχει τίτλο: ~ κεφάλαιο | ποίηµα 
ΣΥΝ. ατιτλοφόρητος. 

ατλάζι (το) {ατλαζιού | χωρ. πληθ.} λείο, γυαλιστερό ύφασµα από µε-
τάξι καθαρό ή συνυφασµένο µε λινό, µαλλί ή βαµβάκι.  — ατλαζέ-
νιος, -α, -ο, ατλαζωτός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αραβ. atlas]. 

άτλαντας (ο) -> Ατλας 
Ατλαντίδα (η) µυθικό νησί στον Ατλαντικό Ωκεανό, που, σύµφωνα 

µε διηγήσεις σε διάλογους τού Πλάτωνα, καταποντίστηκε µαζί µε 
τους κατοίκους του πριν από χιλιάδες χρόνια («µύθος τής Ατλαντί-
δας»): η χαµένη ~. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ατλαντίς, -ίδος (πρωτοαπαντά στη Θεογονία 938 τού 
Ησιόδου) < Άτλας]. Ατλαντική Συµµαχία (η) → NATO ατλαντικός, -
ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον Ατλαντικό 
Ωκεανό. Ατλαντικός (Ωκεανός) (ο) ο δεύτερος σε µέγεθος ωκεανός 
τής Γης, ο οποίος χωρίζει την Αµερική από την Ευρώπη και την 
Αφρική. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 'Ατλαντίς, από φρ. όπως Άτλαντικόν πέλαγος 
(Πλάτων, Τίµαιος 24e) και 'Ατλαντική θάλασσα (Αριστοτέλης, Περί 
κόσµου 392b 22), οι οποίες περιέγραφαν τη µυθική νήσο Ατλαντίδα 
(βλ.λ.), την οποία οι αρχαίοι τοποθετούσαν µεταξύ τής ευρωπαϊκής 
και τής αµερικανικής ηπείρου]. Άτλας (ο) {Ατλαντ-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. 
γίγαντας, γυιος τού Ουρανού και τής Γαίας, ο οποίος τιµωρήθηκε από 
τον ∆ία να κρατά στους ώµους του τη γήινη σφαίρα 2. (µετωνυµ.) (α) 
πρόσωπο µε µεγάλη µυϊκή δύναµη, που µπορεί να σηκώνει πολύ 
µεγάλα βάρη, π.χ. ένας αρσιβαρίστας (β) η συλλογή που περιλαµβάνει 
επί µέρους χάρτες ευρύτερης 

περιοχής: παγκόσµιος | ευρωπαϊκός ~ (γ) (κατ' επέκτ.) κάθε συλλογή 
πινάκων, σχεδίων, εικόνων µε κοινό θέµα: ανατοµικός | διαλεκτικός 
~ · 3. οροσειρά τής ΒΑ. Αφρικής που εκτείνεται στο Μαρόκο (Μέγας 
Ατλας) και στην Αλγερία (Ατλας τής Σαχάρας). Επίσης Άτλαντας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. "Ατλας, -αντος, όνοµα µυθικού γίγαντα, < ά- αθροιστ. + 
θ. τλο- | τλη-, από όπου και απρφ. τλή-ναι «τολµώ» (βλ. κ. τόλµη, τά-
λαντο). Το όν. τού όρους από το όν. τού µυθικού Άτλαντος, ο οποίος 
συνδεόταν µε τη Β∆. Αφρική (ιδίως µε την περιοχή τού σηµερινού Γι-
βραλτάρ). Η σηµ. «συλλογή χαρτών» ανάγεται στο 1594, οπότε εκδό-
θηκε µια τέτοια συλλογή από τον Φλαµανδό G. Mercator, έχοντας στο 
εξώφυλλο απεικόνιση τού µυθικού Άτλαντος]. 

Α.Τ.Μ. (η) Αυτόµατη Ταµειολογιστική Μηχανή· µηχανή σε τράπεζα, 
από την οποία µπορεί ο πελάτης να κάνει ανάληψη ή κατάθεση χρη-
µάτων µε τη χρήση ειδικής κάρτας. 

ατµάκατος (η) [1889] {ατµακάτ-ου | -ων, -ους} το σκάφος που κινείται 
µε ενέργεια από ατµό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. chaloupe à 
vapeur]. 

ατµάµαξα (η) [1840] {ατµαµαξών} η µηχανή που κινείται µε ατµό και 
κινεί το τρένο·  (συνεκδ.) το ίδιο το τρένο. 

ατµήλατος, -η, -ο [1876] (λόγ.) αυτός που κινείται µε ενέργεια ατµού: 
~ πλοίο | ναυτιλία ΣΥΝ. ατµοκίνητος. 
[ΕΤΥΜ. < ατµός + -ήλατος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συν-
θέσει) < ελαύνω]. 

άτµητος, -η, -ο 1. αυτός που που δεν είναι δυνατόν να τεµαχιστεί ή 
δεν έχει τεµαχιστεί ακόµη ΣΥΝ. αδιαίρετος 2. (ειδικότ.) αυτός που εί-
ναι τόσο µικρός, ώστε δεν µπορεί να διαιρεθεί, να τεµαχιστεί άλλο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + τµητός < τέµνω]. 

ατµό- κ. ατµό- κ. ατµ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν ότι κάτι σχετίζεται µε τον ατµό: ατµο-µηχανή, ατµό-πλοιο, 
ατµ-άµαξα, ατµό-λουτρο, ατµο-λέβητας. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. άτµο-ειδής), που 
προέρχεται από το αρχ. ατµός και απαντά επίσης σε µετάφρ. δάνεια 
(λ.χ. ατµο-λέβητας < αγγλ. steam-boiler)]. 

ατµοηλεκτρικός, -ή, -ό αυτός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια µε τη 
δύναµη τού ατµού: ~ σταθµός. 

ατµόιππος (ο) [1884] {ατµοΐππ-ου | -ων, -ους} µονάδα µέτρησης τής 
ισχύος των ατµοµηχανών. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
cheval-vapeur]. 

ατµοκίνητος, -η, -ο [1825] αυτός που κινείται µε ατµό: ~ σιδηρόδρο-
µος | πλοίο ΣΥΝ. ατµήλατος. 

ατµολέβητας (ο) [1858] {ατµολεβητών} ο λέβητας µέσα στον οποίο 
παράγεται ο ατµός που προορίζεται για κινητήρια ενέργεια, το κα-
ζάνι τής µηχανής. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. steam-boiler]. 

ατµόλουτρο (το) [1876] 1. το λουτρό µε υδρατµούς ή ατµούς από µε-
ταλλικά ύδατα (βλ. λ. σάουνα, χαµάµ) 2. (συνεκδ.) η εγκατάσταση 
στην οποία γίνεται ατµόλουτρο (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. steam-bath]. 

ατµοµηχανή (η) [1812] η µηχανή που κινείται µε ατµό ΣΥΝ. ατµάµα-
ξα, λοκοµοτίβα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. steam-engine]. 

ατµοπλοία (η) [1851] {χωρ. πληθ.} η συγκοινωνία που γίνεται µε 
πλοία τα οποία χρησιµοποιούν ατµό ως κινητήρια ενέργεια.   — 
ατµοπλοϊκός, -ή, -ό [1833], ατµοπλοϊκ-ά | -ώς [1896] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
ατµός + -πλοΐα < πλέω, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. steam navigation]. 

ατµόπλοιο (το) [1851] το πλοίο που κινείται µε ατµό.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλοίο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. steamship]. 

ατµοποίηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΦΥΣ. η µετα-
τροπή υγρού ή στερεού σε αέριο ΣΥΝ. εξάτµιση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. vaporisation]. 

ατµός (ο) 1. εξαερωµένη µορφή υγρών, ιδ. νερού σε κατάσταση βρα-
σµού· νερό υπό µορφήν ορατού αερίου ή αναθυµίασης: πυκνός | 
αποπνικτικός ~ ΣΥΝ. αέριο, αναθυµίαση· ΦΡ. (µτφ.-αργκό) βγάζω 
ατµούς ξεσπώ, συµπεριφέροµαι θυµωµένα και ασυγκράτητα 2. υγρο-
ποιηµένη µορφή αερίων ή αναθυµιάσεων σε σταγόνες ΣΥΝ. υδρατµός 
• ΦΡ. un' ατµόν (υπ' άτµόν) (ι) σε ετοιµότητα: ασθενοφόρα και πυ-
ροσβεστικά οχήµατα βρίσκονται ~ (ii) (ειδικότ.) σε ετοιµότητα για 
αναχώρηση: είµαι ~ για τις Βρυξέλλες. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άετµός < *άΕε-τµός < ά- προθεµ. + I.E. *we- | wen-
«πνέω, φυσώ», πβ. σανσκρ. vâtah «φυσάει», λατ. ven-tus «άνεµος», 
γαλλ. vent, ισπ. viento, αγγλ. wind, γερµ. Wind κ.ά. Οµόρρ. αρχ. άήρ 
(< *άΡερ-), αρχ. άηµι (< *awe-) «φυσώ», αΰ-ρα (< *äF-pa) κ.ά. Η φρ. 
υπ'ατµόν είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. under steam]. 

ατµοσίδερο (το) συσκευή για σιδέρωµα ρούχων που λειτουργεί µε 
ατµό. 

ατµοστρόβιλος (ο) {ατµοστροβίλ-ου | -ων, -ους} ατµοκίνητος στρό-
βιλος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. steam-turbine]. 

ατµόσφαιρα κ. (παλαιότ.) ατµόσφαιρα (η) [1728] {χωρ. πληθ.· 
ατµοσφαιρών στη σηµ. 3} 1. η αεριώδης µάζα που περιβάλλει έναν 
πλανήτη ή δορυφόρο και τής οποίας η ύπαρξη επιτρέπει την επιβίωση 
όλων των φυτικών και ζωικών οργανισµών στη Γη· οι κυριότ. πε-
ριοχές της είναι η τροπόσφαιρα, η στρατόσφαιρα, η µεσόσφαιρα, η 
θερµόσφαιρα και η εξώσφαιρα ΣΥΝ. αέρας 2. κάθε αεριώδες περί-
βληµα συγκεκριµένου γεωγραφικού χώρου: η ~ τής εξοχής 3. ΦΥΣ. µο-
νάδα µετρήσεως τής πίεσης ατµών ή αερίων (1.033 γραµµάρια βά-
ρους ή ποντ κατά τετραγωνικό εκατοστόµετρο): πίεση 10 ατµοσφαι- 
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ρών 4. το σύνολο των µετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν σε 
έναν τόπο: διαυγής | ζεστή | υγρή | καθαρή - ΣΥΝ. κλίµα 5. ο αέρας 
σε συγκεκριµένο χώρο: η ~ στο δωµάτιο ήταν αποπνικτική από τα 
πολλά τσιγάρα 6. (µτφ.) το σύνολο των συναισθηµατικών, ψυχολογι-
κών επιδράσεων σε έναν χώρο ή περιβάλλον, η κυρίαρχη διάθεση: 
στο πάρτι δεν ήξερα κανέναν, ήταν όµως τόσο εύθυµη η ~, που πέ-
ρασα θαυµάσια || εορταστική | ευχάριστη | θερµή | παγερή | υποβλη-
τική | φιλική | ηλεκτρισµένη | τεταµένη | φορτισµένη ~· ΦΡ. περιρρέ-
ουσα ατµόσφαιρα βλ.λ. — ατµοσφαιρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. atmosphaera]. 

ατµόσφαιρα ή ατµόσφαιρα; Παρά τον παροξύτονο τύπο ατµό-
σφαιρα, που πήγε προσκαίρως να παγιωθεί από επιφανείς λογίους 
(µητροπολίτης Αθηνών Μελέτιος 1728, Ευγένιος Βούλγαρις, Ανθιµος 
Γαζής, Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, Σκαρλάτος Βυζάντιος κ.ά.), ο 
προπαροξύτονος τ. ατµόσφαιρα φαίνεται ορθότερος. ∆ικαιολογεί-
ται από πολλά σύνθετα που κανονικώς αναβιβάζουν τον τόνο λό-
γω συνθέσεως: υδρόσφαιρα, ιοντόσφαιρα, φωτόσφαιρα, γεώσφαι-
ρα, καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα, λιθόσφαιρα, χειρόσφαιρα, στρα-
τόσφαιρα, χιονόσφαιρα κ.ά. 

-άτο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέτερων ουσιαστι-
κών που σηµαίνουν: 1. αξίωµα ή τρόπο διακυβέρνησης· επίσης, το 
κράτος ή τη διοικητική περιφέρεια όπου επικρατεί συγκεκριµένο κα-
θεστώς: δουκ-άτο, εµιρ-άτο, σουλταν-άτο, χαλιφ-άτο, πριγκιπ-άτο, 
προτεκτορ-άτο, αδελφ-άτο 2. παλαιό νόµισµα χωρών, το όνοµα τού 
οποίου προέρχεται από τον ηγεµόνα (που συχνά παριστάνεται ανά-
γλυφα πάνω στο νόµισµα) ή από το είδος τής ηγεµονίας που ασκού-
σε: (Κωνσταντίνος) κωνσταντιν-άτο, (δούκας) δουκ-άτο 3. γλύκυσµα ή 
ποτό: καρυδ-άτο, αµυγδαλ-άτο, κιτρ-άτο 4. (στον πληθ.) τοπωνύµιο: 
Βλαχ-άτα, ∆ιλην-άτα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. δουκ-
άτον, µεσν. δεσποτ-άτον), που προέρχεται από το παραγ. επίθηµα -
άτος (βλ.λ.)]. 

άτοκος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν αποφέρει ή δεν επιβαρύνεται µε 
τόκο: - δάνειο | δόσεις ΑΝΤ. έντοκος. — άτοκα | ατόκως επίρρ. 

ατόλη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο δακτυλιοειδής κοραλλιογενής σχηµατι-
σµός που περικλείει λιµνοθάλασσα, είναι σκεπασµένος µε πλούσια 
βλάστηση και επικοινωνεί µε το ανοικτό πέλαγος µέσω καναλιών 
απαντά κυρ. στον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό. Επίσης ατόλ (το) 
{άκλ.}. 
[UXM < γαλλ. atoll < atolu (γλώσσα Ντιβέχι, που οµιλείται στα νησιά 
Μαλδίβες) «νησί»]. 

άτολµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει ή δεν χαρακτηρίζεται από 
τόλµη, αποφασιστικότητα: η ~ και χλιαρή διαµαρτυρία δεν έφερε 
αποτέλεσµα || ~ βήµατα ΣΥΝ. δειλός, διστακτικός, µαζεµένος, φοβι-
σµένος ΑΝΤ. τολµηρός, θαρραλέος. — άτολµα | ατόλµως [µτγν.] 
επίρρ., ατολµία (η) [αρχ.]. 

ατοµικεύω ρ. µετβ. [1888] {ατοµίκευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µέ-
νος} περιορίζω (κάτι) σε συγκεκριµένο άτοµο: µην ατοµικεύεις το 
πρόβληµα· δεν αφορά µόνο σε αυτόν, είναι ευρύτερο ΣΥΝ. προσωπο-
ποιώ. — ατοµίκευση (η) [1859]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξατοµικεύω. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. individualiser]. 

ατοµικεύω - εξατοµικεύω. Το ατοµικεύω σηµαίνει ό,τι και το προ-
σωποποιώ, δηλ. αφαιρετικά και από ένα ευρύτερο σύνολο (οµάδα) 
περιορίζω και επικεντρώνω την προσοχή ή τον λόγο σε ένα, συ-
γκεκριµένο ή µεµονωµένο άτοµο (∆εν χρειάζεται να ατοµικεύσου-
µε το θέµα στον συγκεκριµένο υποψήφιο). Το εξατοµικεύω σηµαί-
νει ότι δρω, ενεργώ, λαµβάνω υπ' όψιν, αναφέροµαι σε άτοµα και 
όχι στο σύλΌλο (εξατοµικευµένη διδασκαλία)' όχι σε ένα ή συγκε-
κριµένο άτοµο, αλλά «κατ' άτοµον», στον καθένα χωριστά (Οι ευ-
θύνες πρέπει να εξατοµικευθούν ανάλογα µε κάθε περίπτωση· δεν 
µπορούν να θεωρηθούν όλοι συλλογικά υπεύθυνοι). Από πλευράς 
παραγωγής και τα δύο ανάγονται στο επίθ. ατοµικός. Για τη γενι-
κότερη σηµ. τής εκ- | εξ- σε σύνθετα από -ικός, πβ. λαϊκός - εκλαϊ-
κεύω - εκλαΐκευση, ειδικός - εξειδικεύω - εξειδίκευση, ιδανικός - 
εξιδανικεύω - εξιδανίκευση κ.τ.ό. 

ατοµικισµός (ο) [1871] {χωρ. πληθ.} 1. η θεωρία και η στάση ζωής 
που προβάλλει την αξία τού ατόµου έναντι τού κοινωνικού συνόλου 
ΣΥΝ. ατοµοκρατία, ιντιβιντουαλισµός 2. (ειδικότ.) κοινωνική θεωρία 
που υποστηρίζει την πολιτική και οικονοµική ανεξαρτησία τού ατό-
µου και δίνει έµφαση στην ατοµική πρωτοβουλία και δράση 3. η 
υπερβολική και αποκλειστική ενασχόληση µε τον εαυτό µας: εγωπα-
θής | υπερβολικός | αχαλίνωτος ~ ΣΥΝ. εγωισµός, ατοµισµός, φιλοτο-
µαρισµός ΑΝΤ. αλτρουισµός. — ατοµικιστής (ο), ατοµικίστρια (η), 
ατοµικιστικός, -ή, -ό, ατοµικιστικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άτοµο. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. individualisme]. 

ατοµικός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον άνθρωπο ως 
ιδιαίτερη οντότητα κατ' αντιδιαστολή προς την οµάδα: ~ ασφάλιση | 
διαφορές | δικαιώµατα | έκθεση ζωγραφικής | χαρακτηριστικά | ψυ-
χολογία | συνείδηση | παιχνίδι | προσπάθεια | δηµιουργία | συµφέρον 
ΣΥΝ. προσωπικός ΑΝΤ. οµαδικός, συλλογικός 2. (ειδικότ.) αυτός που 

ανήκει σε συγκεκριµένο άτοµο: ~ βιβλιάριο | διαβατήριο | εισόδηµα | 
ιδιοκτησία | φάκελος ΣΥΝ. ιδιωτικός ΑΝΤ. οµαδικός, συλλογικός 3. 
(για τον προσδιορισµό µεγέθους, ποσότητας) αυτός που αναλογεί σε 
ένα άτοµο, µικρός: ~ µερίδα | συσκευασία · 4. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. αυτός που 
σχετίζεται µε το άτοµο, την ελάχιστη ποσότητα ύλης που διατηρεί 
τις µικροσκοπικές ιδιότητες τού χηµικού της στοιχείου: ~ φυσική 5. 
(α) ατοµική θεωρία η επιστηµονική θεωρία για τη φύση τής ύλης, 
που επισηµαίνει ότι αυτή αποτελείται από άτοµα (β) ατοµικός αριθ-
µός ο αριθµός των πρωτονίων ενός ατόµου ή των ηλεκτρονίων τού 
ουδετέρου ατόµου, που είναι χαρακτηριστικός για κάθε χηµικό στοι-
χείο (γ) µονάδα ατοµικής µάζας µονάδα µετρήσεως µάζας ατόµων, η 
οποία ισούται µε το 1/12 τής µάζας τού ισοτόπου τού άνθρακα-12 (δ) 
ατοµικό βάρος | ατοµική µάζα η µέση µάζα των ισοτόπων ενός χηµι-
κού στοιχείου µετρηµένη σε µονάδες ατοµικής µάζας (ε) ατοµική 
ενέργεια η πυρηνική ενέργεια (βλ. λ. πυρηνικός) 6. αυτός που σχετί-
ζεται µε την ατοµική ενέργεια: ~ αντιδραστήρας | υποβρύχιο | σταθ-
µός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- ορθότ. πυρηνικός 7. (όπλο) η 
ισχύς τού οποίου προέρχεται από τη σχάση ή τη σύντηξη τού πυρή-
να των ατόµων ορισµένων στοιχείων: ~ βόµβα. — ατοµικ-ά | -ώς 
[1824] επίρρ. (σηµ. 1-3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξατοµικεύω. [ETYM. H σηµ. 
«αυτός που αναφέρεται στο άτοµο» αποδίδει το γαλλ. personnel (βλ. κ. 
προσωπικός), ενώ η σηµ. που σχετίζεται µε την ατοµική ενέργεια είναι 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. atomic]. 

ατοµικότητα (η) [1818] {ατοµικοτήτων} 1. η ιδιαιτερότητα ή η αυτο-
τέλεια κάθε ανθρώπου ως προσώπου 2. ΦΙΛΟΣ, (α) η ιδιότητα ή το σύ-
νολο των ιδιοτήτων µιας οντότητας, ενός ατόµου, που το αντιδια-
στέλλουν προς τα άλλα άτοµα τού ίδιου είδους ή προς το σύνολο γε-
νικά (β) η ιδιότητα µιας «ενικής» έννοιας που βρίσκεται στο τέλος 
µιας σειράς γενών και ειδών και δεν επιδέχεται διαίρεση 3. ΧΗΜ. Ο 
αριθµός των ατόµων που συνιστούν το µόριο χηµικού στοιχείου. 
[ΕΤΥΜ Οι σηµ. 1, 2 αποτελούν µετάφρ. δάνειο από γαλλ. individualité, 
ενώ η σηµ. 3 είναι ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. atomicity]. 

ατοµισµός (ο) [1818] ο ατοµικισµός (βλ.λ.). — ατοµιστής (ο) [1842], 
ατοµίστρια (η), ατοµιστικός, -ή, -ό [1867], ατοµιστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. άτοµο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. individualisme], 

άτοµο (το) {ατόµ-ου | -ων} 1. υποθετική απειροελάχιστη ποσότητα 
ύλης, που δεν επιδέχεται περαιτέρω κατάτµηση ΣΥΝ. στοιχείο, µόριο 
2. ΧΗΜ. το ελάχιστο σωµατίδιο ύλης χηµικού στοιχείου, που διατηρεί 
τις µικροσκοπικές ιδιότητες τού στοιχείου, αποτελείται από διαρκώς 
κινούµενα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια και απαντά ελεύθερο 
ή ενωµένο µε άλλα άτοµα: διάσπαση τού - (πυρηνική σχάση, βλ. λ. 
σχάση) 3. ΒΙΟΛ. κάθε απλός ή µεµονωµένος οργανισµός που µπορεί 
να αποτελεί ύπαρξη, σε αντιδιαστολή προς την αποικία, τον πληθυ-
σµό, το είδος 4. ο κάθε άνθρωπος χωριστά ΣΥΝ. πρόσωπο 5. ο άνθρω-
πος ως πρόσωπο, ως οντότητα ξεχωριστή από τους υπόλοιπους αν-
θρώπους: εγγυώµαι προσωπικώς για το άτοµο του || άγνωστο | γελοίο 
| καλλιεργηµένο | κοινωνικό | νεαρό | ύποπτο | ώριµο ~ ΣΥΝ. άνθρωπος, 
πρόσωπο ANT. σύνολο, οµάδα 6. (αργκό νέων) άνθρωπος: τι λέει, ρε, 
το ~; είναι καλά; || έχει µπλέξει µε ένα - που είναι φευγάτο || το ~ δεν 
είναι στα καλά του. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άτοµον, ουδ. τού επιθ. ατοµος «άτµητος» < ά- στερητ. + 
-τόµος < τοµή < τέµνω. Η σηµ. «πρόσωπο» απαντά από το 1804 ως 
απόδ. των γαλλ. individu (κατά λέξη «α-διαίρετος»), personne]. 

άτοµο, ατοµικισµός - ατοµισµός, ατοµικιστής - ατοµιστής. Στην 
προσπάθεια να αποδοθούν στα Ελληνικά οι έννοιες individu | 
personne και individualisme, individualiste, πλάστηκαν από τους 
λογίους τού 18ου και 19ου αι. αρκετές λέξεις: άτοµο, ως αναβίωση 
ή ενεργοποίηση τού αρχ. άτοµον, ουδ. τού επιθ. ατοµος «ο µη 
τµητός, αυτός που δεν επιδέχεται περαιτέρω κατάτµηση»· αυτού 
µετάφραση είναι το λατ. Individuum «το αδιαίρετο, το άτµητο», 
από το οποίο το γαλλ. individu, που αποδόθηκε µε το αρχ. ελλην. 
άτοµο (πατριαρχικά έγγραφα 1804), από όπου προέρχεται. Για την 
απόδοση τού individualisme πλάστηκε από το άτοµο ο ατοµισµός 
(πρωτοαπαντά στον Κωνσταντίνο Κούµα, 1818) και αργότερα από 
το ατοµικός ο όρος ατοµικισµός (Ι.Ν. Βαλέτας, 1871). Πάλι από το 
άτοµο πλάστηκε ο ατοµιστής (Χριστόδουλος Ακαρνάν, 1786) για το 
individualiste και σε νεότερους χρόνους το ατοµικιστής από το 
ατοµικός. Μεταξύ τους τα ζεύγη ατοµισµός - ατοµικισµός και ατο-
µιστής - ατοµικιστής δεν διαφέρουν σηµασιολογικώς. 

ατοµοκίνητος, -η, -ο αυτός που κινείται, που λειτουργεί µε ατοµική 
ενέργεια: ~ εργοστάσιο. 

ατοµοκρατία (η) {χωρ. πληθ.) ο ατοµικισµός (βλ.λ., σηµ. 1, 2).  — 
ατοµοκρατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. individualisme]. 

ατονία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη έντασης και ζωντάνιας, η 
εξασθένηση των δυνάµεων: τον τελευταίο καιρό αισθάνοµαι ~· µάλ-
λον χρειάζοµαι ξεκούραση ΣΥΝ. αδυναµία ΑΝΤ. ευεξία, δύναµη 2. 
ΙΑΤΡ. η εξασθένηση τού κανονικού τόνου (βαθµού ελαστικότητας) 
ιστού ή µυώδους οργάνου. 

ατονικός, -ή, -ό [1847] 1. αυτός που σχετίζεται µε την έλλειψη ή τη 
µείωση τής δύναµης: ~ κατάσταση · 2. αυτός που σχετίζεται µε το 

 

α- | αν- στερητικό 
α-τόκιστος, -η, -ο α-
τοποθέτητος, -η, -α-
τόρνευτος, -η, -ο 
α-τορπίλιστος, -η, -e 

α-τουφέκιοτος, -η, -ο -
-τραγουδιστός, -η, -ο 
α-τρακάριστος, -η, -ο 
α-τρατάριστος, -η, -ο 

α-τραυµάτιοτος, -η, -ο 
α-τρικύµιστος, -η, -ο 
ά-τριφτος, -η, -ο 
ά-τριχος, -η, -ο 

α-τροµοκράτητος, -η, -ο 
α-τροποποίητος, -η, -ο 
α-τροφοδότητος, -η, -ο 
α-τρόχιστος. -η, -ο 

α-τρυγητος, -η, -ο 
α-τρύπητος, -η, -Ο 
α-τρύπωτος, -η, -ο 
α-τσάκιστος, -η, -ο 



ατόνιστος 311 άτσα 
 

σύστηµα γραφής κατά το οποίο οι λέξεις δεν τονίζονται: οι αρχαίοι 
Έλληνες χρησιµοποιούσαν µεγαλογράµµατη ~ γραφή ANT. πολυτονι-
κό, µονοτονικό · 3. ΜΟΥΣ. στονική µουσική η µουσική που δεν στη-
ρίζεται στους κλασικούς κανόνες τονικότητας· ειδικότ. η µουσική 
που χρησιµοποιεί ελεύθερα και τους δώδεκα φθόγγους τής χρωµατι-
κής κλίµακας. — ατονικότητα (η) (σηµ. 3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. atonal]. 

ατόνιστος, -η, -ο 1. αυτός που γράφεται χωρίς τόνο: ο µαθητής άφησε 
ατόνιστες όλες τις λέξεις τού κειµένου ΣΥΝ. άτονος ANT. τονισµένος, 
τονιζόµενος · 2. (σπάν.) αυτός που δεν έχει µελοποιηθεί. — ατό-νΐΌτα 
επίρρ. 

άτονος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που του λείπει η ζωντάνια, η θέρµη: ~ 
χρώµα | φωνή | βλέµµα | χαµόγελο || ~ ύφος | διαµαρτυρία || ~ αγορά 
(που δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη κίνηση συναλλαγών) ΣΥΝ. αδύναµος, 
ασθενικός ANT. έντονος, ζωντανός · 2. αυτός που δεν παίρνει γραµ-
µατικό τόνο: ~ συλλαβή | λέξη ΣΥΝ. ατόνιστος ΑΝΤ. τονισµένος. — 
άτονα | ατόνως [µτγν.] επίρρ. 

ατονώ ρ. αµετβ. {ατονείς... | ατόνη-σα, -µένος} 1. χάνω ένταση, δύνα-
µη: σύντοµα ατόνησε το ενδιαφέρον τού κοινού || ατονεί η συζήτηση | 
η επίδραση | η µνήµη ΣΥΝ. εξασθενώ, αδυνατίζω ΑΝΤ. εντείνοµαι 2. 
(για νόµους) ισχύω µόνο τυπικά, µένω στην πράξη ανεφάρµοστος: ο 
νόµος για τις ελληνόγλωσσες επιγραφές στα καταστήµατα έχει ου-
σιαστικά ατονήσει ΑΝΤ. ισχύω. — ατόνηση (η) [1891]. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ατονώ (-έω) < άτονος]. 

ατόπηµα (το) {ατοπήµ-ατος | -ατα, -άτων) η ακατάλληλη για τις πε-
ριστάσεις ενέργεια ή πράξη: υπέπεσε σε σοβαρά ατοπήµατα κατά τον 
χειρισµό τής υποθέσεως ΣΥΝ. σφάλµα, παρεκτροπή, απρέπεια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άτοπος]. 

άτοπος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι αντίθετος προς τη λογική: ~ 
πράξη | συµπεριφορά | ενέργεια ΣΥΝ. παράλογος, ασυνάρτητος ANT. 
λογικός 2. ΦΙΛΟΣ, απαγωγή σε άτοπο | (λόγ.) εις άτοπον απαγωγή 
(εις άτοπον απαγωγή, λατ. deductio ad absurdum) (α) λογική µέθοδος 
µε την οποία αποδεικνύουµε ότι µια πρόταση είναι ψευδής, ξεκινώ-
ντας από τη συγκεκριµένη πρόταση και καταλήγοντας µε λογικούς 
συλλογισµούς σε πρόταση που γνωρίζουµε ότι είναι ψευδής (β) λο-
γική µέθοδος µε την οποία βεβαιώνεται εµµέσως η αλήθεια µιας πρό-
τασης µε τον αποκλεισµό µιας απο τις συνέπειες που προκύπτουν 
από αντιφατική πρόταση 3. αυτός που δεν αρµόζει σε συγκεκριµένη 
περίσταση: ~ πράξη | συµπεριφορά ΣΥΝ. ανάρµοστος, αταίριαστος. 
— άτοπα | ατόπως [αρχ.] επίρρ., ατοπία (η) [αρχ.]. 

ατός, -ή, -ό αντων. οριστ. (λογοτ.-λαϊκ. + προσ. αντων. µου, σου, του...) 
µόνος µου, εγώ ο ίδιος: ~ µου κατάφερα να ξεπεράσω κάθε εµπόδιο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τις πλάγιες πτώσεις τής αυτοπαθούς αντωνυµίας: 
αιτ. άτόν < µτγν. έατόν (µε σίγηση τού ατόνου αρχικού φωνήεντος) < 
αρχ. εαυτόν (βλ. κ. εαυτός)]. 

-άτος, -άτη, -άτο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων 
που σηµαίνουν: 1. υλικό από το οποίο παρασκευάστηκε έδεσµα ή το 
οποίο αποτελεί βασικό συστατικό του: κρασ-άτος, ξιδ-άτος, ριγαν-
άτος 2. ιδιότητα: καλοσυν-άτος, µυρωδ-άτος, µεσ-άτος, λουλουδ-άτος, 
σικ-άτος 3. συντελεσµένο γεγονός, ολοκλήρωση: γεµ-άτος, χορτ-άτος, 
φευγ-άτος 4. τρόπο: τρεχ-άτος, ποδαρ-άτος 5. κατάληξη οικογενεια-
κών ονοµάτων, συνήθ. από την Κεφαλονιά: Μαρκαντων-άτος, Λα-
σκαρ-άτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταγωγή. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που εµφανίζεται 
αρχικώς σε λατινογενείς λ. (λ.χ. µτγν. βαρβ-άτος < λατ. barb-atus), σύ-
ντοµα δε επεκτάθηκε και σε λ. µε ελλην. θέµα (λ.χ. µεσν. γεµ-άτος, 
καλοσυν-άτος κ.ά.(]. 

ατού (το) {άκλ.} ελλην. πλεονέκτηµα 1. το χαρτί τής τράπουλας που 
κερδίζει όλα τα άλλα, το ισχυρότερο χαρτί: ~ σ'αυτή την παρτίδα εί-
ναι τα σπαθιά 2. (µτφ.) ό,τι µπορεί να χρησιµοποιήσει κανείς για να 
υπερισχύσει: ~ τής οµάδας είναι η ισχυρή της άµυνα || το κύριο ~ τού 
υποψηφίου είναι ότι είναι νέος και επαγγελµατικά επιτυχηµένος ΣΥΝ. 
πλεονέκτηµα, προσόν, αβαντάζ ANT. µειονέκτηµα, ντεζαβαντάζ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. atout < à tout «σε όλα»]. 

ατόφυος, -α, -ο (σχολ. ορθ. ατόφιος) 1. αυτός που αποτελεί ενιαίο 
σύνολο, µε οµοιογένεια και συνοχή, από το οποίο δεν λείπει κάτι: ένα 
καρβέλι ~ || παρέλαβε - το στράτευµα µε ακµαίο ηθικό, αλλά δεν 
µπόρεσε να το αξιοποιήσει στρατηγικά ΣΥΝ. ακέραιος 2. αυτός που 
δεν έχει παραποιηθεί, νοθευτεί: - χρυσάφι ΣΥΝ. καθαρός, γνήσιος, 
ανόθευτος ΑΝΤ. νοθευµένος. [ΕΤΥΜ < µεσν. αΰτόφυος < αρχ. 
αυτοφυής]. 

ατόφυος ή ατόφιος; Η ετυµολ. προέλευση τής λ. (από το αρχ. 
αύτο-φυής µέσω τού µεταπλασµένου κατά τα επίθ. σε -ος µεσν. 
αύτόφυος) δικαιολογεί τη γραφή ατόφυος µε -υ- και όχι ατόφιος 
µε -ι- κατά τα επίθ. σε -ιος (ψόφ-ιος, κούφ-ιος, ίσ-ιος κ.ά.). 

άτρακτος (η) {ατράκτ-ου | -ων, -ους} 1. (λόγ.) το αδράχτι (βλ.λ.) 2. 
µεταλλικός µακρόστενος άξονας περιστροφής µηχανηµάτων · 3. το 
κύριο µέρος αεροπλάνου · 4. ΓΕΩΜ. τµήµα επιφανείας σφαίρας που 
περιλαµβάνεται µεταξύ δύο µέγιστων ηµικυκλίων µε κοινή διάµετρο 
5. ΑΣΤΡΟΝ. ωριαία άτρακτος καθεµιά από τις 24 νοητές ατράκτους 
πλάτους 15° (= 1 h) (σηµ. 4) στις οποίες χωρίζεται η γήινη επιφάνεια, 
τής οποίας όλα τα σηµεία έχουν συµβατικά την ίδια ώρα β. ΒΙΟΛ. (α) 
παροδικός κυτταροπλασµατικός σχηµατισµός, που εµφανίζεται κατά 
τη διαίρεση τού πυρήνα και διευκολύνει την ισοµερή κατανοµή των 
χρωµοσωµάτων στους θυγατρικούς πυρήνες (β) νευροµυϊκή άτρα-
κτος αισθητήριο των σκελετικών µυών, που οι υποδοχείς του ερεθί-
ζονται από το παθητικό τέντωµα τού µυός.   — (υποκ.) ατρακτίδιο 

(το), ατρακτοειδής, -ής, -ές [µτγν]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + trkw (συνεσταλµ. βαθµ.) < I.E. *ter-ekw 

«στρίβω», πβ. σανσκρ. tarkuh «αδράχτι», λατ. torqueo «στρίβω», γαλλ. 
tordre, ισπ. torcer, αγγλ. dis-tort, γερµ. drechseln «τορνεύω» κ.ά. Η λ. 
απαντά αρχικώς στο αρσενικό γένος µε τη σηµ. «αδράχτι», ενώ αρ-
γότερα κατέληξε να προσδιορίζει τον κεντρικό ιστό τού πλοίου]. 
ατράνταχτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να τρανταχτεί 
ΣΥΝ. αδόνητος, άσειστος 2. (µτφ.) αυτός που δεν είναι δυνατόν να 
αµφισβητηθεί, να ανατραπεί' ακλόνητος: ~ άλλοθι | επιχείρηµα | ατού 
| πειστήριο | απόδειξη | πίστη ΑΝΤ. σαθρός, ασταθής. — ατράνταχτα 
επίρρ. ατραξιόν (η) (άκλ.) ελλην. πόλος έλξεως 1. οτιδήποτε ελκύει το 
ενδιαφέρον: οι καινούργιες ~ τής µόδας- (ειδικότ.) ο καλλιτέχνης ή το 
νούµερο που σηµειώνει τη µεγαλύτερη επιτυχία σε µουσική, θεατρική 
παράσταση ή τηλεοπτικό πρόγραµµα: το νούµερο τού σχοινοβάτη 
ήταν η µεγάλη - τού τσίρκου 2. (µτφ.) για κατάσταση που προκαλεί 
έκπληξη, γέλιο, σύγχυση: η σηµερινή συνεδρία τής Σχολής ήταν µια 
πρώτης τάξεως ~! 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. attraction «έλξη» < λατ. attractio < ad + trahere «τραβώ, 
έλκω»]. ατραπός (η) (λόγ.) 1. δύσβατο µονοπάτι, πέρασµα 2. (µτφ.) ο 
δρόµος, η πορεία που ακολουθεί κανείς στον ιδιωτικό ή δηµόσιο βίο: 
κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους πως οδεύουν σε 
επικίνδυνες και σκοτεινές ~ || συνέστησε προσοχή στις ολισθηρές ~ τής 
ταραγµένης σκέψης ΣΥΝ. πορεία, κατεύθυνση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- αθροιστ. + I.E. *trep- «περπατώ µε µικρά βήµατα, 
τρέµω», πβ. σανσκρ. trprâh «ανήσυχος», λατ. trepidus «παλλόµενος, 
έντροµος», ισπ. trèpido «φοβισµένος» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. τραπώ «πα-
τώ»]. Ατρείδες (οι) {Ατρειδών} ΜΥΘΟΛ. γυιοι τού Ατρέα, ο 
Αγαµέµνονας και ο Μενέλαος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Άτρεϊδαι (ενικός: Άτρείδης) < Άτρεύς (µε επίθηµα -
ίδης)]. Ατρεΰς (ο) {Ατρέ-ως, -α} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Πέλοπα και τής 
Ιπποδάµειας, αδελφός τού Θυέστη, βασιλιάς των Μυκηνών παιδιά του 
ο Αγαµέµνων και ο Μενέλαος. Επίσης Ατρέας. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. 
< *Ά-τρε-εΕς < α- στερητ. + θ. τρε- τού ρ. τρέω «φοβούµαι, τρέµω, 
τρέποµαι σε φυγή» (οµόρρ. των τρέµω, τρόµος), οπότε το όν. θα είχε 
τη σηµ. «ατρόµητος, άφοβος»]. ατρησία (η) [1842] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η 
(συνήθ. εκ γενετής) απουσία ή απόφραξη φυσιολογικής διόδου ή 
κοιλότητας τού σώµατος: ~ πρωκτού | οισοφάγου | χοληφόρων οδών | 
πνευµόνων | αορτικού τόξου | καρδιακής βαλβίδας | νεφρών. 
[ΙΙΧΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < άτρητος (βλ. λ. διάτρητος), < γαλλ. 
atrésie]. άτρητος, -η, -ο αυτός που δεν έχει τρύπα, δεν έχει τρυπηθεί. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + τρητός «τρυπηµένος», για το οποίο βλ. λ. 
διά-τρητος]. ατρόµητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν αισθάνεται 
τρόµο, που έχει γενναίο φρόνηµα: ~ µαχητής ΣΥΝ. άφοβος, άτροµος.  
— ατρόµητα | ατροµήτως [µτγν.] επίρρ. άτροµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός 
που δεν αισθάνεται τρόµο, ατρόµητος. ατροπίνη (η) [1867] 
{ατροπινών} ΦΑΡΜ. κρυσταλλική ουσία που χρησιµοποιείται στην 
ιατρική για τη διαστολή τής κόρης τού µατιού, καθώς και ως 
σπασµολυτικό. 
[ETYM. Αντιδάν., < γαλλ. atropine < νεολατ. atropa (όνοµα φυτού) < 
αρχ. "Ατροπος, µία από τις τρεις Μοίρες τής µυθολογίας (εκείνη που 
έκοβε το νήµα τής ζωής)]. ατροφία (η) {ατροφιών} 1. ΙΑΤΡ. η 
φυσιολογική ή παθολογική συρρίκνωση κυττάρου, οργάνου, ιστού ή 
µέλους τού σώµατος: η έλλειψη άσκησης και η ακινησία προκάλεσαν ~ 
των µυών || φυσιολογική | εκτεταµένη | γενικευµένη | γεροντική ~||~ 
των µυών | τού ήπατος | των οστών | τού νευρικού ιστού | τού 
λιπώδους ιστού | τού δέρµατος | τού οπτικού νεύρου | των αδένων ΑΝΤ. 
υπερτροφία 2. (µτφ.) η ελλιπής ή υποτυπώδης ανάπτυξη και 
λειτουργία: «η ~ τού κοινωνικού κράτους αντιστοιχεί στην υπερτροφία 
τού ποινικού κράτους» (εφηµ.) ΑΝΤ. υπερτροφία. 
[ΕΤΥΜ; αρχ., αρχική σηµ. «έλλειψη τροφής», < ά- στερητ. + τροφή. o 
ιατρικός όρ. ήδη αρχ.]. ατροφικός, -ή, -ό [1897] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε την ατροφία: ~ συµπτώµατα | µέλος | µυς ΑΝΤ. 
υπερτροφικός 2. (µτφ.) αυτός που δίνει την εντύπωση ανθρώπου που 
δεν τρέφεται καλά· καχεκτικός, κοκ-καλιάρης ΣΥΝ. υποσιτισµένος 
ΑΝΤ εύρωστος 3. (µτφ.) αυτός που έχει υποτυπώδη ανάπτυξη, που δεν 
λειτουργεί πλήρως, αλλά µε ελλείψεις και προβλήµατα: ο ~ ιδιωτικός 
τοµέας ΣΥΝ. υποτυπώδης, ανίσχυρος, ανεπαρκής ΑΝΤ. υπερτροφικός. 
— ατροφικ-ά | -ώς επίρρ. ατροφώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ατροφείς... | 
ατρόφησα} παθαίνω ατροφία, δεν αναπτύσσοµαι ή συρρικνώνοµαι: οι 
µύες που δεν ασκούνται ατροφούν. άτρωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν 
έχει ή δεν είναι δυνατόν να πληγωθεί ή να τραυµατιστεί: ο πολεµιστής 
βγήκε ~ από τα βέλη τού εχθρού ΣΥΝ. απλήγωτος, αλάβωτος, σώος 2. 
(µτφ.) αυτός που δεν µπορεί να πληγεί, να θιγεί, που διατηρείται 
αµετάβλητος και ακέραιος (υλικά και ηθικά): παρ'όλες τις 
ενορχηστρωµένες επιθέσεις των αντιπάλων του, έλαµψε τελικά η 
αλήθεια και παρέµεινε ~ ΣΥΝ. απρόσβλητος ΑΝΤ. τρωτός, 
ευπρόσβλητος. — άτρωτα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + τρωτός 
< τι-τρώ-σκω «τραυµατίζω, πληγώνω», βλ. κ. τρωτός]. άτσα επιφών. 
(λαϊκ.) για την έκφραση ευχάριστης έκπληξης ή επιδοκιµασίας για 
κάτι: ~! Ωραίο παλτό! Πόσο το πήρες; 
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[ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. ατσαλάκωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει 
τσαλακωθεί: ~ ρούχο | χαρτί ΣΥΝ. αζάρωτος, ατσάκιστος, κολαριστός, 
(λαϊκ.) στην τρίχα | πένα | στο καντίνι 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει 
υποστεί καµία φθορά, ταλαιπωρία ή µείωση: τα καταφέρνει πάντα και 
βγαίνει ~ από τα χειρότερα µπερδέµατα και παρεξηγήσεις ΣΥΝ. 
αστραπατσάριστος 3. (µτφ.) σοβαρός και ευθυτενής: οι παλιοί 
καθηγητές έµπαιναν στην τάξη στητοί και ~ ΣΥΝ. κορδωµένος. — 
ατσαλάκωτα επίρρ. 
ατσαλένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που είναι φτειαγµένος από ατσάλι: για 

ασφάλεια έβαλαν βαριές - πόρτες ΣΥΝ. χαλύβδινος 2. (µτφ.) αυτός 
που είναι σκληρός και ανθεκτικός σαν το ατσάλι: ~ µπράτσα | νεύρα 
| θέληση | πυγµή | δύναµη. Επίσης ατσάλινος, -η, -ο. 

ατσάλι (το) {ατσαλιού} 1. κάθε µορφή καθαρού σιδήρου, που περιέχει 
ποσότητα άνθρακα (µερικές φορές και άλλα µέταλλα) και χρησιµο-
ποιείται, επειδή είναι σκληρότερο και ανθεκτικότερο, σε κατασκευές 
οικοδοµών, µαχαιριών, λεπίδων, µηχανών: ανοξείδωτο ~ || «Πώς δενό-
τανε τ'~» (τίτλος µυθιστορήµατος τού ΝΑ. Οστρόφσκι)- ΦΡ. (µτφ.-εκ-
φραστ.) θα φάει η µύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι θα γίνει σφο-
δρή σύγκρουση, δεν θα µείνει τίποτε όρθιο 2. (συνεκδ.-λογοτ.) οτιδή-
ποτε κατασκευάζεται από το συγκεκριµένο υλικό και ειδικότ. ο πο-
λεµικός εξοπλισµός 3. (µτφ.) αυτός που είναι πολύ σκληρός, όπως το 
ατσάλι, ή που δεν λυγίζει µπροστά στον πόνο ή στη δυσκολία: έχει 
γροθιά ~ || θέληση από ~ ΣΥΝ. πέτρα, σίδερο. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < βεν. azzai < µτγν. λατ. aciarium (ενν. ferrum) «αιχµηρός 
σίδηρος» < λατ. acies «αιχµή»]. 

ατσάλια (η) [µεσν.] 1. η ακαταστασία, η τσαπατσουλιά 2. (συνεκδ.) 
αδέξια και άχαρη πράξη. 

ατσάλινα (η) {δύσχρ. ατσάλινων} 1. είδος πεπλατυσµένου, λεπτού 
σύρµατος που χρησιµοποιούν οι ηλεκτρολόγοι για να περάσουν κα-
λώδια µέσα σε σωλήνες · 2. λεπτή, εύκαµπτη σπάτουλα που χρησι-
µοποιούν κυρ. οι ελαιοχρωµατιστές. [ΕΤΥΜ < ατσάλι + παραγ. 
επίθηµα -ίνα]. 

ατσάλινος, -η, -ο → ατσαλένιος 
άτσαλος, -η, -ο 1. αυτός που στερείται επιδεξιότητας ή χάρης: ~ και 

απρόσεκτη κίνηση ΣΥΝ. αδέξιος, άγαρµπος 2. (ειδικότ.) αυτός που 
στερείται τάξεως και οργανώσεως: γράφει µε - τρόπο και δεν βγάζεις 
άκρη ΣΥΝ. ακατάστατος, τσαπατσούλης, πρόχειρος, ανοργάνωτος 
ANT. µεθοδικός, συστηµατικός, νοικοκυρεµένος, τακτοποιηµένος. — 
άτσαλα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρχ. άτάσθαλος (µε ανοµοιωτική 
αποβολή τού -τ- και τροπή -σθ- > -στ-, οπότε *άσταλος > άτσαλος)]. 

ατσαλοσύνη (η) η ιδιότητα τού άτσαλου: η ~ του δεν περιγράφεται! 
ΣΥΝ. τσαπατσουλιά. 

ατσαλώνω ρ. µετβ. {ατσάλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. επενδύω το σύνολο 
ή τµήµα (επιφανείας) µε ατσάλι: ο σιδηρουργός είχε ατσαλώσει όλα 
του τα εργαλεία ΣΥΝ. χαλυβ(δ)ώνω 2. (µτφ.-λογοτ.) ενισχύω, προσδίδω 
(σε κάτι) εξαιρετική αντοχή και δύναµη: οι αναποδιές τής ζωής 
ατσάλωσαν τα νεύρα και τη θέληση του ΣΥΝ. ενδυναµώνω, ενισχύω, 
θωρακίζω, τονώνω, σκληραίνω. — ατσάλωση (η), ατσάλωµα (το). 

ατσελεράντο κ. αξελεράντο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. οδηγία βαθµιαίας 
επιτάχυνσης τής ρυθµικής αγωγής, αύξησης τής ταχύτητας κατά την 
εκτέλεση µουσικού κοµµατιού ΑΝΤ. ριταρντάντο, ραλεντάντο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. accelerando < accelerare «επιταχύνω» < λατ. accelerare 
< ad + celer, -eris «ταχύς»]. 

ατσιγαρία (η) (λαϊκ.) το να µην έχει κάποιος τσιγάρο να καπνίσει ή 
το να µην έχει καπνίσει για καιρό' συνήθ. στη ΦΡ. έχω ατσιναρίες 

ατσίγαρος, -η, -ο (αργκό) (συνήθ. ως ουσ.) αυτός που δεν έχει τσι-
γάρο να καπνίσει. 

Ατσιγγάνος, Ατσίγγανος (ο) → Τσιγγάνος 
ατσίδα (η) 1. (διαλεκτ.) το κουνάβι, η νυφίτσα (βλ.λ.) · 2. (µτφ.) (α) 

αυτός που είναι πολύ έξυπνος, που έχει οξεία αντίληψη: είναι -, τί-
ποτα δεν του ξεφεύγει ΣΥΝ. σπίρτο, ξ(ο)υράφι, αλεπού, πανούργος, τε-
τραπέρατος (β) αυτός που είναι εξαιρετικά επιδέξιος, καταφερτζής, 
καπάτσος: για τέτοια δουλειά χρειάζονται οι ~ τής επιχείρησης να τα 
βγάλουν πέρα! ΣΥΝ. σαΐνι, τσακάλι, µάρκα. Επίσης ατσίδας (ο) (σηµ. 
2). — ατσιδοσύνη (η) (σηµ. 2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 1ETVM. µεσν. < 
αρχ. ίκτίδα, αιτ. ενικού τού ουσ. ϊκτίς (βλ.λ.) «νυφίτσα, κουνάβι»]. 

ατσούµπαλος, -η, -ο (για πρόσ.) (κ. ως ουσ.) αδέξιος ή ατηµέλητος, 
απεριποίητος. — ατσούµπαλα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < α- προθεµ. + αρχ. σιπαλός «άσχηµος, κα-
κοφτειαγµένος» (µε τσιτακισµό, πβ. τσίµπλα < σιπλή)]. 

Αττάλεια (η) (τουρκ. Antalya) ιστορική πόλη τής Ν∆. Μ. Ασίας. 
[ΕΤΥΜ µτγν. τοπωνύµιο, που οφείλεται στον βασιλιά τής Περγάµου 
"Ατταλο Β' (2ος αι. π.Χ.), ο οποίος ίδρυσε την πόλη], 

Άτταλος (ο) {-ου κ. -άλου} 1. όνοµα βασιλέων τής Περγάµου· ο Αττα-
λος Β' ο Φιλάδελφος (220-138 π.Χ.) ίδρυσε Στοά στην Αγορά τής αρ-
χαίας Αθήνας, η οποία φέρει το όνοµα του (Στοά τού Αττάλου) 2. 
όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., πιθ. < αρχ. Άττις | "Ατυς | "Αττης (φρυγικός θεός) 
+ παραγ. επίθηµα -αλός]. 

αττικάρχης (ο) [1895] {αττικαρχών} ο διοικητής των αστυνοµικών δι-
ευθύνσεων Αττικής. 

Αττική (η) χερσόνησος και νοµός τής ΝΑ. Στερεάς Ελλάδας µε πρω-
τεύουσα την Αθήνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Έλληνας. [ΕΤΥΜ < αρχ· 'Αττική 
(ενν. χώρα), ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. αττικός 

< άτθικός < *άθθικός (µε εκφραστικό διπλασιασµό τού δασέος -θ-) < 
Αθήναι]. 

αττικισµός (ο) [αρχ.] ΦΙΛΟΛ. 1. η µίµηση τής γλώσσας και τού ύφους 
των αττικών συγγραφέων τής κλασικής αρχαιότητας από µεταγενέ-
στερους συγγραφείς (τού Ιου αι. π.Χ. κ.εξ., από Βυζαντινούς αλλά 
και Νεοέλληνες τού 18ου-19ου αι. - νεοαττικισµός), οι οποίοι τους 
θεωρούσαν ως πρότυπα 2. (συνεκδ.) οποιοδήποτε στοιχείο (λεξιλογι-
κό, γραµµατικό, συντακτικό) µέσα στη λόγια γλωσσική παράδοση 
θυµίζει τη γλώσσα ή το ύφος των αττικών συγγραφέων τής κλασικής 
αρχαιότητας: ο λόγος του ήταν γεµάτος αττικισµούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
Ελληνας. 

αττικιστής (ο) [αρχ.] συγγραφέας ο οποίος µιµείται τη γλώσσα και το 
ύφος των αττικών συγγραφέων τής κλασικής αρχαιότητας: οι -
ρήτορες και λεξικογράφοι τού 2ου αι. µ.Χ. — αττικιστικός, -ή, -ό, 
αττικίζω ρ. [αρχ.]. 

Αττικοβοιωτία (η) [1833] ευρύτερη περιοχή τής Α. Στερεάς Ελλάδας 
που περιλαµβάνει τους νοµούς Αττικής και Βοιωτίας. 

αττικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την Αττική και ειδι-
κότ. µε την Αθήνα: ο γαλανός ~ ουρανός ||~ γη | φως 2. (συνεκδ.) (α) 
αυτός που σχετίζεται µε την αρχαία Αθήνα, ιδίως τής κλασικής πε-
ριόδου, και µε τον πολιτισµό που αναπτύχθηκε σε αυτήν: ~ αγγείο | 
επιγραφή | διάλεκτος (β) ΓΛΩΣΣ. αττική σύνταξη (στην Αρχαία Ελλη-
νική) συντακτικό φαινόµενο τής αττικής διαλέκτου, κατά το οποίο 
ρήµα ενικού αριθµού γ' προσώπου δέχεται υποκείµενο ουδετέρου γέ-
νους πληθυντικού αριθµού (παραβιάζοντας έτσι τον κανόνα τής συµ-
φωνίας ρήµατος και υποκειµένου τού ρήµατος, λ.χ. τά παιδία παίζει) 
(γ) (λόγ.) αττικόν άλας το ανάλαφρο, κοµψό και πνευµατώδες ύφος: 
τα κείµενα τού Ροΐδη ήταν πάντοτε διανθισµένα µε το περίφηµο ~. — 
αττικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

Αττίλας (ο) 1. βασιλιάς των Ούννων (407-453 µ.Χ.), γνωστός ως «Μά-
στιγα τού Θεού» λόγω τής σκληρότητας του, αλλά και των στρατιω-
τικών επιτυχιών του 2. ΠΟΛΙΤ. συνθηµατική ονοµασία τής στρατιωτι-
κής επιχείρησης, κατά την οποία τουρκικά στρατεύµατα εισέβαλαν 
στην Κύπρο το καλοκαίρι τού 1974 (σε δύο φάσεις: 20-22/7, γνωστή ως 
«Αττίλας Ι», και 14-16/8, γνωστή ως «Αττίλας II»)· ΦΡ. γραµµή Αττί-
λα η διαχωριστική γραµµή που επιβλήθηκε από τα τουρκικά στρα-
τεύµατα εισβολής στην Κύπρο το καλοκαίρι τού 1974 χωρίζοντας τα 
κατεχόµενα εδάφη από την ελεύθερη Κύπρο· το τµήµα της, που χωρίζει 
στα δύο την πρωτεύουσα Λευκωσία, ονοµάζεται «πράσινη γραµµή» 
και αποτελεί (µετά την πτώση τού διαχωριστικού «τείχους» ή 
«τείχους τού αίσχους» τού Βερολίνου, που χώριζε µέχρι το 1989 την 
Ανατολική από τη ∆υτική Γερµανία) το µοναδικό διαχωριστικό «τεί-
χος» στον κόσµο! [ΕΤΥΜ, < γοτθ. Attila «πατερούλης», υποκ. τού atta 
«πατέρας»]. 

άτυπος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που γίνεται χωρίς τους καθιερωµένους 
τύπους: οι ηγέτες είχαν µια - συνάντηση στο πλαίσιο τής διεθνούς 
συνδιάσκεψης || ~ συνοµιλία | επαφή ΣΥΝ. ανεπίσηµος ΑΝΤ. επίσηµος 
2. (ειδικότ.) αυτός που δεν εµπίπτει στους νοµικούς τύπους, στα νό-
µιµα: η ~ σύµβαση δεν σου παρέχει καµία κάλυψη || - δικαιοπραξία | 
διαθήκη | συµφωνία ΑΝΤ. τυπικός, νόµιµος 3. IATP. αυτός που δεν εµ-
φανίζει τα τυπικά, συνήθη γνωρίσµατα σε φυσιολογικό ή παθολογι-
κό επίπεδο: οι γιατροί διέγνωσαν ~ πνευµονία || ~ κύτταρο | όγκος 
ΑΝΤ. χαρακτηριστικός, κανονικός, τυπικός. — άτυπα | ατύπως επίρρ. 

ατύπωτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει εκτυπωθεί, αποτυπωθεί 
µε γράµµατα στο χαρτί ΑΝΤ. τυπωµένος, εκτυπωµένος · 2. αυτός που 
δεν έχει εκδοθεί: το έργο του έµεινε - ώς τον θάνατο του ΣΥΝ. 
αδηµοσίευτος, ανέκδοτος. ατύχηµα (το) [αρχ.] {ατυχήµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1. τυχαίο συµβάν που προκαλεί τραυµατισµό, θάνατο ή ζηµιά: 
σήµερα είχα ένα µικρό ~· έπεσε καυτό λάδι στο χέρι µου και το 
ζεµάτισε || ερευνάται αν ο θάνατος οφείλεται σε ~ ή ήταν 
προµελετηµένο έγκληµα ΣΥΝ. πάθηµα' ΦΡ. εργατικό ατύχηµα βλ. λ. 
εργατικός 2. (ειδικότ.) βλάβη, ανατροπή ή σύγκρουση µεταφορικού 
µέσου (κυρ. αυτοκινήτου) και οι αρνητικές της συνέπειες 
(τραυµατισµοί, ζηµιές κ.λπ.): τα περισσότερα ~ οφείλονται στην 
υπερβολική ταχύτητα ΣΥΝ. τροχαίο. 

ατύχηµα - δυστύχηµα. Και οι δύο λέξεις είναι αρχαίες και συνδέ-
ονται µε τη λ. τύχη. Το ατύχηµα και στην Αρχαία και στη Ν. Ελλη-
νική έχει την ευρύτερη σηµασία «κακοτυχία, ζηµιά, βλάβη ποικί-
λης αιτιολογίας», ενώ το δυστύχηµα στη µεν Αρχαία σήµαινε κυ-
ρίως την «ήττα στον πόλεµο», στη δε Ν. Ελληνική τείνει πάλι να 
περιοριστεί σε βλάβες (σωµατικές, υλικές, θανάτου κ.λπ.) που προ-
έρχονται από τροχαία, κυρίως, και άλλα ατυχήµατα µε µηχανικά 
µέσα. Έτσι µιλούµε για ατυχήµατα, αστοχήµατα δηλ. και κακοτυ-
χίες, στις ενέργειες και τις συνθήκες τής ζωής µας, στην εργασία 
µας (εργατικά ατυχήµατα), την κίνηση µας (τροχαία ατυχήµατα) 
κ.λπ. Ως προς τα δυστυχήµατα, τα τροχαία δυστυχήµατα και τα 
αυτοκινητικά δυστυχήµατα, αποτελούν κύρια χρήση τής λέξης, 
διακρίνονται δε συνήθως από τα αντίστοιχα τροχαία ατυχήµατα 
και τα αυτοκινητικά ατυχήµατα, καθώς τα πρώτα µπορεί να είναι 
θανατηφόρα, ενώ τα δεύτερα είναι συνήθ. λιγότερο σοβαρά (ζη-
µιές ή τραυµατισµοί), π.χ. «Το τελευταίο Σαββατοκύριακο σηµει-
ώθηκαν 15 αυτοκινητικά δυστυχήµατα στις εθνικές οδούς», αλλά 
«Χτες είχα ένα ατύχηµα µε τ' αµάξι κι έγδαρα λίγο το φτερό». 

ατυχής, -ής, -ές [αρχ.] {ατυχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ατυχέστ-ερος, -ατός} 
 

α- | αν- στερητικό 
α-τσεκάριστος, -η, 
α-τσιγάριστος, -η, 

α-τσικνιστος, -η, -ο 
α-τσίµπητος, -η, -ο 

α-τσουβάλιαστος, -η, -ο 
α-τσούγκριστος, -η, -ο 

α-τύλιχτος, -η, -ο α-
τυποττοίητος, -η, -ο 

α-τυραννητος, -η, -ο 
ο-τοράννιστος, -η, -ο 
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1. (λόγ.) αυτός που δεν έχει την εύνοια τής τύχης, που παθαίνει (κάτι) 
χωρίς να φταίει: ο - περαστικός δέχτηκε τη σφαίρα στο στήθος || η ~ 
υπάλληλος απολύθηκε, πληρώνοντας σφάλµατα συναδέλφων της ΣΥΝ. 
άτυχος, δυστυχής, αναξιοπαθών ΑΝΤ. ευτυχής, καλότυχος · 2. 
δυσάρεστος, αυτός που προκαλεί αρνητικές καταστάσεις, δυσάρεστα 
συναισθήµατα: ~ σύµπτωση | περίσταση | ηµέρα ΑΝΤ. ευτυχής, ευχά-
ριστος · 3. αυτός που δεν έχει αίσιο τέλος, που οδηγεί σε αποτυχία: 
έχει συνάψει δύο ~ γάµους || η ~ έκβαση τής µάχης || ~ εγχείρηση | 
έρωτας | πολεµική επιχείρηση | επεισόδιο | περιστατικό | απόπειρα | 
εξέλιξη ΣΥΝ. αποτυχηµένος, ανεπιτυχής ΑΝΤ. επιτυχής 4. ακατάλλη-
λος για την περίσταση, αυτός που δεν ανταποκρίνεται στον σκοπό για 
τον οποίο επελέγη: ~ πρωτοβουλία τής αντιπολίτευσης οδήγησε σε 
φιάσκο || - έµπνευση | ενέργεια | χαρακτηρισµός | έκφραση | σχέδιο | 
παροµοίωση | σχόλιο | διατύπωση | παράδειγµα ΣΥΝ. απρόσφορος, 
άστοχος. — ατυχώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, τύχη, 
άβαφος. ατυχία (η) [αρχ.] {ατυχιών} 1. το να µην έχει κάποιος 
ευνοϊκή τύχη: µε δέρνει | κυνηγάει η ~ || τον τελευταίο καιρό έχω 
µεγάλη ~· όλα στραβά µου πάνε || τι ~! (ως σχόλιο τού προφορ. λόγου 
σε περιπτώσεις που συµβαίνει κάτι δυσάρεστο και απρόβλεπτο) ΣΥΝ. 
κακοτυχία ΑΝΤ. τύχη 2. (συνεκδ.) το ατυχές γεγονός: φέτος τον βρήκαν 
πολλές ~: αρρώστιες, προβλήµατα µε την οικογένεια || είχε την ~ να 
κάθεται δίπλα σε κάποιον που δεν πλενόταν ποτέ του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τύχη. άτυχος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει την εύνοια τής τύχης· 
ΦΡ. στάθηκα άτυχοι; απέτυχα, δεν ευτύχησα: ~ στον γάµο µου | στη 
ζωή | στις εξετάσεις 2. ευφηµιστικός χαρακτηρισµός που εκφράζει τη 
συµπάθεια τού λέγοντος και που χρησιµοποιείται συνήθως στον Τύπο 
για αναφορά σε θύµατα σοβαρών ατυχηµάτων: η σφαίρα βρήκε τον ~ 
αστυνόµο στο στήθος || ο επίδοξος ληστής εγκατέλειψε αιµόφυρτη την ~ 
γυναίκα και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τύχη. ατυχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ατυχείς... | ατύχησα (λόγ. µτχ. 
ατυχήσας, -ασα, -αν)} έχω ατυχία σε (κάτι), δεν τα καταφέρνω: 
ατύχησες- δεν πειράζει, την άλλη φορά θα τα πας καλύτερα || ατύχησε 
στον γάµο της ΣΥΝ. αποτυγχάνω ΑΝΤ. ευτυχώ, πετυχαίνω. Α.Υ. 
Αυτού | Αυτής Υψηλότης (-ητα). Α/Υ ΣΤΡΑΤ. ανθυποβρυχιακός: - 
βλήµατα. αυγαταίνω ρ. → αβγατίζω αυγατιζω ρ. → αβγατίζω 
Αυγείας (ο) {-α κ. -είου} ΜΥΘΟΛ. βασιλιάς τής Ήλιδας, τού οποίου 

τους στάβλους καθάρισε µέσα σε µία ηµέρα ο Ηρακλής, πραγµατο-
ποιώντας έναν από τους δώδεκα άθλους του· ΦΡ. (µτφ.) η κόπρος τού 
Αυγείου βλ. λ. κόπρος. 

[ETYM. < αρχ. Αυγείας | Αύγέας «φωτεινός, λαµπρός» < αυγή]. 
Αυγερινός (ο) (λαϊκ.) ο πλανήτης Αφροδίτη, όπως φαίνεται την αυγή, 
ως το τελευταίο άστρο τής νύχτας: «βάζει τον ήλιο πρόσωπο και το 
φεγγάρι στήθι | και τον καθάρειο ~ χρυσό δαχτυλιδάκι» (δηµοτ. τραγ.) 
(πβ. λ. Αποσπερίτης). 
[ETYM. µεσν. < επιθ. αυγερινός < αρχ. αυγή, κατά τα εσπερινός, ση-
µερινός, νυχτερινός κ.ά]. Αυγή (η) 1. ΜΥΘΟΛ. η Ηώς, αδελφή τού 
Ηλίου και προσωποποίηση τής αυγής 2. γυναικείο όνοµα. [ETYM αρχ. 
θεωνύµιο < αυγή (βλ.λ.)]. αυγή (η) 1. το χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο διαδέχεται η ηµέρα τη νύχτα ΣΥΝ. ξηµέρωµα, χάραµα, χαραυγή, 
(λόγ.) ηώς    ΦΡ. (παροιµ.-σκωπτ.) η νύχτα βγάζει επίσκοπο κι η αυγή 
µητροπολίτη για το παρασκήνιο και τον χρόνο διεργασιών που 
προηγούνται κρίσιµων αποφάσεων και αναδείξεως προσώπων σε 
αξιώµατα 2. (συνεκδ.) η λάµψη τού ηλίου που διαχέεται στον ορίζοντα 
πριν από την ανατολή του: η ~ ξεπρόβαλε σιγά-σιγά πίσω απ' τα 
νοτισµένα βουνά ΣΥΝ. λυκαυγές ΑΝΤ. σούρουπο, δειλινό 3. (µτφ.) το 
φανέρωµα µιας αρχής: η ~ τής νίκης ΣΥΝ. αρχή, ξεκίνηµα. — (υποκ.) 
αυγούλα (η), αυγινός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «το φως τού 
ηλίου», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε αλβ. agoj «ηµέρα»]. αυγό (το)^-
> αβγό αυγοειδής, -ής, -ές → αβγοειδής αυγοθήκη (η) → αβγοθήκη 
αυγοκόβω ρ. → αβγοκόβω αυγοτάραχο (το) → αβγοτάραχο 
αυγοτέµπερα (η) -> αβγοτέµπερα au γούλας (ο) -+ αβγουλάς 
αυγουλου (η) -+ αβγουλάς 
αυγού στια νός, -ή, -ό 1. αυτός που συµβαίνει τον Αύγουστο 2. Αυ-
γουστιανά (τα) (ενν. γεγονότα) τα γεγονότα τής 4ης Αυγούστου, τής 
κήρυξης τής δικτατορίας τού 1. Μεταξά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απριλιανός. 
αυγουστιάτικος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε τον Αύγου-
στο, που συµβαίνει κατά τον Αύγουστο: η Κοίµηση τής Θεοτόκου εί-
ναι ~ γιορτή || ~ φεγγάρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απριλιανός. Αυγουστίνος (ο) 1. 
άγιος τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (λαϊκ.) Αυγουστής. [ETYM. < λατ. Augustinus, υποκ. 
τού Augustus. Βλ. λ. Αύγουστος]. Αύγουστος (ο) {Αυγούστου} ο 
όγδοος µήνας τού έτους και ο τρίτος τού καλοκαιριού (µαζί µε τον 
Ιούνιο και τον Ιούλιο), ο οποίος έχει 31 ηµέρες   ΦΡ. (παροιµ.) (α) 
ΛΟνουστε, καλέ µου µήνα, να 'σουν δυο φορές τον χρόνο | µακάρι 
σαν τον Αύγουστο να 'ταν οι µήνες όλοι για την αφθονία καρπών, την 
οµορφιά τής φύσης, καθώς και την ανεµελιά των τελευταίων θερινών 
διακοπών, που κάνουν αγαπητό τον µήνα αυτόν (β) από Μάρτη 
καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειµώνα (i) για τις καλοκαιρίες τού 
Μαρτίου και τα προµηνύµατα τού χειµώνα, που γίνονται αισθητά ήδη 
κατά τον Αύγουστο (ii) (µτφ.) για έργο τού 

οποίου η ολοκλήρωση συνεχώς µετατίθεται χρονικά (γ) (να 'σαι καλά) 
τον Αύγουστο που 'ναι παχιές οι µύγες για την αφθονία τής φύσης 
τον µήνα τής ωρίµασης και συγκοµιδής των καρπών (δ) κάθε πράµα 
στον καιρό του κι ο κολοιός τον Αύγουστο βλ. λ. κολοιός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Augustus «σεβαστός», αρχική σηµ. «ευνοηµένος 
από τους οιωνούς», < augur «οιωνοσκόπος». o τίτλος Augustus δόθη-
κε το 27 π.Χ. στον Ρωµαίο αυτοκράτορα Οκταβιανό, όταν έγινε µονο-
κράτορας. Επειδή κατά τη διάρκεια αυτού τού µηνός ο Οκταβιανός 
αναγορεύθηκε ύπατος και σηµείωσε εξαιρετικές στρατιωτικές επιτυ-
χίες, ονοµάστηκε προς τιµήν του Αύγουστος (Augustus) ο έκτος µήνας 
τού χρόνου, που προηγουµένως ονοµαζόταν απλώς Sextilis «έκτος». Η 
λ. πέρασε από τη Λατ. σε ξένες γλώσσες, π.χ. αγγλ. August, γαλλ. août, 
ισπ. agosto, γερµ. August κ.ά.]. 

αυγωµένος, -η, -ο -+ αβγωµένος 
αυθάδεια (η) [αρχ.] {αυθαδειών} η αγενής και θρασεία συµπεριφο-

ρά: η ~ του δεν περιγράφεται ΣΥΝ. αναίδεια. 
αυθάδης, -ης, αύθαδες {αυθάδ-ους | -εις (ουδ. -η)· αυθαδέστ-ερος, -

ατός} αυτός που χαρακτηρίζεται από προκλητική αγένεια και θρά-
σος: ο ~ τρόπος του έφερε τους παριστάµενους σε δύσκολη θέση ΣΥΝ. 
αδιάντροπος, αναιδής, αναίσχυντος, θρασύς, ανάγωγος, (λόγ.) ιταµός 
ΑΝΤ. σεµνός, ευγενικός, καλότροπος. Επίσης (σπανιότ.) αυθάδικος, -
η/-ια, -ο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *αΰτο-Ράδης < αυτός + -Εαδ- < άδος (< Εάδος) «ευχα-
ρίστηση, τέρψη», οµόρρ. των αρχ. ήδοµαι, ηδονή (βλ.λ.). Η αρχική 
σηµ. τού επιθ. ήταν «αυτός που δεν κάνει παρά ό,τι τον ευχαριστεί» 
και, κατ' επέκταση, «ο υπεροπτικός»]. 

αυθαδιάζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {αυθαδίασα} συµπεριφέροµαι µε αυθά-
δη τρόπο. 

αυθαιρεσία (η) [1856] {αυθαιρεσιών} 1.η αυθαίρετη συµπεριφορά: η 
~ ενός υπουργού || καταδικάζει την - τής εξουσίας 2. (συνεκδ.) η αυ-
θαίρετη ενέργεια: καταγγέλθηκαν οι ~ των διωκτικών αρχών. 

αυθαίρετος, -η, -ο 1. αυτός που δεν πραγµατοποιείται στο πλαίσιο 
που προβλέπουν οι νόµοι, αλλά σύµφωνα µε προσωπικές επιθυµίες 
και προτιµήσεις· (γενικότ.) αυτός που δεν υπακούει στις αρχές που 
ισχύουν σε δεδοµένο τόπο και χρόνο, αλλά ενεργεί κατά το δοκούν: 
~ ενέργεια | δήλωση | συµπεριφορά || ~ δόµηση | κτίσµα ΣΥΝ. ετσιθε-
λικός, καταχρηστικός, παράνοµος 2. (ειδικότ.) αυτός που δεν στηρί-
ζεται σε λογικά ή πραγµατικά δεδοµένα: χωρίς αποδείξεις κάθε συ-
µπέρασµα είναι ~ || πρόκειται για - κρίση, χωρίς λογικά ερείσµατα 
ΣΥΝ. αναπόδεικτος, αθεµελίωτος ΑΝΤ. αποδεδειγµένος, ελεγµένος 3. 
αυθαίρετο (το) {αυθαιρέτ-ου | -ων} (ενν. κτίσµα) ακίνητο που χτί-
στηκε χωρίς να πληρούνται οι νόµιµοι όροι δόµησης (εκτός σχεδίου 
πόλεως ή χωρίς άδεια οικοδόµησης): οι ιδιοκτήτες των ~ ζητούν την 
ένταξη τους στο σχέδιο πόλεως. — αυθαίρετα | αυθαιρέτως [µτγν.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβατικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο αυτοεκλεγόµενος - µε ελεύθερη επιλο-
γή», < αύθ- (< αυτός) + αιρετός < αίροϋµαι «εκλέγω». Στην Κ.∆. απα-
ντά η σηµ. «αυτοπροαίρετος» (2 Κορινθ. 8,3)]. 

αυθαιρετώ ρ. αµετβ. [1893] {αυθαιρετείς... | αυθαιρέτησα} ενεργώ 
αυθαίρετα: αυθαιρετεί συνεχώς· κάνει ό,τι του 'ρθει, χωρίς να ρωτή-
σει κανέναν. 

αυθέντης (ο) {αυθεντών} πρόσωπο που έχει απόλυτη εξουσία σε κάτι 
ή κάποιον, ο αφέντης: «Ο - τού Μορέως» (µυθιστόρηµα τού Α.Ρ. 
Ραγκαβή) ΣΥΝ. κυρίαρχος, άρχοντας, κύριος, αφεντικό. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «αυτός που επιτελεί κάτι µε τις δικές του µόνο 
δυνάµεις», < αύτοέντης < αυτός + *εντης «αυτός που επιτελεί, που 
φέρει εις πέρας» < I.E. ρίζα *sen-, τής οποίας συνεσταλµ. βαθµίδα 
απαντά στο ρ. άν-υω (< *sn-nu-) «πραγµατοποιώ, φέρω εις πέρας» 
(πβ. άνυσµα). Βλ. κ. δι-ανύω]. 

αυθεντία (η) {αυθεντιών} 1. η αδιαµφισβήτητη ισχύς γνώµης, το 
απόλυτο κύρος 2. (συνεκδ.) το πρόσωπο τού οποίου οι απόψεις δεν 
µπορούν να αµφισβητηθούν από κανέναν, που όσα λέει έχουν ισχύ 
αξιώµατος: η ~ τού Αριστοτέλη κυριάρχησε κατά τον Μεσαίωνα (όσα 
είχε γράψει θεωρούνταν αδιαµφισβήτητα) 3. (εκφραστ.) πρόσωπο 
που γνωρίζει εις βάθος ένα θέµα: ~ στη ρωσική ιστορία | στη µορια-
κή βιολογία ΣΥΝ. εξπέρ, ειδικός. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. 
«απόλυτη κυριαρχία», < αρχ. αύθεντης]. 

αυθεντικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που ανταποκρίνεται στην πραγ-
µατικότητα, που δεν είναι ψεύτικος: ο ήρωας τού διηγήµατος είναι ~ 
χαρακτήρας, υπαρκτό πρόσωπο || η ταινία περιέχει ~ σκηνές από επί-
καιρα τής εποχής ΣΥΝ. αληθινός, γνήσιος, πραγµατικός 2. αρχικός, 
πρωτότυπος, αυτός που δεν αποτελεί αποµίµηση ή αντίγραφο, που 
δεν έχει δεχθεί επέµβαση ή επεξεργασία: πρόκειται για τα - έγγραφα, 
όχι για αντίγραφα || ~ δηµιουργία τού Ντιόρ, όχι µαϊµού (βλ.λ., σηµ. 3) 
ΣΥΝ. πρωτότυπος 3. αυτός που φανερώνει γνησιότητα, ειλικρίνεια, 
έλλειψη προσποιήσεως ή υποκρισίας: είναι ~ άνθρωπος- ό,τι θα σου 
πει το εννοεί, δεν υποκρίνεται ΣΥΝ. πηγαίος, αληθινός, ατό-φυος, 
γνήσιος. — αυθεντικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. αυθεντικότητα (η) [1867] 
{χωρ. πληθ.) η γνησιότητα και εγκυρότητα: η ~ ενός πίνακα τού 
Ρέµπραντ || η ~ ενός χειρογράφου. αυθηµερόν επίρρ. (λόγ.) εντός των 
χρονικών πλαισίων µίας και τής αυτής ηµέρας: ο πρωθυπουργός τής 
Ιταλίας έφθασε σήµερα στη χώρα µας και αναχωρεί ~ για την Τουρκία. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < επίθ. αύθήµερος «αυτός που συµβαίνει την ίδια ηµέρα» 
< αύθ- (< αυτός) + ηµέρα. Το επίθηµα -όν (που προέρχεται από το 
ουδ. τού επιθ.) χρησιµοποιήθηκε επιρρηµατικώς κατ' αναλογίαν προς 
σχήµατα σε -(δ(όν (πβ. βαθµη-δόν, σχε-δόν, αναφαν-δόν κ.ά.)]. 
αυθορµητισµός (ο) 1. η τάση να εκδηλώνει κανείς πηγαία ό,τι αι-
σθάνεται, ό,τι σκέφτεται και να ενεργεί αναλόγως: σε µια έξαρση 



αυθόρµητος 314 αυλόγυρος 
 

αυθορµητισµού άρχισε να µιλάει για τον εαυτό του || η τεχνική και η 
πειθαρχία χαλιναγωγούν τον - των χορευτών ΣΥΝ. γνησιότητα, φυ-
σικότητα, απλότητα, ανυποκρισία, ειλικρίνεια, ευθύτητα 2. (συνεκδ., 
συνήθ. στον πληθ.) η αυθόρµητη πράξη, ενέργεια: όταν τα πνεύµατα 
είναι εξηµµένα, να αποφεύγετε τους - || τώρα χρειάζονται προσοχή 
και περίσκεψη- όχι ~. Επίσης αυθορµησία (η). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. spontanéité]. 

αυθόρµητος, -η, -ο 1. αυτός που εκδηλώνεται πηγαία, σύµφωνα µε τις 
παρορµήσεις, την ψυχική διάθεση τής στιγµής: ~ γέλιο | πράξη | 
κουβέντα | ξέσπασµα ΣΥΝ. αυτόµατος, ενστικτώδης, γνήσιος, πηγαίος, 
φυσικός 2. (ειδικότ.) αυτός που εκδηλώνεται χωρίς σχεδιασµό ή 
προετοιµασία, που προκύπτει από µόνος του, φυσικά, χωρίς υποκίνη-
ση | υπόδειξη: οι ~ εκδηλώσεις τού πλήθους τον συγκίνησαν || η ~ 
προσέλευση τού λαού στο συλλαλητήριο ΣΥΝ. απροµελέτητος, απρο-
σχεδίαστος, αβίαστος, ειλικρινής. — αυθόρµητα | αυθορµήτως 
[µεσν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αύθ- (< αυτός) + ορµώ]. 

αυθύπαρκτος, -η, -ο αυτός που υπάρχει ή µπορεί να υπάρξει από µόνος 
του, χωρίς τη συνδροµή άλλων ΣΥΝ. αυτοτελής, αυθυπόστατος, 
αυτόνοµος, ανεξάρτητος.   — αυθυπάρκτως κ. αυθύπαρκτα επίρρ., 
αυθυπαρξία (η) [1870], [ΕΤΥΜ µτγν. < αύθ- (< αυτός) + υπαρκτός < 
υπάρχω]. 

αυθυπερβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} το να υπερβαίνει 
κανείς τον ίδιο του τον εαυτό, κυρ. να ξεπερνά τις αδυναµίες του. — 
αυθυπερβατικός, -ή, -ό, αυθυπερβατικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-exceeding]. 

αυθυποβολή (η) [1891] η υποβολή συγκεκριµένων απόψεων, ιδεών ή 
ψυχολογικών στάσεων από το ίδιο το άτοµο στον εαυτό του, η ενσυ-
νείδητη ή ασυνείδητη δηµιουργία τέτοιων ιδεών ή στάσεων. — αυ-
θυποβάλλοµαι ρ. [1891]. 
[ΕΤΥΜ < οιυθ- (< αυτός) +  υποβολή, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
autosuggestion]. 

αυθυποστατος, -η, -ο(ν) (λόγ.) 1. αυτός που έχει ξεχωριστή και ανε-
ξάρτητη ύπαρξη, που έχει αυτοτέλεια: ~ πίστη | έννοια | ουσία | θε-
ωρία | οντότητα | ουσία ΣΥΝ. αυθύπαρκτος, αυτοτελής, ανεξάρτητος 
2. αυθυπόστατον (το) {αυθυποστάτου} η αυθύπαρκτη παρουσία, η 
αυτοτέλεια. — αυθυποοτάτως επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αύθ- 
(< αυτός) + υποστατός < υφίσταµαι]. 

αυθωρεί επίρρ. (αρχαιοπρ.) ευθύς αµέσως, την ίδια στιγµή ΣΥΝ. αµέ-
σως, παρευθύς, τάχιστα, αυτοστιγµεί, πάραυτα, παραχρήµα, µονο-
µιάς· κυρ. στη ΦΡ. (επιτατ.) αυθωρεί και παραχρήµα χωρίς καµία κα-
θυστέρηση, πάραυτα: εξετέλεσε τη διαταγή ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. αύθωρός «αυτός που συµβαίνει την ίδια ώρα» < αύθ- (< 
αυτός) + -ωρός < ώρα]. 

αυλαία (η) {αυλαίων} 1. η µεγάλη και βαριά κουρτίνα τού θεάτρου, 
που καλύπτει τη σκηνή και η οποία µε ειδικό µηχανισµό υψώνεται ή 
σύρεται κατά την έναρξη τής παράστασης και κατεβαίνει ή σύρεται 
µετά τη λήξη της ΣΥΝ. κουρτίνα, παραπέτασµα· ΦΡ. (συνεκδ.) (α) 
ανοίγει | σηκώνεται η αυλαία (i) αρχίζει η παράσταση ή σειρά πα-
ραστάσεων: µε δεκάλεπτη καθυστέρηση άνοιξε η αυλαία (ii) (µτφ.) 
γίνεται έναρξη µιας διαδικασίας: ~ τού φεστιβάλ Αθηνών || ~ τής 
πρώτης αγωνιστικής ηµέρας τού πρωταθλήµατος (β) ανοίγω | σηκώνω 
την αυλαία εµφανίζω δηµόσια, φέρνω στο φως: η ειδησεογραφία 
σήκωσε την αυλαία ενός µικρού δράµατος, για να το µεταβάλει σε 
οδυνηρό δηµόσιο θέαµα ΣΥΝ. αποκαλύπτω, φανερώνω (γ) πέφτει | 
κλείνει η αυλαία (i) τελειώνει µια παράσταση ή σειρά παραστάσεων: 
το κοινό αποθέωσε τον εκλεκτό καλλιτέχνη, όταν έπεσε η αυλαία (ii) 
(µτφ.) φθάνει το τέλος, κλείνει ο κύκλος: µε την οµιλία του ~ των ερ-
γασιών τού Συνεδρίου || µε την καταδίκη του ~ στην πολύκροτη αυτή 
δίκη ΣΥΝ. τελειώνει, φθάνει στο τέρµα, κλείνει (δ) αίρω την αυλαία 
βλ. λ. αίρω 2. (συνεκδ.) η έναρξη ή η λήξη θεατρικής παράστασης ή 
πράξης ή σειράς παραστάσεων: τρία θέατρα έχουν - σήµερα το από-
γευµα (έναρξη των παραστάσεων) || έφτασε καθυστερηµένος πέντε 
µόλις λεπτά πριν από την ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυλή. [ΕΤΥΜ,αρχ. θηλ. 
τού επιθ. αύλα-ϊος < αυλή | αύλά + -ιος (πβ. αρχαίος < άρχά + -ιος, 
ώρα-ϊος < ώρα + -ιος κ.ά.). Μετάφρ. δάνειο αποτελούν οι φρ. ανοίγω 
| κλείνω την αυλαία (< γαλλ. lever | baisser le rideau)]. 

αύλακα (η) {αυλακών} 1. ΑΝΑΤ. επιµήκης στενή σχισµή, που δίνει την 
εντύπωση αυλακιού στην επιφάνεια ανατοµικών οργάνων, όπως τού 
εγκεφάλου, και έχει λειτουργική σηµασία 2. ΤΕΧΝΟΛ. χάραξη στην 
επιφάνεια εξαρτήµατος για τη σωστή εφαρµογή άλλων επιφανειών 
και την καλή λειτουργία του. Επίσης (λόγ.) αύλαξ (ο/η). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. αύλαξ (ή | ό) < *ά-Ρλακ-ς < ά- προθεµ. + I.E. *welk-«τραβώ», 
πβ. λιθ. velkù «αυλάκι», αρχ. σλαβ. vlëkq. H σηµασιολογική σύνδεση 
µε το ρ. έλκω (< *selk-(, όσο και αν φαίνεται εύλογη, δεν µπορεί να 
ερµηνευθεί ικανοποιητικά]. 

αυλάκι (το) (αυλακ-ιού | -ιών} το φυσικό ή τεχνητό, στενό, επίµηκες 
και µικρού βάθους όρυγµα στο έδαφος (συνήθ. για άρδευση): άνοιξε 
~, για να φεύγει το νερό ΣΥΝ. χαντάκι- ΦΡ. (µτφ.) (α) βάζω ΤΟ νερό στ' 
αυλάκι δροµολογώ εξελίξεις, κάνω κάτι να αρχίσει να λειτουργεί σω-
στά: ο νέος υπουργός, πολύ δραστήριος και αποτελεσµατικός, έβαλε 
επιτέλους το νερό στ' αυλάκι για την πάταξη τής φοροδιαφυγής (β) 
µπαίνει το νερό στ' αυλάκι αρχίζει κάτι να λειτουργεί σωστά, να 
ακολουθεί τη σωστή πορεία: είναι δύσκολο για ένα νιόπαντρο ζευ-
γάρι να συνηθίσει στην καινούργια του ζωή' χρειάζεται να περάσει 
λίγος καιρός, µέχρι να µπει το νερό στ'αυλάκι (γ) κύλησε πολύ νερό 
στ' αυλάκι πέρασε πολύς καιρός ή έγιναν πολλά πράγµατα στο µεταξύ 
| από τότε: κάποτε ήµαστε νέοι και δυνατοί- από τότε ~ || «για να 
καθιερωθεί το σύστηµα αναγνώρισης εγκληµατιών µε τη µέθοδο τού 

DNA, πρέπει να κυλήσει πολύ νερό στ' αυλάκι» (εφηµ.) (δ) (σκωπτ.) 
κάτω απ' τ' αυλάκι (δηλ. τον Ισθµό τής Κορίνθου) στην ή από την Πε-
λοπόννησο, πελοποννησιακής καταγωγής- έκφραση κυρ. των Στερεο-
ελλαδιτών που αντανακλά ανταγωνισµό που υπήρχε ιδ. παλαιότερα 
µε τους Πελοποννησίους: εσείς, οι ~ (οι Πελοποννήσιοι). [ΕΤΥΜ < 
µτγν. αύλάκιον, υποκ. τού αρχ. αύλαξ. o τ. αυλάκι έχει χάσει την 
υποκοριστική | σµικρυντική λειτουργία. Βλ. κ. αύλακα]. 

αυλακιά (η) 1. το άνοιγµα (το αυλάκι) που δηµιουργείται κατά το όρ-
γωµα στο χωράφι από το υνί τού χειροκίνητου ή τού µηχανικού αρό-
τρου, η αράδα- (µτφ.) 2. κάθε επιµήκης γραµµή που δίνει την εντύ-
πωση ότι χαράζει, αυλακώνει τον χώρο στον οποίο βρίσκεται: οι 
αστραπές χάραζαν αυλακιές στον γκρίζο ουρανό 3. η ρυτίδα: το γε-
ρασµένο του µέτωπο χαραγµένο από τις ~ τής ζωής 4. βαθύ επίµηκες 
σηµάδι από βίαιο εξωτερικό χτύπηµα: η πλάτη του είχε γεµίσει αυ-
λακιές από το µαστίγιο ΣΥΝ. χαρακιά, ραβδιά. 

αυλακοειδής, -ής, -ές [µεσν.] {αυλακοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει αύλακες ή µοιάζει µε αύλακα (βλ.λ.). — αυλακοειδώς 
επίρρ. 

αυλακώνω ρ. µετβ. {αυλάκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. ανοίγω αυλάκι ή 
αυλακιά σε (κάτι) 2. (µτφ.) χαράζω (σε µια επιφάνεια), σχηµατίζω 
επιµήκεις γραµµές σαν αυλάκια: τα δάκρυα του αυλακώνουν τα µά-
γουλα του || οι αστραπές αυλακώνουν τον ουρανό || βαθιές ρυτίδες 
αυλακώνουν το γερασµένο πρόσωπο της. Επίσης αυλακιαζω [αρχ.]. 
— αυλάκωµα (το), αυλάκιασµα (το) [µεσν.]. 

αυλάκωση (η) [1858] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η διάνοιξη αυλα-
κιών 2. η ράβδωση (βλ.λ.) 3. ΒΙΟΛ. η πρώτη φάση τής εµβρυογένεσης, 
κατά την οποία το ζυγωτό (βλ.λ.) υπόκειται σε διαδοχικές κυτταρικές 
διαιρέσεις, που εµφανίζονται στην επιφάνεια τού γονιµοποιηµένου 
ωαρίου σαν αύλακες. 

αυλακωτός, -ή, -ό [1897] αυτός που έχει χαραγµένα αυλάκια, ρα-
βδώσεις στην επιφάνεια του: οι ~ κολόνες τού ναού ΣΥΝ. ραβδωτός. 

αύλαξ (ο/η) → αύλακα, αυλάκι 
αυλάρχης (ο) [µτγν.] {κλητ. -άρχα | αυλαρχών) ανώτατος αξιωµα-

τούχος τής βασιλικής αυλής µε αρµοδιότητες προϊσταµένου. — αυ-
λαρχείο (το) [1897]. 

αύλειος, -α, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.) αυτός που ανήκει στην αυλή: ~ θύ-
ρες | χώρος (κυρ. για σχολεία). 

αυλή (η) 1.ο ανοιχτός χώρος µπροστά ή πίσω από σπίτι που περι-
βάλλεται από τοίχους ή περιφράξεις ή στο κέντρο κτηριακού συ-
γκροτήµατος: πλακόστρωτη - || στην ~ µου έχω φυτέψει µια λεµονιά || 
τα παιδιά παίζουν στην ~ || γραφική | κάτασπρη ~ ΣΥΝ. περίβολος 
(πβ. λ. προαύλιο) · 2. η κατοικία τού βασιλιά ή άλλου ηγεµόνα, κα-
θώς και τα γραφεία και οι υπηρεσίες ασκήσεως τής εξουσίας του: 
Αθηναίοι σοφοί έζησαν στην ~ τού Ιέρωνα || ανακοινωθέν τής βασι-
λικής ~ ΣΥΝ. παλάτι, ανάκτορα 3. (συνεκδ.) το σύνολο των ανθρώπων 
που πλαισιώνουν τον βασιλιά, το ανώτατο προσωπικό των ανακτό-
ρων, το περιβάλλον τού βασιλιά: πολλά µυστικά τού Παλατιού διαρ-
ρέουν στις εφηµερίδες από τη βασιλική ~ ΣΥΝ. αυλικοί, ακόλουθοι 4. 
(κατ' επέκτ.) το σύνολο των ανθρώπων που πλαισιώνουν σηµαντικό 
δηµόσιο πρόσωπο (σε θέση εξουσίας): η ~ που σχηµατίστηκε γύρω 
από τον πρωθυπουργό επηρεάζει τις αποφάσεις του εις βάρος τού 
κοινωνικού συµφέροντος. 
[ΕΤΥΜ οφχ· < IE. *aw- «διανυκτερεύω, κοιµούµαι», πβ. αρµ. aut «κα-
τάλυµα για τη νύχτα», σανσκρ. vayami «κουράζοµαι», αγγλ. weary 
«εξαντληµένος». Οµόρρ. αρχ. ι-αύ-ω «κοιµούµαι, διανυκτερεύω». Η 
λ. προσδιόριζε αρχικά τον χώρο τού βασιλικού παλατιού, όπου δια-
νυκτέρευαν οι υπηρέτες ή τα ζώα]. 

αυλή - αυλαία - έπαυλη. Η λ. αυλή, ξεκινώντας από τη σηµ. «ο χώ-
ρος πέριξ τού παλατιού, περιβάλλων χώρος, Οπου περνούσαν τη 
νύχτα τους υπηρέτες ή και ζώα τού παλατιού», εξελίχθηκε στη 
σηµ. «ο χώρος που περιβάλλει το σπίτι», αυτού που και σήµερα 
ονοµάζεται από τους αρχιτέκτονες (ιδ. για σχολεία) αύλειος χώ-
ρος. Από την αυλή παράγονται το αυλαία «σκέπασµα» και το αυ-
λίζοµαι «έχω την είσοδο τής αυλής και, κατ' επέκτ., τού σπιτιού 
(από αυτόν ή εκείνο τον δρόµο)», το αυλόθυρα, το αυλόγυρος κ.ά. 
Οµόρριζα είναι και τα έπαυλη (έπαυλις), προαύλιο και καταυλι-
σµός. Από εδώ και το Αυλίς | Αυλίδα (από αρχ. αύλις, η ρίζα από 
όπου το έπ-αυλις). Από την αυλή των ανακτόρων, η αυλή σήµανε 
συνεκδοχικά «τον οίκο τού βασιλιά, τη βασιλική κατοικία, το πα-
λάτι (< λατ. palatium)». Με αυτή τη σηµ. χρησιµοποιήθηκαν τα αυ-
λικός, αυλάρχης, αυλοκόλακας κ.ά. o Στέφ. Κουµανούδης κατα-
γράφει ένα πλήθος λέξεων που πλάστηκαν (µέχρι το 1900) κατά 
την περίοδο τής τότε βασιλείας στην Ελλάδα: αυλοσύµβουλος 
(1844), αυλόφρων (1854), αυλοθεράπων (1896), αυλόδουλος (1843), 
αυλοκοπία, αυλοήθης (από τον Αναστάσιο Πολυζωίδη), αυλίτις, αυ-
λικοθεράποντες, αυλικεύοµαι, αυλικότης κ.ά., και Αυλικόπολις 
ακόµη, παραφθορά τής φιλοβασιλικής εφηµ. Ακρόπολις'. 

σύληση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το παίξιµο τού αυλού. 
αυλητής (ο) [αρχ.], αυλητρίδα (η) [αρχ.] πρόσωπο που εκτελεί µουσικές 

συνθέσεις µε αυλό. Επίσης αυλήτρια (η) [µτγν.] {αυλητριών}. — 
αυλητική (ενν. τέχνη) (η) [αρχ.]. 

αυλικός, -ή, -ό [µτγν.) 1. αυτός που ανήκει στην αυλή (βασιλιά, αυ-
τοκράτορα κ.λπ.): ~ αξίωµα | περιβάλλον | θαλαµηπόλος ΣΥΝ. βασιλι-
κός, δυναστικός 2. αυλικός (ο) πρόσωπο που ανήκει στη βασιλική αυ-
λή, στον κύκλο των προσώπων που περιβάλλουν τον βασιλιά ΣΥΝ. πα-
λατιανός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυλή. 

αυλόγυρος (ο) 1. το περίφραγµα αυλής, κυρ. το κτισµένο: τα παιδιά 



αυλόδουλος 315 αυξοµείωση 
  

κάθονταν δίπλα-δίπλα πάνω στον ~ τής εκκλησίας, για να βλέπουν 
καλύτερα || ψηλός | πέτρινος - ΣΥΝ. αυλότοιχος, µάντρα, φράχτης, µα-
ντρότοιχος 2. (συνεκδ.) ο χώρος (κυρ. περιφραγµένος) που περιβάλλει 
ένα κτήριο, η περιφραγµένη αυλή: ο κόσµος που δεν χωρούσε στο εκ-
κλησάκι στεκόταν στον ~ || περάσαµε τον ~ προχωρώντας προς το 
κτήριο ΣΥΝ. περίβολος, αυλή, προαύλιο, γύρος. 

αυλόδουλος, -η, -ο [1843] (µειωτ.) αυτός που υποτάσσεται δουλικά 
στη θέληση και την εξουσία τού βασιλιά: το πλήθος αποδοκίµαζε 
τους ~ συνωµότες || - κυβέρνηση. 

αυλό θύρα (η) η αυλόπορτα (βλ.λ.). 
αυλοκόλακας (ο/η) [1865] {αυλοκολάκων} (µειωτ.) 1. κόλακας τού 

βασιλιά 2. (κατ' επέκτ.) κόλακας ισχυρού προσώπου, προσώπου που 
βρίσκεται στην εξουσία: οι ~ τού πρωθυπουργού ΣΥΝ. γλείφτης, τσαν-
νακογλείφτης, σφουγγοκωλάριος. — αυλοκολακεία (η) [1851]. 

αυλόπορτα (η) ίχωρ. γεν. πληθ.} η πόρτα τής αυλής, πόρτα που οδη-
γεί µέσα ή έξω από την αυλή. 

αυλός (ο) 1. ΜΟΥΣ. αρχαίο, πνευστό µουσικό όργανο διαφόρων ειδών 
(µόναυλος, πλαγίαυλος, άσκαυλος κ.ά.), που µοιάζει µε το κλαρινέτο 
ή το όµποε, και το οποίο είχε σηµαντική θέση στη διονυσιακή λα-
τρεία και γενικότ. στην κοινωνική και καλλιτεχνική ζωή τής ελληνι-
κής αρχαιότητας· περιελάµβανε διπλό καλάµι τοποθετηµένο µέσα σε 
κυλινδρικό ή ελαφρώς κωνικό σωλήνα µε µικρές οπές σε διάφορα ση-
µεία για την έξοδο τού αέρα 2. η φλογέρα, το σουραύλι · 3. ο σωλή-
νας τού φυσερού που χρησιµοποιεί ο σιδηρουργός 4. ΑΝΑΤ. το σωλη-
νώδες µέρος ενός κοίλου οργάνου, λ.χ. ο αυλός τού εντέρου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *awl- «κοιλότητα, σωλήνας», πβ. λιθ. aulas «περι-
κνήµιο», νορβ. aul «µίσχος φυτού», λατ. alvus «κοιλιά», ιταλ. alvo κ.ά. 
o ανατ. όρ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. tube]. 

αυλός - έναυλος - συναυλία - δίαυλος - πύραυλος. Η αρχαία λ. 
αυλός, σηµαίνοντας γενικά τον σωλήνα, δήλωσε όχι µόνο το µου-
σικό όργανο, αλλά και τεχνικές έννοιες. Κοντά στον αυλό χρησι-
µοποιούνται και συναφή µουσικά όργανα, τα πλαγίαυλος και 
άσκαυλος (ασκός + αυλός), οξύαυλος και βαρύαυλος. Εναυλος 
(στα αφτιά µας) είναι (ήδη από την Αρχαία) «αυτός που αντηχεί, 
που είναι γνωστός σαν το άκουσµα τού αυλού»· συν-αυλία είναι, 
στην αρχή, η συµφωνία λύρας και αυλού ή η συµφωνία αυλών, γε-
νικώς δε (ήδη στον Πλάτωνα) η συµφωνική οργανική µουσική. Με 
την τεχνική σηµ. τής λέξης πλάστηκαν το αρχ. δίαυλος «πέρασµα, 
δίοδος» και το νεότ. πύραυλος. Η κοιλάδα που µοιάζει µε αυλό 
λέγεται αυλών (αυλώνας). από όπου το συχνό τοπωνύµιο Αυλών | 
Αυλώνα. 

άυλος, -η, -ο 1. αυτός που δεν αποτελείται από ύλη: κατά τον χρι-
στιανισµό, ο Θεός έχει ~ υπόσταση || τα πνεύµατα είναι - ΣΥΝ. ασώ-
µατος ΑΝΤ. υλικός 2. (µτφ.) αυτός που είναι απαλλαγµένος από το βά-
ρος και τη φθορά τής ύλης: οι µορφές στις βυζαντινές εικόνες είναι ~, 
γεµάτες πνευµατικότητα ΣΥΝ. εξαϋλωµένος, πνευµατικός 3. ΟΙΚΟΝ. 
(οικονοµικό στοιχείο) που δεν έχει φυσική υπόσταση, π.χ. ο αέρας ερ-
γασίας, οι ευρεσιτεχνίες, τα εµπορικά σήµατα κ.λπ.: ~ τίτλοι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + ύλη]. 

αυλότοιχος (ο) ο τοίχος που περιβάλλει την αυλή. 
Αυλώνας (ο) πόλη και λιµάνι τής Ν. Αλβανίας (Β. Ηπείρου). [ΕΤΥΜ. 

< αρχ. Αυλών, -ώνος (< αυλών «πέρασµα µεταξύ λόφων ή ακτών - 
δίαυλος»), που κατελήφθη στις 28/11/1912 από τον Αλβανό µπέη 
Ισµαήλ Κεµάλ Βλιώρα (όπου οφείλεται η αλβ. ονοµασία Vlorë), ο 
οποίος κήρυξε εκεί την ανεξαρτησία τής Αλβανίας]. 

αυνανίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αυνανίσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} 1. προκαλώ 
διέγερση των γεννητικών οργάνων έως τον οργασµό χωρίς συνεύρεση 
(συνουσία) µε ερωτικό σύντροφο, αλλά µε τεχνητό τρόπο (συνήθ. µε 
µάλαξη των γεννητικών οργάνων µε το χέρι) ΣΥΝ. αυτοϊκανοποιού-
µαι, αυτοερεθίζοµαι, (!) µαλακίζοµαι 2. (µτφ.-ειρων.) πράττω ή λέω 
ανοησίες (ευφηµ. τρόπος για να αποφευχθεί η λέξη µαλακίζοµαι). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αυνανισµός (ο) [1777] το να αυνανίζεται κανείς ΣΥΝ. αυτοϊκανοποί-
ηση, αυτοερωτισµός, αυτοερεθισµός, αυτοδιέγερση, (!) µαλακία. — 
αυνανιστικός, -ή, -ό, αυνανιστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Αύνάν < εβρ. Onân «δυνατός, δραστήριος», o Αύνάν 
ήταν δευτερότοκος γυιος τού Ιούδα και, όταν πέθανε ο αδελφός του, 
ανέλαβε την υποχρέωση να εξασφαλίσει διάδοχο στο όνοµα τού 
αδελφού του, σύµφωνα µε το έθιµο τού ανδραδελφικού γάµου. Όµως, 
κατά τη διάρκεια τής συνουσίας εκείνος «όταν είσήρχετο προς τήν 
γυναίκα του αδελφού αύτοΰ, έξέχεεν επί τήν γήν, τού µή δούναι 
σπέρµα τφ άδελφφ αύτοΰ» (Π.∆. Γένεσις, 38, 9). Αρα ο όρος αυνανι-
σµός θα δήλωνε, µε βάση το βιβλικό χωρίο, την κατά τη συνουσία 
εκτός τού γυναικείου κόλπου εκσπερµάτιση και όχι τον αυτοερεθι-
σµότ\ την αυτοϊκανοποίηση, που δηλώνει η λ. σήµερα]. 

αυξάνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {αύξη-σα, -θηκα, -µένος (κ. λογιότ. ηυξηµέ-
νος)} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) µεγαλύτερο ή περισσότερο: ~ την ταχύ-
τητα || η κυβέρνηση αύξησε τους φόρους ΣΥΝ. µεγαλώνω, πληθαίνω, 
ανεβάζω ANT. µειώνω, ελαττώνω, κατεβάζω, µικραίνω ♦ 2. (αµετβ.) γί-
νοµαι µεγαλύτερος ή περισσότερος: µε την άνοδο τού βιοτικού επι-
πέδου αυξάνει ο µέσος όρος ζωής || τους θερινούς µήνες αυξάνει η 
κατανάλωση φρούτων και αναψυκτικών || καθώς κυλούν οι ώρες, η 
αγωνία αυξάνει κατακόρυφα ΣΥΝ. µεγαλώνω, ανεβαίνω, υψώνοµαι, 
πολλαπλασιάζοµαι ΑΝΤ. µειώνοµαι, ελαττώνοµαι 3. (µεσοπαθ. 
αυξάνοµαι) γίνοµαι µεγαλύτερος ή περισσότερος· ΦΡ. αυξάνεσθε και 
πλη· θύνεσθε (αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, Π.∆. Γένεσις 1, 28) 
προτροπή τού Θεού στο ανθρώπινο γένος να κάνει απογόνους. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ελεύθερος, εργαστικός, µετοχή. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., ιων.-αττ. τύπος τού αρχαιότ. αϋξω < *aug-s-ö < I.E. 
*aug-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. *aweg- «αυξάνω», πβ. σανσκρ. vak-s-
âyati- «αναπτύσσοµαι», λατ. aug-eo, γαλλ. augmenter «αυξάνω», ισπ. 
aumentar, αγγλ. author «συγγραφέας» (< γαλλ. auteur < λατ. auctor 
«αυτός που αρχίζει, που αναπτύσσει κάτι»), γερµ. wachsen «αυξάνω» 
κ.ά.]. 

Αυξέντιος (ο) {Αυξεντίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Auxentius «αύξων» < θ. aux- (τού p. augeo 
«αυξάνω», πβ. auxilium «βοήθεια», αρχική σηµ. «στρατιωτικές ενι-
σχύσεις») + παραγ. επίθηµα -entius, λ.χ. Innoc-entius, Gaud-entius, 
Laur-entius]. 

αύξηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µεταβολή τής τιµής 
ενός µεγέθους προς το περισσότερο ή µεγαλύτερο, η ποσοτική άνο-
δος: ~ τής δηµοτικότητας ενός πολιτικού || ~ τού πληθυσµού τής γης || 
~ των κρουσµάτων καρδιοπάθειας || ~ τού διοξιδίου τού άνθρακα 
στην ατµόσφαιρα || ~ τής εγκληµατικότητας || ~ των τιµών στα τρό-
φιµα || ~ των πωλήσεων µιας επιχείρησης || ~ κεφαλαίου || ~ τής τα-
χύτητας οχήµατος ΣΥΝ. µεγάλωµα, άνοδος, πλήθυνση ΑΝΤ. µείωση, 
ελάττωση 2. (ειδικότ.) (α) η παροχή µεγαλύτερου µισθού, η µισθολο-
γική άνοδος: η εταιρεία έδωσε ~ 10% στους εργαζοµένους || δεν ανα-
µένονται αυξήσεις µέσα στον επόµενο χρόνο (β) (στον πληθ.· καταχρ. 
αντί τού ορθού ανατιµήσεις) σε φρ. όπως κύµα αυξήσεων στα είδη 
διατροφής (αντί ανατιµήσεων) 3. ΒΙΟΛ. η ιδιότητα των ζωντανών ορ-
γανισµών να µεγαλώνουν σε όγκο και βάρος µε τον πολλαπλασιασµό 
των κυττάρων τους 4. ΓΛΩΣΣ. (στη Ν. Ελληνική) η επέκταση τού θέ-
µατος των ρηµάτων στον ενεργητικό αόριστο και τον παρατατικό κατά 
µία συλλαβή (συλλαβική ~, λ.χ. παίζω, έ-παιζα, έ-παιξά), για να 
µπορεί ο τόνος, προκειµένου για δισύλλαβα ρήµατα (γράφω, τρέχω, 
παίζω κ.τ.ό.), να είναι στην τρίτη από τού τέλους συλλαβή (προπα-
ραλήγουσα· βλ. κ.λ. ε-), επίσης, σπάνια, η µεταβολή τού αρκτικού φω-
νήεντος τού θέµατος σε άλλο φωνήεν (χρονική ~, λ.χ. παρ-άγ-ω → 
παρ-ήγαγα, ελπίζω → ήλπισα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, εν-. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αϋξησις < αϋξω]. 

αύξηση ρηµάτων. Στην Αρχαία, τη Βυζαντινή και τη Λόγια Ελλη-
νική τα ρήµατα στους παρελθοντικούς χρόνους (παρατατικό, αό-
ριστο - παλαιότερα και υπερσυντέλικο), εφόσον άρχιζαν από σύµ-
φωνο, έπαιρναν ένα ε- (συλλαβική αύξηση) και, αν άρχιζαν από 
φωνήεν, έτρεπαν τα α/ε- σε η- και το ο- σε ω- (χρονική αύξηση): 
λύω - έ-λυον - ë-λυσα (έ-λελύκειν) - λύοµαι - έ-λυόµην - έ-λυ-
σάµηνΙ έ-λύθην (έ-λελύµην)· ακούω - ήκουον - ήκουσα - ήκου-
όµην - ήκουσάµην | ήκούσθην ελπίζω - ήλπιζον - ήλπισα -ήλπίζετο - 
ήλπίσατο - ήλπίσθη- ορίζω - ώριζον - ώρισα - ώρι-ζόµην - 
ώρισάµην - ώρίσθην. Η χρονική αύξηση εµφανιζόταν και στη 
µεσοπαθητική µτχ. τού παρακειµένου: αγαπώ - ήγαπηµένος, 
ελέγχω - (έλ-) ήλεγµένος, ορίζω - (ορισµένος. Στη Νέα Ελληνική η 
χρήση τής ρηµατικής αύξησης είναι διαφορετική: (α) ∆εν χρησι-
µοποιείται η χρονική αύξηση: αρχίζω - άρχιζα - άρχισα (όχι *ήρ-
χιζα, *ήρχισα)· ερµηνεύω - ερµήνευα - ερµήνευσα (όχι *ηρµή-νευα, 
*ηρµήνευσα)' ορίζω - όριζα - όρισα - οριζόµουν - ορίστηκα (όχι 
*ώριζα, *ώρισα, *ωριζόµουν, *ωρίστηκα)· ούτε οι µτχ. είναι πια 
*ηρµηνευµένος ή *ωρισµένος, αλλά ερµηνευµένος και ορισµένος 
(β) Συλλαβική αύξηση (έ-) παίρνουν στους παρελθοντικούς 
χρόνους τής ενεργητικής φωνής µόνο τα δισύλλαβα ρήµατα, για 
να µπορεί ο τόνος να είναι στην τρίτη από τού τέλους συλλαβή 
(προπαραλήγουσα): γρά-φω, έ-γρα-φα, έ-γρα-ψα (αλλά πληθ. γρά-
φα-µε, γρά-φα-τε χωρίς ε-, γιατί υπάρχουν ήδη -λόγω καταλήξε-
ως- τρεις συλλαβές και ο τόνος µπορεί να είναι στην προπαραλή-
γουσα χωρίς την παρουσία συλλαβικής αύξησης)· έτσι, στην πρά-
ξη, το ε- τής συλλαβικής αύξησης υπάρχει µόνο εφόσον τονίζεται: 
έ-γραφα, έ-γραφες, έ-γραφε (γράφαµε, γράφατε), έ-γραφαν (γρά-
φανε)·έ·γραψα, έ-γραψες, έ-γραψε (γράψα-µε, γράψατε), έ-γραψαν 
(γράψανε)· (γραφόµουν-α, γραφόσουν-α, γραφόταν-ε, γραφόµαστε, 
γραφόσαστε, γράφονταν - γράφτηκα, γράφτηκες, γράφτηκε, γρα-
φτήκαµε, γραφτήκατε, γράφτηκαν). Συλλαβική αύξηση παίρνουν 
(εσωτερικά) και τα δισύλλαβα ρήµατα, που είναι σύνθετα µε προ-
θέσεις, πάλι εφόσον η αύξηση ε- τονίζεται: περι-γράφω - περι-
έγραφα - περι-έγραψα, συγ-γράφω - συν-έγραφα - συν-έγραψα, δια-
γράφω - δι-έγραφα - δι-έγραψα, εγ-γράφω - εν-έγραφα - ενέγραψα, 
παρα-πέµπω - παρ-έπεµπα - παρ-έπεµψα, απο-στέλλω -απ-έστελλα - 
απ-έστειλα, συν-θέτω - συν-έθετα - συν-έθεσα. Ελάχιστα ρήµατα 
(τα οποία σηµειώνονται σε κάθε λήµµα) διατηρούν παραδοσιακά 
λογιότερους τύπους µε χρονική αύξηση σε απλά ή σύνθετα 
ρήµατα: ελέγχω - ήλεγξα (αλλά και έλεγξα), απευθύνω - απηύθυνα 
(αλλά και απεύθυνα), εξάγω - εξήγα -εξήγαγα. 

ι-    αυξητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αναφέρεται στην αύξηση, στη 
», µεγέθυνση ή διόγκωση: - ορµόνες (αυτές που συµβάλλουν στην ανά-

πτυξη µελών τού σώµατος ή στην αύξηση τού ύψους) || ~ τάσεις τού 
:-      τιµαρίθµου 2. ΒΙΟΛ. αυξητική ορµόνη η σωµατότροπος (βλ.λ.) ορµόνη. 
n      — αυξητικ-ά | -ως [µτγν.] επίρρ. 
η    αυξοµείωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η εναλλαγή 
ι, αυξήσεως και µειώσεως, η περιοδική ή µη διακύµανση µεγεθών: ~ των 

συναισθηµατικών εντάσεων || η απελευθέρωση τής αγοράς οδήγησε 
σε µια περίοδο αυξοµειώσεως των τιµών ΣΥΝ. (δια)κύµανση, 

ή ανεβοκατέβασµα, προσθαφαίρεση ANT. σταθερότητα, µονιµότητα, 
παγίωση. — αυξοµειώνω ρ. [µτγν.], αυξοµειωτικός, -ή, -ό [µτγν.], αυ-
ξοµειωτικ-ά | -ώς επίρρ. 



αύξων 316 αυταξία 
 

αύξων, -ούσα, -ον {αύξ-οντος, -οντά | -οντες (ουδ. -οντά), -όντων (θηλ. -
ουσών)} (λόγ.) αυτός που αυξάνει, που έχει τάσεις ανόδου: η επενδυτική 
δραστηριότητα βαίνει µε αύξοντα ρυθµό || αύξουσα ένταση | σελήνη | κλίµακα | 
γεωµετρική ή αριθµητική πρόοδος | ανησυχία | πεποίθηση | σειρά ΣΥΝ. 
αυξανόµενος, ανοδικός, εντεινόµενος, ενι-σχυόµενος, προϊών ΑΝΤ. φθίνων, 
µειούµενος, καθοδικός- ΦΡ. αύξων αριθµός αριθµός ενδεικτικός σειράς 
κατατάξεως ή αρίθµησης: οι αιτήσεις θα εξεταστούν κατά τον - πρωτοκόλλου 
(συντοµ. α.α., βλ.λ.). [ETYM. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. αϋξω (βλ. λ. αυξάνω)). 

αϋπνία (η) [αρχ.] {αϋπνιών} 1.το να µην µπορεί κάποιος να κοιµηθεί: 
περιπτώσεις χρόνιας - απαιτούν θεραπεία µε ηρεµιστικά ή υπνωτικά χάπια || (κ. 
στον πληθ.) αϋπνίες έχουµε σήµερα; ΑΝΤ. υπνηλία 2. (γε-νικότ.) η έλλειψη 
ύπνου: καταβεβληµένος από την - ΣΥΝ. ξαγρύπνη-µα, αγρύπνια, ξενύχτι. 

άυπνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν κοιµήθηκε: είµαι ~· δεν κοιµήθηκα καθόλου 
όλη νύχτα. 

Αύρα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τής Περίβοιας και τού Τιτάνα Λέλαντα- απέκτησε 
από τον ∆ιόνυσο δίδυµα, τα οποία µέσα στην τρέλα της κοµµάτιασε· ο ∆ίας τη 
µεταµόρφωσε σε πηγή 2. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < αύρα (βλ.λ.)]. 

αύρα (η) {αυρών} 1. το ελαφρό αεράκι: η πρωινή ~ µού χαϊδεύει το πρόσωπο || 
~ στεριανή | των κοιλάδων | των ορέων | θαλάσσια | γλυκιά 2. (µτφ.) η 
(ευχάριστη) αίσθηση την οποία αποπνέει κάποιος/κά-τι, η εντύπωση που δίνει, 
ο «αέρας» που έχει: µια ζωογόνος ~ νιότης και αισιοδοξίας ξεπηδά από κάθε 
σελίδα τού βιβλίου ΣΥΝ. αίσθηση, νότα, ατµόσφαιρα · 3. (µτφ.) η ακτινοβολία 
που πιστεύεται πως εκπέµπεται από το σώµα σχηµατίζοντας φωτεινό 
περίβληµα, αισθητή µόνο σε συγκεκριµένα πρόσωπα µε µεταφυσικές ή 
πνευµατιστικές δυνάµεις · 4. αύρες (οι) θωρακισµένα αστυνοµικά οχήµατα για 
την ταχεία µεταφορά αστυνοµικής δύναµης: έστειλαν τις- να διαλύσουν τη 
συγκέντρωση · 5. ΙΑΤΡ. τα συµπτώµατα που προηγούνται τής εκδήλωσης µιας 
κρίσης ηµικρανίας ή µιας επιληπτικής κρίσης. [ΕΙΧΜ αρχ. < *aFp-a, 
µηδενισµ. βαθµ. τού θ. *άΡερ-, πβ. λατ. aer «αέρας», γαλλ. air (> αγγλ. air), 
ισπ. aire, ιταλ. aria κ.ά. Οµόρρ. αρχ. ά(Ε)είρω «σηκώνω» (< *àFép-jw), αήρ 
(< *άΡερ-). Η λ. αρχικά χρησιµοποιήθηκε για να προσδιορίσει το πρωινό 
αεράκι που ανεβαίνει από το νερό, από το ποτάµι ή τη θάλασσα. Για τη 
σηµασιολ. µεταβολή «ανύψωση» → «αέρας», βλ. λ. αέρας. Η σηµ. 5 είναι 
αντιδάν., < αγγλ. aura]. 

αυριανός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το αύριο, την επόµενη µέρα: ~ 
συγκέντρωση | καιρός | έκδοση (πβ. λ. χθεσινός, σηµερινός) 2. (συνεκδ.) αυτός 
που σχετίζεται µε το µέλλον: θέλουµε ο ~ κόσµος να είναι καλύτερος. [ΕΤΥΜ. 
< αύριο + παραγ. επίθηµα -ανός, πβ. µτγν. αύρινός]. 

αύριο επίρρ. 1. την ηµέρα µετά τη σηµερινή, το προσεχές εικοσιτετράωρο: 
τελειώσαµε για σήµερα· θα συνεχίσουµε ~ || σήµερα είναι Τρίτη- ~ είναι Τετάρτη 
|| µέχρι ~, γεια σας! || η συνάντηση αναβλήθηκε για ~ || από - πιάνουµε δουλειά 
|| Αφήστε τη δουλειά! ~ πάλι (~ συνεχίζουµε) (πβ. λ. σήµερα, χθες, µεθαύριο)- 
ΦΡ. (α) (παροιµ.) µην αναβάλλεις | αφήνεις για αύριο ό,τι µπορείς να κάνεις 
σήµερα βλ. λ. αναβάλλω (β) σήµερα-αύριο | αύριο-µεθαύριο (ί) στο αµέσως 
προσεχές µέλλον (χωρίς να καθορίζεται αυστηρά πότε), όπου να 'ναι: πε-
ριµένω απάντηση για τη δουλειά ~ || πρέπει να είσαι προετοιµασµένος- δεν 
ξέρεις τι µπορεί να συµβεί - (ii) ακαθόριστος µελλοντικός χρονικός 
προσδιορισµός που υποδηλώνει αναβλητική διάθεση: µην αγχώνεσαι, θα πάω 
κάποια στιγµή ~ || θα το στείλω ~· δεν µε κυνηγάει κανένας (γ) από αύριο σε 
αύριο από αναβολή σε αναβολή, από παράταση σε παράταση: Πότε θα 
κλείσουµε επιτέλους τη δουλειά; Όλο ~ µε πας! (δ) και αύριο µέρα είναι για 
κάτι που µπορεί να γίνει και σε άλλη χρονική στιγµή, να αναβληθεί: Άσε το 
διάβασµα και κοιµήσου! ~! (ε) και (γι') αύριο έχει ο Θεός ως καθησυχαστική 
προτροπή σε κάποιον να µη στενοχωριέται, επειδή δεν πρόκειται κάτι να χα-
θεί, να µαταιωθεί: Μην ανησυχείς! ~ (στ) σήµερα είµαι, αύριο δεν είµαι για το 
εφήµερο των ανθρώπινων πραγµάτων: γλεντάω τη ζωή µου τώρα, γιατί ~ (ζ) 
αύριο κλαίνε! για τα δυσάρεστα επακόλουθα µιας πράξης, τα οποία δεν 
λαµβάνει κάποιος υπ' όψιν του στο παρόν επίσης, για επικείµενη τιµωρία: Άσ' 
τον να χαίρεται και να πανηγυρίζει. ~! (η) (λόγ.) ες αύριον τα σπουδαία (ες 
αϋριον τά σπουδαία, Πλουτ. Πελοπίδας 1θ) φράση που λέγεται (σοβαρά ή 
ειρωνικά), όταν προτείνουµε την αναβολή τής διεκπεραίωσης ενός θέµατος 
για την επόµενη µέρα λόγω τής σοβαρότητας του: δεν είναι τώρα ώρα να 
µιλάµε για την αγορά τού σπιτιού- ~ 2. (συνεκδ.) στο µέλλον: τώρα είσαι µικρός 
και δεν έχεις έγνοιες-, που θα έχεις δουλειά και οικογένεια, τότε θα δεις τι είναι 
η ζωή || ποιος ξέρει πώς θα είναι ο κόσµος ~; 3. αύριο (το) το µέλλον: 
αγωνίζεται για ένα καλύτερο ~ || ποιος ξέρει τι µας επιφυλάσσει το ~; || ένα 
λαµπρό ~. 

[ΕΤΥΜ. < αρ^χ. αύριον, παρεκτεταµένος τύπος σε -ον (κατά το σήµερον) τού 
*αυρι (τοπική πτώση) < *aus-ri- < I.E. *aus- «αυγή», πβ. σαν-σκρ. us-âh, λατ. 
aurora (< *aus-osa), αγγλ. east «ανατολή», γερµ. Ost κ.ά. Οµόρρ. αρχ. αϋ-ως 
«αυγή». Η φρ. «ες αϋριον τά σπουδαία» ελέχθη από τον Θηβαίο πολέµαρχο 
Αρχία, ο οποίος, ενώ βρισκόταν σε ένα συµπόσιο, έλαβε επιστολή που τον 
προειδοποιούσε ότι κινδύνευε, o Αρχίας είπε ότι θα ασχολείτο την επόµενη 
µέρα («αύριο») µε την επιστολή, αλλά (σύµφωνα µε τον Πλούταρχο, Πελοπίδας 
10) την ίδια µέρα δολοφονήθηκε]. αυστηρός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη ελαστικότητας, επιείκειας: ο δάσκαλος τής τάξης 
ήταν πολύ ~- τιµω-.ρούσε πάντα τους µαθητές που ατακτούσαν στο µάθηµα || η 
επιτροπή άσκησε πολύ ~ κριτική || ~ τιµωρία | απόφαση (δικαστή) | κοινό | κρι- 

τής | στάση | βαθµολογία ΣΥΝ. ανεπιεικής, άτεγκτος ΑΝΤ. επιεικής, 
ελαστικός, µαλακός 2. αυτός που είναι πολύ σοβαρός, που εµπνέει φόβο: ~ 
µατιά | φωνή 3. σκληρός, σε έντονο ύφος: ~ απάντηση | σύσταση | γλώσσα ΑΝΤ. 
ήπιος 4. ΑΡΧΑΙΟΛ. αυστηρός ρυθµός τεχνοτροπία στην αρχαία ελληνική 
γλυπτική, που κυριαρχεί στην περίοδο η οποία µεσολαβεί µεταξύ τής αρχαϊκής 
και τής κλασικής (περίπου 480-450 π.Χ.) και χαρακτηρίζεται από τις σοβαρές 
εκφράσεις των προσώπων των αγαλµάτων 5. αυτός που τηρείται ή πρέπει να 
τηρείται απαρέγκλιτα, να έχει καθολική εφαρµογή χωρίς εξαιρέσεις: ως 
διπλωµατικός οφείλει να τηρεί ~ ουδετερότητα απέναντι στα κόµµατα || η στρα-
τιωτική δικτατορία επέβαλε ~ λογοκρισία στα µέσα ενηµέρωσης || ~ πρωτόκολλο 
| πειθαρχία | εφαρµογή | τήρηση | δίαιτα | λιτότητα | µυστικότητα | αποµόνωση | 
µεθοδολογία ΣΥΝ. πλήρης, απόλυτος 6. αυτός που τηρεί τις παραδόσεις, 
πιστός στις παραδοσιακές αξίες: άνθρωπος αυστηρών αρχών || ~ ανατροφή | 
ήθη ΣΥΝ. σοβαρός, ηθικός, συντηρητικός 7. αυτός που είναι απαιτητικός, 
λεπτολόγος, σχολαστικός: µια αυστηρότερη φιλολογική ανάλυση θα οδηγούσε 
σε άλλα συµπεράσµατα || ~ θεώρηση | προσέγγιση 8. αυτός που διαθέτει 
ακρίβεια και σαφήνεια: η ~ οριοθέτηση στόχων είναι αδύνατη για ένα τόσο πα-
ρορµητικό άτοµο || ~ διατύπωση | προσδιορισµός ΣΥΝ. ακριβής ΑΝΤ. 
γλαφυρός 9. αυτός που χαρακτηρίζεται από λιτότητα ύφους (απλές γραµµές ή 
χαρακτηριστικά): η ~ µεγαλοπρέπεια τής αίθουσας µε τους γυµνούς, 
µαρµάρινους τοίχους ΣΥΝ. λιτός, ανεπιτήδευτος, απέριττος. — αυστηρά 
επίρρ. κ. αυστηρώς [µτγν.] (βλ.λ.) επίρρ., αυστηρότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. *αύστ- (< ρηµατικό επίθ. *αύστός «ξηρός» < αϋω | αΰω < 
αύος (τό) «ξηρότητα» < I.E. *saus-os «ξηρός», πβ. λιθ. saüsas, αγγλ. sere κ.ά.· 
οµόρρ. αύχµ-ηρός) + παραγ. επίθηµα -ηρός (πβ. αυχµηρός, µοχθ-ηρός, τολµ-
ηρός κ.ά.). Η λ. αυστηρός είχε αρχικώς την κυ-ριολ. σηµ. «ξηρός, στυφός» 
(κατ' αντιδιαστολή προς το γλυκύς), ενώ η σηµ. «σοβαρός, τραχύς» είναι µτγν. 
(πβ. Κ.∆. Λουκ. 19, 21: εφοβού-µην γάρ σε, ότι άνθρωπος αυστηρός ει). 
Παρόµοια σηµασιολ. εξέλιξη («ξηρός» → «τραχύς, οξύς») εµφανίζει και το 
αρχ. επίθ. δριµύς (βλ.λ.)]. # 

αυστηρώς επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) µε τρόπο αυστηρό και απόλυτο, χωρίς επιείκεια 
ή ελαστικότητα (λ.χ. στην εφαρµογή µιας απόφασης, στην κριτική κ.λπ.): 
κινηµατογραφικό έργο - ακατάλληλο για ανηλίκους || απαγορεύεται ~ το 
κάπνισµα ΑΝΤ. επιεικώς, µετριοπαθώς. 

Αυστραλασία (η) ΓΕΩΓΡ. περιοχή τού Ειρηνικού Ωκεανού, που περιλαµβάνει 
την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Ν. Γουινέα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. Australasia], 

Αυστραλία (η) [1854] (αγγλ. Australia) 1. (καταχρ.) η Ωκεανία (βλ.λ.) 2. πολύ 
µεγάλο νησί στο Α. Ηµισφαίριο, Ν. τού Ισηµερινού, το οποίο θεωρείται 
ξεχωριστή ήπειρος, η µικρότερη σε έκταση από τις πέντε 3. (αγγλ. 
Commonwealth of Australia = Κοινοπολιτεία τής Αυστραλίας) κράτος που 
περιλαµβάνει το παραπάνω νησί και την Τασµανία µε πρωτεύουσα την 
Καµπέρα, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Αυστραλίας. 
— Αυστραλός [1894] κ. Αυστραλέζος (ο), Αυστραλή κ. Αυστραλέζα (η), 
αυστραλιανός, -ή, -ό κ. αυστραλέζικος, -η, -ο. 
[ETYM. < αγγλ. Australia < λατ. australis «νότιος». Η ήπειρος ήταν γνωστή 
ήδη από τον 2ο αι. µ.Χ. ως terra australis incognita «άγνωστη νότια χώρα», 
ενώ οι Ολλανδοί εξερευνητές τού Που αι. την ονόµασαν «Νέα Ολλανδία». Η 
σηµερινή ονοµασία καθιερώθηκε τον 19ο αι. από τον Αγγλο θαλασσοπόρο 
Matthew Flinders]. 

αυστραλοπίθηκος (ο) (αυστραλοπιθήκ-ου | -ων, -ους} ανθρωποειδές, συγγενές 
προς τον γορίλλα και τον χιµπατζή, το οποίο θεωρείται ότι έζησε τουλάχιστον 
στη Ν. και Α. Αφρική πριν από 1-4 εκατοµµύρια χρόνια και παρουσίαζε 
οµοιότητες προς τον άνθρωπο. Γ ETYM. Μεταφορά τού νεολατ. 
australopithecus, νόθο συνθ., < australis «νότιος» + pithecus «πίθηκος»]. 

Αυστρία (η) [1728] (γερµ. Republik Österreich = ∆ηµοκρατία τής Αυστρίας) 
κράτος τής Κ. Ευρώπης µε πρωτεύουσα τη Βιέννη, επίσηµη γλώσσα τη 
Γερµανική και νόµισµα το αυστριακό σελίνι (2002: ευρώ). — Αυστριακός (ο) 
[1728], Αυστριακή (η), αυστριακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < νεολατ. Austria < λατ. 
auster «νότος» (αρχική σηµ. «ανατολή, ανατολικός άνεµος», πβ. κ. 
Αυστραλία). Όταν ο Γερµανός αυτοκράτορας Καρλοµάγνος νίκησε τους 
Σλάβους και τους Αβάρους το 796 µ.Χ., ίδρυσε την επαρχία τής Α. 
Μαρκιωνίας, που το 996 ονοµάστηκε Österreich «ανατολικό βασίλειο». Το 
1281 ο Γερµανός βασιλιάς Ροδόλφος ∆' (των Αψβούργων) ονόµασε τον γυιο 
του Αλβέρτο ηγεµόνα τής Αυστρίας. Έκτοτε η Αυστρία θεωρήθηκε γερµανική 
επικράτεια (dominium Austriae), µέχρις ότου οι Αψβούργοι έχασαν τον 
γερµανικό θρόνο (1322). Η ονοµασία Αυστρία επικράτησε το 1915-18 ως 
Deutschösterreich «Γερµανική Αυστρία» και, µετά τη συνθήκη τού 1919, ως 
Republik Österreich «∆ηµοκρατία τής Αυστρίας»]. 

Αυστροουγγαρία (η) [1867] το διάδοχο σχήµα τής παλαιάς αυστριακής 
αυτοκρατορίας (1867-1918). 

αυτανάφλεξη (η) [1887] {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} ΧΗΜ. η καύση που 
αρχίζει ξαφνικά και χωρίς εξωτερική επίδραση: ο υγρός σανός µπορεί να 
υποστεί ~, αν ζεσταθεί πολύ εσωτερικά.  — αυτανα-φλέγοµαι ρ. [1891]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. self-ignition]. 

αύτανδρος, -η, -ο (για καταποντισθέντα σκάφη) µε το σύνολο τού πληρώµατος 
ή των επιβατών: το πλοίο βυθίστηκε ~. ΓΕΤΫΜ. µτγν. < αύτ(ο)- + -ανδρός < 
άνήρ, ανδρός]. 

αυταξία (η) 1. το να έχει κάποιος/κάτι αξία, που προέρχεται από εγγενείς 
ιδιότητες του: η έννοια τής αγάπης αποτελεί για τον χριστιανό ~ 2. η αξία την 
οποία αποδίδει κανείς στον εαυτό του ΣΥΝ. αυτοε-κτίµηση. 



αυταπάρνηση 317 αυτόβουλος 
 

αυταπάρνηση (η) [1844] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η άρνηση και η υπέρβαση 
τού προσωπικού συµφέροντος, τής προσωπικής ευχαρίστησης ή άνεσης χάριν 
υψηλού σκοπού: ρίχτηκαν στον αγώνα µε ~ ΣΥΝ. αυτοθυσία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. abnégation]. 

αυταπάτη (η) [1885] {αυταπατών} 1. η δηµιουργία από τον ίδιο µας τον εαυτό 
εσφαλµένων ή φανταστικών κρίσεων σύµφωνα µε τις επιθυµίες µας, το να 
ξεγελούµε τον ίδιο µας τον εαυτό 2. κάθε διαµορφωµένη πίστη κάποιου, η 
οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα: (συνήθ. στον πληθ.) Μην 
έχεις αυταπάτες! ∆εν ζεις, αν δεν δουλέψεις! || τρέφεται | ζει µε αυταπάτες ΣΥΝ. 
ψευδαίσθηση. — αυταπατώµαι1 ρ. [1886] {-άσαι...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Selbsttäuschung]. 

αυταπόδεικτος, -η, -ο [µτγν.] κ. αυταπόδειχτος αυτός που από µόνος του φέρει 
ή εµπεριέχει την απόδειξη του, που δεν χρειάζεται επιπλέον αποδείξεις: ουδείς 
αµφισβητεί την- αλήθεια των λόγων του || ~ συλλογισµός ΣΥΝ. αυτονόητος, 
αυτόδηλος. — αυταπόδεικτα /αυ-ταποδείκτως επίρρ. 

αυτάρεσκος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αντλεί ευχαρίστηση από τον εαυτό του, 
που ικανοποιείται αυτοθαυµαζόµενος: ο - τόνος τής φωνής του φανέρωνε 
άνθρωπο που λατρεύει ν'ακούει τη φωνή του ΣΥΝ. ναρκισσευόµενος ΑΝΤ. 
σεµνός, µετριόφρων, ταπεινός. — αυτάρεσκα επίρρ., αυταρέσκεια (η) [µτγν.]. 

αυτάρκης, -ης, αύταρκες {αυτάρκ-ους | -εις (ουδ. -η)} 1. αυτός που µπορεί να 
καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του µόνος του, µε δικές του δυνάµεις, και 
ειδικότ. αυτός που δεν εξαρτάται οικονοµικά από άλλους: παίρνει έναν πολύ 
καλό µισθό που του επιτρέπει να είναι οικονοµικά ~ ΣΥΝ. αυτοσυντήρητος, 
ανεξάρτητος, αυτόνοµος 2. αυτός που αρκείται σε όσα έχει 3. ΟΙΚΟΝ. (για 
κρατική ή οικονοµική οργάνωση) αυτός που µπορεί να καλύπτει τις ανάγκες 
του µε δικούς του πόρους ή δική του παραγωγή: δεν είναι ακόµα ~, εφόσον 
εξαρτάται από την οικονοµική ενίσχυση των δικών του, για να πληρώσει το 
νοίκι || η Ελλάδα δεν είναι ~ αναφορικά µε την κάλυψη των ενεργειακών της 
αναγκών εισάγει ρεύµα από γειτονικές χώρες. — αυτάρκεια (η) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αύτ(ο)- + -αρκης < αρκώ]. 

αυταρχία (η) η εξουσία που ασκείται χωρίς έλεγχο, η απολυταρχία, ο 
δεσποτισµός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αϋταρχος (πβ. αρχ. αύταρχώ) < αύτ(ο)- + -άρχος < άρχω]. 

αυταρχικός, -ή, -ό [1850] 1. αυτός που προσπαθεί να επιβάλει τη θέληση του µε 
τρόπο απόλυτο, χωρίς να δέχεται αντιρρήσεις, αυτός που απαιτεί απόλυτη 
συµµόρφωση των άλλων στις επιθυµίες του: ~ γονείς | ηγέτης | δάσκαλος | 
διοίκηση 2. (συνεκδ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από αυστηρότητα, 
σκληρότητα και εγωκεντρισµό, που δεν λαµβάνει υπ' όψιν τους άλλους: ~ 
συµπεριφορά | χαρακτήρας ΣΥΝ. σκληρός, αυστηρός 3. (ειδικότ., για 
καθεστώς) που επιβάλλει τις επιλογές του αδιαφορώντας για τις αντίθετες 
απόψεις, µε τρόπο απόλυτο και αντιδηµοκρατικό ΣΥΝ. απολυταρχικός, 
αυθαίρετος, δικτατορικός, δεσποτικός. — αυταρχικ-ά /-ώς [1850] επίρρ., 
αυταρχικότητα (η) [1892] κ. αυταρχισµός (ο). [ΕΤΥΜ. < µτγν. αυταρχία < 
αρχ. αϋταρχος < αύτ(ο)- + -άρχος < άρχω]. 

αυτασφαλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η ασφάλιση εργαζοµένου σε 
ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, βασιζόµενη σε σύµβαση χωρίς συµµετοχή τού 
εργοδότη στην καταβολή των ασφαλίστρων (γενικότ.) κάθε ασφάλιση σε 
ασφαλιστική εταιρεία ή οργανισµό µε συµµετοχή µόνο τού ασφαλιζοµένου. 
Επίσης αυτασφάλεια (η) [1893]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-
insurance]. 

αυτεµβόλιο (το) {αυτεµβολί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. εµβόλιο που το αντιγονι-κό υλικό 
του προέρχεται από τον ίδιο τον άρρωστο, στον οποίο χορηγείται κατόπιν 
ειδικής επεξεργασίας µε ενέσιµη µορφή. — αυτεµβο-λιασµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. autovaccine, νόθο συνθ., < auto- (< αυτός) + 
vaccine «εµβόλιο»]. 

αυτενέργεια (η) {χωρ. πληθ.} το να ενεργεί κανείς χωρίς εξωτερική 
καθοδήγηση ή εξαναγκασµό, µε δική του πρωτοβουλία ΣΥΝ. αυτο-βουλία. — 
αυτενεργός, -ός, -ό [1812]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. αύτοενέργεια < αυτό- + 
ενέργεια]. 

αυτενεργώ ρ. αµετβ. {αυτενεργείς... | αυτενέργησα (κ. λογιότ. αυτε-νήργησα)} 
ενεργώ χωρίς εξωτερική καθοδήγηση ή εξαναγκασµό, µε δική µου 
πρωτοβουλία: το σχολείο πρέπει να ενθαρρύνει τους µαθητές να αυτενεργούν 
και όχι να αποστηθίζουν και να τα περιµένουν όλα από τον δάσκαλο. 

αυτεξούσιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν υπάγεται στην εξουσία άλλου, που 
είναι κύριος τού εαυτού του: µια ~ αρχή δικαιούται να λαµβάνει αποφάσεις 
χωρίς την επέµβαση άλλων οργάνων ΣΥΝ. ανεξάρτητος, αυτόνοµος ANT. 
υπεξούσιος 2. αυτεξουσιον (το) το δικαίωµα να διατηρεί κανείς την ελευθερία 
σκέψης και δράσης, το δικαίωµα να επιλέγει. — αυτεξούσια | αυτεξουσίως 
[µτγν.] επίρρ., αυτε-ξουσιότητα (η) [µτγν.]. 

αυτεπάγγελτος, -η (λόγ. -ος), -ο ΝΟΜ. αυτός που διενεργείται µε πρωτοβουλία 
δικαστικής αρχής χωρίς την υποβολή αιτήµατος: ~ δίωξη. — αυτεπάγγελτα | 
αυτεπαγγέλτως [µτγν] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυτοδικαίως. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < αύτ(ο)- + επαγγέλλω «διακηρύσσω, καταγγέλλω»]. 
αυτεπαγωγή (η) ΗΛΕΚΤΡ. η ανάπτυξη εξ επαγωγής ηλεκτρεγερτικής δυνάµεως 
σε αγωγό, λόγω µεταβολής τής έντασης τού ηλεκτρικού ρεύµατος που τον 
διαρρέει. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-induction]. αιιτεπίγνωση (η) 
[1854] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η επίγνωση των 

χαρακτηριστικών ιδιοτήτων τής προσωπικότητας µας, η εις βάθος γνώση τού 
εαυτού µας, η αυτογνωσία ΣΥΝ. αυτοσυνείδηση, γνώθι σαυτόν. 

αυτεπιστασία (η) [µεσν.] {αυτεπιστασιών} η ανάληψη τής επιστασίας, τής 
παρακολούθησης τεχνικού έργου (λ.χ. ανέγερσης οικοδοµής) αυτοπροσώπως 
από τον ενδιαφερόµενο· κυρ. στη ΦΡ. δι' αυτεπιστασίας µε επίβλεψη από τον 
ίδιο τον ενδιαφερόµενο: το έργο θα εκτελεστεί ~. — αυτεπιστατώ ρ. [µεσν.] {-
είς...}. 

αυτεπίστροφος, -η (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] 1. αυτός ο οποίος επιστρέφει µόνος του 
στο σηµείο εκκινήσεως: ~ έµβολο 2. αυτεπίστροφο (το) το µπούµερανγκ 
(βλ.λ.). — αυτεπίστροφα επίρρ. 

αυτήκοος, -η (λόγ. -ος), -ο αυτός που έχει προσωπική εµπειρία εξ ακοής, που 
άκουσε ο ίδιος (κάτι): υπήρξα ~ µάρτυς των απειλών που ο κατηγορούµενος 
εκτόξευσε εναντίον τού θύµατος. — αυτηκοΐα (η). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αύτ(ο)- + -ήκοος < ακούω. Η σηµ. τής λ. είναι «ακούω ο 
ίδιος, µόνος µου (όχι από άλλους)», συνδέεται δηλ. µε το αυτός- το α' συνθ. 
ενίοτε συσχετίζεται παρετυµολογικώς µε τη λ. αφτιά (µέσω τήςεσφαλµ. 
γραφής αυτιά, που παροδηγεί)]. 

αυτί (το) → αφτί 
αυτιάζοµαι ρ. → αφτιάζοµαι 
αυτισµός (ο) ΙΑΤΡ. η ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από εκούσια 

διακοπή τής ζωτικής επαφής µε την πραγµατικότητα και από περιορισµό, 
αποµόνωση τού ατόµου στον εσωτερικό του κόσµο. — αυτιστικός, -ή, -ό, 
αυτιστικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αυτ(ο)- + -ισµός, < 
αγγλ. autism]. 

αυτο- κ. αυτό- κ. αυτ- | αυθ- α' συνθετικό που δηλώνει γενικώς αυτό που 
χαρακτηρίζεται σηµασιοσυντακτικώς ως αυτοπάθεια (βλ.λ.)· ειδικότ. 
σηµαίνει: 1. τον εαυτό µου: αυτοδιαφηµίζοµαι ) = διαφηµίζω τον εαυτό µου) 
2. από µόνος µου, χωρίς εξωτερική επέµβαση: αυτοφυής (= που φύεται από 
µόνος του), αυτοκίνητο (= που κινείται από µόνο του) 3. ότι κάτι προέρχεται 
από ή ανήκει στο ίδιο το υποκείµενο τής δράσης: αυτόβουλος (= που έχει δική 
του βούληση), αυτοδύναµος (= που έχει δική του δύναµη, που αντλεί δύναµη 
από τον εαυτό του). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αυτός, α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, το οποίο απαντά 
µε τις εξής µορφές: (α) αυτο-, όταν το β' συνθ. αρχίζει από σύµφωνο (π.χ. 
αύτο-κτονία, αύτο-σχέδιος κ.ά.), (β) αυτ-, όταν το β' συνθ. αρχίζει από 
ψιλούµενο φωνήεν (π.χ. αύτ-εξούσιος, αύτ-επί-στροφος κ.ά.), (γ) αυθ-, όταν το 
β' συνθ. αρχίζει από δασυνόµενο φωνήεν (π.χ. αύθ-όρµητος - ορµώ, αύθ-
ύπαρκτος - υπάρχω). Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις (ήδη από την Αρχ.) 
παρατηρείται διατήρηση τού -ο- (αυτο-) ακόµη και προ φωνήεντος, όταν 
υπάρχει χαλαρή σύνθεση (π.χ. αυτο-εξόριστος, αυτο-έλεγχος)]. 

αυτοάµυνα (η) {χωρ. πληθ.} το να προστατεύει κανείς τον εαυτό του από 
επίθεση µε δικές του ενέργειες ή µέσα: ασκήσεις αυτοάµυνας || υποστήριξε 
πως, όταν πυροβόλησε, βρισκόταν σε ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self 
defence]. 

αυτοαναιρούµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1895] (αυτοαναιρείσαι... | αυτοα-ναιρέθηκα} 
οδηγούµαι σε αναίρεση (βλ.λ.) όσων ο ίδιος έχω δηλώσει ή πράξει, διαψεύδω 
τον ίδιο τον εαυτό µου: µε όσα λέει αυτοαναιρείται ΣΥΝ. αυτοδιαψεύδοµαι, 
αντιφάσκω. — αυτοαναίρεση (η) [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αυτοανακηρύσσοµαι1 ρ. αµετβ. αποθ. [1896] {αυτοανακηρύ-χθηκα (καθηµ. -
χτηκα), -γµένος} 1. προβαίνω µόνος µου στην ανακήρυξη µου, απονέµω ο 
ίδιος στον εαυτό µου (αξίωµα ή τίτλο): αυτοανακηρύχθηκε βασιλιάς και 
ξεκίνησε ένοπλο αγώνα κατά τής νόµιµης εξουσίας 2. (ειρων.) αποδίδω στον 
εαυτό µου (αξία ή ιδιότητα) κατά τρόπο αυθαίρετο: αυτοανακηρύχθηκε 
προστάτης των αδυνάτων, για να πάρει την ψήφο των λαϊκών στρωµάτων ΣΥΝ. 
αυτοαποκαλούµαι. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αυτοαναφορά (η) 1. η αναφορά στον εαυτό µας 2. ΨΥΧΟΛ. η τάση τού ατόµου 
να συσχετίζει συνεχώς το υπό συζήτηση θέµα µε τον εαυτό του. — 
αυτοαναφορικός, -ή, -ό, αυτοαναφορικότητα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. self reference]. 

αυτοάνοσος, -η, -ο ΙΑΤΡ. (για νόσηµα ή παθολογική κατάσταση) αυτός που 
προκαλείται, όταν ο οργανισµός αναπτύσσει αντισώµατα που αντιδρούν µε τα 
ίδια τα συστατικά του (λ.χ. αντισώµατα κατά των λείων µυϊκών ινών, 
αντιθυρεοειδικά αντισώµατα κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
autoimmune (νόθο συνθ.)]. 

αυτοαντίληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} η αντίληψη που έχει 
κάποιος για τον εαυτό του. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-concept]. 

αυτοαπασχοληση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η επαγγελµατική εργασία 
κάποιου σε δική του επιχείρηση, σε δραστηριότητα που ανήκει στον ίδιο τον 
εργαζόµενο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-employment]. 

αυτοαπασχολούµενος, -η, -ο αυτός που δεν έχει εργοδότη, που εξασφαλίζει ο 
ίδιος εισόδηµα για τον εαυτό του (π.χ. ελεύθερος επαγγελµατίας, γεωργός 
κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-employed]. 

αυτοβιογραφία (η) [1859] {αυτοβιογραφιών} 1.το αφηγηµατικό έργο 
(λογοτεχνικού ή µη χαρακτήρα), στο οποίο ο συγγραφέας εκθέτει τα 
περιστατικά τής ζωής του, γράφει ο ίδιος τη βιογραφία του 2. (συνεκδ.) το 
λογοτεχνικό είδος στο οποίο εντάσσονται έργα όπως τα παραπάνω. — 
αυτοβιογραφικός, -ή, -ό [1877], αυτοβιογραφούµαι ρ. [1844] {-είσαι...}, 
αυτοβιογραφικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
autobiographie]. 

αυτόβουλος, -η, -ο 1. αυτός που ενεργεί µε ελεύθερη βούληση, χωρίς 
δεσµεύσεις και εξαρτήσεις: ως ~ πολίτης έχει την ευθύνη των επι- 
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λογών του ΣΥΝ. αυτενεργός 2. αυτός που έχει και εκφράζει ελευθερία 
βούλησης: η δηµοκρατία έχει ανάγκη από την ~ δράση των πολιτών 
ΣΥΝ. οικειοθελής. — αυτοβούλως επίρρ. [1877], αυτοβουλία (η). 
[ΕΤΥΜ. αρ_χ. < αυτό- + -βουλος < βούλοµαι «θέλω»]. 

αυτογαµία (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. 1. η αυτογονιµοποίηση (βλ.λ.) στα 
φυτά 2. η διαδικασία αναπαραγωγής σε ορισµένα πρωτόζωα, κατά 
την οποία ο κυτταρικός πυρήνας διαιρείται σε δύο γενετικώς όµοιους 
πυρήνες, που στη συνέχεια συγχωνεύονται σε έναν οργανισµό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. autogamy]. 

αυτογκόλ (το) {άκλ.} ελλην. αυτοτέρµα- ΑΘΛ. το γκολ (βλ.λ.) που ση-
µειώνει ποδοσφαιριστής στο τέρµα τής δικής του οµάδας. [ETYM. < 
αυτό- +  γκολ (νόθο συνθ.), µετάφρ. δάνειο από γερµ. Selbsttor]. 

αυτογνωσία (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.} η εις βάθος γνώση τού εαυτού 
µας, η επίγνωση των προτερηµάτων και των αδυναµιών µας: πνευ-
µατική | πολιτική | σωµατική | ηθική ~ ΣΥΝ. αυτεπίγνωση, αυτοσυ-
νειδησία, γνώθι σαυτόν. 

αυτογονιµοποίηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. (στα 
ερµαφρόδιτα) η γονιµοποίηση θηλυκού από αρσενικό γαµέτη τού ίδιου 
ατόµου ή κλώνου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
autofécondation]. 

αυτογραφία (η) {αυτογραφιών} µέθοδος µεταφοράς για λιθογραφική 
εκτύπωση, κατά την οποία µεταφέρονται επάνω στη λιθογραφική 
πλάκα, χωρίς τη χρήση φιλµ, κείµενα, σχέδια κ.λπ., προοριζόµενα για 
εκτύπωση, τα οποία έχουν χαραχτεί επάνω σε ειδικό χαρτί µε ειδική 
µελάνη. — αυτογραφικός, -ή, -ό [1888]. [ETYM, Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. autographie]. 

αυτόγραφος, -η (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] 1. αυτός που είναι γραµµένος 
από το χέρι τού ίδιου τού συγγραφέα (συνήθ. σηµαντικής προσωπι-
κότητας): στη δηµοπρασία πωλήθηκαν σπανιότατες ~ σηµειώσεις τού 
µεγάλου ποιητή ΣΥΝ. ιδιόχειρος, ιδιόγραφος 2. αυτόγραφο (το) 
ιδιόχειρη υπογραφή, συνήθ. µε σύντοµη αφιέρωση, από δηµοφιλή 
προσωπικότητα, που δίνεται σε θαυµαστή ΣΥΝ. αφιέρωση. — αυτο-
Υράφως επίρρ. 

αυτόδηλος, -η (λόγ. -ος), -ο (λόγ.) αυτός που είναι από µόνος του 
φανερός: είναι ~ η ύπαρξη ενοχής, περιττεύουν οι αποδείξεις και οι 
ερµηνείες ΣΥΝ. πρόδηλος, ολοφάνερος. — αυτοδήλως επίρρ. [1888]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αύτο- + δήλος «προφανής»]. 

αυτοδηµιούργητος, -η (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] αυτός που δηµιούργησε 
περιουσία ή απέκτησε κύρος και φήµη στηριζόµενος αποκλειστικά 
στις δικές του δυνάµεις και προσπάθειες. 

αυτοδιάθεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} 1. η διάθεση των σω-
µατικών και πνευµατικών δυνάµεων (κάποιου) κατά την ελεύθερη 
βούληση του 2. ΠΟΛΙΤ. (α) το δικαίωµα ενός λαού να επιλέξει ελεύθε-
ρα το πολίτευµα του, να αυτοπροσδιοριστεί πολιτικά, καθώς και η 
αυτόνοµη οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του (β) 
ΑΡΧΠ τής αυτοδιάθεσης δόγµα πολιτικό που βασίζεται στις ιδέες τής 
Γαλλικής Επανάστασης και αναγνωρίζεται, κυρ. από το 1919, ως κρι-
τήριο καθοριστικό στη συγκρότηση των κρατών. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. self-determination]. 

αυτοδιαφηµίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1894] {αυτοδιαφηµίσ-τηκα (λόγ. -
θηκα), -µένος} κάνω διαφήµιση τού εαυτού µου, παρουσιάζω µε έµ-
φαση τα θετικά σηµεία µου, προβάλλω µια εξωραϊσµένη εικόνα µου: 
αυτοδιαφηµίζεται ως µαχητικός αρθρογράφος ΣΥΝ. αυτοπροβάλλο-
µαι. — αυτοδιαφήµιση (η) [1898]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αυτοδιαχείριση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} το σύστηµα συλλο-
γικής διαχείρισης, το οποίο συνίσταται στην άσκηση τής διαχειρι-
στικής εξουσίας από τους ίδιους τους παραγωγούς των αγαθών. — 
αυτοδιαχειριστικός, -ή, -ό, αυτοδιαχειρίζοµαι ρ. [ΕΤΥΜ.^Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. self-management]. 

αυτοδίδακτος, -η (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] κ. αυτοδίδαχτος αυτός που δεν 
διδάχθηκε από σχολείο ή δασκάλους, που διαµόρφωσε και ακο-
λούθησε δική του διδακτική µέθοδο, που έµαθε κάτι από µόνος του: 
δεν πήγε ποτέ του στο ωδείο, είναι ~ µουσικός ΣΥΝ. εµπειρικός, ερα-
σιτέχνης. — αυτοδίδακτα | αυτοδιδάκτως [µτγν.] επίρρ. 

αυτοδιδασκαλία (η) [1812] {χωρ. πληθ.) το να µαθαίνει κανείς µόνος 
του, χωρίς δάσκαλο: µέθοδος αυτοδιδασκαλίας. [ΕΤΥΜ#Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Selbstunterricht]. 

αυτοδίκαιος, -η, -ο ΝΟΜ. (για δικαίωµα ή έννοµη συνέπεια) αυτός 
που επέρχεται αυτόµατα εκ τού νόµου. 

αυτοδικαίως επίρρ. [1835] (λόγ.) (για κάτι που απορρέει) απευθείας 
από τον νόµο, από το ίδιο το δίκαιο ΣΥΝ. δικαιωµατικά. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού λατ. ipso jure]. 

αυτοδικαίως - αυτεπαγγέλτως. Το αυτοδικαίως δηλώνει κάτι που 
επέρχεται αυτόµατα εκ τού νόµου: η πράξη τού υπουργού είναι 
αυτοδικαίως άκυρη, γιατί αντιβαίνει στον νόµο και στο σύνταγµα. 
Το αυτεπαγγέλτως διαφέρει, κατά πολύ, δηλώνοντας ενέργεια νο-
µίµου οργάνου ή αρχής (εισαγγελέα, αστυνοµίας κ.λπ.), η οποία 
τελείται χωρίς να απαιτείται να ζητηθεί προηγουµένως από κά-
ποιον: ο εισαγγελέας άσκησε αυτεπαγγέλτως δίωξη κατά τού δη-
µοσιογράφου, επειδή διέσπειρε ψευδείς ειδήσεις. 

αυτοδικία (η) [1833] {αυτοδικιών} ΝΟΜ. 1.η ικανοποίηση τής αξίω- 

σης από τον ίδιο τον δικαιούχο αυτοδύναµα και χωρίς τη βοήθεια 
τής αρχής 2. αξιόποινη πράξη την οποία διαπράττει όποιος ασκεί αυ-
θαίρετα αξίωση σχετική µε δικαίωµα που είτε το έχει πραγµατικά εί-
τε από πεποίθηση το οικειοποιείται.  — αυτοδικώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. εκδίκηση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. αύτοδικώ (-έω) < αρχ. αύτόδικος < αύτο- + -δικός < δί-
κη], 

αυτοδιοίκηση (η) [1892] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η διοίκηση 
που ασκείται µε πλήρη ανεξαρτησία των οργάνων της, που υπάγεται 
µόνο σε εποπτεία των κρατικών οργάνων: η ~ των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων κατοχυρώνεται συνταγµατικά || ~ οργανισµού | 
υπηρεσίας || νοµαρχιακή ~· ΦΡ. τοπική αυτοδιοίκηση (ί) η διοίκηση 
µιας περιοχής (περιφέρειας, δήµου ή κοινότητας) µε όργανα εκλεγµένα 
από τους κατοίκους τής περιοχής αυτής: διεξάγονται δηµοτικές ε-
κλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων τής ~ στο σύνολο των δήµων 
και κτοινοτήτων τής επικράτειας || πρώτος | δεύτερος βαθµός τοπικής 
αυτοδιοίκησης (ii) (συνεκδ.) οι ελεγµένοι άρχοντες ή ot εκπρόσωποι 
των δηµοτικών ή κοινοτικών αρχών (νοµάρχες, δήµαρχοι, αντιδήµαρ-
χοι, κοινοτάρχες, δηµοτικοί/κοινοτικοί σύµβουλοι). — αυτοδιοικητι-
κός, -ή, -ό [1886], αυτοδιοικητικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. auto-administration]. 

αυτοδιοίκητος, -η, -ο [1888] αυτός που διοικείται ο ίδιος, διοικητικά 
ανεξάρτητος. 

αυτοδιορίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1892] {αυτοδιορίσ-τηκα (λόγ. -θη-
κα), -µένος} διορίζω ο ίδιος τον εαυτό µου σε θέση, αξίωµα κ.λπ.· (συ-
νήθ. µτφ.) αναλαµβάνω µε δική µου πρωτοβουλία και χωρίς να µου 
ζητηθεί να κάνω κάτι: από πότε αυτοδιορίστηκες υπερασπιστής µου; 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αυτοδυναµία (η) {χωρ. πληθ.) 1.η στήριξη (κάποιου) στις προσωπικές 
(του) δυνάµεις (χωρίς εξωτερική ενίσχυση) 2. ΠΟΛΙΤ. η απόκτηση 
απόλυτης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από ένα κόµµα, ώστε να 
µπορεί να σχηµατίσει κυβέρνηση από µόνο του, χωρίς συνεργασία 
µε άλλο κόµµα. 

αυτοδύναµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που βασίζεται αποκλειστικά στις 
δικές του δυνάµεις, που δεν χρειάζεται εξωτερική ενίσχυση ή 
στήριξη: η εταιρεία έχει πετύχει - ανάπτυξη χωρίς δανειοδότηση 
ΣΥΝ. ανεξάρτητος, αδέσµευτος 2. ΠΟΛίτ. αυτοδύναµη κυβέρνηση µο-
νοκοµµατική κυβέρνηση, που διαθέτει απόλυτη κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία: στην Ελλάδα, για να σχηµατίσει ένα κόµµα ~, χρειάζεται 
τουλάχιστον 151 βουλευτές. — αυτοδύναµα | αυτοδυνάµως [1862] 
επίρρ. 

αυτοδύτης (ο) {αυτοδυτών}, αυτοδύτρια (η) {αυτοδυτριών} πρό-
σωπο που κάνει την κατάδυση µόνο του µε µέσα που φέρει επάνω 
του (σκάφανδρο, φιάλες οξυγόνου κ.λπ.). 

αυτοείδωλο (το) {αυτοειδώλ-ου | -ων} η εικόνα που έχει κανείς για 
τον εαυτό του. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-image]. 

au το εκτίµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η εκτίµηση που τρέ-
φει κανείς για τον εαυτό του 2. η αξιολόγηση που κάνει κανείς στον 
εαυτό του: θετική | αρνητική ~. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. self-appreciation ή self-esteem (σηµ. 
1), πβ. αγγλ. self-evaluation (σηµ. 2)]. 

αυτοέλεγχος (ο) {αυτοελέγχου | χωρ. πληθ.} 1. το να ελέγχει κανείς 
µόνος του τις αντιδράσεις και αποφάσεις του ΣΥΝ. αυτοκριτική 2. το 
να συγκρατεί κανείς τις παρορµήσεις του, να ελέγχει τη συµπεριφο-
ρά του ΣΥΝ. αυτοσυγκράτηση. — αυτοελέγχοµαι ρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-control]. 

αυτοεξέταση (η) [1895] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} το να εξετάζει 
κανείς τον εαυτό του (λ.χ. ψηλαφώντας σηµεία τού σώµατος του για 
τον εντοπισµό όγκου). 

αυτοεξορία (η) {αυτοεξοριών} η εκούσια αποµάκρυνση από την πα-
τρίδα για προσωπικούς ή κοινωνικοπολιτικούς λόγους: την περίοδο 
τής δικτατορίας πολλοί επέλεξαν την ~ σε κάποια δηµοκρατική χώρα. 
— αυτοεξόριστος, -η, -ο [1890], αυτοεξορίζοµαι ρ. [1891]. 

αυτοεξυπηρέτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. η δυνατότητα 
κάποιου να ικανοποιεί αυτόνοµα και επαρκώς τις καθηµερινές, άµε-
σες βιολογικές και βιοτικές ανάγκες του, να φροντίζει τον εαυτό του: 
η ~ είναι κάτι σηµαντικό για έναν ηλικιωµένο, γιατί του επιτρέπει να 
είναι ανεξάρτητος · 2. σύστηµα διάθεσης και πώλησης προϊόντων, 
στο οποίο την επιλογή, τη µεταφορά και το σερβίρισµα αναλαµβάνει 
ο πελάτης και όχι υπάλληλος τού καταστήµατος· σελφσέρβις (βλ.λ.) 
ΑΝΤ. κατά παραγγελία. — αυτοεξυπηρετούµαι ρ. {-είσαι...}. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. του αγγλ. self-service]. 

αυτοερωτισµός (ο) η πρόκληση και ικανοποίηση τής σεξουαλικής 
επιθυµίας χωρίς τη συµµετοχή ερωτικού συντρόφου ΣΥΝ. αυτοϊκανο-
ποίηση, αυνανισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. 
autoeroticism]. 

αυτόθι επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. στο ίδιο τοπικό σηµείο, στον ίδιο χώρο 2. 
(ειδικότ. για παραποµπές) στο προαναφερθέν σηµείο (έργο, σελίδα, 
χωρίο, παράγραφος)· συντοµ. αυτ. κ. λατ. ibid.(em): η λέξη απαντά 
στον Θουκυδίδη (αυτ.) (δηλ. στο ίδιο ακριβώς χωρίο τού Θουκυδίδη 
που είχε αναφερθεί και παραπάνω) || «Όσον ορθώς και αν σύνταξης, 
ποτέ δεν θέλεις γράψειν είς γλώσσαν, είς την οποίαν δεν συλλογί-
ζεσαι» (Κοραής αυτ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή. 

 

αυτ(ο)- α' συνθετικό 
αυτ-επικονίαση (η) 
αυτο-δεσµεύοµαι ρ. 
αυτο-δέσµευση (η) 
αυτο-δηλητηρίαση (η) 

αυτο-διαλύοµαι ρ. 
αυτο-διάλυση (η) 
αυτο-διεγείροµαι ρ. 
αυτο-διέγερση (η) 

αυτο-δοξάζοµαι ρ. 
αυτο-εξευτελίζοµαι ρ. 
αυτο-εξευτελισµός (ο) 
αυτο-εξοντώνοµοι ρ. 

αυτο-εξόντωση (η) 
αυτο-καταλύοµαι ρ. 
αυτο-κατάλυση (η) 
auTo-κατηγορία (η) 

αυτο-κατηνορουµαι ρ 
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[ΕΤΥΜ. αρχ. < αΰτο- + παραγ. επίθηµα -θι, πβ. άλλο-θι, πανταχό-θι 
κ.ά.]. αυτοθυσία (η) [1816] {αυτοθυσιών} η ανιδιοτελής εκούσια 
προσφορά τής ζωής ή ιδιωτικών αγαθών χάριν αγαπητού προσώπου ή 
υψηλού σκοπού ΣΥΝ. εθελοθυσία. — αυτοθυσιαστικός, -ή, -ό [1887], 
αυ-τοθυσιάζοµαι ο. [1889], αυτοθυσιαστικά επίρρ. αυτοϊκανοποίηση 
(η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να αισθάνεται κανείς 
ικανοποίηση για τον εαυτό του ΣΥΝ. αυταρέσκεια, αυτο-θαυµασµός 2. 
(ειδικότ.) ο αυνανισµός (βλ.λ.). — αυτοϊκανοποιούµαι ρ. {-είσαι...}. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-satisfaction]. αυτοκάθαρση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -άρσεως | χωρ. πληθ.} η ικανότητα κάθε φυσικού 
υδάτινου όγκου να απαλλάσσεται από ξένες ή βλαβερές ουσίες χωρίς 
εξωτερική επέµβαση, µε αυτόµατες λειτουργίες: η διοχέτευση αστικών 
και βιοµηχανικών λυµάτων στις ακτές δυσχεραίνει την ~ των θαλασσών. 
αυτοκαλλιέργεια (η) [1889] {αυτοκαλλιεργειών} η καλλιέργεια κτή-
µατος ή έκτασης από τον ιδιοκτήτη της. αυτοκαταδικάζοµαι ρ. αµετβ. 
αποθ. [1893] {αυτοκαταδικάσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. επιβάλλω 
καταδίκη στον εαυτό µου, κρίνω ένοχο το\/ εαυτό µου: 
αυτοκαταδικάστηκε σε εξορία και µοναξιά υπό το βάρος των τύψεων 2. 
(µτφ.) οδηγούµαι λόγω των πράξεων ή παραλείψεων µου σε 
ψυχολογικό, συναισθηµατικό ή κοινωνικό αδιέξοδο: µε τις εσφαλµένες 
επιλογές του αυτοκαταδικάστηκε στην περιθωριοποίηση. — 
αυτοκαταδίκη (η) [1892]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. αυτοκατανάλωση 
(η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η κατανάλωση 
προϊόντος από τον ίδιο τον παραγωγό. αυτοκαταργούµαι ρ. αµετβ. 
αποθ. {αυτοκαταργείσαι... | αυτοκα-ταργή-θηκα, -µένος} καταργούµαι 
από µόνος µου είτε σύµφωνα µε όρο καταστατικού είτε λόγω των 
πράξεων µου ΣΥΝ. αυτοδιαλύοµαι. — αυτοκατάργηση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. αυτοκαταστροφή (η) [1878] το να καταστρέφει κανείς 
τον εαυτό του: ένας άνθρωπος έχει τάσεις αυτοκαταστροφής, όταν 
βλάπτει σκόπιµα τον εαυτό του.  — αυτοκαταστροφικός, -ή, -ό, 
αυτοκατα-στρέφοµαι p., αυτοκαταστροφικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. self-destruction]. αυτοκατευθυνόµενος, -η, -ο (για 
όχηµα, µηχανισµό, πύραυλο) που κινείται χωρίς ανθρώπινη 
παρέµβαση µε σύστηµα αυτοκατεύ-θυνσης: ~ τορπίλη | πύραυλος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. autoguidé (νόθο συνθ.)]. 
αυτοκατεύθυνση (η) {-ης κ. -ύνσεως | χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. η µέθο-
δος που επιτρέπει την καθοδήγηση κινούµενου οχήµατος ή πυραύλου 
χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, χάρη σε διατάξεις εγκατεστηµένες στο 
εσωτερικό τους (πβ. λ. τηλεκατεύθυνση). [ΕΙΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. autoguidage (νόθο συνθ.)]. αυτόκαυστο (το) το αυτόκλειστο 
(βλ.λ.). 
αυτοκέφαλος, -η, -ο [µτγν.] 1. (Εκκλησία) στην οποία έχει αναγνω-
ριστεί διοικητική ανεξαρτησία (δηλ. το δικαίωµα εκλογής και χειρο-
τονίας τής δικής της διοικητικής κεφαλής, αρχιεπισκόπου ή πα-
τριάρχη): η Γ Οικουµενική Σύνοδος όρισε ως ~ την Εκκλησία τής Κύ-
πρου 2. αυτοκέφαλο (το) {αυτοκέφαλου | χωρ. πληθ.) η διοικητική 
ανεξαρτησία, η αυτοδιοίκηση χωρίς παραχώρηση ή δανεισµό αρµο-
διοτήτων: η ανακήρυξη τού ~ τής Εκκλησίας τής Ελλάδος το 1833. 
αυτοκίνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} κίνηση που συντελείται 
κατά αυτόµατο τρόπο ή εκούσια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. autokinesis]. αυτοκινητάδα (η) (καθηµ.) η βόλτα µε αυτοκίνητο. 
αυτοκινητάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό αυτοκίνητο, συνήθ. οικογενει-
ακό 2. αντίγραφο αυτοκινήτου σε διαστάσεις πολύ µικρότερες από τις 
κανονικές (συνήθ. σε µέγεθος τσέπης), που προορίζεται για παιδικό 
παιχνίδι ή για συλλέκτες. αυτοκινήτάµαξα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
αυτόνοµο ή συζευγµένο προς άλλα ανάλογα οχήµατα σιδηροδροµικό 
όχηµα µεταφοράς επιβατών ή εµπορευµάτων, που κινείται µε 
ηλεκτρική ενέργεια ή κινητήρα ντίζελ (συνήθ. χρήση για µικρές ή 
µεσαίες αποστάσεις). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. automotrice (νόθο 
συνθ.) < auto- (< ελλην. αυτός) + motrice, θηλ. τού moteur 
«κινητήρας»]. αυτοκινητικός, -ή, -ό → αυτοκίνητο 
αυτοκινητιστής (ο), αυτοκινητίστρια (η) {αυτοκινητιστριών} 1. 

πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε την οδήγηση αυτοκινή-
του (οδηγός λεωφορείου, πούλµαν, ταξί, φορτηγού, νταλίκας) 2. (κα-
ταχρ.) οδηγός αυτοκινήτου. — αυτο^νητιοτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. automobiliste (νόθο συνθ.)]. 

αυτοκινητιστικό ή αυτοκινητικό δυστύχηµα; Το σωστό είναι αυ-
τοκινητικό δυστύχηµα, εφόσον πρόκειται για δυστύχηµα προκα-
λούµενο από αυτοκίνητο ή αναφερόµενο σε αυτοκίνητο και όχι 
κατ' ανάγκην στον οδηγό τού αυτοκινήτου. Εξάλλου, το αυτοκινη-
τιστής σηµαίνει κυρ. τον επαγγελµατία οδηγό αυτοκινήτου και όχι 
κάθε οδηγό. 

αυτοκίνητο (το) {αυτοκινήτ-ου | -ων) τετράτροχο (ή σπανιότ. τρί-
τροχο) όχηµα, που χρησιµοποιείται για οδικές µεταφορές επιβατών ή 
εµπορευµάτων, κινούµενο µε δικό του κινητήρα και µε δυνατότητα 
αλλαγής κατευθύνσεως: ~ ιδιωτικής χρήσεως (συντοµ. I.X.) | δηµο-
σίας ΧΡήσεος (συντοµ. ∆.Χ.) || αγωνιστικό ~ (για αγώνες ταχύτητας) II 
σπορ | δίπορτο | τετράπορτο | διθέσιο | τεθωρακισµένο | φορτηγό ~ || 
επιβατικό (ορθότ. επιβατηγό) ~ (µε περιορισµένες θέσεις επιβατών) || 
µοντέλο | µάρκα αυτοκινήτου || συνεργείο αυτοκινήτων || ~ αντίκα || 
οδηγώ ~ || τρακάρω το ~ κάποιου.   — (υποκ.) αυτοκινητάκι (το) 

(βλ.λ.), (µεγεθ.) αυτοκινητάρα (η), αυτοκινητικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αυτοκινητιστής. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. επίθ. αυτοκίνητος < αύτο- + κινητός < κινούµαι (-έο-). 
Η σηµερινή σηµ. προέρχεται από τη φρ. αυτοκίνητον (όχηµα) ως 
απόδ. τού γαλλ. automobile (νόθο συνθ.)]. αυτοκινητοβιοµηχανία (η) 
{αυτοκινητοβιοµηχανιών} 1. η βιοµηχανία κατασκευής αυτοκινήτων 
2. (περιληπτ.) το σύνολο των βιοµηχανιών κατασκευής αυτοκινήτων 
(χώρας, περιοχής, ηπείρου κ.λπ.): η ιταλική | ευρωπαϊκή | παγκόσµια 
~. αυτοκινητοδροµία (η) {αυτοκινητοδροµιών} αγώνας ταχύτητας 
αυτοκινήτων. αυτοκινητοδρόµιο (το) {αυτοκινητοδροµί-ου | -ων} ο 
στίβος ειδικής κατασκευής που προορίζεται για τη δοκιµή τής 
απόδοσης και τον έλεγχο αυτοκινήτων, τα οποία βρίσκονται στο 
πειραµατικό στάδιο (πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά), ή για τη 
διεξαγωγή αγώνων ταχύτητας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. autodrome < auto(mobile) + -
drome (< δρόµος)]. αυτοκινητόδροµος (ο) {αυτοκινητοδρόµ-ου | -ων, -
ους} µεγάλου µήκους και πλάτους δρόµος προορισµένος αποκλειστικά 
για την κυκλοφορία αυτοκινήτων, µε πολλές λωρίδες κυκλοφορίας και 
µε περιορισµένες διασταυρώσεις, ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη 
µετάβαση από ένα σηµείο σε άλλο (συνήθ. από µια πόλη σε άλλη). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. γερµ. Autobahn, ιταλ. autostrada]. 
αυτοκίνητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που κινείται µόνος του, χωρίς επε-
νέργεια εξωτερικών δυνάµεων: ~ λέµβος ANT. ετεροκίνητος. 
αυτοκινούµενος, -η,-ο [1895] 1. αυτοκίνητος (βλ.λ.) 2.ΣΤΡΑΤ. αυτός 
που φέρεται πάνω σε αυτοκίνητο όχηµα ή ρυµουλκείται από όχηµα: ~ 
πυροβόλο (συντοµ. Α/Κ). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. automotive (νόθο συνθ.)]. 
αυτόκλειστο (το) [1856] {αυτοκλείστ-ου | -ων} 1. ΤΕΧΝΟΛ. δοχείο συ-
νήθ. από χάλυβα, τού οποίου το πώµα κλείνει από µόνο του ερµητικά, 
µπορεί να διατηρεί υψηλές θερµοκρασίες και πιέσεις, χρησιµοποιείται 
δε για χηµικές αντιδράσεις, αποστειρώσεις ιατρικών οργάνων κ.λπ. 
ΣΥΝ. αυτόκαυστο 2. η χύτρα ταχύτητας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. autoclave (νόθο συνθ.)]. αυτόκλητος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που 
παρίσταται ή επεµβαίνει από µόνος του, χωρίς να του ζητηθεί: ~ 
µάρτυρας | συνήγορος ΣΥΝ. ακάλεστος, απρόσκλητος ANT. 
καλεσµένος, ΝΟΜ. κλητευµένος. — αυτόκλητα | αυτοκλήτως [µτγν.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ετερόκλιτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αύτο- + κλητός < 
καλώ]. αυτοκόλλητος, -η, -ο 1. αυτός που µπορεί να επικολληθεί πάνω 
σε µια επιφάνεια από µία πλευρά του, η οποία έχει επαλειφθεί µε πο-
σότητα κολλητικής ουσίας: ~ ταινία 2. αυτοκόλλητο (το) χαρτί (συνήθ. 
σε µορφή φύλλου) ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που φέρει επάλειψη 
κολλητικής ουσίας στη µία πλευρά του, ώστε να επικολλάται σε 
επιφάνειες: είχε γεµίσει το πίσω µέρος τού αυτοκινήτου του µε αυ-
τοκόλλητα από τις πόλεις που είχε επισκεφθεί 3. (εµφατ. στην αργκό 
των νέων) αυτός που είναι πολύ στενός φίλος κάποιου, µε τον οποίο 
κάνει παρέα συνεχώς: από τότε που γνωριστήκαµε, έχουµε γίνει αυ-
τοκόλλητοι. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. self-sticking]. αυτοκράτορας (ο) 
{αυτοκρατόρων}, αυτοκράτειρα [µτγν.] {αυτοκρατειρών} (η) 1. 
ΠΟΛίτ. (ως τίτλος απόλυτου µονάρχη) ο ηγεµόνας αυτοκρατορίας: 
Βυζαντινός/ Ρωµαίος/ Γερµανός ~ 2. (µτφ.) πρόσωπο που κυριαρχεί 
στον χώρο του, που διαθέτει πολύ µεγάλη και αδιαµφισβήτητη ισχύ: ο 
~ των τηλεπικοινωνιών | τού Τύπου ΣΥΝ. κυρίαρχος. Επίσης (λόγ.) 
αυτοκράτωρ (ο) {αυτοκράτορ-ος, -α}, (λαϊκ.) αυτο-κρατόρισσα (η) 
[µεσν.] {αυτοκρατορισσών}. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. αυτοκράτωρ, -ορός, αρχική σηµ. «απόλυτος κυρίαρχος 
τού εαυτού του, εντελώς ανεξάρτητος», < αΰτο- + -κράτωρ, µετα-
πλασµ. τύπος (κατά τα ουσ. σε -ωρ, π.χ. αρχ. έστιάτωρ, επιβητωρ κ.ά.) 
τού β' συνθ. -κρατής (*αύτοκρατής) < κρατώ «εξουσιάζω». Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η λ. συνδέθηκε µε τις αντίστοιχες λατ. λέξεις dictator (< 
dicto «υπαγορεύω, διατάσσω», βλ. κ. δικτάτορας) και imperator (< 
impero «διατάσσω, επιβάλλω»), πράγµα που καταδεικνύει ότι οι λατ. 
λ. έδιναν έµφαση στη σχέση τού προσώπου (βασιλιά, κυβερνήτη) µε 
τους υποτελείς του και στη δύναµη επιβολής του σε αυτούς, ενώ η λ. 
αυτοκράτωρ έδινε έµφαση στο αυτεξούσιο αυτού τού προσώπου και 
στη δυνατότητα του να διαθέτει τον εαυτό του όπως επιθυµεί]. 
αυτοκρατορία (η) [µτγν.] {αυτοκρατοριών} 1.ΠΟΛΙΤ. θεσµός απολυ-
ταρχικής διακυβέρνησης, που ορίζει τον αυτοκράτορα ως κορυφή τής 
διοικητικής πυραµίδας 2. το συνήθ. πολυεθνικό και εκτεταµένο εδα-
φικά κράτος µε συγκεντρωτική και απολυταρχική διοίκηση: η Βυζα-
ντινή Αυτοκρατορία || η Ρωσία ανακηρύχθηκε ~ από τον τσάρο Πέτρο || 
ο Μωάµεo ο Πορθητής ήταν ο ιδρυτής τής Οθωµανικής ~ 3. (µτφ.) 
οικονοµικός οργανισµός, επιχείρηση κ.λπ. µε µεγάλο εύρος συναλλα-
γών, κύκλο εργασιών, υψηλότατα κέρδη και διεθνή επιρροή και ισχύ: 
µέσα σε µια δεκαετία δηµιούργησε µια - στον χώρο τής δορυφορικής 
τηλεόρασης ΣΥΝ. οικονοµικός κολοσσός, µεγαθήριο 4. (µτφ.) η κατά-
σταση στην οποία κυριαρχεί απόλυτα (κάτι): η ~ των χρωµάτων | των 
αισθήσεων ΣΥΝ. ρασίλειο. αυτοκρατορικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός 
που σχετίζεται µε τον αυτοκράτορα: ~ τιµές | θρόνος | αυλή | απόφαση | 
βούλλα | επίτροπος 2. αυτός που σχετίζεται µε την επιδίωξη κράτους να 
επεκταθεί κατά τα πρότυπα αυτοκρατορίας ΣΥΝ. ιµπεριαλιστικός, 
επεκτατικός · 3. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. αυτοκρατορικός ρυθµός χαρακτηριστικός 
ρυθµός νεοκλασικής τέχνης, εµπνευσµένος από το µεγαλείο τής 
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, ο οποίος διαµορφώθηκε στα τέλη τού 18ου 
αι. (κυρ. στη Γαλ- 
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λία): η Αψίδα τού Θριάµβου τού Ετουάλ είναι δείγµα αυτοκρατορικού 
ρυθµού. — αυτοκρατορικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

αυτοκριτική (η) 1. η κριτική που ασκεί κανείς στον εαυτό του: δι-
εισδυτική | αυστηρή ~ ΣΥΝ. αυτοέλεγχος 2. η παραδοχή (συνήθ. δη-
µόσια) από πολιτικά πρόσωπα των λαθών που διέπραξαν κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους ή των ευθυνών που αναλογούν σε αυ-
τά και στο κόµµα τους για ορισµένη πολιτική κατάσταση: µετά την 
εκλογική ήττα ο πρόεδρος ζήτησε από τα στελέχη τού κόµµατος να 
κάνουν την ~ τους. — αυτοκριτικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. autocritique], 

αυτοκτονία (η) [µεσν.] {αυτοκτονιών} 1. το να προκαλέσει κανείς 
συνειδητά τον ίδιο του τον θάνατο, το να δώσει κανείς τέλος στη ζωή 
του: προτίµησε την ~ από τον εξευτελισµό || ~ µε περίστροφο || το χα-
ρακίρι είναι µορφή τελετουργικής ~ || κάνω απόπειρα αυτοκτονίας || 
έχω τάσεις αυτοκτονίας ΣΥΝ. αυτοχειρία· ΦΡ. επιχείρηση | αποστολή 
αυτοκτονίας βλ. λ. αποστολή 2. η πράξη που οδηγεί στην καταστρο-
φή αυτού που την τελεί, γενικότ. το να προκαλεί κανείς την κατα-
στροφή του: το να επιτεθείς σε εχθρό ισχυρότερο από κάθε άποψη εί-
ναι καθαρή ~ || η οµολογία τού υπουργού ότι είχε σχέσεις στο πα-
ρελθόν µε ναζιστικούς κύκλους ισοδυναµούσε µε πολιτική ~ ΣΥΝ. αυ-
τοκαταστροφή. 

αυτοκτονώ ρ. αµετβ. {αυτοκτονείς... | αυτοκτόνησα} 1. προκαλώ συ-
νειδητά τον θάνατο µου, τερµατίζω ο ίδιος τη ζωή µου: έχει ανέβει 
στην ταράτσα και απειλεί να αυτοκτονήσει || ~ µε περίστροφο | µε 
δηλητήριο ΣΥΝ. αυτοχειριάζοµαι 2. (µτφ.) ακολουθώ καταστροφική 
πορεία, προκαλώ την αυτοκαταστροφή µου (σε ορισµένο τοµέα δρα-
στηριότητας): αυτοκτόνησε πολιτικά υποστηρίζοντας εγκληµατίες 
πολέµου ΣΥΝ. αυτοκαταστρέφοµαι 3. (καταχρ. ως µετβ.: - κάποιον) 
οδηγώ κάποιον στην αυτοκτονία ή σχεδιάζω τη δολοφονία κάποιου, 
έτσι ώστε να µοιάζει µε αυτοκτονία: «Το καθεστώς τον έναν τον κρε-
µάει, τον άλλον τον φυλακίζει, τον άλλον τον αυτοκτονεί» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αυτοκτονώ (-εω) < αύτοκτόνος < αύτο- + -κτόνος < 
κτείνω «σκοτώνω», βλ. κ. -κτονία]. 

αυτοκυβέρνηση (η) [1843] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η αυτόνοµη, 
ανεξάρτητη διοίκηση, διοικητικό έργο απαλλαγµένο επεµβάσεων και 
εξωτερικών ελέγχων: η ~ αποτελεί την εγγύηση για την ανεξαρτησία 
µιας χώρας ΣΥΝ. αυτοδιοίκηση, αυτονοµία, αυτοδιαχείριση. — αυτο-
κυβέρνητος, -η, -ο [1852], αυτοκυβερνώµαι ρ. [1852] {-άται...}. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-governement]. 

αυτοκυριαρχία (η) [1849] {χωρ. πληθ.} η κυριαρχία στον εαυτό µας, 
το να έχουµε τον έλεγχο των πράξεων και αντιδράσεων µας: εκνευ-
ρίστηκε και έχασε την ~ του ΣΥΝ. αυτοπειθαρχία, αυτοσυγκράτηση, 
αυτοέλεγχος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Selbst-verwaltung]. 

αυτολεξεί επίρρ. (λόγ.) χρησιµοποιώντας την ίδια ακριβώς δια-
τύπωση, τα ίδια λόγια: έµαθε το κείµενο - ΣΥΝ. κατά λέξη, επί λέξει, 
λέξη προς λέξη, (καθηµ.) παπαγαλία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αύτο- + -λεξεί < λέξις, σχηµατισµένο µε την επιρρ. κατάλ. -ει, πβ. 
οιονεί, παµψηφεί, αύθωρεί κ.ά. Την ίδια σηµ. έχει και το αντίστοιχο 
λατ. verbatim], 

αυτολογοκρίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αυτολογοκρί-θηκα, -µένος} θέτω 
ο ίδιος δεσµεύσεις και περιορισµούς στην ελεύθερη έκφραση µου, 
λογοκρίνω τον εαυτό µου. — αυτολογοκρισία (η), ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απο-
θετικός. 

αυτολοίµωξη (η) {-ης κ. -ώξεως | χωρ. πληθ.} η αυτοµόλυνση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ- Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. autoinfection (νόθο συνθ.)]. 

αυτόµατα επίρρ. —> αυτοµάτως 
αυτοµατικός, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που συµβαίνει ή συντελείται µε 

αυτόµατο τρόπο: ~ ρύθµιση των φωτεινών σηµατοδοτών 2. αυτοµατι-
κή (η) ο αυτοµατισµός (βλ.λ.). — αυτοµατικότητα (η). [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < γαλλ. automatique. Βλ. λ. αυτόµατος]. 

αυτοµατισµός (ο) 1. η εκτέλεση των λειτουργιών (µηχανής ή συ-
στηµάτων µηχανών) µε τρόπο αυτόµατο, χωρίς την επέµβαση τού αν-
θρώπου, µέσω τής αλληλεξάρτησης των στοιχείων και των εντολών 
η διαδικασία παραγωγής έργου από τις ίδιες τις µηχανές χωρίς αν-
θρώπινη µεσολάβηση παρά µόνο για την αρχική εντολή: ~ γραφείου 
ΣΥΝ. αυτοµατική, αυτοµατοποίηση 2. η αυτόµατη εκτέλεση κινήσεων 
ή λειτουργιών από τον άνθρωπο, χωρίς ο ίδιος να τις έχει συνειδητο-
ποιήσει, η µηχανική κίνηση · 3. ΙΑΓΡ. η λειτουργική αυτοτέλεια ενός 
οργάνου, η δυνατότητα του να διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για τη λειτουργία του: ~ τής καρδιάς | τού εντέρου | των αναπνευ-
στικών ή αγγειοκινητικών κέντρων τού εγκεφάλου. [ΕΤΥΜ Το αρχ. 
αυτοµατισµός δήλωνε κάτι που συµβαίνει συµπτωµατικά, από µόνο 
του· οι σύγχρονες σηµ. ανάγονται στα ξένα αντιδάνεια, πβ. γαλλ. 
automatisme]. 

αυτόµατο (το) → αυτόµατος 
αυτοµατοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το αποτέλεσµα 

τού αυτοµατισµού (σηµ. ΐ(, η αντικατάσταση τού ανθρώπινου παρά-
γοντα στη λειτουργία ενός συστήµατος µε σκοπό τη βελτίωση τής 
λειτουργίας και µεγιστοποίηση τής παραγωγικότητας του: η εταιρεία 
προσέλαβε ειδικούς αυτόµατου ελέγχου και πληροφορικής, στατιστι-
κολόγους και αριθµητικούς αναλυτές για την ~ τού συστήµατος. — 
αυτοµατοποιηµένος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
automatisation]. 

αυτοµατοποίηση ή αυτοµατισµός; Στις περιπτώσεις που κοντά 
στους τύπους σε -ποίηση διαθέτουµε σχηµατισµούς σε -ισµός, είναι 
προτιµότερο να χρησιµοποιούµε αυτούς αντί τής υπερβολικής 
χρήσης σε -ποίηση που παρατηρείται: αυτοµατισµός δηλ. αντί αυ-
τοµατοποίηση οµοίως εξοµαλισµός αντί οµαλοποίηση, εξαµερι- 

I κανισµός αντί αµερικανοποίηση κ.τ.ό. 

αυτόµατος, -η, -ο 1. (α) αυτός που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη πα-
ρέµβαση, που διαθέτει ειδικές ρυθµίσεις, οι οποίες τού επιτρέπουν να 
τίθεται σε λειτουργία ή να εκτελεί ορισµένες λειτουργίες µόνος του: 
~ αλλαγή ταχυτήτων | µετάδοση τής κίνησης | πλυντήριο | ανάφλεξη | 
πότισµα (β) αυτόµατος πιλότος (πλοηγός) ηλεκτρονικό σύστηµα 
που ελέγχει και διεκπεραιώνει την πτήση σύµφωνα µε προκαθορι-
σµένη πορεία, χωρίς τη µεσολάβηση φυσικού προσώπου (πιλότου) 
και το οποίο τίθεται σε λειτουργία όταν ο φυσικός πιλότος (πλοηγός) 
θέλει να συνεχίσει την πτήση µε το αυτόµατο σύστηµα (γ) αυτόµατος 
τηλεφωνητής βλ. λ. τηλεφωνητής (δ) αυτόµατη µετάφραση 
µετάφραση που γίνεται διά µέσου ηλεκτρονικών µηχανηµάτων 2. αυ-
τόµατο (το) φορητό πυροβόλο όπλο, που έχει τη δυνατότητα να επα-
νοπλίζεται µόνο του και να πυροβολεί επαναληπτικά, κατάλληλο για 
µάχη εκ τού συστάδην: του έριξε | τον πυροβόλησε µε το ~ 3. αυτός 
που συµβαίνει ή λειτουργεί ανεξάρτητα από νοητική διαδικασία 
(κυρ. λόγω µυϊκών συσπάσεων): η ~ κυκλοφορία τού αίµατος || η ~ 
λειτουργία τής καρδιάς || ~ αναπνοή 4. αυτός που γίνεται από µόνος 
του, που προκύπτει χωρίς ουσιαστική εξωτερική επέµβαση: ~ ανά-
φλεξη των πυροµαχικών 5. (για οχήµατα) (α) (µηχανή) χωρίς ταχύτη-
τες: τα ~ µηχανάκια κινούνται µόνο µε το γκάζι (β) αυτόµατο αυτο-
κίνητο αυτοκίνητο που κινείται µόνο µε γκάζι και φρένο, χωρίς συ-
µπλέκτη για την αλλαγή ταχυτήτων 6. αυτός που εκδηλώνεται χωρίς 
προηγούµενο λογικό έλεγχο, που δεν επηρεάζεται από τη βούληση: 
ΤΟ πάτηµα φρένου στο κόκκινο φανάρι είναι πια µια ~ κίνηση- είναι 
θέµα συνήθειας 7. (συνεκδ.) αυτός που προκύπτει ξαφνικά, αµέσως, 
χωρίς προετοιµασία ή προσυνεννόηση 8. ΦΙΛΟΛ. αυτόµατη γραφή το 
να γράφει κανείς αυτόµατα, χωρίς έλεγχο τής λογικής στο περιεχό-
µενο των γραφοµένων, ασυνείδητα, αυθόρµητα- υιοθετήθηκε ως λο-
γοτεχνική πρακτική από τους υπερρεαλιστές στο ξεκίνηµα τους µε 
σκοπό την προσέγγιση τής αυθεντικής πλευράς τής προσωπικότητας, 
τη γνήσια έκφραση 9. (παλαιότ.) αυτόµατο διαζύγιο διαζύγιο που 
προβλέπεται από τον νόµο ύστερα από την οριστική και µακροχρό-
νια εκούσια αποµάκρυνση ενός από τους συζύγους. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
αύτο- + -µατος < *mn-tos, συνεσταλµένη βαθµ. τού I.E. *men- (η οποία 
µαρτυρείται σε λ. που δηλώνουν πνευµατική ή ψυχική 
δραστηριότητα), πβ. σανσκρ. mân-yati «σκέφτεται», λατ. mens 
«νους», γαλλ. -ment (επιρρ. τροπικό επίθηµα), αγγλ. mind «µυαλό», 
γερµ. meinen «εννοώ, νοµίζω» κ.ά. Οµόρρ. µέν-ος, µνή-µη, µαν-ία, 
µαν-τεία κ.ά. Οι συνδέσεις αυτές οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η λ. 
αυτόµατος θα σήµαινε αρχικά «αυτός που ενεργεί αυτοβούλως, αφ' 
εαυτού». Η λ. (και τα παράγωγα της) διαδόθηκε ευρέως σε ξέν. γλώσ-
σες, π.χ. αγγλ. automatic, γαλλ. automatique, γερµ. automatisch κ.ά. Με-
τάφρ. δάνεια αποτελούν πολλοί όροι, λ.χ. αυτόµατος πιλότος (< αγγλ. 
automatic pilot), αυτόµατο όπλο (< γαλλ. arme automatique), αυτόµα-
τη µετάδοση (< αγγλ. automatic transmission), αυτόµατη µετάφραση 
(< γαλλ. traduction automatique) κ.ά.]. 

αυτοµάτως επίρρ. [αρχ.] 1. χωρίς εξωτερική παρέµβαση: οι λειτουρ-
γίες τού µηχανήµατος γίνονται ~, µε βάση τον προγραµµατισµό του 2. 
χωρίς να έχει προηγηθεί σκέψη, λογική επεξεργασία: όταν είδα το 
παιδί να πετάγεται µπροστά µου, πάτησα - το φρένο 3. αµέσως, την 
ίδια στιγµή: γνωρίστηκαν στο πάρτι τού Νίκου και - δηµιουργήθηκε 
µεταξύ τους µια έντονη έλξη. Επίσης αυτόµατα. 

αυτοµελο (το) {αυτοµέλ-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ.-ΜΟΥΣ. το τροπάριο που 
ψάλλεται µε ξεχωριστό µουσικό τρόπο και χρησιµοποιείται ως πρό-
τυπη µελωδία για άλλα τροπάρια, τα καλούµενα «προσόµοια» ANT. 
ιδιόµελο (βλ. λ.). [ΕΤΥΜ < (ΐεσν. αυτοµελο ν < αύτο- + µέλος]. 

αυτοµετάγγιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η µετάγγιση σε 
ασθενή ποσότητας δικού του αίµατος (αυτόλογου αίµατος), το οποίο 
είχε αποθηκευθεί πριν από την εγχείρηση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. autotransfusion]. 

αυτοµολία (η) {αυτοµολιών} 1. η εκούσια αλλαγή στρατοπέδου, η 
προσχώρηση σε εχθρική παράταξη 2. (µτφ.) η εγκατάλειψη προηγού-
µενης ιδεολογικής τοποθέτησης και η υιοθέτηση αντίθετης ιδεολο-
γίας ή προσχώρηση σε αντίπαλη παράταξη. Επίσης αυτοµόληση 
[µτγν.]. — αυτόµολος, -η, -ο [αρχ.], αυτοµολώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < αυτόµολος < αύτο- + -µόλος < θ. -µολ-, από όπου ο αόρ. 
β' ε-µολ-ον (πβ. µολών λαβε), ρ. βλώσκω «έρχοµαι» (< *µλώ-σκω < 
*ml-), αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε σερβοκρ. iz-möliti «εµφανίζοµαι, 
παρουσιάζοµαι» ή ακόµη και µε το ρ. µέλλω (< *µέλ-]ώ)]. 

αυτοµόλυνση (η) [1886] {-ης κ. -ύνσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µικροβια-
κή µόλυνση οργανισµού, οφειλόµενη σε µειωµένη ανοσολογική αντί-
σταση ΣΥΝ. αυτολοίµωξη. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. self-
contamination]. 

αυτονόητος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι από µόνος του νοητός, που 
γίνεται αντιληπτός χωρίς πρόσθετες εξηγήσεις, που εννοείται: είναι 
αυτονόητο ότι... (δεν χρειάζεται να το πω, το καταλαβαίνει κανείς 
και µόνος του) || να θεωρείτε ~ τη δική µου συµµετοχή ΣΥΝ. προ-
φανής, πρόδηλος. — αυτονόητα | αυτονοήτως επίρρ. 

αυτονόµηση (η) [1861] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η απόκτη-
ση ή διακήρυξη αυτονοµίας 2. η αποκοπή κάποιου µε τη θέληση του 
από έναν χώρο στον οποίο ανήκε ή η διαφοροποίηση κάποιου από 
την κυρίαρχη θέση. 

αυτονοµία (η) [αρχ.] {αυτονοµιών} 1. το καθεστώς ελεύθερης αυτο-
διοίκησης, σύµφωνα µε το οποίο ο καθορισµός και η διασφάλιση των 
θεσµών και τής λειτουργίας τους γίνεται από τα ίδια τα µέλη τής 
κοινότητας | κράτους κ.λπ. και όχι από εξωτερικούς παράγοντες ΣΥΝ. 
αυτοδιοίκηση, αυτοδιάθεση ANT. υποτέλεια, εξάρτηση, ετερονοµία 2. 
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(ειδικότ.) καθεστώς που αναγνωρίζει σε περιοχές κυρίαρχου κράτους 
το δικαίωµα αυτοδιοικήσεως και θεσπίσεως κανόνων δικαίου, αλλά 
εντός τού πλαισίου τής κεντρικής ή οµοσπονδιακής εξουσίας: στην 
Οθωµανική Αυτοκρατορία η Αίγυπτος, η Σερβία, η Κρήτη και η Σάµος 
είχαν ~ || παραχωρώ ~ || χάνω την ~ µου · 3. ΦΙΛΟΣ, ο αυτοπροσδιορι-
σµός τής βούλησης, η δυνατότητα ελεύθερης απόφασης και δράσης 
ΣΥΝ. αυτεξούσιο 4. η δυνατότητα να λειτουργεί κάτι ανεξάρτητα από 
κάτι άλλο: διαµέρισµα µε ~ θέρµανσης || η µπαταρία αυτή έχει ~ έξι 
ωρών συνεχούς εγγραφής || το διαµέρισµα έχει - (δική του είσοδο, 
χωρίς κοινόχρηστους χώρους). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυτόνοµος. 

αυτονοµιστής (ο) [1881], αυτονοµίστρια (η) {αυτονοµιστριών} 
πρόσωπο που υποστηρίζει ή µάχεται για την αναγνώριση τής αυτο-
νοµίας µιας περιοχής: ~ αντάρτες χτύπησαν κυβερνητικά στρατεύµατα. 
— αυτονοµιστικός, -ή, -ό [1897], αυτονοµιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. autonomiste]. 

αυτόνοµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που διοικείται µε καθεστώς αυτο-
νοµίας: το Κοσσυφοπέδιο ήταν ~ περιοχή τής Σερβίας ΣΥΝ. αυτοδιοί-
κητος, αυτοκυβέρνητος ΑΝΤ. υποτελής, υπόδουλος 2. ΘΡΗΣΚ. αυτόνο-
µη Εκκλησία τοπική Εκκλησία στην οποία έχει αναγνωριστεί πλήρης 
εσωτερική διοικητική ανεξαρτησία σε θέµατα εκλογής και χειροτο-
νίας αρχιερέων, όχι όµως και στην εκλογή αρχιεπισκόπου, η οποία 
γίνεται ή επικυρώνεται από τον οικείο πατριάρχη: η αυτόνοµη Ορθό-
δοξη Εκκλησία τής Φινλανδίας 3. αυτόνοµον (το) {αυτονόµ-ου | -ων} 
το διοικητικό καθεστώς αυτόνοµης Εκκλησίας 4. (µτφ.) (α) (για 
πρόσ.) αυτός που µπορεί να αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό του 
(ενώ αποτελεί µέλος συνόλου) (β) αυτός που υπάρχει, γίνεται ή λει-
τουργεί χωρίς να εξαρτάται από άλλον: ο σύλλογος µας έχει ~ εκ-
προσώπηση στην οµοσπονδία || «µια εταιρεία µε ~ παρουσία στον το-
µέα τής κινητής τηλεφωνίας» (εφηµ.) || το διαµέρισµα έχει - θέρµανση 
|| ~ διαµέρισµα (µε δική του είσοδο, χωρίς κοινόχρηστους χώρους) || ~ 
σκέψη | κίνηµα. — αυτόνοµα | αυτονόµως [µεσν.] επίρρ. 

αυτόνοµος - αυτοτελής, αυτονοµία - αυτοτέλεια. Λέµε «αυτόνοµο 
κράτος», αλλά «αυτοτελής ιστορία». Αυτόνοµος είναι «αυτός που 
διέπεται από δικούς του νόµους, που δεν εξαρτάται ούτε ορίζεται 
από άλλους». Αυτόνοµο µπορεί να είναι ένα όργανο (σώµα, 
οργανισµός κ.τ.ό.) που «αποφασίζει µόνο του και µε βάση τις δι-
κές του αρχές (ή νόµους) για τον εαυτό του». Αυτόνοµο µπορεί να 
είναι και ένα άτοµο (ιδιώτης, πολίτης κ.τ.ό.) που «µπορεί να απο-
φασίζει για τον εαυτό του χωρίς να εξαρτάται ή να υπακούει σε 
άλλους». Τη µέχρι ακραίων µορφών διεκδίκηση αυτονοµίας επι-
διώκουν πολιτικά και κοινωνικά άτοµα που χαρακτηρίζονται 
αναρχοαυτόνοµα. Μορφή ανεξαρτησίας, υπό την έννοια ότι περι-
κλείει µέσα του την αρχή και το τέλος του, διεκδικεί και ο αυτο-
τελής. Έτσι µιλούµε, λ.χ., για αυτοτελή κείµενα {αυτοτελής διή-
γηση, αυτοτελής ιστορία, αυτοτελές επεισόδιο, αυτοτελές έργο 
κ.τ.ό.). Αυτοτελής εδώ σηµαίνει «πλήρης». Ωστόσο, αυτοτελής (από 
τη λ. τέλος «αρχές, εξουσία») ήδη στην Αρχαία σήµαινε και «αυ-
τεξούσιος», «αυτός που ενεργεί αυτοβούλως χωρίς εντολές άλ-
λων». Έτσι µιλούµε για την αυτοτέλεια τού πανεπιστηµίου, που 
αποφασίζει µεν µόνο του και αυτοδιοικείται, αλλά δεν διαθέτει 
και αυτονοµία, αφού διέπεται από τους νόµους τού κράτους και 
εποπτεύεται από την πολιτεία. 

αυτονοµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {αυτονοµείς... | αυτονόµ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. κάνω κάποιον/κάτι αυτόνοµο, του παρέχω αυτονοµία 
ή διαφοροποιώ κάτι από άλλα παρόµοια- (συνήθ. µεσοπαθ. αυτονο-
µούµαι) 2. έχω ή αποκτώ διοικητική αυτονοµία ΣΥΝ. αυτοδιοικούµαι, 
αυτοκυβερνώµαι 3. (συνεκδ.) εκφράζω τη διαφοροποίηση µου (ως 
προς συλλογικό όργανο ή συλλογική απόφαση): από τότε που απο-
χώρησε από το κόµµα, αυτονοµήθηκε πολιτικά ΣΥΝ. διαφοροποιού-
µαι, αποστασιοποιούµαι. 

αυτονυκτί επίρρ. (αρχαιοπρ.) την ίδια νύχτα: επέστρεψε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ.-ί. 
[ΕΤΥΜ µτγν., παράλλ. τ. τού αρχ. αύτονυχ(ε)ί «την ίδια νύχτα», < 
αύτο- + -νυχ(ε)ί < νύξ, νυκτός]. 

αυτοπαθεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η ιδιότητα λέξεων (αντω-
νυµιών ή ρηµάτων) να δηλώνουν ότι η ενέργεια επιστρέφει στον δρά-
στη ή, αλλιώς, ότι υπάρχει σχέση ταυτότητας αναφοράς µεταξύ υπο-
κειµένου και αντικειµένου τού ρήµατος: κοιτάζω τον εαυτό µου στον 
καθρέφτη - κοιτάζοµαι στον καθρέφτη (βλ. κ. λ. αυτοπαθής). 

αυτοπαθής, -ής, -ές {αυτοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΓΛΩΣΣ. (για ρήµα-
τα και αντωνυµίες) αυτός που δηλώνει επιστροφή τής ενέργειας στον 
δράστη: ~ αντωνυµία είναι «ο εαυτός µου» || ~ ρήµατα, είναι ρήµατα 
µέσης διαθέσεως, είτε απλά (π.χ. ξυρίζοµαι, πλένοµαι κ.λπ.) είτε σύν-
θετα µε α' συνθετικό το «αυτό→ (π.χ. αυτοσαρκάζοµαι, αυτοκατα-
στρέφοµαι κ.λπ.) (βλ. κ. λ. αυτοπαθεια). — αυτοπαθώς επίρρ. [µτγν]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ο οµιλών εξ ιδίας πείρας, αντιλήψεως», < 
αύτο- + -παθής < πάσχω. Οι Αλεξανδρινοί γραµµατικοί χρησιµοποί-
ησαν τον όρο αύτοπαθής (για αντωνυµίες και ρήµατα) κατ' αντίθεση 
προς τις άλλοπαθεϊς (αντωνυµίες) και τα µεταβατικά (ρήµατα), o 
αντίστοιχος ξέν. όρ. είναι (αγγλ.) reflexive «αντανακλαστικός»). 

αυτοπαθή ρήµατα. Όταν κάνω µια ενέργεια, η οποία έχει ως αντι-
κείµενο τον ίδιο τον εαυτό µου, τότε χρησιµοποιώ στην Ελληνική τα 
λεγόµενα (µέσα) αυτοπαθή ρήµατα: ξυρίζοµαι (= εγώ ξυρίζω 

τον εαυτό µου), βάφεται ) = αυτή βάφει τον εαυτό της), ντυνόµα-
στε (= εµείς ντύνουµε τους εαυτούς µας) κ.ο.κ. Τα ρήµατα αυτά 
δηλώνουν αυτοπαθεια (πβ. και αλληλοπαθή ρήµατα: αγαπιόµαστε 
[= αγαπούµε ο ένας τον άλλον], συναντιούνται [= συναντούν ο 
ένας τον άλλον | η µία την άλλη] κ.ο.κ., ρήµατα δηλ. που δηλώ-
νουν αλληλοπάθεια, ενέργεια που χαρακτηρίζεται από αµοιβαιό-
τητα). Η αυτοπαθεια δηλώνεται µε δύο ακόµη τρόπους: (α) µε 
ενεργ. ρήµα και αυτοπαθείς αντωνυµίες (τον εαυτό µου | σου | του | 
της | µας | σας | τους - τους εαυτούς µας | σας | τους): Με αυτά που 
κάνει τιµωρεί τον εαυτό του- Πρέπει πρώτα να κρίνουµε τους 
εαυτούς µας και µετά τους άλλους (β) µε ρήµατα σύνθετα µε το 
αυτό-: Όλα αυτά τα κατάφερε µε το να αυτοδιαφηµίζεται - Με αυ-
τά που κάνει αυτοτιµωρείται. Οι τρόποι αυτοί χρησιµοποιούνται 
για έµφαση ή αντιδιαστολή. 

αυτοπαιδεία (η) {χωρ. πληθ.} η αυτοµόρφωση (βλ.λ.). 
αυτοπαρατηρησια (η) [1884] {χωρ. πληθ.} το να παρατηρεί κανείς 

προσεκτικά τον εαυτό του ΣΥΝ. ενδοσκόπηση. Επίσης αυτοπαρατή-
ρηση. 

αυτοπειθαρχία (η) [1897] {χωρ. πληθ.} το να ελέγχει κανείς τις πρά-
ξεις του, να υπακούει στις αρχές που ο ίδιος έχει θέσει στον εαυτό 
του, να µπορεί να υλοποιεί ό,τι διακηρύσσει: έχει µεγάλη ~· συγκε-
ντρώνεται απόλυτα στη δουλειά του, χωρίς να αποσπάται σε περιττές 
και χρονοβόρες συζητήσεις ΣΥΝ. εγκράτεια, αυτοέλεγχος. — αυτο-
πειθαρχώ ρ. [1891] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
self-discipline]. 

αυτοπεποίθηση (η) [1845] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να εµπι-
στεύεται κανείς τον εαυτό του: αποκτώ ~ || µιλώ | κινούµαι | ενεργώ 
| αποφασίζω µε - 2. (συνεκδ.) η άνεση, η σιγουριά που εµπνέουν οι 
κινήσεις αυτού που έχει αυτοπεποίθηση: µπήκε στην αίθουσα συνε-
δριάσεων µε µια ~! ΣΥΝ. (µτφ.) αέρας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. 
αγγλ. self-confidence]. 

αυτοπραγµάτωση (η) [1874]  {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 
ΨΥΧΟΛ. η κατάσταση κατά την οποία το άτοµο έχει αναπτύξει πλή-
ρως ολόκληρο το δυναµικό του. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. 
self-actualisation]. 

αυτοπροαίρετος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που προκύπτει χωρίς εξανα-
γκασµό, µε ελεύθερη επιλογή του: ~ βοήθεια ΣΥΝ. εκούσιος, οικειο-
θελής ΑΝΤ. ακούσιος, αναγκαστικός, υποχρεωτικός. — αυτοπροαί-
ρετα | αυτοπροαιρέτως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αύτο- + -προαίρετος < προαιρούµαι «διαλέγω, αποφα-
σίζω»]. 

αυτοπροσδιορισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. το να προσδιορίζει κανείς τον 
εαυτό του µε συγκεκριµένο τρόπο 2. ΠΟΛΙΤ. η αυτοδιάθεση (βλ.λ.). — 
αυτοπροσδιορίζοµαι ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. self-determination]. 

αυτοπροστασία (η) [1844] {χωρ. πληθ.} η προστασία που παρέχει 
κάποιος στον ίδιο τον εαυτό του, τα µέτρα που λαµβάνει για την 
άµυνα και προφύλαξη του ΣΥΝ. αυτοάµυνα, θωράκιση. — αυτοπρο-
στατεύοµαι ρ. 

αυτοπροσωπογραφία (η) {αυτοπροσωπογραφιών} 1.η απεικόνιση από 
ζωγράφο τού εαυτού του 2. (συνεκδ.) έργο ζωγραφικής, στο οποίο ο 
ζωγράφος απεικονίζει τον εαυτό του. — αυτοπροσωπονραφούµα1 ρ. 
{-είσαι...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-portrait]. 

αυτοπρόσωπος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που εµφανίζεται ο ίδιος (προ-
σωπικά) χωρίς τη µεσολάβηση αντιπροσώπου. 

αυτοπροσώπως επίρρ. [µτγν.] ο ίδιος (προσωπικά), χωρίς τη µεσο-
λάβηση αντιπροσώπου: πρέπει να παρουσιαστεί κανείς ~, για να πα-
ραλάβει το συστηµένο γράµµα. 

αυτόπτης (ο/η) {αυτόπτων} πρόσωπο που έχει δει κάποιο συµβάν µε 
τα ίδια του τα µάτια: ήταν ~ µάρτυρας τής ληστείας- βρισκόταν στην 
τράπεζα, όταν έγινε. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < αύτο- + -όπτης < θ. -οπ- (πβ. παρακ. όπ-ωπ-α), ρ. ορώ 
«βλέπω», πβ. έπ-όπτης, ύπερ-όπτης κ.ά. Οµόρρ. όψις (< *οπ-σις), 
οφθαλµός (< *όπθαλµός), (όµ)µάτι)ον) (< *δπ-µα) κ.ά.]. 

αυτός, -ή, -ό αντων. {αυτ-ού κ. -ουνού (θηλ. -ηνής) | -ών κ. -ωνών, -ους 
κ. -ουνούς | αδύνατοι τύποι των πλάγιων πτώσεων: του (θηλ. της), τον 
(θηλ. τη[ν](, των, τους (θηλ. τις | τες)} 1. (προσ. αντων. ως ισχυρός τύ-
πος γ' προσ.) (α) για την αναφορά σε πρόσωπο ή πράγµα, για το 
οποίο γίνεται λόγος: -Θα έρθει ο Τάκης σήµερα; -Όχι, αυτός δεν έρ-
χεται ποτέ την Τρίτη- ΦΡ. επ' αυτού (έπ' αυτού) για αυτό (που συζη-
τούµε, στο οποίο αναφερόµαστε): τώρα, τι έχεις να πεις ~; (β) (και οι 
αδύνατοι τ.) του ζήτησα να έρθει || -Έφερες τα λεφτά; -θα τα φέρω 
αύριο || την ξέρεις τη γυναίκα µου; (γ) (ο αδύνατος τ. τού ουδ. το, για 
αναφορά σε γεγονός ή σε κάτι που µόλις έχει αναφερθεί) -Το ήξερες 
ότι πέθανε ο Γιάννης; -∆εν το ήξερα (δ) για ιδιαίτερη έµφαση ή αντι-
διαστολή προσώπου ή πράγµατος προς κάποιον/κάτι άλλο: σ' αυτόν 
είπε τα αντίθετα απ' ό,τι σε σένα (ε) αντί για όνοµα που δεν έρχεται 
εύκολα στο µυαλό τού οµιλητή (συνήθ. έναρθρο): είχε έρθει και η αυτή 
... πώς τη λένε, µωρέ;... η Ελένη! (στ) (στην κλητ. αυτέ) (i) ε, εσύ! (ως 
προσφώνηση β' προσ.) (ii) όταν δεν γνωρίζουµε ή δεν µας έρχεται στο 
µυαλό το όνοµα τού ανθρώπου που καλούµε: Ε, αυτέ! Σε σένα 
µιλάω! ΣΥΝ. απαυτός 2. (οι αδύνατοι τ. του | της και το τους στον 
πληθ. για τη δήλωση κτήσης, ως κτητικές αντων. γ' προσ.): ο πατέρας 
του/της || οι φίλοι µου µε τις γυναίκες τους 3. τος, τη, το βλ. λ. τος · 

αυτ(ο)- α' συνθετικό 
αυτο-ρρυθµίζοµαι ρ. αυτο-τυφλώνοµαι ρ. αυτο-ΰπνωση (η) αυτο-ϋπονόµευση (η) αυτο-χαρακτηρίζοµαι ρ. 
αυτο-ρρύθµιση (η) αυτο-τύφλωση (η) αυτο-ϋπονοµεύοµαι ρ. αυτο-φωτογραφίζοµαι ρ. αυτο-χαρακτηρισµός (ο) 
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4. (δεικτική αντων.) για αναφορά («δείξη») σε πρόσωπα ή πράγµατα 
κοντινά προς τον οµιλητή και τον ακροατή (α) (i) για τη δήλωση προ-
σώπου ή πράγµατος ορατού στους οµιλητές ή για το οποίο µόλις έχει 
γίνει λόγος (αναφορά(: αυτός είναι ο αδελφός µου || δεν ακούω τίπο-
τα· θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ' ΦΡ. αυτός έφα αυτός το είπε-για 
τα λόγια σπουδαίου προσώπου, αυθεντίας σε κάτι· επίσης ειρων. (ii) 
µε έµφαση για αντιδιαστολή τής µοναδικότητας κάποιου (προσώπου 
ή πράγµατος) από όλα τα οµοειδή του, ως έπαινος: Μπράβο! Αυτός 
είναι καφές! || Μπράβο! Αυτός είσαι! || αυτό θα πει τύχη! || αυτό µας 
έλειπε! || είναι αυτό που ζητούσα- ΦΡ. αυτός κι αν είναι! για την 
εµφατική συµφωνία µε κάτι που λέχθηκε:, την ισχυρή επιβεβαί-ωση: 
-Είναι περίεργος ο Νίκος. Αλλά κι ο αδελφός του, νοµίζω. —·.' (iii) 
για περιφρονητική αναφορά σε κάποιον/κάτι που ο οµιλητής 
απόφευγα σκόπιµα να αναφέρε ονοµαστικά: µέσα είναι αυτή; (β) (ως 
επίθ. µε υποχρεωτική χρήση άρθρου πριν από το ουσιαστ.): δώσε µου ~ 
το βιβλίο · 5. γι' αυτό (ως συµπερασµατικός συνδ.) βλ.λ.· 6. κι αυτό 
γιατί | διότι για την εισαγωγή αιτιολόγησης µε έµφαση σε στοιχείο 
που προηγήθηκε στον λόγο: «∆εν θα χρησιµοποιήσω τους παίκτες 
που έχουν κίτρινες κάρτες στον επόµενο αγώνα. ~ τους χρειάζοµαι 
στον τελικό» (εφηµ.) 7. (λόγ. ως έναρθρο επίθ.) ο ίδιος ακριβώς: 
είµαστε όλοι τής αυτής γνώµης | ηλικίας · 8. για ευφηµιστική ανα-
φορά στα «απαγορευµένα µέλη» τού ανθρώπινου σώµατος· ΦΡ. (ευ-
φηµ.) (α) τα αυτά µου (για τα ανδρικά γεννητικά όργανα) (β) η αυτή 
µου (για το πέος) (γ) το αυτό µου (για το αιδοίο) · ΦΡ. (α) αυτό κι αυτό 
ή (ο αδύνατος τύπος) το και το σε διηγήσεις για τη µη επανάληψη 
όσων έχουν ήδη εκτεθεί: του λέω: «αυτό κι αυτό τρέχεν κάνε ό,τι 
µπορείς» || µόλις µε βλέπει, αρχίζει και µου διηγείται το και το τι συ-
νέβη (β) αυτά για να δηλωθεί ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο να ειπωθεί 
ή να γίνει: ~ για σήµερα' την άλλη βδοµάδα πάλι || (κ. ως έκφραση 
αµηχανίας, όταν δεν βρίσκουµε θέµα για να συνεχίσουµε µια συ-
ζήτηση) Αυτά, που λες... (γ) άλλος (κι) αυτός! βλ. λ. άλλος (δ) µ' αυτά 
και µ' αυτά ενεργώντας έτσι, µιλώντας έτσι, µε αυτό τον τρόπο: ~, το 
µόνο που καταφέρνει είναι να χαλάει τη συνολική εικόνα τής προ-
σπάθειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εαυτός, όµοιος, προσωπικός. [ETYM. αρχ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < αύ-τός < αύ «πάλι, ξανά» + τόν, από όπου 
δηµιουργήθηκε ονοµαστική αύ-τός. Την ετυµολογία αυτή ενισχύει η 
χρήση τής λ. ως επαναληπτικής αντωνυµίας, που φαίνεται να είναι 
και η παλαιότερη. Πβ. επίσης λατ. aut-em «πάλι, όµως», γοτθ. auk 
«επειδή, αλλά», γερµ. auch «επίσης» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. αύ-θι «οµοίως», 
αύ-τε «ξανά» κ.ά.]. 

αυτός καθαυτόν ή αυτός καθαυτού...; Η συνεκφορά τού αυτός µε 
την εµπρόθετη αυτοπαθή αντωνυµία καθ' εαυτόν | καθαυτόν γεννά 
δυσχέρειες και χρησιµοποιείται συχνά λανθασµένα. Είναι λάθος 
να πούµε «αυτός καθ' αυτού ο άνθρωπος δεν ανέχεται...» ή «αυτή 
καθ' αυτού η µοίρα...» ή «αυτό καθ' αυτού το ποδόσφαιρο...» κ.τ.ό. 
Το σωστό είναι αυτός καθαυτόν (καθ' εαυτόν): αυτός καθαυτόν ο 
άνθρωπος... - αυτή καθαυτή(ν) (καθ' εαυτήν): αυτή καθαυτήν η 
µοίρα... - αυτό καθαυτό (καθ' εαυτό): αυτό καθαυτό το 
ποδόσφαιρο..., γιατί µε την πρόθεση κατά χρησιµοποιείται αι-
τιατική (όταν δηλώνει συµφωνία). 

αυτοσεβασµός (ο) [1887] {χωρ. πληθ.} ο σεβασµός προς τον εαυτό 
µας· εκδηλώσεις του αποτελούν η αξιοπρεπής συµπεριφορά, η συνέ-
πεια σε αρχές και αξίες κ.ά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-
respect]. 

αυτοσκοπός (ο) [1869] {χωρ. πληθ.} ενέργεια ή διαδικασία που θεω-
ρείται ότι είναι το τελικό επιδιωκόµενο αποτέλεσµα (κυρ. αρνητ. για 
να δηλωθεί ότι κάτι δεν πρέπει να θεωρείται ως τέτοιο): η απόκτηση 
χρηµάτων δεν αποτελεί ~, αλλά µέσο για να ζήσει κανείς. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Selbstzweck]. 

αυτοστιγµεί επίρρ. [1883] (λόγ.) την ίδια στιγµή, χωρίς τη µεσολά-
βηση χρονικού διαστήµατος ΣΥΝ. αµέσως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 

αυτοσυγκέντρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) η διαδικασία εν-
δοσκοπήσεως και συγκεντρώσεως των νοητικών δυνάµεων τού ατό-
µου, η προσπάθεια για την αποφυγή κάθε περισπασµού, η διανοητι-
κή προσήλωση και συγκέντρωση σε ένα αντικείµενο. — αυτοσυ-
γκεντρώνοµαι ρ. 

αυτοσυγκράτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} το να συγκρατεί 
κανείς τον εαυτό του, κυριαρχώντας στα πάθη του και διατηρώντας 
τον αυτοέλεγχο του: συνιστώ ~ ΣΥΝ. αυτοκυριαρχία, ψυχραιµία. — 
αυτοσυγκρατούµαι ρ. {-είσαι...}. 

αυτοσύµβαση (η) [1893] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ΝΟΜ. σύµ-
βαση που γίνεται από ένα µόνο άτοµο, το οποίο ενεργεί για λογαρια-
σµό του αλλά και ως εκπρόσωπος τού αντισυµβαλλοµένου. 

αυτοσυναισθηµα (το) {αυτοσυναισθήµατος | χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. Ο 
βαθµός εκτίµησης που έχει κάθε άτοµο για τον εαυτό του και τα 
ανάλογα συναισθήµατα που προκύπτουν από αυτήν: υψηλό | χαµηλό 
| θετικό | αρνητικό ~ ΣΥΝ. αυτοεκτίµηση. 

αυτοσυνείδηση (η) [1893] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. η επί-
γνωση που έχει κάθε άτοµο για τον εαυτό του ως φορέα νόησης και 
συναισθηµάτων, η συνείδηση τού εγώ, κατ' αντιδιαστολή προς τους 
άλλους (τα άλλα όντα και τον φυσικό κόσµο), η συνείδηση τής δια-
φοράς κάθε ατόµου από τα άλλα όντα (πβ. αυτογνωσία, η γνώση των 
χαρακτηριστικών τού ίδιου µας τού εαυτού) ΣΥΝ. αυτεπίγνωση. Επί-
σης αυτοσυνειδησία [1834]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Selbstbewußtsein]. 

αυτοσυντήρηση (η) [1878] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} το να συντη-
ρεί κανείς τον εαυτό του µε τα δικά του µέσα, να είναι αυτάρκης, 
ώστε να µην εξαρτάται από άλλους· ΦΡ. ΒΙΟΛ. ένστικτο αυτοσυντη- 

ρήσεως η έµφυτη φυσική ορµή που ωθεί κάθε ζωντανό οργανισµό 
στην εξασφάλιση µε τις δικές του δυνάµεις των απαραίτητων για 
την επιβίωση του. — αυτοσυντήρητος, -η, -ο [1858], αυτοσυντηρού- 
µαιρ. [1882] {-είσαι...}. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Selbsterhaltung]. 

αυτοσχεδιάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {αυτοσχεδίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} 1. ενεργώ αυθόρµητα, σύµφωνα µε την ανάγκη ή την έµπνευ-
ση τής στιγµής, χωρίς να ακολουθώ την τυπική ή συνήθη διαδικασία: 
οι µουσικοί τού συγκροτήµατος αυτοσχεδιάζουν επί σκηνής || ο ηθο-
ποιός αυτοσχεδίαζε επιτυχώς · 2. (κακόσ.) ενεργώ µε τρόπο πρόχειρο 
και χωρίς προσχεδιασµό: δεν δουλεύει προγραµµατισµένα, διαρκώς 
αυτοσχεδιάζει. — αυτοσχεδιασµός (ο) [µτγν,], αυτοσχεδιαστικός, -ή, 
-ό [αρχ.], αυτοσχεδ^σηκά επίρρ. 

αυτοσχέδιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που ακολουθεί την έµπνευση ή την 
απόφαση τής στιγµής, χωρίς συγκεκριµένο προγραµµατισµό ή 
προµελέτη: ~ ποίηµα | σύνθεση (γαλλ. impromptu) | τραγούδι || «Αυ-
τοσχέδιοι Στοχασµοί περί τής Ελληνικής Παιδείας και Γλώσσης» (οι 
διαφωτιστικές ιδέες τού Αδ. Κοραή, που περιλαµβάνονται στα Προ-
λεγόµενα των έργων του) ΣΥΝ. απρογραµµάτιστος, απροσχεδίαστος 2. 
(ειδικότ.) αυτός που γίνεται µε τα προς στιγµήν διαθέσιµα υλικά, που 
έχει σχεδιαστεί και εκτελεστεί από το ίδιο το άτοµο µε τρόπο πρό-
χειρο και βιαστικό: ~ εκρηκτικός µηχανισµός | παιχνίδια. — αυτο-
σχέδια | αυτοσχεδίως [µτγν.] επίρρ. 

αυτοτελής, -ής, -ές {αυτοτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει το 
αυτεξούσιο των ενεργειών του, που λειτουργεί χωρίς κανενός είδους 
εξάρτηση: η ίδρυση ενός ~ οργανισµού ελέγχου τής δηµοσιογραφικής 
δεοντολογίας µπορεί να συντελέσει στη µείωση των παρεκτροπών που 
παρατηρούνται στα ηλεκτρονικά ιδίως Μ.Μ.Ε. ΣΥΝ. ανεξάρτητος, 
αυτεξούσιος 2. (ειδικότ.) αυτός που υπάρχει ανεξάρτητος από άλ-
λους, που περιέχει από µόνος του ό,τι είναι απαραίτητο: ~ διαµέρι-
σµα · 3. αυτός που από µόνος του διαθέτει πληρότητα, που απαρτίζει 
µια πλήρη οντότητα: ~ νόηµα | έργο ΣΥΝ. τέλειος, πλήρης · 4. (ει-
δικότ.) αυτός που δεν συνεχίζεται, τού οποίου το περιεχόµενο ολο-
κληρώνεται σε µία και µόνη φορά: η νέα τηλεοπτική σειρά αποτε-
λείται από δέκα ~ επεισόδια. — αυτοτελώς επίρρ. [αρχ.], αυτοτέλεια 
(η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυτόνοµος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αύτο- + -τελής 
< τέλος]. 

αυτότροφος, -ος, -ο ΒΙΟΛ. κάθε οργανισµός που τρέφεται από ανόρ-
γανες µόνο ουσίες: τα φυτά είναι ~. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. autotrophe]. 

αυτού επίρρ. (λαϊκ.) σε αυτό το σηµείο: στάσου ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αύτοΰ, κατά τα επιρρ. σε -οΰ (πού, ούδαµοϋ, πανταχού κ.λπ.), πβ. άλλος 
- άλλου], 

αυτούθε επίρρ. {άκλ.} (λαϊκ.) από εκεί, εκεί. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
αύτοοθεν «εκεί ακριβώς» < αρχ, αύτόθεν (κατά το επίρρ. αύτοΰ) 
«από αυτό ακριβώς το σηµείο» < αύτο- + -θεν (βλ.λ.)]. 

αυτούνος, -η, -ο αντων. δεικτική (λαϊκ.) αυτός. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
αύτοΰνος, από τη γεν. αύτουνοϋ, που πλάστηκε κατά το σχήµα εκείνος, 
εκείνου - έκεινοϋ]. 

αυτουργός, -ός, -ό 1. αυτός που ο ίδιος τέλεσε αξιόποινη πράξη, ο 
ίδιος ο δράστης: ο ~ τού εγκλήµατος 2. ηθικός αυτουργός αυτός που 
µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον (αυτουργό) την απόφαση να τελέσει 
την άδικη πράξη την οποία διέπραξε (πβ. λ. συνεργός, συναυτουργός). 
— αυτουργία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < αύτο- + -εργός < έργον]. 

αυτούσιος, -α, -ο αυτός που διατηρείται ακέραιος, ανέπαφος, χωρίς 
οποιαδήποτε ποιοτική ή ποσοτική µεταβολή ή εξωτερική επίδραση: 
έδωσε στη δηµοσιότητα ~ τα κείµενα τής συσκέψεως των πολιτικών 
ηγετών ΣΥΝ. ατόφυος. — αυτούσια επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αυτ(ο)- + ουσία < ούσα, θηλ. τ. µετοχής τού αρχ. ρ. είµί, πβ. 
έπι-ούσιος, άν-ούσιος, όµο-ούσιος κ.ά.]. 

αυτοφαγια (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η διατήρηση στη ζωή ενός ζωικού 
οργανισµού µε την κατανάλωση ουσιών που περιέχονται στους 
ιστούς του. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. autophagic]. 

αυτοφυής, -ής, -ές {αυτοφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που φυτρώνει 
από µόνος του, χωρίς καλλιέργεια: ~ βλάστηση | φυτό. — αυτοφυώς 
επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < αύτο- + -
φυής < φύοµαι]. 

αυτόφυτος, -η, -ο αυτοφυής (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αύτο- + -φυτος < φύοµαι]. 

αυτόφωρος, -η, -ο ΝΟΜ. 1. (έγκληµα) τού οποίου ο δράστης συλ-
λαµβάνεται την ώρα που το πράττει (επ' αυτοφώρω) ή αµέσως µετά 
την τέλεση του· δεν θεωρείται ποτέ αυτόφωρο το έγκληµα εάν πα-
ρέλθει ολόκληρη η επόµενη ηµέρα από τη τέλεση τής πράξης· ΦΡ. επ' 
αυτοφώρω (έπ' αύτοφώρφ λαµβάνειν, Λυσίας 13, 85) τη στιγµή που 
τελείται ή τη στιγµή που µόλις έχει ολοκληρωθεί η αξιόποινη πράξη: 
έπιασε τους δύο κλέφτες - ΣΥΝ. (λαϊκ.) στα πράσα 2. (προφορ.) αυ-
τόφωρο (το) {αυτοφώρου} (α) δικαστήριο που έχει την εξουσία να δι-
κάσει τα σχετικά αδικήµατα: τον έστειλαν στο ~ || περνάει από - (β) 
(συνεκδ.) το χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια τού οποίου, αν συλ-
ληφθεί ο δράστης, παραπέµπεται στο παραπάνω δικαστήριο: κρύ-
φτηκε στο σπίτι ενός συγγενή, µέχρις ότου παρέλθει το ~. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < αύτο- + -φωρος < φώρ (γεν. φωρός) «κλέφτης» < *bhör-, 
εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού I.E. *bher- > φέρ-ω, οπότε η λ. 
φώρ θα σήµαινε αρχικώς «αυτός που φέρει (µαζί του) το κλεµµένο 
αντικείµενο». Οµόρρ. κατάφωρος, φωρώµαι]. 

αυτόφωτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που εκπέµπει δικό του φως: ~ 
αστέρες ANT. ετερόφωτος 2. (µτφ.) αυτός που στηρίζεται στις δικές 
του ιδέες και γνώσεις, που δεν έχει βασιστεί σε άλλους, που ό,τι εί- 



αυτόχειρας 323 αφάλιση 
 

ναι το οφείλει στον εαυτό του: ~ πολιτικός ηγέτης. 
αυτόχειρας (ο/η) {αυτοχείρων} πρόσωπο που έχει αυτοκτονήσει: δεν 

έχουν γίνει ακόµα γνωστά τα στοιχεία τού τραγικού ~ || «Ιδανικοί ~» 
(ποίηµα τού Κ. Καρυωτάκη). [ΕΤΥΜ. < αρχ. αύτόχειρ, -ρος < αύτο- + 
χείρ «χέρι»]. 

αυτοχειρί επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) µε το ίδιο του το χέρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 
αυτοχειρία (η) [αρχ.] {αυτοχειριών} η αυτοκτονία. Επίσης αυτοχει-

ριασµός (ο) [1886]. — αυτοχειριάζοµαι ρ. [1845]. 
αυτοχθονισµός (ο) [1843] ΙΣΤ. πολιτική τάση που εκδηλώθηκε κατά 

τα πρώτα χρόνια τού νεοελληνικού κράτους και υποστήριζε ότι οι 
αυτόχθονες πρέπει να έχουν περισσότερα πολιτικά δικαιώµατα από 
τους οµογενείς, κυρ. τους Φαναριώτες. — αυτοχθονιστής (ο) [1852]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. autochthonism]. 

αυτόχθων (ο/η) (αυτόχθ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} πρόσωπο που κα-
τοικεί εξαρχής στη γη των προγόνων του, που δεν έχει έλθει στη γη 
όπου κατοικεί από άλλον τόπο1 ντόπιος, όχι έπηλυς ΣΥΝ. επιχώριος, 
ιθαγενής, γηγενής ANT. ετερόχθων. — αυτοχθονία (η) [1815]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ιθαγενής. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αυτόχθων < αύτο- + χθων, χθονός «γη». Οµόρρ. υπο-
χθόνιος, καταχθόνιος]. 

αυτόχρηµα επίρρ. (λόγ.) πραγµατικά· (κυριολ.) είναι το ίδιο πράγµα 
µε, εξισούται µε (από όπου η σηµασία «αληθινά, όντως»): η κατά-
σταση υδρεύσεως στο λεκανοπέδιο λόγω τής συνεχιζόµενης ανοµβρίας 
γίνεται ~ τραγική. [ΕΤΥΜ αρχ. < αύτο- + χρήµα «πράγµα - συµβάν», 
βλ. κ. παραχρήµα]. 

αυτοχρηµατοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η χρηµα-
τοδότηση επιχείρησης από δικούς της πόρους, από τα καθαρά κέρδη 
της, που διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση τους: το έργο θα κα-
τασκευαστεί µε ~ || η ~ των Α.Ε.Ι. — αυτοχρηµατοδοτούµαι ρ. {-εί-
ται...}, αυτοχρηµατοδοτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. autofinancement (νόθο συνθ.)]. 

αυτοψία (η) {αυτοψιών} 1. το να αποκτά κανείς προσωπική αντίληψη 
κάποιου συµβάντος, αντικρίζοντας µε τα ίδια του τα µάτια τα στοι-
χεία που έχουν άµεση σχέση µε αυτό 2. ΝΟΜ. το αποδεικτικό µέσο κατά 
το οποίο γίνεται από δικαστή ή αρµόδιο υπάλληλο υπό τους όρους τού 
νόµου άµεση αυτοπρόσωπη εξέταση σηµαντικών για τη δίκη κα-
ταστάσεων, π.χ. τού χώρου, των πραγµάτων ή και τού ανθρώπου που 
σχετίζεται µε την υπόθεση, προκειµένου να αποκτήσει άµεση αντί-
ληψη τής κατάστασης για τον σχηµατισµό δικανικής πεποίθησης: το 
δικαστήριο διέταξε ~ για την εξακρίβωση των συνθηκών υπό τις ο-
ποίες τελέσθηκε το έγκληµα || (καταχρ.) συνεργείο τής Πολεοδοµίας 
διενήργησε - στα σπίτια των σεισµοπλήκτων, εξετάζοντας την κα-
ταλληλότητα τους. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. αυτόπτης]. 

αυτώνω ρ. µετβ. {αύτωσα} (προφορ.-οικ.) 1. κάνω (µε γενικότερη ση-
µασία, σε περιπτώσεις που ο οµιλητής δεν µπορεί να θυµηθεί το κα-
τάλληλο ρήµα ή δεν έχει συγκεκριµένη πράξη στο µυαλό του): πάει 
έρχεται, µαστορεύει, αυτώνει, δεν σταµατάει λεπτό 2. (ευφηµ. στην 
καθηµ. άτυπη οµιλία για αντικατάσταση ρήµατος -όπως το ρ. γαµώ-
που έχει χυδαίο περιεχόµενο): µη µας αυτώνεις τώρα και συ µ'αυτές 
τις αηδίες || φαίνεται ότι αθώα όπως ήταν, την παρέσυρε, την αύτω-σε 
και την εγκατέλειψε (βλ. κ. λ. απαυτώνώ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ απαυτός. 
[ΕΤΥΜ < αυτός, κατά τα ρ. σε -ωνω]. 

αυχένας (ο) 1. (επιστηµ.) το πίσω µέρος τού λαιµού: κάταγµα στον-
ΣΥΝ. τράχηλος, (καθηµ.) σβέρκος · 2. (µτφ.) στενή διάβαση ανάµεσα 
σε δύο κορυφογραµµές ΣΥΝ. διάσελο. — αυχενικός, -ή, -ό [1836]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· αύχήν (αιολ. άµφην | αύφην), αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
*άγχΈ-ην (µε πρόληψη τού F, οπότε *αΡγχ- > αύχ-) < ρ. αγχ-ω «πνίγω, 
σφίγγω τον λαιµό», πβ. σανσκρ. amhu- «στενός»]. 

αυχµηρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που έχει µαραθεί, ξεραθεί εντελώς 
από παρατεινόµενη ανοµβρία ή γενικότ. έλλειψη νερού: ~ έδαφος 
ΣΥΝ. ξηρός, άνυδρος · 2. (µτφ. για ύφος) ξηρός, σχολαστικός, χωρίς 
καλαισθησία: το ~ ύφος τού λόγου του κούρασε το ακροατήριο ΣΥΝ. 
στεγνός, τραχύς. — αυχµηρότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αυχµός «ξηρασία, ανοµβρία» < *sauks-mos < αϋω | αϋω 
< αϋος (τό) «ξηρότητα» < I.E. *saus-os «ξηρός», πβ. σανσκρ. suska-, 
αγγλ. sere κ.ά. Οµόρρ. αύστ-ηρός (βλ.λ.)]. 

αφ' πρόθ. → από 
σφάγια κ. (λαϊκ.) αφαγίά (η) [µεσν.] η ολική στέρηση τής τροφής λό-
γω ανεπάρκειας τροφίµων ή η εκούσια περιορισµένη λήψη τροφής 
για λόγους διαιτητικούς: έµεινε πετσί και κόκκαλο από την ~. — 
άφανος, -η, -ο [µτγν.]. 

αφάγωτος, -η, -ο [µεσν.] (παθ.) 1. αυτός που δεν έχει φαγωθεί: έφυγαν 
οι καλεσµένοι και έµειναν τα πιο πολλά φαγητά - 2. (µτφ. για υλικά 
αγαθά) αυτός που δεν έχει ακόµα καταναλωθεί, ξοδευτεί µέχρι 
τέλους: τίποτε από την περιουσία των γονιών του δεν άφησε ~ · 3. 
(ενεργ.) αυτός που δεν έχει φάει, που έχει µείνει νηστικός: δεν του 
άρεσε το φαγητό και έφυγε πάλι - ΣΥΝ. νηστικός, άφαγος ANT. φα-
γωµένος, χορτάτος. Αφαία (η) ΜΥΘΟΛ. θεότητα τής Αίγινας που 
σχετίζεται µε τη θεά Αρτεµη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. θεωνύµιο, που απαντά και ως "Αφα, αγν. ετύµου]. 
αφαίµαξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. ΙΑΤΡ. η διαδικασία µε 
την οποία αφαιρείται ορισµένη ποσότητα αίµατος από οργανισµό για 
θεραπευτικούς ή διαγνωστικούς λόγους 2. (µτφ. για χρήµατα και 
υλικά αγαθά) η σηµαντική µείωση των περιουσιακών στοιχείων κά-
ποιου µέσω τής απόσπασης µέρους αυτών µε έµµεσο τρόπο, λ.χ. µε 
έµµεσους φόρους: νέα ~ θα υποστεί το εισόδηµα των εργαζοµένων 
µετά την εξαγγελία των νέων οικονοµικών µέτρων 3. (µτφ.) η αφαί-
ρεση από ένα σύνολο (έθνος, λαό, κοινότητα κ.λπ.) των πιο ζωτικών 

και παραγωγικών του δυνάµεων: πολιτιστική ~ τού έθνους µε τη µα-
ζική µετανάστευση ανθρώπων τού πνεύµατος ΣΥΝ. αποµύζηση.  — 
αφαιµακτικός, -ή, -ό [1867], αφαιµάσσω ρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ, < µτγν. 
άφαίµαξις < αφαιµάσσω < άφ- (< άπο-) + αίµάσσω < *αίµάτ-;'ω < αρχ. 
αίµα]. 

αφαιµαξοµετάγγιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} ΙΑΤΡ. η µερική 
ή ολική αντικατάσταση τού αίµατος ασθενούς από ισοδύναµη πο-
σότητα αντίστοιχου φυσιολογικού αίµατος (µε ταυτόχρονη αφαίµα-
ξη τής προσβεβληµένης από συγκεκριµένη ασθένεια ποσότητας και 
µετάγγιση τής υγιούς) (βλ. κ. αλλαγή αίµατος, λ. αίµα). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. exsanguino-transfusion]. 

αφαίρεση (η) [αρχ.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} (+από) 1. το να 
αποσπά κανείς (κάτι) από σύνολο ή σώµα: η ~ ενός φύλλου από το 
τετράδιο | τής πινακίδας κυκλοφορίας από το αυτοκίνητο | τού κα-
λύµµατος από ένα έπιπλο | επίµαχου άρθρου από το κείµενο νόµου | 
οργάνου ή όγκου µε εγχείρηση ΣΥΝ. (καθηµ.) βγάλσιµο, απόσπαση 
2. η εξάλειψη, η εξαφάνιση (ενοχλητικών) στοιχείων από µια επιφά-
νεια: η ~ των στιγµάτων 3. η στέρηση (δικαιώµατος) από τον νόµιµο 
κάτοχο του, λόγω µη νόµιµης ενέργειας του: - άδειας κυκλοφορίας 
από οδηγό | πινακίδων | ιθαγένειας | άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος 
4. η απόσπαση και ιδιοποίηση (ξένης περιουσίας): η ~ κοσµηµάτων 
από το θησαυροφυλάκιο | χρηµάτων από το ταµείο ΣΥΝ. αρπαγή, κλο-
πή, υπεξαίρεση 5. ΜΑΘ. η µαθηµατική πράξη µε την οποία βρίσκει 
κανείς τη διαφορά ανάµεσα σε δύο αριθµούς ή ποσά ή πίνακες ή 
διανύσµατα κ.λπ. και η οποία δηλώνεται µε το σύµβολο «πλην» ή 
«µείον» (-), π.χ. 10-7 = 3 6. ΓΛΩΣΣ. η αποβολή τού αρχικού φωνήεντος 
µιας λέξης, όταν η προηγούµενη τελειώνει σε φωνήεν (να έρθει -> να 
'ρθει)- είδος εκκρούσεως (βλ.λ.) κατ' αντιδιαστολή προς την έκθλιψη 
(το όνοµα → τ' όνοµα) 7. ΦΙΛΟΣ, η νοητική διαδικασία κατά την οποία 
αποµονώνονται τα κοινά στοιχεία συνόλου οµοειδών πραγµάτων, 
πράγµα που επιτρέπει τον καθορισµό τής γενικής έννοιας στην οποία 
υπάγονται αυτά 8. (ειδικότ. στις εικαστικές τέχνες) η αποµάκρυνση 
τού καλλιτέχνη από τη ρεαλιστική απεικόνιση τής πραγµατικότητας 
και η απόδοση τού αισθητικού αντικειµένου µε τρόπο αφηρηµένο, 
που βασίζεται στην προβολή αυθύπαρκτων µορφών, χρωµάτων κ.λπ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, απόστροφος, έκκρουση. 

αφαιρέσιµος, -η, -ο [1886] αυτός που είναι δυνατόν να αφαιρεθεί. 
αφαιρέτης (ο) {αφαιρετών} ΜΑΘ. Ο αφαιρετέος. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. αφαιρώ, πβ. κ. διαιρ-έτης]. 
αφαιρετέος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που πρέπει να αφαιρεθεί: ~ πο-

σότητα · 2. ΜΑΘ. αφαιρετέος (ο) ο δεύτερος όρος σε µια πράξη αφαί-
ρεσης α-β, δηλ. ο β (ο α λέγεται µειωτέος): στη διαφορά 12-4 µειωτέ-
ος είναι το 12 και ~ το 4. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

αφαιρετικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αφαίρεση 
(σηµ. 8), την αποµάκρυνση από το συγκεκριµένο και την απόδοση 
µιας σχηµατοποιηµένης απεικόνισης: η ~ λειτουργία τής σύγχρονης 
τέχνης · 2. ΓΛΩΣΣ. αφαιρετική (η) (λατ. ablativus) πτώση που απαντά 
σε διάφορες γλώσσες για τη δήλωση τού σηµείου έναρξης µιας ενέρ-
γειας, τής προέλευσης και, ειδικότ., για τη δήλωση τού τρόπου, τού 
οργάνου ή τού δράστη µιας ενέργειας (π.χ. παιδιόθεν = από παιδί· 
πβ. γαλλ. la barque s'éloigne du rivage «η βάρκα αποµακρύνεται από 
την ακτή» [= ελλην. γεν.-αφαιρ.: αποµακρύνεται τής ακτής]). — 
αφαιρετικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

αφαιρετός, -ή, -ό [αρχ.] (για πράγµατα) αυτός που µπορεί να απο-
σπαστεί από εκεί όπου αρχικά ανήκε: ~ βάση ΣΥΝ. µετακινούµενος. 

αφαιρώ ρ. µετβ. {αφαιρείς... | αφαίρ-εσα (λόγ. αφήρεσα), -ούµαι, -έθη-
κα, (λόγ. µτχ. αφαιρεθείς, -είσα, -έν), αφηρηµένος (σπάν. αφαιρεµέ-
νος)} 1. παίρνω (ένα κοµµάτι) από ένα σύνολο, αποσπώ (κάτι) από το 
σύνολο όπου ανήκει: αν αφαιρέσεις ένα λιθάρι, καταρρέει όλο το οι-
κοδόµηµα ΣΥΝ. βγάζω, αποσπώ, αποσύρω, τραβώ 2. (για αφηρ. έν-
νοιες) στερώ (κάποιον) από κάτι, δεν του επιτρέπω να έχει κάτι που 
κατείχε: ~ την ελπίδα | την εµπιστοσύνη | το δικαίωµα | τη δυνατότητα 
| τον λόγο | την ιθαγένεια ΣΥΝ. στερώ, παίρνω πίσω 3. (ειδικότ.) 
αποσπώ (κάτι) από (άνθρωπο ή ζώο, µε ή χωρίς χειρουργική επέµβα-
ση για θεραπευτικούς λόγους): ~ όγκο | νεφρό ΣΥΝ. βγάζω· ΦΡ. αφαι-
ρώ τη ζωή (από κάποιον) σκοτώνω (κάποιον) 4. κάνω (κάτι) λιγότερο 
ή µικρότερο ποιοτικά ή ποσοτικά: αφαίρεσαν 5% από τους µισθούς 
των δηµοσίων υπαλλήλων || (κ. µτφ. ως προς την αξία ή τη σηµασία 
προσώπου ή πράγµατος) η ταραγµένη ζωή του δεν αφαιρεί τίποτε από 
την αξία τού συγγραφικού του έργου ΣΥΝ. µειώνω, ελαττώνω 5. 
εκτελώ την πράξη τής αφαίρεσης, βρίσκω τη διαφορά ανάµεσα σε 
δύο αριθµούς ή ποσά ή σύνολα: αν αφαιρέσουµε το ύψος τού πρώτου 
ορόφου από το ύψος τής οικοδοµής, θα βρούµε το ύψος τού ισογείου 
6. αποσπώ µε πλάγιους και επιλήψιµους τρόπους χωρίς να γίνω αντι-
ληπτός: αφαίρεσαν το περιεχόµενο τού χρηµατοκιβωτίου και εξαφα-
νίστηκαν ΣΥΝ. κλέβω, υπεξαιρώ 7. (µεσοπαθ. αφαιρούµαι) βυθίζοµαι 
στις σκέψεις µου, χάνω την αίσθηση τού χ(όρου και τού χρόνου, δεν 
προσέχω τι γίνεται γύρω µου: όταν διαβάζει κάτι που την ενδιαφέρει, 
αφαιρείται τελείως ΣΥΝ. ξεχνιέµαι, είµαι αφηρηµένος 8. (η µτχ. αφη-
ρηµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, εκπίπτω. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
αφαιρώ < άφ- (< άπο-) + αίρω (-έω) «κυριεύω, κατακτώ»]. 

αφαλάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η διαδικασία αφαί-
ρεσης τού αλατιού κυρ. από το θαλασσινό νερό, ώστε να καταστεί 
πόσιµο. — αφαλατωτής (ο), αφαλατώνω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < αφ- (< απο-) + -αλάτωση < αρχ. άλας (γεν. άλατος), µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. dessalement]. 

αφάλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η αφαίρεση τού αλατιού από 
παραθαλάσσιο έδαφος, για να γίνει καλλιεργήσιµο. Επίσης αφα-λισµός 
(ο). 



αφαλοκόβω 324 αφέντης 
 

[ΕΤΥΜ < αφ- (< απο-) + θ. αλι- (< αρχ. άλς, ό «αλάτι»), απόδ. τού 
γαλλ. dessalement]. αφαλοκόβω ρ. µετβ. {αφαλόκο-ψα, -πηκα, -µµένος) (λαϊκ.) 

1. κόβω 
το\> οµφάλιο λώρο σε έµβρυο · 2. προξενώ έντονο πόνο στην κοιλιά (κάποιου) 
από δυνατό κτύπηµα ή από υπερβολικό φορτίο. — αφαλο-κόψιµο (το). αφαλός 
(ο) 1. κοιλότητα πάνω στην επιφάνεια τής κοιλιάς, όπου ο οµφάλιος λώρος 
συνδέεται µε το έµβρυο κατά τη διάρκεια τής κύησης, ο οµφαλός- ΦΡ. (µτφ.) 
(µου) λύθηκε ο αφαλός (από κάτι) για κάτι που γίνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό: 
~ από τα γέλια (γέλασα πάρα πολύ) | από τον φόβο (φοβήθηκα πάρα πολύ) | από 
την κούραση (κουράστηκα πάρα πολύ) · 2. το κεντρικό σηµείο ή ο άξονας, στον 
οποίο καταλήγουν και συνδέονται τα διάφορα τµήµατα ενός τροχού ή ερ-
γαλείου, που λειτουργεί ως τροχός: ο ~ τής ρόδας | τού ψαλιδιού | τού έλικα. 
Επίσης (λαϊκότ.) αφάλι (το) [µεσν.]. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. οµφαλός (βλ.λ.), όπου η µεταβολή ό- > α- οφείλεται σε 
προληπτική αφοµοίωση]. 

αφάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. αγκαθωτός θάµνος που χρησιµοποιείται 
για προσάναµµα · 2. (µτφ. για τα µαλλιά) µαλλιά πολύ σγουρά, φουντωτά και 
απεριποίητα, που δίνουν την εικόνα θάµνου: έκανε ~ το µαλλί. [ΕΤΎΜ < α- 
προθεµ. + φάνα < φανός]. 

αφανάτιστος, -η, -ο [1892] αυτός που δεν φανατίστηκε: - οπαδός κόµµατος | 
ποδοσφαιρικής οµάδας ΑΝΤ. φανατισµένος, φανατικός. — αφανάτιστα επίρρ. 

αφάνεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη φήµης, ευρύτερης δηµοσιότητας: 
έµεινε για πολλά χρόνια στην ~ || ήθελε να παίξει σε µια σπουδαία ταινία, ώστε 
να βγει από την - ΣΥΝ. ασηµότητα 2. ΝΟΜ. η κατάσταση κάποιου, για τον 
οποίο πιθανολογείται ότι έχει πεθάνει, είτε διότι εξαφανίστηκε ευρισκόµενος 
σε κίνδυνο ζωής είτε διότι απουσιάζει για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς ο 
ίδιος να δώσει σηµεία ζωής- η κατάσταση αυτή κηρύσσεται από το δικαστήριο 
ύστερα από αίτηση προσώπου, τού οποίου δικαιώµατα (κληρονοµικά κ.ά.) 
εξαρτώνται από τον θάνατο τού παραπάνω ατόµου: (για δικαστήριο) κηρύσσω 
κάποιον σε ~. 

αφανέρωτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να φα-
νερωθεί, που µένει κρυφός: - µυστικό ΣΥΝ. ανείπωτος. — αφανέρω-τα 
επίρρ. 

αφανής, -ής, -ές {αφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που υπάρχει ή ενεργεί 
χωρίς να φαίνεται: ~ ήρωας | εργάτης των γραµµάτων | δυνάµεις 2. ΑΣΤΡΟΝ. 
αφανής αστέρας βλ. λ. αστέρας ✈  3. αυτός που δεν είναι ιδιαίτερα ένδοξος ή 
φηµισµένος ή που έχει λησµονηθεί, που δεν απέκτησε ιδιαίτερη αξία και 
φήµη: - ποιητής | πολιτικός | καταγωγή ΣΥΝ. άσηµος 4. ΝΟΜ. αφανής εταιρεία 
προσωπική εταιρεία χωρίς νοµική προσωπικότητα επί τής οποίας ο εταιρικός 
δεσµός λειτουργεί αποκλειστικά στις προς τα έσω σχέσεις των εταίρων, ενώ 
προς τα έξω (προς τους τρίτους) δρα στο δικό του όνοµα µόνον ο εµφανής 
εταίρος και όχι και οι υπόλοιποι (αφανείς) εταίροι. — αφανώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + -φανής < θ. φαν-, πβ. παθ. αόρ. β' εφάν-ην, ρ. 
φαίνοµαι]. 

αφανίζω ρ. µετβ. {αφάνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. καταστρέφω ολοκληρωτικά: οι 
φωτιές αφάνισαν τα δάση || ο πόλεµος αφάνισε χωριά ολόκληρα ΣΥΝ. ρηµάζω, 
καταστρέφω, ερηµώνω 2. (µτφ.) εξοντώνω (οικονοµικά, κοινωνικά ή 
πολιτικά): θέλει να αφανίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους από προσώπου 
γης ΣΥΝ. εξαλείφω, εξοντώνω, (λαϊκ.) κάνω σκόνη 3. (µεσοπαθ. αφανίζοµαι) 
(α) καταστρέφοµαι ολοσχερώς: στον πόλεµο πόλεις ολόκληρες αφανίστηκαν 
(β) παύω να υφίσταµαι και να φαίνοµαι: το κόµµα τους υπέστη τόσο µεγάλη 
ήττα στις εκλογές, που αφανίστηκε ως πολιτική δύναµη ΣΥΝ. χάνοµαι, 
εξαλείφοµαι, σβήνω. — αφανισµός (ο) [µτγν.], αφανιστής (ο) [µτγν.], 
αφανιστικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΎΜ αρχ. < αφανής], 

αφάνταστα επίρρ.· σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό, πάρα πολύ: στις εκπτώσεις 
βρίσκει κανείς ρούχα σε ~ χαµηλές τιµές || ήταν ~ καλός µαζί µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
επιτατικός. 

αφάνταστος, -η, -ο [µτγν.] (για θετικές ή αρνητικές καταστάσεις) αυτός που δεν 
µπορεί να τον φανταστεί κανείς, πάρα πολύ µεγάλος: αγόρασα µια τηλεόραση 
µε ~ ευκολίες πληρωµής || στο πάρτι είχε ~ κέφι || έζησε µέσα σε ~ δυστυχία || 
πάλεψε µε ~ εµπόδια' τα κατάφερε όµως ΣΥΝ. απερίγραπτος, απίστευτος. 

άφαντος, -η, -ο 1. αυτός που έχει εξαφανιστεί και δεν δίνει σηµεία ζωής: οι δύο 
κουκουλοφόροι, που λήστεψαν την τράπεζα, έγιναν ~ • 2. ΝΟΜ. αυτός που έχει 
κηρυχθεί σε αφάνεια (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + -φαντος < θ. φαν-, 
πβ. παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην, ρ. φαίνοµαι]. 

αφάρµακος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν περιέχει φάρµακα: ~ ιατρική (π.χ. 
βελονισµός κ.ά.). 

αφαρπαζω ρ. µετβ. {αφήρπασα, αφηρπά-χθην/-γην, -ης, -η..., (καθηµ. 
αφαρπάχθηκα), -σµένος} (λόγ.) 1. αποσπώ κάτι από κάπου βίαια και απότοµα 
2. (ειδικότ.) αρπάζω βίαια από κάποιον κάτι: οι εισβολείς αφήρπασαν από τους 
αιχµαλώτους οτιδήποτε πολύτιµο είχαν πάνω τους (πβ. λ. υφαρπάζω). — 
α<ραρπαγή (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < άφ- (< άπο-) + αρπάζω]. 

αφασία (η) {αφασιών} 1. ΙΑΤΡ. προσωρινή ή µόνιµη απώλεια τής ικανότητας 
για οµιλία, ακολουθούµενη και από απώλεια τής ικανότητας για κατανόηση 
τού προφορικού ή τού γραπτού λόγου, η οποία οφείλεται σε διαταραχή ή 
βλάβη των αντίστοιχων εγκεφαλικών κέντρων 2. (αργκό για πρόσ.) αυτός που 
δεν κινείται εντός των ορίων τής κοινής λογικής, που ενεργεί απρόβλεπτα και 
ασυνάρτητα: αυτό 

το άτοµο είναι σκέτη ~. — αφασικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άφατος, o νευρολογικός όρ. είναι αντιδάν., < νεολατ. 
aphasia]. 

άφατος, -η, -ο (εµφατ.) αυτός που δεν µπορεί να ειπωθεί, να εκφραστεί µε λόγια: 
~ πόνος | θλίψη | δυστυχία | οδύνη | χαρά ΣΥΝ. ανείπωτος, απερίγραπτος. — 
άφατα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + -φατος < φα-
, συνεσταλµ. βαθµ. τού ρ. φη-µί«λέγω» (βλ. λ. φήµη)]. 

αφατρίαστος, -η, -ο [1876] (κυρ. σε πολιτικά κόµµατα) αυτός που δεν έχει 
ενταχθεί σε φατρία (βλ.λ.). 

Αφγανιστάν (το) {άκλ.} (πάστο Dowlet-e Eslämi-ye Afghänestän = Ισλαµικό 
Κράτος τού Αφγανιστάν) κράτος τής Κ. Ασίας µε πρωτεύουσα την Καµπούλ, 
επίσηµη γλώσσα την Πάστο και νόµισµα το αφ-γάνι. — Αφγανός (ο), Αφγανή 
(η), αφγανικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < πάστο Afghanistan «χώρα των Αφγανών» < 
Afghan < σανσκρ. âsva-gan «χώρα των ιππέων». Η ονοµασία Αφγανιστάν δεν 
χρησιµοποιήθηκε παρά προς το τέλος τού 18ου αι.· υποστηρίζεται ότι η πε-
ριοχή ονοµαζόταν προηγουµένως Aryana «χώρα των Αρίων» και ότι 
µετακινήθηκαν σε αυτήν ινδικά φύλα κατά τη 2η χιλιετία π.Χ.]. 

αφέγγαρος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που δεν έχει φεγγάρι: ~ βράδυ ΣΥΝ. ασέληνος. 
αφέγγΐστος, -η, -ο αυτός που δεν είναι διαφανής και δεν φεγγίζει. 
άφεγγος, -η, -ο αυτός που δεν έχει φέγγος, που δεν φωτίζεται: ~ νύχτα ΣΥΝ. 

σκοτεινός. Επίσης α<ρεγγής, -ής, -ές [αρχ.]. — ά<ρεγγα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. άβαφος. 

αφεορώνας (ο) (λόγ.) 1. ο πρωκτός · 2. το αποχωρητήριο. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
άφεδρών, -ώνος «αποχωρητήριο» < άφ- (< άπο-) + έδρα]. 

αφέθηκα ρ. → αφήνω 
αφεθώ (να/θα) ρ. → αφήνω 
αφειδής, -ής, -ές {αφειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για άψυχα) αυτός που παρέχεται 

σε αφθονία (χωρίς περιορισµούς ή µέτρο): πολιτική αφει-δών υποσχέσεων και 
παροχών ΣΥΝ. άφθονος. [ΕΤΥΜ; αρχ. < ά- στερητ. + -φειδής < φείδοµαι]. 

αφειδώλευτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που παρέχεται απλόχερα, χωρίς φειδώ: ~ 
αγάπη. — αφειδώλευτα επίρρ. [ΕΤΥΜ,< OC- στερητ. + φειδωλεύοµαι < 
φειδωλός]. 

αφειδώς επίρρ. [αρχ.] 1. σε αφθονία, σε πολύ µεγάλο αριθµό, χωρίς φειδώ: 
προσφέρει ~ χρήµατα ΣΥΝ. απλόχερα 2. (κακόσ.) ασυλλόγιστα, χωρίς 
συναίσθηση τής αξίας τους: ξοδεύει ~ το βίος των δικών του ΣΥΝ. σπάταλα. 

αφέλεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ. | αφελειών (σηµ. 3)} 1. (κακόσ.) η έλλειψη 
κριτικής ικανότητας, η ευπιστία: εκµεταλλευόταν την ~ των χωρικών, 
πουλώντας τους ψευτογιατρικά ΑΝΤ. πονηριά, πανουργία 2. η απλοϊκότητα 
στους τρόπους και στη συµπεριφορά: εγώ από ~ έκανα την ερώτηση· δεν είχα 
πρόθεση να τον προσβάλω || παιδική ~ ΑΝΤ. υστεροβουλία, πονηρία 3. 
αφέλειες (οι) [1892] (α) χτένισµα στο οποίο τα µαλλιά πέφτουν ελεύθερα 
µπροστά, καλύπτοντας ελαφρά το µέτωπο: έκοψε τα µαλλιά της ~ (β) 
(συνεκδ.) τα ίδια τα µαλλιά που πέφτουν µπροστά από το µέτωπο: αφήνει ~. 

αφελής, -ής, -ές {αφελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· αφελέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που 
δεν κάνει πονηρές σκέψεις ή δεν υποψιάζεται εύκολα, που πιστεύει αµέσως 
ό,τι λέγεται, χωρίς να υποψιάζεται ότι µπορεί να κρύβεται κάτι κακό: πολλοί ~ 
παρασύρονται από επαγγελµατίες απατεώνες || αυτά είναι για τους -■ δεν 
φαντάζοµαι να τα πιστεύεις ΣΥΝ. αγαθός, αθώος, εύπιστος 2. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη εξυπνάδας, κυρ. επειδή δεν λαµβάνει υπ' όψιν τι 
κρύβεται πίσω από την πρώτη εντύπωση: - ερώτηση | ισχυρισµός | σκεπτικό | 
σκέψη | συλλογισµός ΣΥΝ. ανόητος, χαζός 3. απλοϊκός στους τρόπους και στη 
συµπεριφορά. — αφελώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, ανόητος. 
[ΕΤΥΜ αρχ.. αβεβ. ετύµου. Αν η αρχική σηµ. τής λ. είναι «οµαλός, χωρίς 
πέτρες» (πβ. Αριστοφ. Ίππής 527: διά τών αφελών πεδίων), τότε πιθ. αφελής < 
ά- στερητ. + -φελής < *φέλος, που συνδ. µε το ουσ. φελ-λεύς «πετρώδης» < 
φελλός (< *φελ-νός) (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ·]· 

αφελληνισµός (ο) η διαδικασία εξαφάνισης των ελληνικών χαρακτηριστικών, 
των στοιχείων (γλωσσικών, λαογραφικών, θρησκευτικών κ.λπ.) που 
συγκροτούν την ελληνική εθνική ταυτότητα: ο ~ τού Πόντου | τής 
Κωνσταντινούπολης ΑΝΤ. εξελληνισµός. — αφελληνίζω ρ. 

αφενός επίρρ. (λόγ.) από τη µια (πλευρά) (έχει απόδοση το αφετέρου): θα τον 
ψηφίσω, ~ γιατί είναι µαχητικός, αφετέρου γιατί είναι ευφυής. [ΕΤΥΜ < 
αφ'ενός, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. d'une part]. 

αφεντάνθρωπος (ο) {αφεντανθρώπων} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που έχει το 
παρουσιαστικό και τους τρόπους ανθρώπου ευγενούς καταγωγής ΣΥΝ. 
αρχοντάνθρωπος 2. (µτφ.) πρόσωπο που δεν τσιγγουνεύεται να προσφέρει 
στους άλλους ΣΥΝ. γενναιόδωρος. 

αφεντεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {αφέντευσα} εξουσιάζω, κυριαρχώ πάνω σε 
(κάποιον/κάτι), είµαι αφέντης ΣΥΝ. διαφεντεύω. 

αφέντης (ο) {-ες κ. -άδες}, αφέντρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που έχει 
εξουσία επιβολής τής βούλησης του σε άλλους, ο κυρίαρχος, ο εξουσιαστής: 
δεν έχουµε ανάγκη από αφέντες || οι ~ των λαών ΣΥΝ. δυνάστης, ηγεµόνας 2. 
(ειδικότ.) πρόσωπο που έχει εξουσία σε περιορισµένη τοπικά έκταση µε τη 
δύναµη τού πλούτου ή τής αριστοκρατικής του καταγωγής: ο ~ τού κάµπου 
ΣΥΝ, αυθέντης, άρχοντας, δεσπότης 3. πρόσωπο που έχει την απόλυτη 
κυριότητα και ευθύνη (για κάποιον/κάτι), το αφεντικό, ο ιδιοκτήτης: είµαι ~ 
τού εαυτού µου || ποιος είναι ο - τού σκύλου; || ο ~ τού σπιτιού ΣΥΝ. κύριος 4. 
(παλαιότ.) ως προσφώνηση, κυρ. σε κάποιον που αναγνώριζε- 
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ται ως ανώτερος: συµπάθα µε, αφέντη µου || πολυχρονεµένε µου αφέντη 5. ο 
κύριος τού σπιτιού, η κεφαλή τής οικογένειας, ο σύζυγος, ο πατέρας: ο άντρας 
µου κι ~ µου- ΦΡ. (α) πατέρας - αφέντης (ο) βλ. λ. πατέρας (β) (παροιµ.) η 
πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη η πολλή δουλειά καταστρέφει τον άνθρωπο, 
γιατί του στερεί όλες τις χαρές τής ζωής. Επίσης (λαϊκ.) εφέντης (ο), αφέντισσα 
(η) {αφεντισσών}. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *αφθέντης < αρχ. αύθέντης (βλ.λ.). Από τη 
λ. αφέντης προήλθε επίσης το τουρκ. efendi]. αφεντιά (η) [µεσν.] (συνήθ. µε τον 
αδύνατο τύπο τής γενικής των προσωπικών αντων.) η αφεντιά µου | σου | του 
κ.λπ. εγώ, εσύ, αυτός ο ίδιος κ.λπ.· ως προσφώνηση: (α) (παλαιότ.) για την 
έκφραση σεβασµού και υποταγής σε ανώτερο: ό,τι επιθυµεί η αφεντιά σας (β) 
(ει-ρων.) σε κάποιον προς τον οποίο έχουµε αρνητική ή κριτική στάση: να µας 
συγχωρεί η αφεντιά σου, που δεν σου κάναµε τη χάρη || µεγάλη ιδέα έχει για την 
αφεντιά της. αφεντικό (το), αφεντικίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο στο 
οποίο ανήκει (κάποιος/κάτι) και έχει την ευθύνη του, ιδιοκτήτης: το ~ του 
σκύλου || το ~ τού σπιτιού | τού µαγαζιού ΣΥΝ. κύριος, κάτοχος 2. πρόσωπο που 
προΐσταται ή εποπτεύει τους εργαζοµένους σε συγκεκριµένο τοµέα και 
συνδέεται µαζί τους µε την εργασιακή σχέση προϊσταµένου - υφισταµένου: το ~ 
τής επιχείρησης || το ~ τής έκανε παρατήρηση για την καθυστέρηση ΣΥΝ. 
διευθυντής 3. (ειδικότ.) ο οικοδεσπότης σε σχέση µε το υπηρετικό του 
προσωπικό ΣΥΝ. κύριος 4. αφεντικά (τα) (παλαιότ.) (α) ο κύριος και η κυρία 
τού σπιτιού σε σχέση µε το υπηρετικό προσωπικό (β) η τάξη των 
µεγαλοκεφαλαιούχων, των εργοδοτών σε σχέση µε τους εργαζοµένους: τα ~ δεν 
ενδιαφέρονται για τα προβλήµατα τού εργάτη || κάνει ό,τι του πουν τα µεγάλα ~ 
(αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή τής διοικητικής ιεραρχίας επιχειρήσεων, 
οργανισµών κ.τ.ό.) ΣΥΝ. εργοδοσία (γ) πρόσωπα που έχουν υπό την εξουσία ή 
την επιρροή τους τους άλλους: αυτοί είναι σήµερα τα ~ τού κόσµου. Επίσης 
(λαϊκότ.) αφεντικός (ο) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ, < µεσν. αφεντικός < µτγν. αυθεντικός, 
βλ. κ. λ. αφέντης]. αφεντοµουτσουνάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.-ειρων.) (+ 
µου, σου, του κ.λπ.) εγώ (εσύ, αυτός κ.λπ.), ο εαυτός: «βγάζει την ~ του στο 
γυαλί (= στην τηλεόραση)» (εφηµ.). αφεντοπουλο (το) [µεσν.], αφεντοπουλα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} το 
παιδί τού αφέντη, νεαρός αφέντης ΣΥΝ. αρχοντόπουλο. αφερέγγυος, -α, -ο 
[1871] αυτός που δεν εµπνέει εµπιστοσύνη, τον οποίο δεν µπορεί να εµπιστευθεί 
κανείς: ~ πολιτικός | µέσα ενηµέρωσης | πρόσωπο ΣΥΝ. αναξιόπιστος ΑΝΤ. 
φερέγγυος, αξιόπιστος. — αφερέγγυα επίρρ., αφερεγγυότητα (η) [1838]. άφεριµ 
κ. αφερίµ επιφών. (λαϊκ.) εύγε, µπράβο, καλώς· (συχνά ει-ρων.) για τη δήλωση 
αποδοκιµασίας προς τα λεγόµενα (κάποιου): ~! Ωραία τα κατάφερες πάλι! 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. aferim]. αφερµατίζω ρ. µετβ. [1858] {αφερµάτισ-α, -τηκα, -
µένος} αφαιρώ από ένα πλοίο το έρµα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ, < αφ- (< απο-) + -ερµατίζω (< αρχ. έρµα, -ατός), µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. délester]. άφεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} (λόγ.) 1. η απαλλαγή 
από κάτι: -χρέους 2. ΕΚΚΛΗΣ. η συγχώρηση: ~ αµαρτιών ΦΡ. δίνω άφεση 
(αµαρτιών) κυρίως στα πλαίσια τής εξοµολόγησης (i) (για ιερέα) συγχωρώ 
αµαρτήµατα: αν δεν εξοµολογηθεί πρώτα, δεν του δίνεται άφεση (αµαρτιών) (ii) 
(κατ' επέκτ.) αθωώνω, απαλλάσσω από ευθύνη, ενοχή: δεν πρόκειται να δοθεί 
άφεση αµαρτιών σε όσους εµπλέκονται στο σκάνδαλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένεση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άφεσις, αρχική σηµ. «απελευθέρωση, απαλλαγή», < άφίηµι 
«αφήνω». Στην Κ.∆. η λ. απαντά πολύ συχνά στη φρ. άφεσις αµαρτιών (π.χ. 
Μάρκ. 1, 4: κηρύσσων βάπτισµα µετανοίας εις άφε-σιν αµαρτιών)]. αφέσιµος, -
η, -ο αυτός που µπορεί ή του αξίζει να συγχωρηθεί: ~ παράπτωµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άφεσις + παραγ. επίθηµα -ιµος, πβ. κ. εφέσ-ιµος]. αφετέρου 
επίρρ. (λόγ.) από την άλλη (πλευρά) (ως απόδοση τού αφενός): αφενός µεν τον 
συµπαθώ ιδιαίτερα, ~ δε είναι καθόλα άξιος || είσαι απαράδεκτος, αφενός γιατί 
άργησες, - γιατί θεώρησες έξυπνο να βάλεις και τις φωνές (πβ. λ. αφενός). 
[ΕΤΥΜ. < αφ'ετέρου, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. d'autre part]. αφετηρία (η) 
{αφετηριών} 1. (σε αγώνα δρόµου, ταχύτητας, ιπποδροµίες κ.λπ.) η διακριτή 
γραµµή µέσα στον αγωνιστικό χώρο, πίσω ακριβώς από την οποία παίρνουν 
θέση οι διαγωνιζόµενοι (δροµείς, άλογα, αυτοκίνητα κ.λπ.) και από όπου 
δίνεται το παράγγελµα για την εκκίνηση 2. (για µεταφορικά µέσα) το σηµείο 
από όπου ξεκινά σε τακτά χρονικά διαστήµατα το κάθε δροµολόγιο: η ~ των 
λεωφορείων ΑΝΤ. τέρµα 3. (ειδικότ. σε παιχνίδια) το διακριτό σηµείο από όπου 
αρχίζει να παίζει παίκτης, να τοποθετεί τα πιόνια του κ.λπ. • 4. (µτφ.) η αρχή 
(µιας ενέργειας ή κατάστασης), το πρώτο έναυσµα: ΤΟ γεγονός αυτό θα 
αποτελέσει ~ νέων εξελίξεων για την πολιτική ζωή τής χώρας µας || το συνέδριο 
θα αποτελέσει ~ για την αναγέννηση τού κόµµατος || αντιµετωπίζουµε τη νέα 
εποχή ως ~ κοσµογονικών αλλαγών ΣΥΝ. απαρχή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. αφετηρία (γραµµή), θηλ. τού επιθ. άφετήριος < άφετήρ, -
ήρος < αρχ. άφίηµι «αφήνω»]. αφετηριος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) κατάλληλος για 
ρίξιµο ή εκσφενδόνιση^ ~ όργανο (εκσφενδονιστική µηχανή) | έρµα. αφέτης (ο) 
{αφετών} πρόσωπο που δίνει το σύνθηµα εκκίνησης σε αγώνες (δροµέων, 
αλόγων, αυτοκινήτων κ.λπ.) και παρακολουθεί την οµαλή διεξαγωγή τους. 
[ΕΤΥΜ. (χτγν. < αρχ. άφίηµι «αφήνω»]. αφετικός1, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που 
σχετίζεται µε την άφεση, τη συγ- 

χώρηση. 
[ΕΤΥΜ. ιιτγν. < αρχ. άφεσις]. 

αφετικός2, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την εκκίνηση (βλ. κ. λ. αφέτης). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αφέτης]. 

αφετουόζο επίρρ. ΜΟΥΣ. µε αφοσίωση· ως εκφραστική ένδειξη κατά την 
εκτέλεση µουσικού κοµµατιού. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. affettuoso < affetto «αφοσίωση» < λατ. affectum, ουδ. τού 
επιθ. affectus «διάθεση - εύνοια» < ρ. affido (< ad + facio)]. 

άφευκτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν µπορεί να τον αποφύγει κανείς: τα ~ 
κτυπήµατα τής µοίρας ΣΥΝ. αναπόφευκτος, αναπόδραστος, αναπότρεπτος. — 
αφεύκτως επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + φευκτός < φεύγω]. 

αφέ||)Τ\µα (το) {αφεψήµ-ατος | -ατα, -άτων} ζεστό ρόφηµα από διάφορα 
φυτικά µέρη (άνθη, φύλλα, ρίζα, σπέρµατα κ.λπ.), τα οποία αφού τεµαχιστούν 
θερµαίνονται µέχρι βρασµού για λίγη ώρα και στη συνέχεια διηθούνται ενώ το 
παρασκεύασµα είναι ακόµη θερµό: ~ από χαµοµήλι | φασκόµηλο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άφέψω «διυλίζω µε βρασµό» < άφ- (< απο-) + εψω 
«ψήνω, καίω, βράζω», βλ. κ. ψήνω]. 

αφέψηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η διαδικασία παρασκευής 
αφεψήµατος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άφέψησις < αρχ. άφέψω «διυλίζω µε βρασµό» (βλ. κ. 
αφέψηµα)]. 

αφή (η) 1. µία από τις πέντε αισθήσεις, κατά την οποία οτιδήποτε (πρόσωπο, 
ζώο ή πράγµα) γίνεται αντιληπτό µέσω τής φυσικής επαφής, τού αγγίγµατος, 
και η οποία έχει ως αισθητήριο όργανο το δέρµα: µαλακός στην - || ευχάριστο 
στην - ΣΥΝ. άγγιγµα, πιάσιµο, ψαύση · 2. (λόγ.) το άναµµα· κυρ. στις ΦΡ. (α) 
αφή τής ολυµπιακής φλόγας η τελετουργική διαδικασία κατά την οποία 
ανάβεται η ιερή φλόγα των Ολυµπιακών Αγώνων: η τελετή αφής τής 
ολυµπιακής φλόγας στην αρχαία Ολυµπία (β) (αρχαιοπρ.) περί λύχνων αφάς 
βλ. λ. λύχνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άφή < άπτω «αγγίζω - 
ανάβω» (βλ.λ.)]. 

αφήγηµα (το) [αρχ.] {αφηγήµ-ατος | -ατα, -άτων} η έκθεση ή εξιστόρηση 
πραγµατικών ή φανταστικών γεγονότων σε γραπτό συνήθ. λόγο: ιστορικό | 
πολεµικό ~ ΣΥΝ. ιστορία, αφήγηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

αφηγηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αφήγηση (κυρ. 
σηµ. 2): ~ τεχνικές | δοµή | χρόνος | επίπεδα | τρόπος | αρετές | είδη ΣΥΝ. 
διηγηµατικός 2. αυτός που έχει τα χαρακτηριστικά (στη µορφή και στο 
περιεχόµενο) αφηγήµατος: - λόγος | κείµενο | ύφος. — αφηγηµατικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ., αφηγηµατικότητα (η) [1895]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

αφηγηµατολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΛ. η θεωρία τής αφήγησης (σηµ. 2). — 
αφηγηµατολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. narratology]. 

αφήγηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η (προφορική ή γραπτή) 
έκθεση σειράς γεγονότων (πραγµατικών ή φανταστικών) µε ορισµένο τρόπο 
(λογοτεχνικό, ιστορικό, παραµυθικό κ.ά.): έναρξη | διακοπή | τέλος τής - || η ~ 
ηρωικών πράξεων || η ~ τού γέρου διανθιζόταν από παροιµίες 2. ΦΙΛΟΛ. η 
γραπτή παρουσίαση σειράς γεγονότων, η αλληλουχία γεγονότων σε κείµενο (η 
οποία παρουσιάζεται µε συγκεκριµένη τεχνική): η δοµή τής ~ || τεχνικές τής ~|| 
ο χρόνος | τα πρόσωπα | η οπτική γωνία | η ροή τής - || εγκιβωτισµένη ~ (βλ. λ. 
εγκιβωτισµός) || έµµετρη | πεζή ~. — αφηγητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

αφηγητής (ο) [µτγν.], αφηγήτρια (η) [1888] {αφηγητριών} το πρόσωπο που 
εξιστορεί γεγονότα (κυρ. σε λογοτεχνικό ή άλλο έργο, ντοκιµαντέρ κ.λπ.): σε 
πολλά θεατρικά έργα ένας ~ εξιστορεί στους θεατές γεγονότα που δεν 
παριστάνονται στη σκηνή || ο ~ µιλάει σε πρώτο πρόσωπο, µε αποτέλεσµα το 
µυθιστόρηµα να αποκτά αυτοβιογραφικό χαρακτήρα || γοητευτικός | 
ενδιαφέρων | ταλαντούχος ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

αφηγούµαι ρ. µετβ. αποθ. {αφηγείσαι... | αφηγή-θηκα, -µένος} διηγούµαι (κυρ. 
γεγονότα που αποτελούν την υπόθεση έργου, το θέµα ντοκιµαντέρ κ.λπ.): στον 
πρόλογο τής κωµωδίας ένας ηθοποιός αφηγείται στους θεατές όσα έχουν 
προηγηθεί || ~ παραστατικά | µε ζωντάνια ΣΥΝ. εξιστορώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός, ηγούµαι. [IIXM < αρχ. αφηγούµαι, αρχική σηµ. «οδηγώ, είµαι 
αρχηγός», < άφ-(< άπο-) + ηγούµαι (-έο-). Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

αφήλιο (το) [1825] {αφηλίου | χωρ. πληθ.} ΑΣΤΡΟΝ. το σηµείο τής ελλειπτικής 
τροχιάς ενός πλανήτη (ή κοµήτη), το οποίο βρίσκεται στη µεγαλύτερη 
απόσταση από τον Ήλιο, ο οποίος αποτελεί τη µία εστία τής έλλειψης ΑΝΤ. 
περιήλιο. 
[ΕΤΥΜ. < αφ- (< απο-) + -ήλιο < ήλιος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
aphélie]. 

αφηνιάζω ρ. αµετβ. {αφηνίασ-α (κ. αφή-νια-σα), -µένος} 1. (για άλογα) µε 
πιάνει µανία και δεν υπακούω στις εντολές τού αναβάτη: το άλογο αφήνιασε 
και έριξε κάτω τον αναβάτη του ΣΥΝ. αποχαλινώνοµαι 2. (µτφ. για πρόσ.) 
εξαγριώνοµαι, γίνοµαι έξω φρενών: ο πατέρας αφήνιασε, όταν είδε ότι ο γυιος 
του αγόρασε µηχανή χωρίς να τον ρωτήσει ΣΥΝ. λυσσώ, γίνοµαι εκτός εαυτού, 
βουρλίζοµαι, βγαίνω από τα ρούχα µου. — αφηνίαση (η) [µτγν.] κ. 
αφηνιασµός (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άφ- (< άπο-) + -ηνιάζω < ηνία. Η λ. 
αρχικώς αναφερόταν σε άλογα που δεν συγκρατούνται από τα ηνία, που δεν 
υποτάσσονται στον αναβάτη]. 

αφήνω ρ. µετβ. {άφησα (προστ. άφησε κ. άσε, άστε), αφέθηκα (να/θα αφεθώ), 
αφηµένος} 1. παύω να έχω επαφή µε (κάποιον/κάτι), να κρατώ (κάτι): - τη 
χειρολαβή | το χέρι τού µωρού || άφησε το χέρι µου, µε πονάς! 2. (ειδικότ.) 
ακουµπώ (κάτι) πάνω σε επιφάνεια: ~ το κουτί στο τραπέζι ΣΥΝ. τοποθετώ · 3. 
(ειδικότ. για ανθρώπους) κατεβάζω 
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(κάποιον) από όχηµα σε συγκεκριµένο σηµείο: -ΠοΟ θέλεις να σε 
αφήσουµε; -Άσε µε στη γωνία ΣΥΝ. αποβιβάζω · 4. βγάζω από τη φυ-
λακή (κάποιον): άφησαν όλους τους πολιτικούς κρατουµένους || αφέ-
θηκε ελεύθερος µε εγγύηση ΣΥΝ. αποφυλακίζω, απελευθερώνω, απο-
λύω · 5. αλλάζω πορεία, στρέφοµαι προς άλλη κατεύθυνση ή εγκα-
ταλείπω κάτι ηµιτελές (ενώ έχει ήδη ξεκινήσει): άφησε την Ιατρική, 
για να γίνει ηθοποιός- ΦΡ. αφήνω τον γάµο και πάω για πουρνάρια 
εγκαταλείπω κάτι σηµαντικό για κάτι χωρίς ιδιαίτερη σηµασία ΣΥΝ. 
διακόπτω, σταµατώ 6. αποµακρύνοµαι από (κάποιον/κάτι), προσπαθώ 
να αποφύγω, να µην ασχολούµαι µε (κάποιον/κάτι): αν την αφήσει, 
θα αυτοκτονήσει || τον παρακαλούσαν να αφήσει τα χαρτιά (τη χαρ-
τοπαιξία) ΣΥΝ. παρατάω, απαρνούµαι, εγκαταλείπω 7. διακόπτω την 
επικοινωνία, την επαφή (προφορική | γραπτή | άµεση | έµµεση) µε κά-
ποιον: συγγνώµη, πρέπει να σ'αφήσω, γιατί µε περιµένουν ΣΥΝ. κλείνω 
(το τηλέφωνο), φεύγω 8. σταµατώ, παύω να ασχολούµαι µε κάτι: 
άφησε τις σπουδές του και το 'ρίξε στις διασκεδάσεις || µην αφήνεις τη 
δουλειά σου- δεν θα βρεις καλύτερη || ας αφήσουµε αυτό το θέµα-ΦΡ. 
(α) άσε | κόψε την πλάκα! σταµάτα να κάνεις αστεία (β) άσ' τ' αυτά 
σταµάτα τις πονηριές, τις εξυπνάδες, µην προσπαθείς να µε ξε-
γελάσεις: ~, δεν περνάνε σε µένα! 9. βγαίνω έξω ή φεύγω µακριά από 
συγκεκριµένο σηµείο: αφήσαµε τον σταθµό γύρω στις έξι ΣΥΝ. φεύ-
γω, αναχωρώ 10. (ειδικότ.) (α) εγκαταλείπω (κάποιον/κάτι) χωρίς προ-
στασία λόγω θανάτου ή αποχωρισµού: πέθανε και άφησε γυναίκα και 
τρία παιδιά- ΦΡ. (α) αφήνω (κάποιον) στον δρόµο | (εµφατ.) στους 
πέντε δρόµους εγκαταλείπω (κάποιον/κάτι) εντελώς απροστάτευτο 
(β) αφήνω την τελευταία µου πνοή πεθαίνω (β) εγκαταλείπω 
(κάποιον) σε ορισµένη κατάσταση: ο ασυνείδητος οδηγός άφησε τον 
πεζό που χτύπησε αβοήθητο κι έφυγε || ~ κάποιον στην τύχη του ΣΥΝ. 
παρατώ- ΦΡ. αφήνω (κάποιον) στο σκοτάδι δεν ενηµερώνω κάποιον 
για κάτι, τον κρατώ σε άγνοια για µια υπόθεση: τον κατηγορούν ότι 
επεδίωξε να αφήσει την κοινή γνώµη στο σκοτάδι για την υπόθεση τής 
αεροπειρατίας 11. κάνω (κάποιον) να δοκιµάσει ορισµένο 
συναίσθηµα, ή να βρεθεί σε συγκεκριµένη ψυχική κατάσταση: ~ 
κάποιον αδιάφορο | ασυγκίνητο | άναυδο | έκπληκτο- ΦΡ. αφήνω 
(καλές | κακές) εντυπώσεις | την εντύπωση ότι... δηµιουργώ στους 
άλλους καλές | κακές εντυπώσεις, προκαλώ την εντύπωση ότι..., επι-
τρέπω στους άλλους να νοµίζουν ότι...: παρότι δεν το επιδιώκει, 
ωστόσο αφήνει την εντύπωση ότι αδιαφορεί για το τι γίνεται γύρω του 
|| η διοργάνωση άφησε σε όλους καλές εντυπώσεις · 12. επιτρέπω: δεν 
µ ' αφήνει να έρθω µαζί 13. παρέχω τη δυνατότητα (να υπάρξει ή να 
γίνει κάτι): τον αφήσαµε να δουλέψει || δεν του άφησε κανένα 
περιθώριο αντίδρασης || στις δηλώσεις του άφηνε ανοιχτό το εν-
δεχόµενο στρατιωτικής επέµβασης- ΦΡ. (α) αφήνω (κάποιον) ήσυχο | 
στην ησυχία του παύω να ενοχλώ ή να απασχολώ κάποιον: θα τον 
αφήσεις επιτέλους ήσυχο να µελετήσει; || άσε µε στην ησυχία µου, δεν 
θέλω να µε ενοχλείς! (β) αφήνω τα πράγµατα να πάρουν τον δρόµο 
τους δεν παρεµβαίνω στην εξέλιξη µιας υπόθεσης (γ) αφήνω (κάτι) 
στην τύχη αποφεύγω να παρέµβω ώστε να επηρεάσω µια εξέλιξη: δεν 
θ' ασχοληθώ καθόλου µ' αυτή την υπόθεση, θα την αφήσω στην τύχη κι 
ό,τι γίνει! || δεν αφήνει τίποτα στην τύχη- σχεδιάζει τα πάντα µέχρι την 
τελευταία λεπτοµέρεια (δ) αφήνω κάποιον | κάτι στην τύχη του 
αφήνω κάποιον/κάτι αβοήθητο, χωρίς φροντίδα: οι στρατιώτες που 
ήταν σώοι αποµακρύνθηκαν γρήγορα από την περιοχή αφήνοντας τους 
τραυµατίες στην τύχη τους || η Πολιτεία εδώ και χρόνια έχει αφήσει 
αυτά τα µνηµεία στην τύχη τους · 14. αναθέτω (σε κάποιον) την 
ευθύνη και την επιµέλεια κάποιου ή συγκεκριµένης υπόθεσης: το 
δικαστήριο άφησε τα παιδιά στη µητέρα τους || αφήσαµε στους 
δικηγόρους να τακτοποιήσουν τις λεπτοµέρειες · 15. παραχωρώ (σε 
κάποιον κάτι) είτε ως κληρονοµιά είτε µε άλλη χαριστική πράξη: του 
άφησε µεγάλη περιουσία || µου άφησε την επικαρπία από το σπίτι ΣΥΝ. 
κληρονοµώ, χαρίζω, δίνω 16. (ειδικότ.) πουλώ (εµπόρευµα) σε τιµή 
καλύτερη από την αρχικά ζητούµενη: του το άφησε µισοτιµής ΣΥΝ. 
δίνω, πουλώ · 17. αποφέρω (ως κέρδος): µια τέτοια επιχείρηση αφήνει 
καθαρά ένα µε δύο εκατοµµύρια τον µήνα · 18. ορίζω (κάποιον) ως 
αντικαταστάτη ή αναπληρωτή στη θέση µου: για το διάστηµα τής 
απουσίας του άφησε τον γυιο του στο πόδι του | στη θέση του ΣΥΝ. 
εξουσιοδοτώ· (µεσοπαθ. αφήνοµαι) 19. σταµατώ να ασκώ υπερβολική 
πίεση στον εαυτό µου, χαλαρώνω: αφήσου λίγο-µη βρίσκεσαι συνεχώς 
σε τέτοια ένταση! 20. (+σε) εµπιστεύοµαι τον εαυτό µου (σε κάποιον): 
γιατρέ, αφήνοµαι στα χέρια σας 21. (ο τ. άσε τής προστακτικής) (i) ως 
επιτατικό των ήδη προαναφερθέντων στοιχείων: κουτσοµπόλης αυτός, 
~ η αδελφή του, όταν ανοίγει το στόµα της... (ii) ως εισαγωγή σε 
ενδιαφέρον θέµα: ~, το τι άκουσα γι'αυτόν και την οικογένεια του δεν 
περιγράφεται! · ΦΡ. (α) δεν αφήνω (κάποιον) από τα µάτια µου 
παρακολουθώ στενά (κάποιον) συνεχώς, τον έχω συνεχώς υπό τον 
έλεγχο µου (β) δεν αφήνω (κάποιον) σε χλωρό κλαρί δεν επιτρέπω σε 
(κάποιον) να ησυχάσει, κυνηγώ αµείλικτα προξενώντας προβλήµατα 
(γ) αφήνω εποχή | όνοµα (µε θετική συ-νήθ. σηµ.) γίνοµαι ευρύτερα 
γνωστός για τις πράξεις µου, αποκτώ φήµη (δ) αφήνω τη σφραγίδα | 
τη στάµπα µου (κάπου) ασκώ καθοριστική επίδραση σε 
κάποινον/κάτι: ένας σκηνοθέτης που άφησε τη σφραγίδα του στο 
θέατρο τής χώρας µας || άφησε τη σφραγίδα του στα πολιτικά πράγµατα 
τής εποχής του (ε) αφήνω (κάτι) στην άκρη βλ. λ. άκρη (στ) αφήνω 
γένια | µουστάκι | µαλλιά σκόπιµα δεν ξυρίζοµαι και δεν κουρεύοµαι, 
για να µεγαλώσουν ελεύθερα τα γένια, το µουστάκι ή τα µαλλιά µου 
(ζ) αφήνω γεια (i) αποχαιρετώ (ii) πεθαίνω: µας άφησε γεια (η) 
αφήνω χρόνους! πεθαίνω (θ) άσ' τα! | άσ' τα να πάνε! | άσ' τα, µην 
τα ρωτάς! ως έκφραση έκπληξης ή δυσαρέσκειας για την αποφυγή 
συγκεκριµένου θέµατος (συνήθ. στον προ-φορ. λόγο ως στοιχείο 
ύφους) (ι) άσ' τα, πού να σ' τα λέω! ως εισα- 

γωγή σε κάτι ενδιαφέρον που πρόκειται να διηγηθούµε: ~! Λήστεψαν 
την τράπεζα στη γειτονιά µου και είχαµε ανθρωποκυνηγητό σ' όλη την 
περιοχή! (ια) σσ' τον | δεν πά' να κουρεύεται (µειωτ.) για κάποιον 
που δεν αξίζει να ασχολείται κανείς µαζί του (ιβ) αφήνω που... για 
συµπλήρωση ή επανόρθωση των λεγοµένων (κάποιου): δεν µας 
κάλεσε- άσε που και να µας καλούσε, δεν θα πηγαίναµε || αργεί συ-
στηµατικά στη δουλειά και είναι αµελής- αφήνω που αδιαφορεί για 
τους πελάτες! (ιγ) (ευφηµ.) την αφήνω πέρδοµαι ΣΥΝ. την αµολάω, (!) 
κλάνω (ιδ) αφήνω (κάποιον) στον τόπο προκαλώ (συνήθ. µε χτύπη-
µα) τον ακαριαίο θάνατο κάποιου: του 'δώσε µια γροθιά στο κεφάλι 
και τον άφησε στον τόπο! || τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο και τον άφησε 
στον τόπο! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. άφίηµι < άφ- (< άπο-) + ίηµι «ρίχνω, βάλλω» < 
*ji-jemi (µε ενεστωτ. αναδιπλασιασµό) < I.E. *je- «ρίχνω», πβ. λατ. 
jacio, γαλλ. jeter, ιταλ. gettare, ισπ. echar, αγγλ. re-ject «απορρίπτω» 
κ.ά. Ορισµένες φράσεις είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. αφήνω την εντύ-
πωση (< γαλλ. laisser l'impression), άφησε µε ήσυχο (< γαλλ. laisse-
moi tranquille), αφήνω τα πράγµατα να πάρουν τον δρόµο τους (< αγ-
γλ. let things take their course), δεν αφήνω τίποτε στην τύχη (< αγγλ. 
leave nothing to chance), αφήνω κάποιον στο σκοτάδι (< αγγλ. leave 
someone in the dark) κ.ά.]. 

αφήνω ή αφίνω; άφες - ας - άσε. Το θέµα τού αρχ. ρ. άφ-ίηµι (< 
άφ-ί-η-µι) είναι το -η-, το δε -ι- είναι διπλασιασµός τού ενεστώτα 
(και παρατατικού). Εφόσον στηριχθούµε στο κυριότερο στοιχείο 
κάθε ρήµατος, στο θέµα του (ακριβέστερα, στη ρίζα του), µπορούµε 
να προτιµήσουµε τη γραφή αφήνω Έτσι υιοθετούµε, στην 
πραγµατικότητα, την άποψη ότι ο ενεστώτας αφήνω σχηµατίστη-
κε (υποχωρητικά) από τον µέλλοντα αφήσω κατά το σχήµα φθάσω 
- φθάνω, δέσω - δένω (αντί δέω), πληρώσω - πληρώνω (αντί πλη-
ρώ), κλείσω - κλείνω (αντί κλείω) κ.ο.κ. Η γραφή αφίνω (µε -ι-) 
προϋποθέτει διαφορετική προέλευση τού ενεστώτα: άφ-ίηµι > άφ-
ίω (µεταπλασµός τού ενεστώτα κατά τα βαρύτονα ρ. σε -ω) > αφί-
νω (κατά τα ρ. σε -νω). ∆ιάφοροι τύποι (άφίεις αντί άφίης, µτγν. 
άφίω) δικαιολογούν αυτή την άποψη. Ωστόσο, είναι ορθογραφικά 
απλούστερο και µορφολογικά συστηµατικότερο να γράψουµε το 
αφήνω µε -η-, στηριζόµενοι στο θέµα τής λ. και στην οµοιόµορφη 
γραφή του σε όλους τους χρόνους: αφήνω - αφήσω - άφησα. Από 
την προστακτική αορίστου αφες (πληθ. άφετε) σχηµατίστηκε µε 
συγκοπή το ας (ά[φε]ς > άς), από το οποίο σχηµατίστηκε αργότερα 
το άσε κατά τις προστακτικές σε -σε (λύσε, γράψε, δώσε). Η 
µετάβαση από ρήµα σε µόριο (δείκτη) παρακελευσµατικό (αφήνω 
> ας) παρατηρείται και σε άλλες γλώσσες (π.χ. αγγλ. let «αφήνω» 
> let «ας»). Η ερµηνεία τού ας από το αρχ. ρ. έώ (-άω) «αφήνω, επι-
τρέπω» (προστ. έασε > άσε > ας), χωρίς να είναι αδύνατη, είναι 
γλωσσικά λιγότερο πιθανή. 

αφηρηµάδα (η) [1887] {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση τού αφηρηµένου 
(βλ.λ., σηµ. 1), το να µην είναι συγκεντρωµένος κάποιος (σε αυτό που 
κάνει): λάθη από - 2. (συνεκδ.) κάθε απρόσεκτη και επιπόλαιη ενέρ-
γεια: όλο αφηρηµάδες είσαι τελευταία ΣΥΝ. απροσεξία. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. abstraction]. 

αφηρηµένος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν έχει εστιασµένη την 
προσοχή του εκεί όπου πρέπει, που σκέφτεται άλλα πράγµατα από 
αυτά που συζητούνται, που δεν παρακολουθεί τι συµβαίνει: συγ-
γνώµη, ήµουν ~· δεν πρόσεξα τι είπες || τον τελευταίο καιρό είναι ~ 
και κάνει πολλά λάθη ANT. συγκεντρωµένος, προσηλωµένος · 2. (α) 
αυτός που δεν είναι αισθητός, δεν γίνεται αντιληπτός µε τις αισθή-
σεις, που αποτελεί προϊόν τής διάνοιας: ~ έννοιες | ιδέες | σκέψη ANT. 
συγκεκριµένος (β) ΓΛΩΣΣ. αφηρηµένο ουσιαστικό το ουσιαστικό που 
δηλώνει έννοια όχι άµεσα αντιληπτή από τις αισθήσεις (π.χ. καλο-
σύνη, σοφία, αριθµός, λειτουργία κ.λπ.) ΑΝΤ. συγκεκριµένο ουσιαστι-
κό (γ) ΜΑΘ. αφηρηµένοι αριθµοί αριθµοί των οποίων δεν δηλώνεται 
είδος µονάδων, δηλ. δεν αντιστοιχούν σε δεδοµένη ποσότητα ή µέγε-
θος (π.χ. 3, 6, 20 σε αντιδιαστολή προς το 3 µπάλες, 6 βιβλία, 20 εκα-
τοστά) · 3. αυτός που χρησιµοποιεί κυρ. σχήµατα και γραµµές και 
δεν αναπαριστά την πραγµατικότητα πιστά: ~ τέχνη | ζωγραφική. — 
αφηρηµένα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αφηρηµένος, αρχική σηµ. «αυτός που έχει αφαιρεθεί, 
αυτός που έχει στερηθεί κάτι», < αφαιρούµαι. Η σηµερινή σηµ. απο-
δίδει το γαλλ. abstrait (βλ. κ. αφηρηµάδα). Η φρ. αφηρηµένη τέχνη εί-
ναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. art abstrait]. 

αφηρωισµός (ο) η αναγνώριση, η ανακήρυξη θνητού ως ήρωα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άφηρωίζω «αναγνωρίζω ως ήρωα» < άφ- (< άπο-) + 
ήρως, -ωος], 

αφηρωισµενος, -η, -ο ο θνητός που έχει ανακηρυχθεί ήρωας, στον 
οποίο συνήθως αποδίδεται και λατρεία. 

άφθα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονώδης αλλοίωση που εντοπίζεται 
συνήθ. στη γλώσσα και γενικότ. στον βλεννογόνο τού στόµατος- εκ-
δηλώνεται µε τη µορφή στρογγυλωπών εξελκώσεων µεγέθους φακής 
και χρώµατος λευκόφαιου, εµφανίζει δε και άλλες µορφές σε άλλα 
µέρη τού σώµατος. Επίσης άφτρα ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αγν. ετύµου, ίσως συνδέεται µε το ρ. άπτω]. 

αφθαρσία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) το να µην υπόκειται (κάποιος/κάτι) 
στη φθορά, αλλά να διατηρεί ακέραιες τις αρχικές του ιδιότητες, µα-
κριά από κάθε επίδραση τού χρόνου ή µεταβολής των συνθηκών ΣΥΝ. 
αιωνιότητα, αθανασία· ΦΡ. µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας στο µε-
ταίχµιο, περίπου στη µέση (για να τονιστεί η κρισιµότητα ή ρευστό-
τητα µιας κατάστασης): όπως δείχνουν και οι βαθµοί του στο σχο-
λείο, βρίσκεται - και ίσως χρειαστεί να επαναλάβει την τάξη. 



άφθαρτος 327 αφιόνι 
 

άφθαρτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν φθείρεται (υλικά ή ηθικά), αυτός 
που δεν υπόκειται στη φθορά: το πνεύµα | η ύλη είναι - || ~ οµορφιά | 
δόξα || ~ µνηµεία του λόγου | τής τέχνης ΣΥΝ. άφθορος, αιώνιος, πα-
ντοτινός ANT. φθαρτός 2. αυτός που δεν έχει υποστεί φθορά, που δια-
τηρεί την ακεραιότητα του: «ο λαός αναζητεί νέους και άφθαρτους 
από την άσκηση τής εξουσίας πολιτικούς» (εφηµ.) ΣΥΝ. αλώβητος, 
ακέραιος, αδιάφθορος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + φθαρτός]. 

άφθαστος, -η, -ο [µτγν.] κ. άφταστος 1. αυτός που δεν µπορεί κανείς 
να τον προσεγγίσει, να τον φθάσει (λόγω αποστάσεως, ύψους ή 
αδυναµίας): ~ στόχοι | όρια οικονοµικής σύγκλισης ΣΥΝ. απρόσιτος, 
απλησίαστος 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που δεν µπορεί να τον συναγω-
νιστεί κανείς και να τον ξεπεράσει: ήταν ~ στην ερµηνεία του || στα 
ψέµατα είναι ~ || ~ στο κολύµπι | στα µαθηµατικά ΣΥΝ. αξεπέραστος, 
απαράµιλλος, ασύγκριτος, ασυναγώνιστος. 

αφθονία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. (α) η πολύ µεγάλη ποσότητα (σε 
βαθµό που να καλύπτει εύκολα ή να υπερκαλύπτει τις όποιες ανά-
γκες): ~ αγαθών | προϊόντων | πόρων | χρηµάτων | τροφίµων ΣΥΝ. υπε-
ρεπάρκεια, πληθώρα (β) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. κοινωνία της αφθονίας (The 
Affluent Society, βιβλίο τού Καναδού οικονοµολόγου J.K. Galbraith, 
1958) κοινωνία στην οποία κυριαρχεί η τάση για υπερεπάρκεια αγα-
θών, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία πλαστών καταναλωτικών ανα-
γκών και προτύπων η σύγχρονη µεταβιοµηχανική κοινωνία: οι σύγ-
χρονες κοινωνίες τής αφθονίας ΣΥΝ. κοινωνία τής ευηµερίας, κατα-
ναλωτική κοινωνία 2. ΧΗΜ. φυσική αφθονία η ποσοστιαία περιεκτι-
κότητα τού στερεού φλοιού τής γης σε κάποιο στοιχείο. 

άφθονος, -η, -ο αυτός που παρέχεται σε υπερεπαρκή ποσότητα, που 
δεν εξαντλείται ή δεν στερεύει εύκολα: ~ τροφή | δάκρυα | γέλιο ΣΥΝ. 
πληθωρικός, πλουσιοπάροχος. — άφθονα | αφθόνως [αρχ.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδαψιλεύω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + φθόνος, Η λ. αρχικά σήµαινε «αυτός που 
δεν φθονεί | φθονείται, που δεν αρνείται» και εποµένως «αυτός που 
δεν διστάζει να δώσει, ο απλόχερος», άρα και «πολύς, επαρκής»]. 

αφθονώ ρ. αµετβ. {αφθονείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} υπάρχω σε 
αφθονία: αφθονούν τα τρόφιµα | οι υποσχέσεις || αφθονούν οι απατε-
ώνες που τάζουν λαγούς µε πετραχήλια ΑΝΤ. ελλείπω. 

άφθορος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει φθαρεί 2. που είναι ηθι-
κά αγνός, αθώος (πβ. τον ύµνο προς τη Θεοτόκο, που αρχίζει µε το 
«Άφθορε, αµόλυντε...»). — αφθορία (η) [µτγν.]. 

αφθώδης, -ης, -ες [αρχ.] {αφθώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΙΑΤΡ. αυτός 
που προκαλείται από άφθα: ~ πυρετός | στοµατίτιδα. 

αφίδρωση (η) [αρχ.] (-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (σπάν.) η έκ-
κριση ιδρώτα από τους ιδρωτοποιούς αδένες, το ίδρωµα (βλ. κ. λ. εφί-
δρωση). — αφιδρωτικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

αφιέρωµα (το) [µτγν.] {αφιερώµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. αυτό που προ-
σφέρεται ως τάµα, προς ένδειξη ευχαριστίας στον θεό ή σε άγιο: η 
εικόνα τού αγίου ήταν γεµάτη αφιερώµατα ΣΥΝ. ανάθηµα, τάµα 2. 
(για βιβλία, εκποµπές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) τιµητική έκδοση ή 
εκδήλωση για πρόσωπο, γεγονός ή σύνολο γεγονότων µε τη συγκέ-
ντρωση στοιχείων γύρω από αυτά και την παρουσίαση ή δηµοσίευ-
ση τους: ~ στα εκατό χρόνια τού κινηµατογράφου µε προβολές ται-
νιών || στην εφηµερίδα θα βρείτε και ένα ένθετο ~ στη ζωή και στο 
έργο τού µεγάλου ποιητή || πλούσιο | εκτενές | µεγάλο | εικονογραφη-
µένο ~ || κάνω | προβάλλω | παρουσιάζω ~ προς τιµήν | στη µνήµη µε-
γάλου καλλιτέχνη | ευεργέτη | πολιτικού. — αφιερωµατικός, -ή, -ό 
11874], αφιερωµατικά επίρρ. 

αφιερώνω ρ. µετβ. {αφιέρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. δίνω (κάτι) ως προ-
σφορά στον θεό ή σε άγιο | αγία σε ένδειξη λατρείας και ευγνωµο-
σύνης: αφιέρωσε µια χρυσή εικόνα στην εκκλησία τού χωριού || στα 
αρχαία χρόνια οι αγρότες αφιέρωναν µέρος τής σοδειάς τους στους 
θεούς 2. (α) κάνω µε επίσηµο τρόπο τιµητική προσφορά (βιβλίου, 
µουσικού έργου, των οποίων είµαι συνήθ. ο δηµιουργός) σε κάποιον 
σε ένδειξη αγάπης και σεβασµού (συνήθ. µε την τυπική αναγραφή ή 
αναφορά τού ονόµατος του): του αφιέρωσε ιδιογράφους το νέο βιβλίο 
του (β) (λαϊκότ.) προσφέρω σε ένδειξη σεβασµού, αγάπης, φιλίας 
κ.λπ.: - το επόµενο τραγούδι στους φίλους µου ΣΥΝ. χαρίζω 3. ανα-
λώνω για ορισµένο σκοπό: δύο εφηµερίδες αφιερώνουν σήµερα το 
κύριο άρθρο τους στην πορεία τής οικονοµίας || αφιερώνει πολύ χρόνο 
στο πήγαινε-έλα ΣΥΝ. ξοδεύω, διαθέτω 4. προσφέρω, θυσιάζω: 
αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα κατά των ναρκωτικών (µεσοπαθ. 
αφιερώνοµαι) 5. επιδίδοµαι ολοκληρωτικά, προσφέρω όλες µου τις 
δυνάµεις (στην πραγµατοποίηση ενός στόχου, σε κάτι αξιόλογο, στην 
ικανοποίηση αναγκών κ.λπ.): είναι αφιερωµένος στην οικογένεια του 
| στον κοινό αγώνα || αφιερώθηκε στην επιστήµη του ΣΥΝ. αφοσιώνο-
µαι 6. έχω ως κύριο ή αποκλειστικό µου θέµα (κάποιον/κάτι): κυκλο-
φορεί ο νέος δίσκος του αφιερωµένος στην Κύπρο || το δεύτερο τεύ-
χος είναι αφιερωµένο στη διονυσιακή λατρεία. — αφιερωτικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληρώ. 

[ΕΤΥΜ, < µτγν. άφιερώ (-όω) < άφ- (< άπο-) + ίερώ < ιερός]. αφιέρωση 
(η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η προσφορά 
αφιερώµατος 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε λέγεται ή γράφεται (σε κάτι το 
οποίο προσφέρεται) σε ένδειξη σεβασµού, αγάπης, φιλίας κ.λπ. (προς 
κάποιον): στο βιβλίο υπάρχει ιδιόχειρη ~ τού συγγραφέα || έδωσε στον 
θαυµαστή του µία φωτογραφία του µε - || στα δώρα που κάνει 
συνηθίζει να γράφει την ~ «στον αγαπητό µου φίλο µε βαθιά εκτίµη- 

ση» 3. (ειδικότ.) το τραγούδι που παραγγέλλει ακροατής από ραδιο-
φωνική εκποµπή, αφιερώνοντας το σε συγκεκριµένο πρόσωπο. 

αφιερωτής (ο) [µτγν.], αφιερώτρια (η) {αφιερωτριών} πρόσωπο που 
αφιερώνει ή αφιέρωσε (κάτι). 

αφίκνούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αφικνείσαι... | αφίχθην, -ης, -η... (µτχ. 
αφιχθείς, -είσα, -έν)} (αρχαιοπρ.) φθάνω: η διπλωµατική αποστολή 
αναµένεται να αφιχθεί εντός ολίγου- ΦΡ. άρτι αφιχθείς αυτός που 
έφθασε πριν από λίγο, που µόλις αφίχθη: ~ εκ Θηβών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άφικνοϋµαι (-εο-) < άφ- (< άπο-) + ίκνοϋµαι «φθάνω» 
< ΐκ-νέ-οµαι, παράλλ. τύπος τού ϊκω < I.E. *seik-. Οµόρρ. ίκ-ανός, ίκ·-
έτης, προ-ίξ (-ίκα) κ.ά. Βλ. κ. άφιξη]. 

αφιλόκαλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν αγαπά το ωραίο, µη κα-
λαίσθητος ΣΥΝ. ακαλαίσθητος, κακόγουστος ΑΝΤ. φιλόκαλος, καλαί-
σθητος. — αφιλοκαλία (η) [µτγν.]. 

αφιλοκερδής, -ής, -ές [1856] {αφιλοκερδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που δεν αποβλέπει στην εξασφάλιση κέρδους, που δεν είναι ιδιοτε-
λής: ~ οργανισµός ΣΥΝ. ανιδιοτελής, µη κερδοσκοπικός. — αφιλο-
κέρδεια (η) [1829]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

αφιλοκερδώς επίρρ. [1856] χωρίς προσωπικό κέρδος: προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στο ίδρυµα ~ ΑΝΤ. ιδιοτελώς. 

αφιλόµουσος, -η, -ο [1887] αυτός που δεν αγαπά τη µουσική ή γε-
νικότ. την τέχνη ΣΥΝ. άµουσος ΑΝΤ. φιλόµουσος. 

αφιλόξενος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν συµπαθεί τους ξένους, που 
δεν είναι φιλόξενος: ~ λαός ΑΝΤ. φιλόξενος 2. (ειδικότ. για τόπους) 
αυτός που δεν παρέχει ευνοϊκές συνθήκες, στον οποίο δεν µπορεί να 
ζήσει κανείς ή να βρει καταφύγιο: ~ ακτή | γη | βουνά. — αφιλόξενα 
επίρρ., αφιλοξενία (η) [µτγν.]. 

αφιλόπατρις, -ις, -ι [1891] (αφιλοπάτρ-ιδος, -ι | -ιδες (ουδ. -ιδα), -
ίδων} (λόγ.) αυτός που δεν αγαπά την πατρίδα του, που δεν έχει πα-
τριωτικά αισθήµατα ΑΝΤ. φιλόπατρις. — αφιλοπατρία (η). 

αφιλόπονος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που δεν αγαπά την εργασία 
ΣΥΝ. τεµπέλης, φυγόπονος ΑΝΤ. φιλόπονος. — αφιλοπονία (η). 

άφιλος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που στερείται φίλων, που δεν έχει φί-
λους · 2. αυτός που δεν έχει φιλικά αισθήµατα, άστοργος, εχθρικός. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

αφιλοσόφητος, -η, -ο [µτγν.] 1. (σπάν.) αυτός που δεν έχει φιλοσο-
φική µόρφωση 2. αυτός που δεν διεισδύει στη βαθύτερη ουσία των 
πραγµάτων, αλλά µένει στην επιφάνεια τους: ~ σκέψη ΑΝΤ. φιλοσο-
φηµένος. — αφιλοσόφητα επίρρ. 

αφιλόστοργος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν δείχνει στοργή: ~ πατέρας 
| µάννα ΣΥΝ. άσπλαγχνος, άστοργος ΑΝΤ. φιλόστοργος. — αφ\-
λόστορνα επίρρ., αφιλοστοργία (η) [µτγν.]. 

αφιλότεχνος, -η, -ο [1896] αυτός που δεν είναι φιλότεχνος, που δεν 
ενδιαφέρεται για την τέχνη: η ~ στάση τού νέου υπουργού δεν τον τι-
µά καθόλου ΑΝΤ. φιλότεχνος. 

αφιλότιµος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει φιλότιµο, που δεν αισθάνεται 
ντροπή για ό,τι θίγει την υπόληψη και την τιµή του ΣΥΝ. αδιά-
ντροπος, αναίσχυντος ΑΝΤ. φιλότιµος · 2. (µτφ.-οικ.) αυτός που µπο-
ρεί να ελίσσεται και να τα βγάζει πέρα σε διάφορες καταστάσεις: 
πάλι τα κατάφερε ο ~! ΣΥΝ. (οικ.) µπαγάσας, κερατούκλης 3. (ως χα-
ρακτηρισµός) για κάποιον που έκανε κάτι το οποίο προκαλεί έκπληξη 
ή θαυµασµό: βρε κέφι που το έχει η ~! || έχει µια φωνή ο ~! — αφί1-
λότιµα επίρρ., αφιλοτιµία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατεργάρης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο στερούµενος φιλοδοξιών, ο αδιάφορος», 
< ά- στερητ. + φιλότιµος (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. προέρχεται από α-
στερητ. + φιλότιµο]. 

αφιλοχρήµατος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν αγαπά και δεν επιζητεί 
το χρήµα: ~ βοήθεια ΣΥΝ. ανιδιοτελής, αφιλοκερδής ΑΝΤ. φιλο-
χρήµατος. — αφιλοχρηµατία (η) [µτγν.]. 

άφιλτρος, -η, -ο αυτός που δεν έχει φίλτρο: ~ τσιγάρο ΑΝΤ. µε φίλτρο. 
αφίµωτος, -η, -ο [µεσν.] 1. (για ζώα) αυτός που δεν φοράει φίµωτρο 

2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που δεν φιµώθηκε, που δεν του απαγορεύ-
θηκε η ελεύθερη έκφραση και δράση. 

αφίνω ρ. → αφήνω 
άφιξη (η) {-ης κ. -ίξεως | -ίξεις, -ίξεων) 1. ο ερχοµός και η χρονική 

στιγµή κατά την οποία (κάποιος/κάτι) φθάνει (κάπου): η ~ των επι-
βατών | τής αποστολής | των τουριστών || ώρα | χρόνος αφίξεως ΣΥΝ. 
έλευση, φτάσιµο ΑΝΤ. αναχώρηση 2. (ειδικότ.) η χρονικά καθορισµένη 
ολοκλήρωση δροµολογίου οποιουδήποτε µέσου µαζικής µεταφοράς: 
το τρένο έχει άφιξη στις 10.00 3. αφίξεις (οι) (α) ηλεκτρονικός ή 
έντυπος πίνακας υπηρεσίας ή οργανισµού µεταφορών και συγκοινω-
νιών για την ενηµέρωση τού επιβατικού κοινού: κοίτα στις ~ να δεις 
αν προσγειώθηκε το αεροπλάνο || στις - αναγράφεται µικρή καθυ-
στέρηση τού αεροπλάνου (β) (συνεκδ.) ο χώρος (συνήθ. στεγασµένη 
αίθουσα) όπου προσέρχονται οι επιβάτες µετά την αποβίβαση τους 
από µέσα µεταφοράς: είχαν ραντεβού στο αεροδρόµιο έξω από τις ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άφιξις < άφικνοΰµαι (-έο-) (βλ.λ.)]. 

αφιόνι (το) {αφιον-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) παπαρούνα από την οποία πα-
ράγεται το όπιο- (συνεκδ.) το ίδιο το όπιο (βλ.λ.) 2. (µτφ.) καθετί το 
οποίο µπορεί να προκαλέσει πνευµατικό λήθαργο, να στερήσει από 
κάποιον το δικαίωµα να σκέπτεται και να αποφασίζει ελεύθερα: χα-
ρακτήρισε την τηλεόραση ως ένα σύγχρονο κοινωνικύ ~ που ναρκώ-
νει συνειδήσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν, < µεσν. 
άφιόνιονκ τουρκ. afyon < αραβ. afyun < µτγν. 

 

α- | αν- στερητικό 
α-φίλευτος, -η, -ο 
α-φίλητος, -η, -ο 
α-φίλιωτος, -η, -ο 

σ-ψιλµάριστος, -η, -ο 
α-φιλοδώρητος, -η, -ο 
α-φίλοξένητος, -η, -ο 

α-φιλοφρόνητος, -η, -ο 
α-φίλτράριοτος, -η, -ο 
α-φίνΙριστος, -η, -ο 

ά-φκειαοτος, -η, -ο α-
φλερτάριστος, -η, -ο 
α-φόβιστος, -η, -ο 

α-φοδράριστος, -η, -ο 



αφιονίζω 328 αφορισµός 
 

ójrtovj. 
αφιονίζω ρ. µετβ. {αφιόνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) χορηγώ (σε κάποιον) 

αφιόνι, προκαλώντας τη νάρκωση του ΣΥΝ. ναρκώνω 2. (µτφ.) προξενώ 
φανατισµό σε (κάποιον), εµποδίζω (κάποιον) να σκεφτεί, να εκδηλώσει την 
κριτική του ικανότητα: αφιόνιζε το πλήθος µε δηµαγωγίες. — αφιόνισµα (το), 
αφιονισµένα επίρρ. 

αφιππεύω ρ. αµετβ. {αφίππευσα} (λόγ.) κατεβαίνω από το άλογο, ξε-
καβαλικεύω ΣΥΝ. ξεπεζεύω. — αφίππευση (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική 
σηµ. «φεύγω έφιππος», < άφ- (< άπο-) + ιππεύω. Η σηµερινή σηµ. µαρτυρείται 
από το 1889]. 

αφίσα (η) {αφισών} 1. χαρτί µεγάλων διαστάσεων, το οποίο φέρει γραπτό 
µήνυµα ή και εικόνα, επικολλάται σε τοίχους ή τοποθετείται σε ειδικά 
διαφηµιστικά ταµπλό, ώστε να το δουν πολλοί άνθρωποι: προεκλογική | 
πολιτική | διαφηµιστική ~ 2. φωτογραφικό αντίτυπο σε χαρτί µεγάλων 
διαστάσεων, το οποίο φέρει εικόνα προσώπου, τοπίου, ζωγραφικού πίνακα 
κ.λπ. και χρησιµοποιείται για διακόσµηση: αγοράζει αφίσες µε έργα 
αγαπηµένων του ζωγράφων ΣΥΝ. πόστερ. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
affiche < λατ. affixus «κολληµένος, συνδεδεµένος» (ρ. affigere)]. 

αφισοκόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η κόλληση αφισών σε 
τοίχους, στύλους και γενικά σε εµφανή σηµεία· ειδικότ. η προεκλογική 
τοιχοκόλληση αφισών, που αναφέρονται σε υποψηφίους ή κόµµατα, από 
συνεργεία οπαδών ενός κόµµατος ή υποψηφίου: όλη νύχτα είχαµε πάει για ~. 
— αφισοκολλητής (ο), αφισοκολλήτρια (η), αφισοκολλώ ρ. |-άς...|. 

αφισορύπανση (η) {-ης κ. -άνσεως | χωρ. πληθ.} η ρύπανση δηµόσιων χώρων 
µε την κόλληση αφισών. 

αφίσταµαι ρ. µετβ. αποθ. {αφίστ-αµαι, -ασαι, -αται, -άµεθα, -ασθε, -ανται, 
παρατ. αφιστ-άµην, αφίστ-ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο | απέστην, -ης, -η... 
(να/θα αποστώ)} (λόγ.) (+γεν. | +από) βρίσκοµαι σε µεγάλη απόσταση, 
αποµακρύνοµαι: οι δύο αυτές απόψεις αφίστανται πολύ η µία τής άλλης || δεν 
θα αποστούµε των ευθυνών µας απέναντι στον λαό και τον τόπο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < άφ- (< άπο-) + ϊσταµαι. Παράγ. από-σταση, απο-
στά-τηςί 

άφκ(ε)ιαστος, -η, -ο → άφτειαχτος 
α<ρλεγής, -ής, -ές [µτγν.] {αφλεγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που δεν παίρνει 

φωτιά, άφλεκτος: ~ Ολη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
άφλεκτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν µπορεί να πάρει φωτιά, αφλε-γής: ~ ύλες 

ΣΥΝ. άκαυστος. — άφλεκτα επίρρ. 
αφλογιστια (η) [1893] {χωρ. πληθ.} 1. (για όπλο) η µη ανάφλεξη τού 

καψουλιού ή τής γόµωσης όπλου έτοιµου να πυροβολήσει παρά την 
πυροδότηση τού αντίστοιχου µηχανισµού: το τουφέκι έπαθε ~ 2. (µτφ.) η 
έλλειψη αποτελεσµατικότητας ή ικανότητας επιτυχίας τού στόχου: η ~ τής 
οµάδας συνεχίστηκε και αυτή την εβδοµάδα, αφού οι επιθετικοί της δεν πέτυχαν 
κανένα τέρµα. 

αφλόγΐστος, -η, -ο Ιαρχ.] (για το δέρµα) αυτός που δεν παρουσιάζει φλεγµονές 
ή άλλους ερεθισµούς εξαιτίας τραυµατισµού ή αλλεργικών παθήσεων. 

αφλογιστώ ρ. αµετβ. [1897] {αφλογιστείς...· εύχρ. µόνο στον ενεστ.} (για 
όπλα) δεν εκπυρσοκροτώ, παθαίνω αφλογιστία (βλ.λ.). 

άφνίΌ (το) {αφνίου} ΧΗΜ. µέταλλο γκριζόλευκου χρώµατος (σύµβολο Hf), το 
οποίο χρησιµοποιείται ως υλικό κατασκευής των ράβδων ελέγχου στους 
πυρηνικούς αντιδραστήρες (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού νεολατ. hafnium < Hafnia, ονοµασία τής Κοπεγχάγης, όπου 
ανακαλύφθηκε το στοιχείο]. 

άφοβος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν φοβάται, που δεν διστάζει να ρι-
ψοκινδυνεύει: ~ παλληκάρι ΣΥΝ. αδείλιαστος, ατρόµητος, ανδρείος. — 
άφοβα επίρρ. [µεσν.], αφοβία [αρχ.] κ. (σπάν.) αφοβιά (η). 

αφόδευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το να αφοδεύει 
κανείς, να κάνει την ανάγκη του ΣΥΝ. (!) χέσιµο. — αφοδευτι-κός, -ή, -
ό^µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κένωση. 

αφοδευτήριο (το) [µτγν.] {αφοδευτηρί-ου | -ων} το µέρος όπου αφοδεύει κανείς 
ΣΥΝ. απόπατος, καµπίνες, τουαλέτα ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τουαλέτα. 

αφοδεύω ρ. αµετβ. {αφόδευσα} (λόγ.) αποβάλλω περιττώµατα από το έντερο, 
ενεργούµαι ΣΥΝ. αποπατώ, ('.) χέζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κένωση, οδός. [ΕΤΥΜ: αρχ. 
< άφ- (< άπο-) + οδεύω < οδός]. 

Αφοί (οι) συντοµ. (συνήθ. για ονόµατα επιχειρήσεων) αδελφοί (α[δελ]φοί): ~ 
Λαµπρόπουλοι. 

αφοµοιώνω ρ. µετβ. {αφοµοίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κατανοώ (ή αποδέχοµαι) 
πλήρως, κάνω κτήµα µου: ~ ιδέες | γνώσεις | τα µηνύµατα τής εποχής ΣΥΝ. 
απορροφώ 2. (ειδικότ. για πρόσ.) κάνω (κάποιον) να συµµορφωθεί προς τα 
έθιµα και τη στάση ζωής µιας κυρίαρχης πολιτιστικά ή εθνικά οµάδας, στην 
οποία εντάσσεται και το ξένο µέλος: η ανώτερη πολιτιστικά κοινωνία τού 
Βυζαντίου κατάφερε σταδιακά να αφοµοιώσει τα σλαβικά φύλα τού ελλαδικού 
χώρου ΣΥΝ. συγχωνεύω 3. (ειδικότ. για τις τροφές) µετατρέπω την 
εισερχόµενη στον πεπτικό σωλήνα τροφή σε ουσίες που µπορούν να 
ενσωµατωθούν και να απορροφηθούν από τον οργανισµό, καλύπτοντας λει-
τουργικές ανάγκες του ΣΥΝ. χωνεύω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άφοµοιώ (-όω) < άφ- 
(< άπο-) + όµοιώ < όµοιος]. 

αφοµοίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η πράξη ή διαδικασία τής 
ενσωµάτωσης και τής ένταξης στοιχείων στα προϋπάρχοντα σχήµατα ενός 
συνόλου, έτσι ώστε να χάσουν την αυτοτέλεια τους και να γίνουν ένα µε τα 
υπόλοιπα ΣΥΝ. απορρόφηση 2. (ειδικότ.) η διαδικασία συγχώνευσης ατόµων 
ή οµάδων µε διαφορετικά εθνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά στην 
κυρίαρχη εθνικά και πολιτισµικά οµάδα όπου εντάσσονται: η - των Ελλήνων 
τής Αµερικής || η ~ 

των εθνικών µειονοτήτων αποτελεί στόχο κάθε εθνικού κράτους ΣΥΝ. 
συγχώνευση 3. ΒΙΟΛ. (α) (για τον ανθρώπινο οργανισµό) η µετατροπή των 
εισερχόµενων τροφών σε συστατικά απορροφήσιµα και αξιοποιήσιµα από τον 
οργανισµό ΣΥΝ. πέψη, (καθηµ.) χώνεµα (β) (για τα φυτά) βασική λειτουργία 
τού φυτικού οργανισµού για τη σύνθεση πολύπλοκων φυτικών συστατικών 
από άλλα απλούστερα µε τη βοήθεια τού ηλιακού φωτός και τής 
χλωροφύλλης ΣΥΝ. φωτοσύνθεση · 4. ΓΛΩΣΣ. το γλωσσικό φαινόµενο κατά 
το οποίο ένας φθόγγος εξοµοιώνεται πλήρως ή µερικώς µε άλλον που 
προηγείται ή ακολουθεί, µε αποτέλεσµα την ολική ή µερική ταύτιση τους: π.χ. 
σύν-λογος > σύλλογος, συν-χωρώ > συγ-χωρώ, οµφαλός > αφαλός (πβ. λ. 
ανοµοίωση). [ΕΤΥΜ < µτγν. άφοµοίωσις, αρχική σηµ. «προσοµοίωση, 
σύγκριση», < αρχ. άφοµοιώ. o γλωσσ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
assimilation]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η αφοµοίωση είναι ένα πολύ συχνό γλωσσικό φαινόµενο τής 
Ελληνικής και των άλλων γλωσσών, κατά το οποίο δύο διαφορετικοί 
φθόγγοι (φωνήεντα ή και σύµφωνα) εξοµοιώνονται µεταξύ τους: οµφαλός 
> αφαλός, σεισουράδα > σουσουράδα (αντίθετο φαινόµενο, επίσης συχνό, 
είναι η ανοµοίωση, η διαφοροποίηση δηλ. δύο όµοιων φθόγγων: *πεντήντα 
> πενήντα, *τετράπεζα > τράπεζα, κτίζω > χτίζω). Η αφοµοίωση εµφανίζει 
µεγάλη έκταση και ποικίλες µορφές, αφού αρθρωτικά διευκολύνει την 
προφορά των λέξεων. Παραδείγµατα: µέγας - *µέγαθος > µέγεθος, όστρακο 
- *οστράγαλος > αστράγαλος, Βύβλος (τοπωνύµιο) - βυβλίον > βιβλίο, θέλω 
να > θε να > θα να > θα, εύµορφος > όµορφος, γράφω →γραφ-µα > 
γράµµα, θάρσος > θάρρος, Πέλοπος νήσος > Πελοπόννησος, *εν-παίζω > 
εµ-παίζω, *εν-γράφω > εγ-γράφω. 

→ ανοµοίωση 

αφοµοιώσιµος, -η, -ο [1884] αυτός που µπορεί να υποστεί αφοµοίωση: ~ τροφή 
| ύλη | γνώση. 

αφοµοιωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που µπορεί να προκαλέσει αφοµοίωση: - 
ικανότητα. — αφοµοιωτικ-ά | -ώς επίρρ. 

αφόντας σύνδ. (λογοτ.-λαϊκ.) αφότου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < άφ' οντα)ς) (< 
αρχ. όταν, µε µετάθεση τού -ν-) κατά το άφ' ότου]. 

αφοπλίζω ρ. µετβ. {αφόπλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. αφαιρώ από (κάποιον) τα 
όπλα: µε την έγκαιρη επέµβαση του κατόρθωσε να αφοπλίσει τον κακοποιό 
ΑΝΤ. οπλίζω 2. (µτφ.) εξουδετερώνω την ισχύ των επιχειρηµάτων (κάποιου), 
αφαιρώ από (κάποιον) τη δυνατότητα να υπερασπίσει και να υποστηρίξει τις 
ενέργειες του: κατά τη συζήτηση τον αφόπλισε µε τα επιχειρήµατα του 3. (µτφ.) 
εκτονώνω τα εχθρικά αισθήµατα (κάποιου) κερδίζοντας την αποδοχή και τη 
συµπάθεια του, γοητεύω (κάποιον), στερώ (από κάποιον) τη δυνατότητα 
δράσης: τον αφόπλισε µε την ειλικρίνεια του. — αφόπλιση (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άφ- (< άπο-) + οπλίζω]. 

αφοπλισµός (ο) [µτγν.] 1. η αφαίρεση των όπλων κάποιου: ο ~ τού κακοποιού 
από τον αστυνοµικό ΣΥΝ. αφόπλιση 2. (για κράτη) ο προοδευτικός 
περιορισµός των στρατιωτικών εξοπλισµών µιας χώρας µε τη µείωση των 
ενόπλων της δυνάµεων και κυρ. την καταστροφή ορισµένων οπλικών 
συστηµάτων: αγωνιζόταν για την ειρήνη και τον ~ || µερικός | διεθνής ~ 3. 
(ειδικότ.) τα επιβαλλόµενα µέτρα από τους νικητές στους ηττηµένους στο 
τέλος ένοπλης σύρραξης για την πλήρη παράδοση και καταστροφή τού 
στρατιωτικού τους υλικού: ο ~ τής Γερµανίας µετά τη λήξη τού Β' Παγκοσµίου 
Πολέµου. 

αφοπλιστικός, -ή, -ό [1888] αυτός που έχει την ικανότητα να αφοπλίζει (βλ.λ., 
σηµ. 2, 3): ~ χαµόγελο | απάντηση | ειλικρίνεια | επιχείρηµα. — αφοπλιστικ-ά | 
-ώς επίρρ. 

αφορεσµός (ο) → αφορισµός 
αφόρετος, -η, -ο [µεσν.] (συνήθ. για είδη ένδυσης) αυτός που δεν έχει ακόµα 

φορεθεί: ~ παλτό | σακάκι ΣΥΝ. ολοκαίνουργιος, τού κουτιού, 
αµεταχείριστος. 

αφόρητος, -η, -ο αυτός που δεν µπορεί να τον υποφέρει κανείς, που ξεπερνά 
κατά πολύ τα όρια τού ανεκτού: ~ ζέστη | πόνοι | πίεση | µοναξιά || µου έκανε 
τη ζωή ~ ΣΥΝ. ανυπόφορος, αβάσταχτος. — αφόρητα επίρρ. [ΕΤΥΜ; αρχ. < 
ά- στερητ. + φορητός < φορώ «υποφέρω, ανέχοµαι»]. 

αφορία (η) {χωρ. πληθ.} η έλλειψη ευφορίας και γονιµότητας: η~ τής γης ΣΥΝ. 
ακαρπία, στειρότητα ΑΝΤ. ευφορία, ευκαρπία, γονιµότητα. — άφορος, -η 
(λόγ. -ος), -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άφορος < ά- στερητ. + φόρος < φέρω]. 

αφορίζω ρ. µετβ. {αφόρισ-α, -τηκα, -µένος (κ. λαϊκ. αφορεσµένος)} ΕΚΚΛΗΣ. 
1. εκδιώκω (κάποιον) από τους κόλπους τής Εκκλησίας, αποκλείω από τα 
µυστήρια µε εκκλησιαστική καταδικαστική απόφαση για ορισµένο ή για 
αόριστο χρόνο: η Εκκλησία είχε αφορίσει τον Λα-σκαράτο | τον Ροΐδη ΣΥΝ. 
αναθεµατίζω 2. (µτχ. αφορισµένος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) αφορεσµένος) (α) αυτός 
που έχει αφοριστεί από την Εκκλησία (β) (υβριστ.) καταραµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «καθορίζω, προσδιορίζω», < άφ- (< άπο-) + ορίζω. 
Η λ. προσέλαβε αργότερα τη σηµ. «ξεχωρίζω» και ειδικότ. «ξεχωρίζω 
δυσµενώς, προκειµένου να επιβάλω δυσµενή µεταχείριση» (πβ. Κ.∆. Ματθ. 
13,49: εξελεΰσονται οί άγγελοι και άφοριοϋσιν τους πονηρούς ε κ µέσου των 
δικαίων), ώστε να καταλήξει στη σηµ. «αποκόπτω, αποβάλλω από την 
Εκκλησία»]. 

αφορισµός [αρχ.] κ. (λαϊκ.) αφορεσµός (σηµ. 1) [µεσν.] (ο) 1. ΕΚΚΛΗΣ. η 
βαρύτερη εκκλησιαστική ποινή που επιβάλλει την πρόσκαιρη ή µόνιµη 
αποβολή ενός ατόµου από τους κόλπους τής Εκκλησίας: αίρεται ο ~ (βλ. κ. λ. 
ανάθεµα) · 2. λιτό, λακωνικό ρητό ή (γε-νικότ.) πολύ περιεκτική και 
επιγραµµατική φράση, που περιλαµβάνει 
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µια αλήθεια (που για τον οµιλητή θεωρείται καθολικού κύρους) ή µια 
πνευµατώδη παρατήρηση: οι κριτικοί έχουν την τάση να διατυπώ-
νουν κάθε φορά γενικούς ~ για την αξία ενός έργου τέχνης || «Αφο-
ρισµοί και διαλογισµοί» (τίτλος βιβλίου τού Κ. Τσάτσου) ΣΥΝ. γνωµικό 
3. (ειδικότ.-κακόσ.) πρόταση διατυπωµένη µε τρόπο κατηγορηµατικό, 
απόλυτο (εκεί όπου κανονικά θα περίµενε κανείς τεκµηρίωση): στις 
εκθέσεις ιδεών ο µαθητής πρέπει να εκθέτει τις απόψεις του µε 
επιχειρήµατα και όχι µε αφορισµούς. — αφοριστικός, -ή, -ό [µτγν.], 
αφοριστικά επίρρ. 

αφορµάριστος, -η, -ο αυτός που δεν έχει πάρει ακόµα το σχήµα του, 
την τελική του µορφή, τη φόρµα του ΣΥΝ. αδιαµόρφωτος, ασχη-
µάτιστος. — αφορµάριστα επίρρ. 

αφορµή (η) 1. (α) οτιδήποτε µπορεί µόνο επιφανειακά να θεωρηθεί 
αιτία ενός γεγονότος (σε αντιδιαστολή προς τα βαθύτερα αίτια): η 
δολοφονία τού Αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου στο Σαράγεβο το 
1914 απετέλεσε την ~ για την έκρηξη τού Α Παγκοσµίου Πολέµου || 
αίτια και αφορµές (β) η πρόφαση, η δικαιολογία, το πρόσχηµα: βρήκε 
~ από την ακαταστασία, για να κάνει καβγά || µε ~ ένα σκηνοθετηµένο 
συνοριακό επεισόδιο η Γερµανία εισέβαλε το 1939 στην Πολωνία- ΦΡ. 
(α) δίνω αφορµή (σε κάποιον) δίνω (σε κάποιον) το δικαίωµα να 
κάνει (κάτι), επιτρέπω ή δικαιολογώ (κάποιον) µε τις πράξεις µου ή τη 
συµπεριφορά µου να στραφεί εναντίον µου: όσα χρόνια δούλεψε 
κοντά µας, δεν µας έδωσε ποτέ αφορµή (β) ζητώ | ψάχνω αφορµή 
προσπαθώ να βρω δικαιολογία για να κάνω κάτι, προσπαθώ να 
εκµεταλλευθώ τις πράξεις ή τη συµπεριφορά κάποιου για να προ-
καλέσω κάτι ή να τον βλάψω: τόσον καιρό ζητούσε αφορµή, για να 
τον καταγγείλει || µην του αντιµιλάς· αφορµή ζητάει να σου επιτεθεί 
ΣΥΝ. ψάχνω να βρω πάτηµα (γ) εξ αφορµής | εξαφορµής (+γεν.) | µε 
αφορµή έχοντας ως αφορµή, µε έναυσµα κάτι: εξ αφορµής τής µνεί-
ας σας στον εθνικό µας ποιητή, θα ήθελα να κάνω το εξής σχόλιο... || 
µε αφορµή την πετρελαϊκή κρίση, έκανε λόγο για την ανάγκη µείωσης 
τού φόρου στα καύσιµα 2. καθετί που λειτουργεί ως αφετηρία, που 
δίνει την αιτία ή τα κίνητρα συγκεκριµένης πράξης: τον σκότωσε για 
ασήµαντη ~|| η αποµάκρυνση του από την κυβέρνηση έγινε ~ ποικίλων 
σχολίων || ~ για τη συζήτηση στάθηκε η απόφαση τού δικαστηρίου 
ΣΥΝ. αιτία, λόγος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άφορµώ]. 

αφορµίζω ρ. αµετβ. {αφόρµισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκότ.-συνήθ. για 
τραύµατα) κακοφορµίζω (βλ.λ.). — αφόρµισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., 
αρχική σηµ. «τρελαίνοµαι», < αρχ. αφορµή]. 

αφορµωµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αφορµάσαι..., µτχ. αφορµώµενος, -η, -ο 
| αφορµήθηκα, λογ. µτχ. αφορµηθείς, -είσα, -έν) (αρχαιοπρ.) ξεκινώ, 
αρχίζω από (κάπου), έχω ως αφετηρία: αφορµώµενος από το σχόλιο 
σας, έχω να κάνω την εξής παρατήρηση || αφορµάται από προσωπι-
κούς λόγους. — αφόρµηση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ < 
αρχ- αφορµωµαι (-άο-) < αφ- (< απο-) + ορµώ | -µαι]. 

αφορολόγητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν υπόκειται σε φορο-
λογία, που δεν φορολογείται: ~ ποσό | εισόδηµα (το οποίο, σύµφωνα 
µε απόφαση των οικονοµικών υπηρεσιών, δεν υπόκειται σε φορολο-
γία και αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα, για να φορολογηθεί το 
υπόλοιπο) || - όριο (το ανώτατο χρηµατικό όριο, µέχρι το οποίο δεν γί-
νεται φορολόγηση) | αποθεµατικό | αποδόσεις τίτλων | αποταµιευτικά 
οµόλογα | τόκοι ANT. φορολογητέος 2. (ειδικότ.) αυτός που δεν 
υπόκειται σε δασµούς: ~ είδη ΣΥΝ. αδασµολόγητος ANT. φορολογήσι-
µος 3. αφορολόγητα (τα) (αγγλ. duty free) το εµπορικό κατάστηµα σε 
αεροδρόµιο ή στα σύνορα, όπου µπορεί κανείς να αγοράσει είδη, από 
τις τιµές των οποίων έχει αφαιρεθεί ο δασµός 4. (σπανιότ. για φορο-
λογουµένους) αυτός που δεν φορολογήθηκε, δεν υποχρεώθηκε να κα-
ταβάλει φόρους ή οποιαδήποτε άλλη εισφορά. 

άφορος, -η (λόγ. -ος), -ο → αφορία 
αφορώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {αφοράς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ♦ 1. 

(αµετβ.) (+σε) έχω σχέση, αναφέροµαι, συνδέοµαι µε (κάποιον/κάτι): 
το ζήτηµα αυτό ~ στην ίδια την επιβίωση τού Ελληνισµού- ΦΡ. όσον | 
καθ' όσον | σε ό,τι αφορά σχετικά µε, ως προς: ~ στις µεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ελλάδα, έχω να πω τα εξής... ♦ 2. (µετβ.) (τριτο-πρόσ. 
αφορά, αφορούν) (α) ενδιαφέρει, ανήκει στη σφαίρα τού εν-
διαφέροντος (κάποιου): Τι σε ~ τι λέει ο ένας κι ο άλλος; Εσύ να κοι-
τάς τη δουλειά σου! || δεν σε ~ αυτό που λέω- είναι καθαρά προσω-
πικό µου ζήτηµα (β) για κάτι που σχετίζεται µε τη δραστηριότητα, 
την αρµοδιότητα, την ιδιότητα (κάποιου): περάστε από την αστυνο-
µία για µια υπόθεση που σας αφορά || οι αυξήσεις στα σχολικά είδη µε 
αφορούν άµεσα ως πατέρα µαθητή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποβλέπω. [ETYM. 
< αρχ. αφορώ (-άω), αρχική σηµ. «αποστρέφω το βλέµµα µου από όλα 
τα άλλα και το προσηλώνω σε ένα», άρα «βλέπω, κοιτάζω 
προσεκτικά», < άφ- (< απο-) + ορώ «βλέπω». Οι φρ. «όσον αφορά 
σε...» και «σε ό,τι αφορά...» αποδίδουν το γαλλ. en ce qui concerne...]. 

αφορά: µε ή χωρίς σε; Η χρήση αφορά σε είναι λογιότερη και πιο 
προσεγµένη: ∆εν αφορά σ' αυτό το θέµα, αλλά σε άλλο - Αφορά 
στους χειρισµούς τής κυβέρνησης. Το αφορώ στην περίπτωση αυτή 
διατηρεί την αρχική του σύνταξη, όταν σήµαινε ό,τι και το 
αποβλέπω σε ή αποσκοπώ σε. Τώρα που έφθασε να σηµαίνει 
«αναφέροµαι σε», µπορεί να χρησιµοποιείται και χωρίς το σε 
(ιδίως µε τις προσωπικές αντωνυµίες εµένα, εσένα κ.λπ.): ∆εν αφο-
ρά εσένα, αφορά εµένα - Αφορά τους χειρισµούς τού Κυπριακού. Η 
β' χρήση (χωρίς το σε) εµφανίζεται κυρίως στη λιγότερο επίσηµη 
και περισσότερο καθηµερινή χρήση τής γλώσσας. 

Ας σηµειωθεί επιπροσθέτως ότι η φρ. ως αναφορά (!), που ακούγε 
ται ενίοτε αντί τού όσον αφορά, είναι εντελώς εσφαλµένη και 
οφείλεται σε παρανόηση. → 
αποβλέπω 

αφοσιώνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {αφοσιώ-θηκα, -µένος} 1. στρέφω το 
αποκλειστικό µου ενδιαφέρον σε (κάποιον ή κάτι), δίνοµαι ολοκλη-
ρωτικά στην επίτευξη (ενός στόχου): αφοσιώθηκε στην πολιτική µετά 
τον θάνατο τού άντρα της || ~ στα γράµµατα | στην οικογένεια µου 
ΣΥΝ. προσηλώνοµαι, επιδίδοµαι 2. (η µτχ. αφοσιωµένος, -η, -ο) (α) 
αυτός που είναι απολύτως προσηλωµένος, που έχει δοθεί (σε κά-τι): ~ 
στις σπουδές του (β) αυτός που είναι απολύτως πιστός (σε κάποιον), 
που είναι τής απολύτου εµπιστοσύνης (κάποιου): την έχουν χρόνια 
κοντά τους και τους είναι απόλυτα αφοσιωµένη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ; < αρχ. άφοσιοϋµαι (όο-) < άφ- (< απο-) + -οσιοϋµαι < όσιος]. 
αφοσίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η πλήρης και απο-
κλειστική στροφή τού ενδιαφέροντος (κάποιου) προς (κάποιον/κάτι): 
~ στα γράµµατα | στις σπουδές | στην οικογένεια | στην εργασία | στη 
θρησκεία ΣΥΝ. προσήλωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγάπη. αφότου σύνδ.· από το 
χρονικό σηµείο που θεωρείται αφετηρία, από τότε που: ~ 
µετανάστευσε, δεν έδωσε σηµεία ζωής. [ΕΤΥΜ. µεσν., από τη 
συνεκφορά άφ' ότου < από + δτου (γεν. ενικού τής αντων. όστις). Πβ. 
επίσης έως ότου, µέχρις δτου]. αφού σύνδ. 1. για την εισαγωγή 
χρονικής πρότασης, που δηλώνει το προτερόχρονο, δηλώνει δηλ. µια 
ενέργεια που προηγήθηκε ή θα προηγηθεί µιας άλλης: ~ έφαγε, πήγε 
περίπατο || - ξαπλώσει, διαβάζει εφηµερίδα || ~ είχαν φύγει, έφτασε η 
πρόσκληση ΣΥΝ. αφότου · 2. για την εισαγωγή αιτιολογικής 
πρότασης: - επιµένεις, θα έρθω µαζί σας || ~ δεν ήρθες στην ώρα σου, 
έφυγα κι εγώ ΣΥΝ. επειδή, δεδοµένου ότι, µια που, µια και, από τη 
στιγµή που 3. για την εισαγωγή προτάσεων που δηλώνουν εναντίωση 
προς αυτό που δηλώνει η πρόταση (συνήθ. ερωτηµατική) η οποία 
ακολουθεί: ~ δεν διαβάζεις, πώς θέλεις να πετύχεις; || ~ δεν ξέρεις, 
τότε γιατί µιλάς; 4. για την εισαγωγή προτάσεως που αποτελεί την 
προϋπόθεση, προκειµένου να ισχύσει αυτό που δηλώνει η κύρια 
πρόταση: ~ εργάστηκε µεθοδικά, θα πετύχει || ~ δεν ήσουν παρών, δεν 
µπορεί να ξέρεις και τι συζητήθηκε εκεί ΣΥΝ. εφόσον · 5. (ειδικότ.) για 
την έκφραση αγανάκτησης και έντονης διαµαρτυρίας σε ελλειπτικές 
προτάσεις στον προφορικό λόγο: -Γιατί δεν έπλυνες τα πιάτα; — τα 
έπλυνα! || ~ ξέρεις τώρα- τι µε ρωτάς; ΣΥΝ. µα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία, 
γιατί. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. αφού < µτγν. άφ' ου < από + ου (γεν. ενικού τής αντων. 
ός). Πβ. επίσης εξ ου]. αφουγκράζοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. 
{αφουγκράστηκα} ♦ 1. (αµετβ.) στήνω αφτί, ακούω µε προσοχή ♦ 
(µετβ.) 2. ακούω (κάτι όχι εύκολα αντιληπτό) 3. (µτφ.) προσπαθώ µε 
προσοχή να συλλάβω και να αντιληφθώ (κάτι όχι εύκολα αντιληπτό): 
ο επιτυχηµένος πολιτικός πρέπει να αφουγκράζεται τον παλµό τής 
εποχής του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ, µεσν. < άφουκράζοµαι | άφουκροϋµαι (αφοµοίωση) < έφα-
κροϋµαι (όπου η µεταβολή άφ- < εφ- οφείλεται σε παρετυµολ. επί-
δραση τού άπό) < *επακρώµαι (η τροπή *επ- > εφ- ερµηνεύεται ως 
αποτέλεσµα τής επίδρασης των συγγενών άφοροϋµαι, ύφορώµαι) < 
αρχ. έπακροώµαι «ακούω προσεκτικά» < έπ(ι)- + άκροώµαι]. 
άφραγκος, -η, -ο αυτός που δεν έχει καθόλου χρήµατα, απένταρος: 
έµεινα ~" δεν έχω δεκάρα τσακιστή! ΣΥΝ. αδέκαρος, (λαϊκ.) στον άσο, 
ταπί, πανί µε πανί. — αφραγκιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. άφραστος, -
η (λόγ. -ος), -ο (λόγ.) αυτός που δεν µπορεί να εκφραστεί µε λόγια, 
που είναι αδύνατον να περιγραφεί ΣΥΝ. (λόγ.) ανέκφραστος, 
ανείπωτος, άρρητος, άφατος, απερίγραπτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. 
+ φράζω «λέγω, εκφράζω» (βλ. λ. φράση)]. αφράτος, -η, -ο 1. αυτός που 
έχει φουσκώσει και είναι µαλακός σαν αφρός: ~ ψωµί | ζύµη 2. 
(εκφραστ.) παχουλός µε µαλακό δέρµα, σαν ζύµη: ~ και στρουµπουλό 
κορίτσι || ~ µπράτσο 3. (για καρπούς) αυτός που είναι µαλακός ή έχει 
µαλακό περίβληµα (σε αντιδιαστολή προς τους αντίστοιχους 
σκληρούς): ~ αµύγδαλο | στραγάλι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. αφρός]. 
άφραχτος, -η, -ο κ. άφρακτος [αρχ.] αυτός που δεν έχει κλειστεί 
γύρω-γύρω µε φράκτη, που δεν τον έχουν περιφράξει: ~ χωράφι ΣΥΝ. 
αµάντρωτος, απεριτείχιστος, ξέφραγος. αφρίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] 
{άφρισ-α, -µένος} 1. (για τη θάλασσα κ. γενικά για κάτι υγρό) 
σχηµατίζω αφρούς στην επιφάνεια µου, βρίσκοµαι σε κατάσταση 
αναταραχής: η θάλασσα αφρίζει || η µπίρα αφρίζει µόλις σερβίρεται · 2. 
(για πρόσ. ή ζώα) καταλαµβάνοµαι από κρίση µανίας ή από λύσσα και 
βγάζω αφρούς από το στόµα· ΦΡ. (µτφ.) αφρίζω από το κακό µου 
θυµώνω υπερβολικά, δεν µπορώ να ελέγξω την οργή µου ΣΥΝ. 
εξοργίζοµαι, λυσσώ. — άφρισµα (το). Αφρικάανς (τα) η µία από τις 
δύο επίσηµες γλώσσες (η άλλη είναι η Αγγλική) τής Ν. Αφρικής, η 
οποία έχει προέλθει από την εξέλιξη τής Ολλανδικής τού Που αι. 
[ΕΤΥΜ < °λλ. afrikaans < Afrikaan «Αφρικανός»]. αφρΐκανολόγος 
(ο/η) [1890] ο επιστήµονας που ασχολείται µε θέµατα (ιστορία, 
γλώσσα, πολιτισµό κ.λπ.) τής Αφρικής. — αφρικανο-λονικός, -ή, -ό. 
Αφρική (η) 1. ήπειρος στο Α. Ηµισφαίριο τής Γης Ν. τής Μεσογείου, 
που Α. συνδέεται µε την Ασία µε τον ισθµό τού Σουέζ- γνωστή και ως 
Μαύρη Ήπειρος λόγω τού χρώµατος τού δέρµατος των κατοίκων της 2. 
Νότια Αφρική βλ.λ. 3. κέρας τής Αφρικής περιοχή στο Α. τµήµα τής 

 

α- | αν- στερητικό 
α-φόρτιστος,-η,-ο α-φόρτωτος,-η,-ο α-φούρνιστος, -η,-ο α-φούσκωτος,-η,-ο α-φρεσκάριστος,-η,-ο 
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Αφρικής που µοιάζει µε κέρατο· βρίσκεται Ν. τού Κόλπου τού Αντεν 
και βρέχεται Α. και Ν. από τον Ινδικό Ωκεανό. — Αφρικανός κ. (προ-
φορ.) Αφρικανός (ο), Αφρικανή κ. (προφορ.) Αφρικάνα (η), αφρικανι-
κός, -ή, -ό κ. αφρικάνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < λατ. Africa < aprica «ηλιόλουστη» < 
aperio «ανοίγω (προς τον ήλιο)» (πβ. κ. λ. Απρίλιος). Οι Ρωµαίοι χρη-
σιµοποιούσαν αρχικά τη λ. ως ονοµασία τής Β. Αφρικής και ειδικότ. 
τής Λιβύης. Στο λατ. Africa ανάγεται και το αραβ. Ifrikiya]. 

άφρισµα (το) → αφρίζω 
αφρίστός, -ή, -ό αυτός που έχει ή που δηµιουργεί αφρούς. 
αφρό-1 κ. αφρό- [µεσν.] ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει τον αφρό, 

την επιφάνεια, το πάνω µέρος ή µτφ. το εκλεκτότερο µέρος από κάτι: 
αφρό-γαλα, αφρό-κρεµα, αφρό-ψαρο. 

αφρό-2 λεξικό πρόθηµα λέξεων που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι έχει 
αφρικανική προέλευση ή σχέση µε την Αφρική: αφρο-ασιατικός, 
αφρο-κεντρισµός, αφρο-αµερικανός. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Afro- (< Africa), όπως απαντά στα συνθ., λ.χ. Afro-
centrism, Afro-american], 

Αφροαµερικανός (ο), Αφροαµερικανίδα (η) Αµερικανός µαύρου 
χρώµατος, που έχει αφρικανική καταγωγή ΣΥΝ. νέγρος, µαύρος, 
έγχρωµος. Επίσης Αφρικανοαµερικάνος (ο), Αφροαµερικανή κ. 
Αφροαµερικάνα (η). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Afroamerican | Aframerican. Η λ. πλάστηκε στις Η.Π.Α. 
τα τελευταία χρόνια, για να αποφευχθεί η χρήση των λ. µαύρος, νέ-
γρος, έγχρωµος (αγγλ. black, niger, coloured), που προσέκρουαν στο 
κίνηµα τής πολιτικής «ορθότητας» (political correctness)]. 

αφρογαλα (το) [µτγν.] η παχύρρευστη κρούστα που σχηµατίζεται 
στην επιφάνεια γάλακτος, όταν αυτό δεν είναι οµογενοποιηµένο ΣΥΝ. 
κρέµα, καϊµάκι. Επίσης αφρόγαλο. 

αφρογέννητος, -η, -ο [1897] (προσωνύµιο τής θεάς Αφροδίτης) αυτός 
που γεννήθηκε από τους αφρούς των κυµάτων. 

αφροδίσια (τα) → αφροδίσιος 
αφροδισιάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {αφροδισίασα} (λόγ.) έρχοµαι σε σε-

ξουαλική επαφή, συνουσιάζοµαι. 
αφροδισιακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (για φάρµακα ή τροφές) αυτός που 

προκαλεί αύξηση τής ερωτικής επιθυµίας και υποβοηθεί την εκτέλε-
ση τής σεξουαλικής πράξης: το πιπέρι, η καννέλα, τα µύδια, το αλ-
κοόλ σε µικρές ποσότητες θεωρούνται αφροδισιακά 2. (γενικότ.) αυ-
τός που σχετίζεται µε τις σαρκικές απολαύσεις ή τα αφροδίσια νο-
σήµατα: ~ επαφή | πράξη | ακολασίες | παθήσεις. 

αφροδισιασµος (ο) [αρχ.] 1. η σεξουαλική επαφή, η συνουσία 2. η 
λατρεία των σαρκικών απολαύσεων, η φιληδονία. 

αφροδισιαστής (ο) [µτγν.] πρόσωπο που παρουσιάζει έντονη ροπή 
προς τις σαρκικές απολαύσεις ΣΥΝ. φιλήδονος, λάγνος. — αφροδι-
σιαστικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

αφροδισιολογία (η) [1840] ο κλάδος τής Ιατρικής που έχει ως αντι-
κείµενο τη θεραπεία των αφροδίσιων νοσηµάτων (σύφιλη, βλεννόρ-
ροια κ.λπ.). — αφροδισιολόγος (ο/η), αφροδισιολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. venereology (νόθο συνθ.) < vénéréal 
(< λατ. Venus «Αφροδίτη») + -logy < ελλην. -λογία]. 

αφροδίσιος, -α, -ο [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που σχετίζεται µε τη θεά 
Αφροδίτη 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που σχετίζεται µε τη σεξουαλική επι-
θυµία ή επαφή: ~ ηδονές | ορµές | έλξη· ΦΡ. αφροδίσιο (νόσηµα) λοι-
µώδης ασθένεια που µεταδίδεται µε τη σεξουαλική επαφή (π.χ. σύ-
φιλη, βλεννόρροια, A.I.D.S. κ.λπ.) 3. αφροδίσια (τα) τα αφροδίσια νο-
σήµατα. 

Αφροδίτη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις δώδεκα θεότητες τού Ολύµπου, 
θεά τού έρωτα και τής οµορφιάς 2. (µετωνυµ.) ως χαρακτηρισµός για 
πολύ όµορφη γυναίκα 3. ΑΝΑΤ. όρος τής Αφροδίτης το εφηβαίο 
(βλ.λ.) 4. ΑΣΤΡΟΝ. ο δεύτερος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης 
τού ηλιακού µας συστήµατος, το λαµπρότερο φυσικό σώµα στον ένα-
στρο ουρανό µετά τη Σελήνη ΣΥΝ. (την αυγή) Αυγερινός, (το βράδυ) 
Αποσπερίτης 5. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, λ. προελλην. (µη I.E.). Η συσχέτιση µε τον 
αφρό και το ρ. δύοµαι (π.χ. Πλάτ. Κρατύλος 406 d: δια τηντοῦαφρού 
γένεσιν) είναι προϊόν παρετυµολογίας. Οι ερευνητές θεωρούν βέβαιη 
την προέλευση τής θεάς από την Εγγύς Ανατολή. Τα επίθ. Κύπρις και 
Κυθέρεια τής θεάς Αφροδίτης υποδηλώνουν ξενική προέλευση και 
διάδοση τής λατρείας της στον ελληνικό χώρο µέσω τής Κύπρου και 
των Κυθήρων]. 

αφρόδιχτο (το) δίχτυ επιφανείας που χρησιµοποιείται για την αλί-
ευση αφρόψαρων. 

αφροκεντρισµός (ο) κίνηµα που επικεντρώνει το ενδιαφέρον των 
ερευνών και τής δράσης του στην επανασύνδεση των αφρικανικής 
καταγωγής κατοίκων τής αµερικανικής ηπείρου µε την Αφρική και 
τους πολιτισµούς της· αντιτίθεται στον λεγόµενο ευρωκεντρισµό, τη 
θεώρηση τής ιστορίας και τού κόσµου υπό το πρίσµα τής «λευκής», 
ευρωπαϊκής κουλτούρας και επιστήµης. — αφροκεντριστής (ο). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. afrocentrism]. 

αφροκοπώ ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λογοτ.-κυρ. για τη 
θάλασσα) αφρίζω υπερβολικά. [ΕΤΥΜ. < µεσν. αφροκοπώ < αφρός + 
-κοπώ (βλ.λ.)]. 

αφρόκρεµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. αφρώδης κρέµα γλυκυσµάτων 
από ζάχαρη και αβγά 2. (µτφ.) το εκλεκτότερο κοµµάτι ενός συνόλου: 
στη Ρόδο θα συγκεντρωθεί η ~ τού διεθνούς τζετ-σέτ || στην Ιατρική 
εισάγεται η - των µαθητών ΣΥΝ. αφρός ΑΝΤ. (λαϊκ.) σαβούρα 3. (συ-
νεκδ.) η ανώτερη οικονοµικοκοινωνικά τάξη µιας κοινωνίας, η αρι- 

στοκρατία: στον χορό έδωσε το «παρών» η ~ τής Αθήνας. 
αφρολέξ (το) {άκλ.} αφρώδες πορώδες υλικό, που παρασκευάζεται 

από φυσικό ή συνθετικό ελαστικό και αποκτά σπογγώδη µορφή µε 
την προσθήκη ουσιών, το οποίο χρησιµοποιείται στην κατασκευή 
στρωµάτων, µαξιλαριών, ως µονωτικό υλικό κ.ά. [ΕΤΥΜ. Εµπορική 
επωνυµία (< αφρός + ελαστικός, κατά συµφυρµό) κατά τα πολλά σε -
έξ, πβ. σπορτέξ]. 

αφρόλουτρο (το) 1. καλλυντικό παρασκεύασµα σε υγρό ή σκόνη, το 
οποίο αφρίζει, αρωµατίζει, µαλακώνει το νερό τού µπάνιου και χρη-
σιµοποιείται για τη σωµατική υγιεινή 2. (συνεκδ.) το µπάνιο που γί-
νεται µε την προσθήκη τού παραπάνω παρασκευάσµατος στο νερό 
τής µπανιέρας: κάνω ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. bubble bath]. 

άφρονας (ο/η) → άφρων 
αφροντισιά (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η έλλειψη φροντίδας, περιποίη-

σης^ 
αφροντιστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει παραµεληθεί, που δεν έχει 

γίνει αντικείµενο φροντίδας: αφήνει το σπίτι της αφρόντιστο || η -
εµφάνιση της έκανε εντύπωση σε όλους ΣΥΝ. παραµεληµένος, ατη-
µέλητος, απεριποίητος. — αφρόντιστα επίρρ. 

αφροντούς κ. αφροντούζ (το) {άκλ.} ντους µε αφρόλουτρο. 
αφροξυλιά (η) θάµνος ή µικρό φυλλοβόλο δέντρο, που σε νεαρή ηλι-

κία έχει κλαδιά µε πολύ µαλακό και ελαφρό ξύλο. 
αφρόξυλο (το) το ξύλο τής αφροξυλιάς. 
αφρός (ο) 1. οι λευκές φυσαλλίδες που εµφανίζονται στην επιφάνεια 

υγρού που βράζει ή αναταράσσεται ή ουσίας που βρίσκεται σε ζύ-
µωση: όταν το κρέας βράζει, βγάζει ~ || ο - των κυµάτων || αν ανακι-
νήσεις το αναψυκτικό, θα κάνει ~ || ρίχνοντας τη µπίρα από ψηλά στο 
ποτήρι, σχηµατίζει πλούσιο ~ 2. (συνεκδ.) η επιφάνεια ενός υγρού και 
ειδικότ. η επιφάνεια τής θάλασσας: τα ψάρια βγήκαν στον - ΑΝΤ. 
βυθός, πάτος 3. φυσαλλίδες από σάλιο, που σχηµατίζονται στο στό-
µα, όπως σε περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων ή λύσσας: κυλίστηκε 
στο χώµα βγάζοντας αφρούς από το στόµα- ΦΡ. (µτφ.) βγάζω αφρούς 
από το κακό µου είµαι υπερβολικά θυµωµένος, σε σηµείο που δεν 
µπορώ να ελέγξω τον εαυτό µου 4. ΧΗΜ. (α) σύστηµα δύο σωµάτων, 
ενός υγρού και ενός αερίου, στο οποίο πολύ µικρά τεµάχια τού αερίου 
βρίσκονται διάσπαρτα στη µάζα τού υγρού· συνήθ. παρασκευάζεται 
µε ισχυρή ανάδευση ή βρασµό υγρών που περιέχουν κατάλληλες 
ουσίες (τα αφριστικά(· χρησιµοποιείται ως καλλυντικό για την 
περιποίηση ή τον καθαρισµό τού δέρµατος, τού προσώπου, τού σώ-
µατος, των µαλλιών κ.λπ.: ~ για φυσικό γερό κράτηµα των µαλλιών || 
ο - ξυρίσµατος µαλακώνει τα γένια και διευκολύνει το ξύρισµα (β) ως 
υλικό πυρόσβεσης, ουσία που εκτοξεύεται στις φλόγες καιόµενης 
επιφάνειας, σχηµατίζοντας ένα λεπτό προστατευτικό στρώµα, απο-
µονώνοντας την εστία τής φωτιάς από το ατµοσφαιρικό οξυγόνο · 5. 
(µτφ.) το εκλεκτότερο µέρος ενός συνόλου: διάλεξε, όπως πάντα, τον 
- κι άφησε σε µας τα µπαγιάτικα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. αβεβ. ετύµου, πιθ. < ά- προθεµ. + I.E. *mbh-ro, πβ. σαν-
σκρ. abhrâ- «σύννεφο», λατ. imber «βροχή» κ.ά. Οµόρρ. όµβρος (βλ.λ.). 
o σηµασιολογικός συσχετισµός των λ. αυτών µε το αφρός στηρίζεται 
στο γεγονός ότι όλες αναφέρονται σε υγρά, είναι δε χαρακτηριστικό 
ότι η λ. αφρός προσδιόριζε αρχικά τις φυσαλλίδες που σχηµατίζο-
νται σε κάθε είδους υγρά (θάλασσες, ποταµούς, κρασί κ.ά.)]. 

αφροσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η έλλειψη φρόνησης ΑΝΤ. σύνεση, 
φρόνηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

αφρουρητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν επιτηρείται από προστα-
τευτική φρουρά, που δεν φρουρείται: µετά την τελευταία δολοφονική 
επίθεση, κανένας πιθανός στόχος δεν µένει πλέον ~ || ~ κατοικία | 
σύνορα ΣΥΝ. έκθετος, απροστάτευτος, ανεπιτήρητος, ανυπεράσπι-
στος. — αφρούρητα επίρρ. 

αφρόψαρο (το) ψάρι που ζει σε µικρό βάθος κάτω από την επιφάνεια 
τής θάλασσας, το ψάρι τού αφρού (λ.χ. κέφαλος). 

άφρυκτος, -η, -ο (για σπόρους, κόκκους) ακαβούρντιστος, άψητος: ~ 
καφές. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + φρύγω (βλ.λ.)]. 

αφρώδης, -ης, -ες [αρχ.] {αφρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
είναι γεµάτος αφρούς 2. (για ποτά) αυτός που παράγει αφρό· ΦΡ. 
αφρώδης οίνος η σαµπάνια 3. αυτός που η σύσταση του θυµίζει 
αφρό: ~ υλικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

άφρων, -ων, -ον {άφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) αυ-
τός που δεν ενεργεί µε φρόνηση, που δεν είναι συνετός: ~ ενέργειες | 
πολιτικός | δικτάτορας | πολιτική || η παραβολή τού άφρονος πλουσίου 
ΣΥΝ. ασύνετος. Επίσης άφρονας (ο/η). — αφρόνως επίρρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον, ανόητος, λογικός. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + -φρων, µεταπτωτ. βαθµ. τού φρήν, φρενός 
(βλ.λ.)]. άφταστος, -η, -ο → άφθαστος 
άφτειαχτος, -η, -ο κ. άφτειαστος [µεσν.] κ. (λαϊκότ.) άφκεια-στος 

(σχολ. ορθ. άφτιαχτος) 1. αυτός που δεν έχει κατασκευαστεί, που 
δεν έχει δηµιουργηθεί ακόµη, ώστε να αποτελεί ολοκληρωµένο 
σύνολο: πριν από τρία χρόνια το σπίτι τους ήταν ακόµη - ΣΥΝ. ακα-
τασκεύαστος · 2. αυτός που δεν έχει επισκευαστεί: ~ αυτοκίνητο | 
πλυντήριο ΑΝΤ. επισκευασµένος 3. αυτός που δεν έχει φροντίσει την 
εξωτερική του εµφάνιση: παρουσιάστηκε στη δεξίωση άφτειαχτη 
ΣΥΝ. ατηµέλητος, απεριποίητος ΑΝΤ. περιποιηµένος 4. (για χώρους) 
αυτός που δεν έχει συγυριστεί: ~ σπίτι | σαλόνι ΣΥΝ. ασυγύριστος 
ΑΝΤ. συγυρισµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτειάχνω. 

α- | αν- στερητικό 
α-φρονηµάτιστος, -η, -ο α-φρυγάνιστος, -η, -ο α-φτειασίδωτος, -η, -ο a-φυγάδευτος, -η, -ο α-φυλάκιατος, -η, -ο 



άφτερος 331 αφύπνιση 
 

άφτερος, -η, -ο → άπτερος 
άφτερ-σέιβ (το) {άκλ.} ανδρικό καλλυντικό προσώπου που χρησιµο-

ποιείται µετά το ξύρισµα. [ΕΤΎΜ. < αγγλ. after-shave]. 
αφτί (το) (σχολ. ορθ. αυτί) {αφτ-ιού | -ιών} 1. το αισθητήριο όργανο 

τής ακοής: καθαρίζω τα - µου || τρύπησε τ' αφτιά της για να φοράει 
σκουλαρίκια- ΦΡ. (µτφ.) (α) παίρνω τα αφτιά (σε κάποιον | κάποιου) 
ενοχλώ (κάποιον) έντονα και συνεχώς: από το πρωί κάνουν τόση φα-
σαρία και οι δυο τους, που µου 'χουν πάρει τα αφτιά (β) (κάτι) παίρνει 
| πιάνει το αφτί µου (κάτι) υποπίπτει στην αντίληψη µου: κάτι πήρε τ' 
αφτί µου τώρα τελευταία γι ' αυτή την υπόθεση, αλλά δεν είµαι 
σίγουρος (γ) είµαι όλος | γεµάτος αφτιά ακούω µε µεγάλη προσοχή: 
πες µου τι έγινε, ~ (δ) στήνω | βάζω αφτί κρυφακούω: έστησε αφτί 
πίσω από την πόρτα και τ' άκουσε όλα (ε) και οι τοίχοι έχουν αφτιά 
ως προειδοποίηση για να προσέχει κανείς όταν µιλάει για κάτι που 
δεν πρέπει να ακούσουν οι άλλοι: µη µιλάς δυνατά, γιατί ~ (στ) δεν 
ιδρώνει τ' αφτί µου βλ. λ. ιδρώνω (ζ) από το ένα αφτί µπαίνει και 
από το άλλο βγαίνει για άνθρωπο που δεν δίνει καµιά προσοχή σε 
ό,τι του λένε ΣΥΝ. µπαινάκης-βγαινάκης (η) από το στόµα σου και 
στού Θεού τ' αφτί βλ. λ. στόµα (θ) βάζω ψύλλους στα αφτιά 
(κάποιου) δηµιουργώ (σε κάποιον) υποψίες (ότι κάτι συµβαίνει) (ι) 
µπαίνουν ψύλλοι στ' αφτιά (κάποιου) (κάποιος) αρχίζει να υποψιά-
ζεται: της µπήκαν ψύλλοι στ'αφτιά ότι ο άντρας της την απατά (ια) 
ρίχνω | κατεβάζω | πέφτουν τα αφτιά (µου) ταπεινώνοµαι (ιβ) (αργκό) 
ρίχνω (σε κάποιον) στ' αφτιά (i) κάνω αυστηρή κριτική, επι-πλήττω 
(κάποιον), τον βάζω στη θέση του (ii) ξεπερνάω κάποιον/κάτι, είµαι 
καλύτερος: το αυτοκίνητο σου του ρίχνει στ' αφτιά τού δικού του (ιγ) 
χρεωµένος ώς τα αφτιά για κάποιον που έχει πάρα πολλά χρέη (ιδ) 
τραβάω (κάποιου) το αφτί επιπλήττω (κάποιον), του κάνω 
παρατήρηση, τιµωρώ, (από την ίδια την πράξη µε την οποία επέ-
πλητταν παλιότερα τα παιδιά και τους µαθητές): δεν βρέθηκε κανένας 
αρµόδιος να τραβήξει τ' αφτί σ' αυτούς τους αγενείς υπαλλήλους; || µε 
ευχολόγια δεν λύνονται τα προβλήµατα· πρέπει να τραβήξει και κάνα 
αφτί ο κ. υπουργός (ιε) δεν πιστεύω στα αφτιά µου για κάτι ξαφνικό 
και αναπάντεχο: Ο γυιος µου να µπλέξει σε καβγά! ~! (ιστ) γελούν και 
τα αφτιά (κάποιου) για κάποιον πολύ χαρούµενο, που δεν µπορεί να 
κρύψει τη χαρά του: γελούν και τ'αφτιά του, που κέρδισε η οµάδα του 
(ιζ) κοκκινίζω ώς τα αφτιά ντρέποµαι πολύ (ιη) τρώω τ' αφτιά 
(κάποιου) ασκώ (σε κάποιον) πίεση (προκειµένου να γίνει κάτι): µου 
έφαγε τ' αφτιά να του πάρω αυτοκίνητο (ιθ) τεντώνω τ' αφτιά µου 
κάνω έντονη προσπάθεια να ακούσω µε προσοχή: τε-ντώστε τ' αφτιά 
σας ν' ακούσετε καταπληκτικά νέα! (κ) (υπερήφανος στ' αφτιά βλ. λ. 
υπερήφανος (κα) ανοίγω τ' αφτιά µου βλ. λ. ανοίγω (κβ) έχω Τ' αφτιά 
µου | τα µάτια µου ανοιχτά βλ. λ. ανοιχτός (κγ) ζαλίζω Τ' αφτιά 
(κάποιου) ενοχλώ κάποιον µιλώντας του συνέχεια ή θορυβώντας (κδ) 
ακούω (κάτι) µε τ' αφτιά µου | µε τα ίδια µου τ' αφτιά εµφατ. για την 
απόλυτη διαβεβαίωση κάποιου ότι υπήρξαµε αυτήκοοι µάρτυρες 
αυτού που λέµε: όπως σου το λέω είναν το άκουσα µε τα ίδια µου τ' 
αφτιά! (κε) χαϊδεύω τ' αφτιά κολακεύω, λέω σε κάποιον αυτό που 
θέλει να ακούσει ή του λέω µόνο ευχάριστα πράγµατα, ώστε να έχω 
την εύνοια του: είναι ένας πολιτικός που ποτέ δεν χάιδεψε τ' αφτιά τού 
λαού' πάντοτε έλεγε τα πράγµατα µε τ' όνοµα τους (κστ) άλλα λέει η 
Θεια µου, άλλα ακούν τ' αφτιά µου για να δηλωθεί ότι δεν υπάρχει 
συνεννόηση µεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων, άλλα λέει ο 
ένας και άλλα καταλαβαίνει ο άλλος 2. (συνεκδ.) η ακοή: έχει ένα ~, 
δεν του ξεφεύγει το παραµικρό! 3. (ειδικότ.) η ικανότητα αντιλήψεως 
των διαφόρων µουσικών ήχων, η µουσική αντίληψη: έχει καλό ~ || 
βγάζει τα κοµµάτια στο πιάνο µε το ~ 4. (α) το γλωσσικό αισθητήριο: 
σωστό είναι συντακτικά, αλλά δεν µου ακούγεται καλά στο ~ (β) το 
σύνολο των ακουστικών παραστάσεων, οι προσλαµβάνουσες που 
έχει κανείς: το ~ µας είναι ασυνήθιστο στο άκουσµα τέτοιων ειδήσεων 
5. κάθε τµήµα το οποίο προσοµοιάζει ως προς τη θέση ή τη µορφή σε 
αφτί, όπως το χερούλι δοχείου ή η λαβή σακιδίου: το ~ τής κούπας | 
τού αγγείου · 6. αφτιά (τα) τα άκρα τού εξωφύλλου βιβλίου ή σκληρού 
φακέλου, που γυρίζουν προς τα µέσα. — (υποκ.) αφτάκι (το), (µεγεθ.) 
αφτάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άφτίον, από τη συνεκφορά τά ώτία (µτγν.) > *ταουτία 
> *ταφτία > τ' αφτιά > αφτί. Η γρ. µε -υ- (αυτί) δεν έχει ετυµολογική 
βάση. Πβ. επίσης αβγό. Για το αρχ. ούς βλ.λ. Πλήθος φράσεων απο-
τελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. βάζω ψύλλους στα αφτιά (< γαλλ. mettre 
la puce à l'oreille), κατεβάζω τα αφτιά (< γαλλ. avoir l'oreille basse), οι 
τοίχοι έχουν αφτιά (< γαλλ. les murs ont des oreilles), είµαι όλος 
αφτιά (< αγγλ. to be all ears), ρίχνω στα αφτιά (< γαλλ. frotter les 
oreilles(, δεν πιστεύω στα αφτιά µου (< γαλλ. ne pas en croire mes 
oreilles(, από το ένα αφτί µπαίνει και από το άλλο βγαίνει (< γαλλ. 
cela lui entre par une oreille et lui sorte par l'autre), χρεωµένος ως τα 
αφτιά (< αγγλ. up to the ears in dept)]. 

αφτί ή αυτί; Όπως από παλιά απέδειξε ο µέγας γλωσσολόγος Γ. Χα-
τζιδάκις, το αρχ. ούς δεν θα µπορούσε ποτέ να δώσει τύπο αυτί. 
Το νεοελλ. αφτί προήλθε, όπως δίδαξε ο ίδιος, ως εξής: από το 
υποκ. ώτίον (ούς, γεν. ώτός, υποκ. ώτ-ίον) και ειδικότ. από τον πλη-
θυντικό του τα ώτία προήλθε στη συµπροφορά τ. *ταουτία, ο οποί-
ος φωνητικώς εξελίχθηκε σε *ταφτία (το ου [u] προφέρθηκε φ [f] 
περνώντας πιθ. από ενδιάµεσο φθόγγο β [ν] στον οποίο µπορούσε 
ευκολότερα, να εξελιχθεί το ου [u] στη γρήγορη προφορά: tautia > 
tavtia > taftia). Από τον τύπο *ταφτία περάσαµε στο τ' αφτιά (πβ. 
φωτία > φωτιά), από όπου µετά ο ενικός τ' αφτί. o αρχ. τύπος ους 
(προφορά αρχαία ήδη [us]) δεν µπορεί να δικαιολογήσει τον τύπο 
αυτί = afti! Παρόµοια εξέλιξη παρατηρήθηκε και στη δηµιουργία 

τής λ. αβγό (µε -β-) -και όχι αυγό- από το αρχ. τα ώά (ώόν). 
→ αβγό 

αφτιάζοµαι ρ. µετβ. {αφτιάστηκα} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. στήνω αφτί να 
ακούσω, ακούω µε προσοχή: αφτιάζεται ό,τι λέµε και πάει και τα λέει 
αλλού 2. (για άλογα) ορθώνω τα αφτιά: «Τ άλογο αφτιάζεται, δεν 
ανασαίνει, τα πόδια εστύλωσε...» (Α. Βαλαωρίτης) · 3. τροµάζω από 
την υπόνοια ότι πλησιάζει κίνδυνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

άφτιαχτος, -η, -ο -· άφτειαχτος 
άφτρα^ (η) -+ άφθα 
άφτρα2 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το φιτίλι: η - τού κεριού ΣΥΝ. θρυαλ-

λίδα 2. πολεµική εκρηκτική ύλη: πυροδότησε την ~ τής δυναµίτιδας 
και κατέστρεψε τα πάντα ΣΥΝ. πυροδοτική θρυαλλίδα, εµπύρευµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άπτρα < αρχ. άπτω «ανάβω»]. 

αφόγρανση (η) {-ης κ. -άνσεως | χωρ. πληθ.} η αφαίρεση τής υγρασίας 
από έναν χώρο. — αφυγραντικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αφ- (< απο-) + 
ύγρανση < υγραίνω, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. dehumidification]. 

α<ρυγραντήρας (ο) συσκευή που αφαιρεί την υγρασία από έναν 
χώρο. 
[ΕΤΥΜ. < αφ- (< απο-) + υγραντήρας (< υγραίνω), µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. dehumidifier]. 

αφυδατώνω ρ. µετβ. {αφυδάτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αφαιρώ το νερό 
(από οργανισµό ή τρόφιµο) 2. (µτφ.) αφαιρώ από κάτι το στοιχείο που 
του δίνει ζωντάνια: η ποίηση του, έχοντας χάσει τους χυµούς της, τη 
φρεσκάδα που της έδιναν οι διαλεκτικοί εκφραστικοί τρόποι, αφυ-
δατώθηκε και κατέληξε κοινότοπη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς 
γαλλ. déshydrater (νόθο συνθ.)]. 

αφυδάτωση (η) [1847] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. (γενικά) η αφαί-
ρεση µε διάφορους τρόπους ποσότητας νερού από ένα σώµα- (ειδι-
κότ.) η µέθοδος αφαίρεσης τής υγρασίας από συσκευασµένα τρόφι-
µα, ώστε να διατηρούνται επί µακρόν 2. ΙΑΤΡ. η απώλεια µεγάλης πο-
σότητας νερού από το σώµα, η οποία συνοδεύεται από διαταραχές 
τού οργανισµού: σε περίοδο καύσωνα η κατανάλωση υγρών επιβάλ-
λεται, ώστε να αποφευχθεί η ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ < αφ- (< 
απο-) + -υδάτωση < αρχ. ύδωρ, ύδατος, απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. 
déshydratation (νόθο συνθ.)]. 

αφυής, -ής, -ές {αφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που στερείται 
ευφυΐας, µη ευφυής ΣΥΝ. µωρός, ανόητος, ηλίθιος ANT. ευφυής. — 
αφυώς επίρρ. [αρχ.], αφυΐα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + -φυής < φυή «ανάπτυξη, διανοητική κα-
τάσταση». Βλ. κ. ευφυής], 

αφύλακτος, -η, -ο [αρχ.] κ. αφύλαχτος 1. αυτός που δεν φυλάσσεται, 
που δεν φρουρείται: ~ σκοπιά | διάβαση | πύλη | παίκτης (δεν τον 
φυλάει, που δεν τον µαρκάρει αντίπαλος) ANT. φυλασσόµενος, 
επιτηρούµενος 2. (ειδικότ.) αυτός που δεν αποτελεί αντικείµενο προ-
στασίας ή µέριµνας από άλλα πρόσωπα: άφησαν το παιδί ~ και το 
χτύπησε αυτοκίνητο ΣΥΝ. απροστάτευτος, απροφύλακτος ΑΝΤ. επιτη-
ρούµενος. — αφυλαξία (η) [αρχ.]. 

άφυλλος, -η, -ο [αρχ.] (δέντρο ή φυτό) που δεν έχει φύλλα ΑΝΤ. φυλ-
λοφόρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

άφυλος, -η, -ο [µεσν.] (έµβιο ον) που δεν έχει φύλο, δεν µπορεί δηλ. 
να θεωρηθεί ότι ανήκει σε ένα από τα δύο φύλα (ανδρικό - γυναι-
κείο) ή στην κατηγορία των ερµαφρόδιτων. 

αφυπηρετώ ρ. µετβ. [1833] {αφυπηρετείς..., µτχ. αφυπηρετών, -ούσα, 
-όν | αφυπηρέτησα} (λόγ.) 1. απολύοµαι από τις τάξεις τού στρατού 
µετά την ολοκλήρωση τής στρατιωτικής µου θητείας 2. αποσύροµαι 
µετά τη συµπλήρωση των προβλεπόµενων ετών εργασίας από θέση 
στο δηµόσιο- συνταξιοδοτούµαι: αφυπηρέτησε πέρυσι µετά από 35 
συναπτά έτη υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών || ο αφυπηρετών 
υπουργός (που αποσύρεται από την ενεργό δράση). 

αφυπνίζω ρ. µετβ. {αφύπνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (λόγ.) 1. 
(κυριολ.) ξυπνώ (κάποιον που κοιµάται) ΑΝΤ. αποκοιµίζω- (µτφ.) 2. ξυ-
πνώ (κάποιον), τον βγάζω από τον λήθαργο τής πλάνης, τής άγνοιας, 
τής αµορφωσιάς, των προλήψεων και δεισιδαιµονιών, τον κάνω να 
σκέφτεται, να κρίνει και να κατανοεί τον εαυτό του και το περιβάλλον 
του: προσπάθησαν να αφυπνίσουν τις κοιµισµένες συνειδήσεις ΣΥΝ. 
ανοίγω τα µάτια (σε κάποιον), διαφωτίζω ΑΝΤ. αποχαυνώνω, κοιµίζω 3. 
ενεργοποιώ (κάτι που είχε καταστεί ανενεργό), φέρω πάλι στην 
επιφάνεια, το ξαναζωντανεύω: συχνά η τηλεόραση αφυπνίζει τα βίαια 
ένστικτα των τηλεθεατών ΣΥΝ. ξυπνώ 4. αποµακρύνω (κάποιον) από 
ουτοπίες και µάταιες ελπίδες, προσγειώνοντας τον στην 
πραγµατικότητα: οι δυσκολίες τής ζωής τον αφύπνισαν και τον έκα-
ναν µαχητικό και ρεαλιστή 5. κάνω (κάποιον) να ανακτήσει τη ζωτι-
κότητα του, τη δύναµη του: µε φωνές και χειρονοµίες προσπαθούσε να 
τους αφυπνίσει || (κ. µεσοπαθ. αφυπνίζοµαι) όταν αφυπνίστηκαν οι 
παίκτες, ήταν ήδη αργά για τη νίκη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άφ- (< απο-) + -
υπνίζω < ύπνος]. αφύπνιση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 
(λόγ.) 1. (α) το ξύπνηµα, το να σηκώνει κανείς κάποιον από τον ύπνο 
(β) υπηρεσία αφυπνίσεως και υποµνήσεων τού Ο.Τ.Ε. υπηρεσία που 
αναλαµβάνει κατόπιν συνεννοήσεως να ξυπνήσει µε τηλεφωνική 
ειδοποίηση κάποιον την ώρα που επιθυµεί· (µτφ.) 2. το πνευµατικό 
ξύπνηµα, το να βγαίνει κανείς από την κατάσταση τής αµάθειας και 
τής πνευµατικής εξάρτησης (πβ. λ. αφυπνίζω, σηµ. 2, 3): η ~ τού 
έθνους ήταν προϋπόθεση τής εξέγερσης του ΣΥΝ. ξύπνηµα, 
(δια)φωτισµός ΑΝΤ. νάρκωση, αποκοίµισµα, αποχαύνωση 3. 
(γενικότ.) η ανάκτηση τής ζωτικότητας, τής δύναµης και τής ευεξίας, 
το να επανέρχεται κανείς στην καλή του κατάσταση: η ~ των παικτών 
µιας οµάδας || η ~ των κουρασµένων από τη ρουτίνα πολιτών και η 
επαναδραστηριοποίηση 
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τους 4. το να αποκτά κάτι την ένταση που είχε κάποτε, η αναζωπύρωση: η ~ 
των ενστίκτων | των κοιµισµένων παθών ανάµεσα στους δύο λαούς. — 
αφυπνιστικός, -ή, -ό, αφυπνιστικά επίρρ. αφύσικος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που 
δεν είναι φυσικός, που δεν ταιριάζει στη συνηθισµένη φυσική διαδικασία: - 
ανάπτυξη | καιρικά φαινόµενα | ζέστη ΑΝΤ. φυσικός, φυσιολογικός, κανονικός 
2. (ειδικότ.) αυτός που υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια: ~ δύναµη | διαστάσεις ! 
µέγεθος ANT. φυσιολογικός 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
φυσικότητας, που δεν θυµίζει την πραγµατικότητα: ~ συµπεριφορά | χαµόγελο | 
πόζα | παίξιµο ενός ηθοποιού ΣΥΝ. προσποιητός ANT. φυσικός. — αφύσικα 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικός. αφωνία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η πλήρης 
απώλεια τής φωνής από παθολογικά ή ψυχολογικά αίτια. 
αφωνόληκτος, -η, -ο [1889] ΓΛΩΣΣ. παλαιότερος γραµµατικός όρος για ονόµατα 

ή ρήµατα, των οποίων το θέµα λήγει σε άφωνο φθόγγο (βλ. λ. άφωνος)· π.χ. 
φύλακ-ας, τόπ-ος, λόφ-ος, ναύτ-ης, λάθ-ος- γράφω, πλέκ-ω, πείθ-ω, ράβ-ω. 

άφωνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που στερείται τής ικανότητας οµιλίας (πβ. λ. 
αφωνία): ένα παιδί που γεννήθηκε ~ ΣΥΝ. άλαλος 2. αυτός που σιωπά από 
κατάπληξη: έµειναν ~ από το απρόσµενο αποτέλεσµα τής ψηφοφορίας || τους 
άφησε άφωνους µε το θράσος του || ~ σαν ψάρι | ως ιχθύς ΣΥΝ. άναυδος · 3. 
ΓΛΩΣΣ. (α) άφωνο σύµφωνο (παλαιότ.) γραµµατικός όρος που δηλώνει τα 
ουρανικά (κ, ζ, χ, γκ), τα χειλικά (π, β, φ, µπ) και τα οδοντικά (τ, δ, θ, ντ) 
σύµφωνα τής Ελληνικής (β) άφωνο γράµµα το γράµµα που δεν προφέρεται σε 
ορισµένες λέξεις: (i) το υ στο ευ, όταν ακολουθεί β ή φ (λ.χ. εύφορος) (ii) το 
ένα από τα δύο όµοια σύµφωνα (λ.χ. άλλος) (iii) το π στο συµφωνικό 
σύµπλεγµα µπτ (λ.χ. Πέµπτη). — άφωνα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. 

αφώτιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν φωτίζεται: ~ δωµάτιο ΣΥΝ. 
αφωταγώγητος, σκοτεινός ΑΝΤ. φωτισµένος · 2. (µτφ.-σπάν.) αυτός που δεν 
έλαβε τα φώτα τής γνώσης, που δεν έχει γνώση ενός θέµατος ΣΥΝ. 
αδιαφώτιστος ΑΝΤ. διαφωτισµένος · 3. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που δεν έχει ακόµη 
βαπτισθεί ΣΥΝ. αβάπτιστος. 

άφωτος, -η, -ο [1893] αυτός που δεν έχει φως, αφώτιστος (βλ.λ.). 
αχ! επιφών.· δηλώνει παράπονο, πόνο, δυστυχία ή ευχαρίστηση, ανακούφιση, 

ευχή ή επιθυµία και γενικότ. έντονο συναίσθηµα: ~ δυστυχία µας! || ~! Τι 
ανακούφιση! || ~, τι ωραία δροσιά! || ~, τι καλά που θα 'τανε! || -, χτύπησα το 
πόδι µου! || ~ και να τον είχα τώρα µπροστά µου- θα τον έπνιγα! || ~! Το 
ξέχασα! || ~! Εσύ ήσουν; Με τρόµαξες! || ~! Συγγνώµη! ΦΡ. αχ και βαχ βαθύς 
αναστεναγµός που δηλώνει ψυχικό βάρος: µετά τη συµφορά που τον βρήκε 
ήταν όλο ~! || αρχίζω τα ~. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ. (πβ. αρχ. α) από τον ήχο 
τού αναστεναγµού]. 

Αχαΐα (η) περιοχή και νοµός τής Β∆. Πελοποννήσου µε πρωτεύουσα την 
Πάτρα. — Αχαιός (ο) [αρχ.], Αχαιή (η), αχαϊκός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< 'Αχαιός, κυρ. πληθ. 'Αχαιοί < *ΆχαιΡοί. Πρόκειται για αρχαιότατη 
ονοµασία, η οποία ήταν γνωστή και στους Χετταίους ως Ahhijava «Αχαΐα». 
Σχετικά µε τον τόπο που προσδιόριζε αρχικώς η λ. στη µυκηναϊκή εποχή, 
έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις, οι επικρατέστερες των οποίων 
υποδεικνύουν» την Κνωσό (L. Palmer) και τη Ρόδο (D. Page). Από την 
κλασική εποχή ο όρος 'Αχαΐα περιορίστηκε στη Β∆. Πελοπόννησο. Το όνοµα 
'Αχαιοί < *ΆχαιΡοί είναι αγν. ετύ-µου, ο δε συσχετισµός του µε σανσκρ. 
sakhä και αρχ. περσ. haxä «φίλος, σύντροφος» προσκρούει στο ότι η ελλην. λ. 
δεν εµφανίζει δασύ φθόγγο. Έχει προταθεί ωστόσο η σύνδεση µε αρχικό θ. 
*αχα, παράλληλο τής ρίζας που εµφανίζεται στο λατ. aqua, το οποίο αρχικά 
σήµαινε τα έµψυχα και θεοποιηµένα ύδατα ως αντικείµενο λατρείας]. 

αχάιδευτος, -η, -ο αυτός που δεν τον έχουν χαϊδέψει, που δεν του έχουν δείξει 
τρυφερότητα ANT. χαϊδεµένος. 

αχαϊκός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους Αχαιούς και την Αχαΐα: ~ 
Συµπολιτεία || ~ οµάδα | πρωτεύουσα. 

Αχαιός (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. ο γενάρχης των Αχαιών 2. Αχαιοί (οι) το πρώτο ελληνικό 
φύλο που είχε ως κοιτίδα την αρχαία Φθιώτιδα και αναφέρεται στα οµηρικά 
έπη ως ταυτόσηµο τού όρου «Έλληνες» · 3. αυτός που κατάγεται από την 
Αχαΐα (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Έλληνας. [ΕΤΧΜ αρχ·. βλ. λ. Αχαΐα]. 

αχαΐρευτος, -η, -ο (κακόσ.-εκφραστ.) αυτός που δεν έχει χαίρι, προκοπή: 
παντρεύτηκε έναν ~, που την οδήγησε στην εξαθλίωση ΣΥΝ. ανεπρόκοπος ANT. 
προκοµµένος, εργατικός. [ETYM < α- στερητ. + χαίρι]. 

αχάλαστος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν τον έχουν χαλάσει, φθείρει ή 
καταστρέψει: ~ κτήριο | συσκευή ΣΥΝ. ανέπαφος, σώος, άθικτος 2. αυτός που 
δεν τον έχουν ξοδέψει: ~ χρήµατα | περιουσία | βίος ΣΥΝ. αξόδευτος, 
ακατανάλωτος, ασπατάλητος · 3. (νόµισµα) που δεν το έχουν χαλάσει, δεν το 
έχουν κάνει ψιλά, που δεν έχει ανταλλαγεί µε άλλα µικρότερης αξίας: του 
έµεινε το χιλιάρικο ~ · 4. (συνήθ. για τρόφιµα) αυτός που δεν χάλασε, που 
έµεινε αναλλοίωτος. 

αχαλιναγώγητος, -η, -ο [µτγν.] (κυριολ.) αυτός που δεν χαλιναγωγείται, που δεν 
ελέγχεται µε χαλινάρια- (κυρ. µτφ.) αυτός που έχει αφεθεί εντελώς ελεύθερος, 
που δεν έχει ηθικούς φραγµούς ή αναστολές, που συµπεριφέρεται µε αυθάδεια 
και θράσος ΣΥΝ. ανεξέλεγκτος, ανάγωγος, ατίθασος. — αχαλιναγώγητα 
επίρρ. 

αχαλίνωτος, -η, -ο [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που δεν συγκρατείται από 
χαλινάρια: ~ άλογο 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει φραγµούς, όρια: ~ φαντασία | 
φιλοδοξία 3. (ειδικότ.) αυτός που δεν έχει ηθικούς φραγµούς: η σηµερινή 
νεολαία είναι - ΣΥΝ. ανήθικος, ανάρµοστος ΑΝΤ. 

ηθικός, σεµνός. 
αχαµναίνω ρ. αµετβ. {αχάµνυν-α, -θηκα) (λαϊκ.) γίνοµαι αχαµνός (βλ.λ.), 

αδύνατος: αχάµνυνε απ' την αναφαγιά και την αρρώστια. 
αχαµνός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. (σπάν.) αυτός που είναι πολύ αδύνατος ΣΥΝ. άπαχος, 

λιπόσαρκος 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει ασθενική κράση· (ειδικότ. για φυτά) 
αυτός που είναι καχεκτικός · 3. (µτφ.) αυτός που είναι ταπεινής καταγωγής: ~ 
οικογένεια 4. (συνεκδ.) µικρός, λίγος, µικρής σηµασίας: ~ περιουσία/ δουλειά/ 
δυνάµεις · 5.αχαµνά (τα) τα γεννητικά όργανα τού άνδρα: «κι ο γέρος έλιαζε 
ακαµάτης τ'~ του» (Ν. Καββαδίας). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ό- προθεµ. + µτγν. χαµνός < *χαυνός < αρχ. χαΰνος 
«καχεκτικός, ελαττωµατικός» (βλ.λ.). Για την τροπή -αυν- < -αµν-, πβ. και 
ελαύνω > λάµνω]. 

αχανής, -ής, -ές {αχαν-ούς | -είς (ουδ -ή)} 1. αυτός που εκτείνεται σε απέραντη 
έκταση: ατένιζε το ~ πέλαγος 2. αχανές (το) το άπειρο Σύµπαν, το διάστηµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + -χανής < χαίνω «χάσκω» (βλ.λ.)]. 

αχόραγα επίρρ. (λαϊκ.) πριν χαράξει. 
αχαρακτήριστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει χαρακτηριστεί, που δεν 

του έχουν αποδώσει συγκεκριµένο χαρακτηρισµό: ~ φαινόµενο | σύνδροµο || 
ως προς τα πολιτικά τους φρονήµατα η αστυνοµία τους είχε αχαρακτήριστους · 
2. απρεπής και αξιοκατάκριτος: ~ συµπεριφορά | φέρσιµο ΣΥΝ. χυδαίος, 
απαίσιος, επαίσχυντος. — αχαρακτήριστα επίρρ. 

αχάρακτος, -η, -ο [µτγν.] κ. (καθηµ.) αχάραχτος κ. (λαϊκ.) αχά-ραγος αυτός 
που δεν τον έχουν χαράξει: ~ ξύλο. 

αχαράκωτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει χαραχτεί µε γραµµές: τετράδιο ~ 
ΑΝΤ. γραµµωτός, ριγωτός. 

άχαρις, -ις, -ι [αρχ.] {αχάρ-ιτος, -ι | -ιτες (ουδ. -ιτα), -ίτων) (λόγ.) 1.αυτός που 
δεν έχει καλαισθησία και χάρη ΣΥΝ. άχαρος, άκοµψος 2. (σπάν.) αυτός που 
δεν προκαλεί ευχαρίστηση: µου ανετέθη το άχαρι έργο να διενεργήσω τη 
διοικητική ανάκριση ΣΥΝ. δυσάρεστος. — αχαρίτως επίρρ. [µτγν.]. 

αχαριστία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να µην αναγνωρίζει ή να µην εκτιµά 
κανείς την ευεργεσία, το καλό που του έγινε: η ~ δείχνει κακή ποιότητα 
ανθρώπου || η - του έχει στρέψει τους πάντες εναντίον του ΣΥΝ. αγνωµοσύνη 
ΑΝΤ. ευγνωµοσύνη 2. η πράξη που δείχνει αγνωµοσύνη: η µια ~ µετά την 
άλλη. 

αχάριστος, -η, -ο αυτός που δεν αναγνωρίζει και δεν εκτιµά την ευεργεσία που 
του έγινε ΣΥΝ. αγνώµων. — αχάριστα επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + 
χαρίζοµαι]. 

άχαρος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει χάρη, κοµψότητα: ~ πλάσµα | ντύσιµο · 2. 
αυτός που προκαλεί δυσαρέσκεια ή ανία: ~ απασχόληση | ζωή | 
καθηµερινότητα || τον ~ αυτό ρόλο ανέλαβε ο πατέρας του. — άχαρα επίρρ. ✈  
άβαφος. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. άχαρις]. 

αχαρτοσήµαντος, -η, -ο [1895] (έγγραφο) στο οποίο δεν έχει επικολληθεί 
χαρτόσηµο. 

αχάτης (ο) {αχατών} ηµιπολύτιµος πολύχρωµος λίθος, ποικιλία τού χαλαζία. 
[ΕΤΥΜ υ,τγν., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

αχαχουχα! επιφών.- εκφράζει µειωτική, επιτιµητική, ειρωνική και περιπαικτική, 
γενικότ. αρνητική στάση τού οµιλητή έναντι αυτού προς τον οποίο απευθύνει 
τον λόγο: ~! Πώς είναι έτσι ντυµένος! || ~! Τώρα πετύχαµε! || -! Φεύγεις για 
διακοπές παραµονές εξετάσεων! [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητική λ. από τον ήχο τού 
γέλιου]. 

Α.Χ.Ε. (η) Ανώνυµη Χρηµατιστηριακή Εταιρεία. 
αχείλι (το) → χείλι 
αχείµαντος, -η, -ο κ. αχείµαστος 1. (κυριολ.) αυτός που δεν ταράζεται από 

τρικυµία 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που δεν έχει δοκιµαστεί από δυστυχίες: 
πέρασε ~ ζωή, χωρίς βάσανα και δυστυχίες ΣΥΝ. ήρεµος, γαλήνιος ΑΝΤ. 
ταραγµένος. 
[ΕΤΥΜ Το αρχ. αχείµαντος < ά- στερητ. + χειµαίνω «ταράζω, προκαλώ 
τρικυµία» (βλ. κ. χειµώνας), ενώ το µτγν. αχείµαστος < ά- στερητ. + χειµάζω, 
-οµαι «ταράζω, φέρνω θύελλα» (βλ.λ.)]. 

αχειροποίητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει κατασκευαστεί από ανθρώπινα 
χέρια' (ειδικότ.) (α) (για θρησκευτική εικόνα) που εµφανίστηκε στην 
Εκκλησία µε θαυµατουργό τρόπο (β) (στην αγιογραφία) (εικόνα τής 
Θεοτόκου) που εµφανίζεται να κάνει δέηση (δεοµέ-νη) ή να κρατά τον Χριστό 
στο δεξί χέρι (δεξιοκρατούσα). — αχει-ροποίητα επίρρ. 

Αχελώος (ο) ποταµός τής Ηπείρου, που πηγάζει από τη Ν. Πίνδο και εκβάλλει 
στο Ιόνιο Πέλαγος. [ΕΤΥΜ < αρχ. 'Αχελώος, αγν. ετύµου, λ. προελλην. (µη 
I.E.)]. 

ΑΧΕ Π Α (η) (αγγλ. American-Hellenic Educational Progressive Association) 
Αµερικανο-Ελληνική Μορφωτική Προοδευτική Ένωση. 

άχερο (το) → άχυρο 
αχερόντεΐΌς, -α, -ο [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον ποταµό Αχέροντα και κατ' 

επέκταση µε τον Αδη, αφού διά µέσου τού µυθικού αυτού ποταµού 
διακοµίζονταν οι νεκροί στον Αδη: ~ διάπλους || ~ πλοίο | ταξίδι (το τελευταίο, 
τού θανάτου). Αχερουσία (η) όνοµα που δόθηκε σε διάφορες ελώδεις περιοχές 
ή λίµνες (µε γνωστότερη αυτή τής Ηπείρου), οι οποίες θεωρούνταν στην 
αρχαιότητα ότι οδηγούσαν στον Αδη (βλ. κ. λ. Αχέρων). [ΕΤΥΜ αρχ., 
ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. Άχερούσιος < *Άχερόντ-ιος 

α- | αν- στερητικό 
α-φύτευτος, -η, -ο α-φωτογράφιστος, -η, -ο α-χαράτσωτος, -η, -ο α-χαστούκιστος, -η, -ο α-χειροκρότητος, -η, -ο 
α-φωνογράφητος, -η, -ο α-φωτοτύπητος, -η, -ο α-χαρτζιλίκωτος, -η, -ο α-χειραγώγητος, -η, -ο α-χειροτόνητος, -η, -ο 
α-φωταγώγητος, -η, -ο α-χαιρέτιστος, -η, -ο α-χαρτογράφητος, -η, -ο α-χειραφέτητος, -η, -ο α-χειρούργητος, -η, -ο 



Αχέρων 333 άχου 
 

< Άχέρων, -οντος (βλ.λ.)]. 
Αχέρων (ο) {Αχέροντ-ος, -α} ονοµασία διαφόρων ποταµών (συνήθ.) ο ποταµός 

τής Ηπείρου, από τον οποίο, κατά τη µυθολογία, µεταφέρονταν οι ψυχές στον 
Άδη. Επίσης (καθηµ.) Αχέροντας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Άχέρων, αβεβ. ετύµου, πιθ. 
< *αχερος «λίµνη, έλος», οπότε συνδ. µε συνώνυµες βαλτικές λ., λ.χ. αρχ. 
σλαβ. jezero «λίµνη», αρχ. πρωσ. assaran]. 

αχερώνας (ο) → αχυρώνας 
αχηβάδα (η) 1. εδώδιµο συνήθ. οστρακοειδές µαλάκιο, τα δύο όστρακα τού 

οποίου σχηµατίζουν ελλειψοειδή κοιλότητα (µέσα στην οποία ζει το µαλάκιο 
αυτό) 2. (γενικότ.) το κοχύλι. 
[ΕΤΥΜ. < α- προθεµ. + χηβάδα < µεσν. χηµάδα < αρχ. χήµη | χάσµη < χαίνω 
«χάσκω», που ερµηνεύεται από το ανοιχτό όστρακο τής αχη-βάδας]. 

άχθηκα ρ. → άγω 
άχθος (το) {άχθ-ους | -η, -ών} (λόγ.) 1. το βαρύ φορτίο 2. (µτφ.) το ψυχικό 

φορτίο που προκαλεί δυσάρεστες συναισθηµατικές καταστάσεις (ανησυχία, 
δυσφορία, λύπη κ.λπ.): επί πολλά χρόνια έφερε βαρέως το ~ τού κακού του 
παρελθόντος- ΦΡ. άχθος αρούρης βλ. λ. άρουρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Αν το -θος αποτελεί παραγ. επίθηµα (πβ. πλή-θος 
κ.ά.) και αν αρχικώς η λ. δήλωνε «βάρος, φορτίο», τότε πιθανώς: άγ-ω «φέρω, 
µεταφέρω (φορτίο)» > *ag-thos > άχθος. Η σύνδεση µε το ρ. όχθώ 
«στενοχωρώ, λυπώ» δεν ικανοποιεί φωνητικώς, επειδή το όχθώ σχετίζεται 
µάλλον µε το έχθω | εχθοµαι. Η φράση άχθος άρούρης είναι οµηρική (1λ. Σ 
104) και µε αυτήν χαρακτήρισε τον εαυτό του ο Αχιλλέας µετά τον θάνατο 
τού Πατρόκλου, θέλοντας να δείξει ότι η ζωή του ήταν πλέον µάταιη, ότι 
αποτελούσε απλώς «βάροςτής γης»]. 

αχθοφόρος (ο) πρόσωπο που µεταφέρει αποσκευές ή φορτία: ~ τού λιµανιού || ~ 
ξενοδοχείου ΣΥΝ. (λαϊκ.) ο χαµάλης.  — αχθοφορικός, -ή, -ό [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < άχθος + -φόρος < φέρω]. 

αχιβάδα (η) → αχηβάδα 
Αχιλλέας (ο) 1. βασιλιάς των Μυρµιδόνων, γυιος τού Πηλέα και τής Θέτιδος, ο 

γενναιότερος ήρωας των Ελλήνων κατά τον Τρωικό Πόλεµο και κεντρικό 
πρόσωπο τής Ιλιάδας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (λόγ.) Αχιλλέας (Αχιλλέ-ως,-
α}. 
[ELYM < αρλ· Άχιλ(λ)εύς, αβεβ. ετύµου, πιθ. < άχος (τό) «θλίψη, πόνος» (< 
όχεω | άχεύω «θρηνώ, λυπούµαι») µε τη µεσολάβηση υποκ. τ. σε -λος {άχος > 
*άχ-ίλος > Άχιλ(λ)εύς) ή µέσω ενός τ. µε β' συνθ. λαΕός)πβ. Άγησί-λαος, Άρχέ-
λαοςκ.τ.ό.)· ήτοι: άχος> *Άχί-λαΡος> (υποκ. σε -εύς) Άχι-λ(λ)εύς, οπότε πιθ. 
αρχική σηµ. τού Άχιλλευς «αυτός που προξενεί θλίψη/πόνο στους 
ανθρώπους». Έχει ακόµη προταθεί η σύνδεση µε υποτιθέµενο τ. *άχα 
«ύδατα» (βλ. λ. Αχαΐα), εφόσον ο Αχιλλέας ήταν γυιος τής Θέτιδος, κόρης τού 
Νηρέα]. 

αχίλλειος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε τον µυθικό ήρωα Αχιλλέα· ΦΡ. 
αχίλλειοι; πτέρνα το τρωτό, αδύνατο σηµείο (κάποιου), σηµείο στο οποίο 
είναι κανείς ευπρόσβλητος, ευάλωτος: ~ τής εταιρείας είναι το σωστό σέρβις 
πριν και µετά την πώληση των προϊόντων.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -IOÇ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Άχιλ(λ(εύς. Σύµφωνα µε τη µυθολογία, η Θέτις, µητέρα τού 
Αχιλλέα, όταν γεννήθηκε ο γυιος της, προκειµένου να τον προστατεύσει από 
κάθε πλήγµα, τον βύθισε στα νερά τής Στύγας ολόκληρο εκτός από τη φτέρνα, 
από όπου τον κρατούσε. Αυτή η «αχίλλειος πτέρνα» αποδείχθηκε το αδύνατο 
του σηµείο, όταν δέχτηκε εκεί το θανατηφόρο τραύµα προς το τέλος τού 
Τρωικού πολέµου], 

αχινός (ο) θαλάσσιος οργανισµός, τού οποίου το σώµα είναι σφαιρικό και 
περιβάλλεται από πλήθος µαύρων αγκαθιών. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. έχϊνος 
(βλ.λ.)]. 

αχιόνιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός στον οποίο δεν έχει πέσει χιόνι: ~ 
βουνοκορφές 2. (λογοτ.-µτφ.) αυτός που δεν έχει ασπρίσει, δεν έχει άσπρες 
τρίχες: ~ µαλλιά | κεφάλι. αχλάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το µεγάλο αχλάδι· κυρ. 
στη ΦΡ. πίσω έχει η αχλάδα την ουρά για την αποτροπή συναγωγής εύκολων ή 
πρόωρων συµπερασµάτων ως προειδοποίηση ότι στο τέλος θα φανούν τα 
άσχηµα αποτελέσµατα: άσ' τον τώρα να χαίρεται-. [ΕΤΥΜ < µτγν. άχλάς, -άδος 
< αρχ. άχράς «αγριαχλαδιά», βλ. κ. αχλάδι]. # αχλάδι (το) {αχλαδ-ιού | -ιών} ο 
καρπός τής αχλαδιάς· µικρός, µε πρασινωπή φλούδα και µαλακή γλυκιά σάρκα, 
µε χαρακτηριστικό σχήµα (φαρδιά βάση και στενό λαιµό στο ύψος τού 
κοτσανιού). [ΕΤΥΜ < µεσν. αχλάδιον < *άχράδιον, υποκ. τού αρχ. άχράς, -άδος 
«αγριαχλαδιά», πιθ. δάνειο ανατολ. προελεύσεως]. αχλάδια (η) οπωροφόρο 
δέντρο που καλλιεργείται σε χώρες µε εύκρατο κλίµα, καρπός τής οποίας είναι 
το αχλάδι (βλ.λ.)· ΦΡ. (αργκό) την κούνησα την αχλαδιά βλ. λ. κουνώ. 
αχλαδόσχηµος, -η, -ο αυτός που έχει το χαρακτηριστικό σχήµα τού 
αχλαδιού: - λύρα. αχλύς (η) {αχλ-ύος, -ύ | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η ελαφρά 
οµίχλη: µια λεπτή ~ σκέπαζε την περιοχή || (µτφ.) το θέµα έχει περιβληθεί σε µια 
~ µυστηρίου ΣΥΝ. καταχνιά, πούσι 2. (µτφ.) η κατήφεια τού προσώπου: σκίαζε 
~ την όψη του ΣΥΝ. σκυθρωπότητα, συνοφρύωση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άχλύς, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρχ. πρωσ. agio «βροχή». Στον Όµηρο η λ. 
χρησιµοποιείται για να δηλώσει την καταχνιά, 

τη θολούρα που εµποδίζει την όραση, ειδικότ. την οµίχλη που σκεπάζει τα 
µάτια ενός ετοιµοθάνατου πολεµιστή. Εξειδικευµένη σηµ. προσέλαβε η λ. 
στον Ιπποκράτη («ασθένεια των µατιών»), τον Κριτία («θολούρα λόγω 
µέθης»), τον Αρχίλοχο («ερωτική συγκίνηση που προκαλεί σύγχυση») και τον 
Οππιανό («το µελάνι τής σουπιάς»)]. 

άχλωρος, -η, -ο [µεσν] 1. αυτός που δεν είναι χλωρός ΣΥΝ. ξερός ΑΝΤ. χλωρός 
2. (για φυτά) αυτός που δεν έχει αρκετή χλωροφύλλη · 3. αυτός που δεν είναι 
νωπός: ~ τυρί ΑΝΤ. χλωρός. 

άχνα (η) {χωρ. πληθ.] 1. ο ατµός που αναδίδει το νερό, όταν βράζει: γέµισε ~ η 
κουζίνα ΣΥΝ. υδρατµός 2. (ειδικότ.) ο αέρας που εξέρχεται κατά την εκπνοή 
σε περιβάλλον µε χαµηλή θερµοκρασία (δίνοντας την εντύπωση ατµού, 
ειδικότ. τις ψυχρές χειµερινές ηµέρες) ΣΥΝ. αναπνοή, χνότο ΦΡ. µη βγάζεις 
άχνα | µην ακούσω άχνα µη µιλήσεις, µη σου ξεφύγει ούτε φθόγγος ΣΥΝ. µη 
βγάλεις κιχ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αχνίζω (υποχωρητ.)]. 

αχνάδα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η θαµπότητα, το να φαίνεται κάτι θολά, 
αµυδρά. 

αχνά pi (το) → χνάρι 
άχνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. ο ατµός, η άχνα 2. (γενικότ.) κάθε λεπτή από τη φύση 

της ουσία ή λεπτοκοµµένη µορφή ύλης, ελαφριά και σε µορφή σκόνης που 
αιωρείται ή µεταφέρεται από τον αέρα: ~ µαρµάρου (λεπτή σκόνη που 
αποµένει από την λειοτρίβηση των άχρηστων κοµµατιών των µαρµάρων τού 
λατοµείου)· ΦΡ. (α) ζάχαρη άχνη κοπανισµένη ζάχαρη (σκόνη), που 
χρησιµοποιείται στη ζαχαροπλαστική (β) άχνη αλεύρου πολύ ψιλοκοµµένο 
αλεύρι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «η φλούδα τού σιταριού, η αιχµηρή του απόληξη», 
< *ak-sna < I.E. *ak- «οξύς, αιχµηρός», πβ. λατ. ac-us «η φλούδα τού 
σιταριού», γερµ. Ähre «στάχυ» κ.ά. Οµόρρ. άχ-υρο(ν), ακµή, άκ-τή, κ.ά. Στην 
Αρχαία η λ. προσέλαβε κατά καιρούς εξειδικευµένες σηµ., όπως «λεπτότατο 
ύφασµα, χνούδι», ενώ στην ποιητική γλώσσα χρησιµοποιήθηκε και µε τη σηµ. 
«αφρός». Βλ. κ. λ. άχυρο]. 

αχνίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {άχνισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) βγάζω ατµούς: 
το φαγητό αχνίζει ♦ 2. (µετβ.) ψήνω (κάτι) στον ατµό ή το κάνω να βγάζει 
ατµούς. — άχνισµα (το). 

αχνιστός, -ή, -ό αυτός που είναι πολύ ζεστός και βγάζει ατµούς: ~ σούπα. 
αχνό- κ. αχνό- α' συνθετικό λέξεων (ονοµάτων και ρηµάτων) που δηλώνουν 

έννοιες κυρ. χρωµάτων ή φωτισµού, στις οποίες προσδίδεται η σηµασία τής 
ωχρότητας, τού µετριασµού ή τής λεπτότητας ή τής θαµπάδας: αχνο-τρέµω, 
αχνο-λάµπω, αχνο-φέγγω. 

αχνογελώ ρ. αµετβ. {αχνογέλασα} (λαϊκ.-λογοτ.) χαµογελώ ελαφρά. 
αχνοκέρι (το) {αχνοκερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το κερί που φέγγει αµυδρά, κεράκι: 

ένα ~ µόλις που φώτιζε το δωµάτιο. 
αχνός (ο) 1. ο ατµός που σχηµατίζεται κατά το βράσιµο νερού 2. η άχνα (σηµ. 

2). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *άφνός (µε τροπή -φ- < -χ-, πβ. ρίχνω < ρίφνω) < *άθνός < 
αοχ. ατµός]. 

αχνός, -ή, -ό 1. αυτός που διακρίνεται αµυδρά, που δεν φαίνονται µε ακρίβεια 
λεπτοµέρειες τού σχήµατος του: µόλις διακρίνονταν στο βάθος τα ~ φώτα 
ΣΥΝ. αµυδρός 2. αυτός τού οποίου το πρόσωπο είναι χλοµό ΣΥΝ. ωχρός · 3. 
(λογοτ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από απα-λότητα και τρυφερότητα: ~ χέρια. 

αχνοτρέµω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. δονούµαι ελαφρά: ~ από το 
κρύο ΣΥΝ. σιγοτρέµω, τρεµουλιάζω 2. (για πράγµατα) τρέµω ελαφρώς: οι 
φλόγες των κεριών αχνοτρέµουν στο κηροπήγιο ΣΥΝ. τρεµουλιάζω. 

αχνοφεγγω ρ. αµετβ. {αχνόφεξα} φέγγω αµυδρά, µόλις που φέγγω: τα 
φωτισµένα σπιτάκια αχνόφεγγαν στο βάθος τού ορίζοντα ΣΥΝ. θα-µποφέγγω, 
(λόγ.) υποφώσκω. — αχνοφεννιά (η). 

αχνόφωτος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που δεν είναι έντονα φωτισµένος. 
αχολογώ ρ. αµετβ. {αχολογ-είς κ. -άς... | αχολόγησα} (λογοτ.) 1. βγάζω αχό, 

ήχο που έχει διάρκεια: το κύµα αχολογούσε 2. κάνω αντήχηση, αντιλαλώ ΣΥΝ. 
αντηχώ. — αχολό(γ)ηµα κ. αχολόι (το). [ΕΤΥΜ. < αχός (< ήχος) + -λογώ]. 

άχορδος, -η, -ο [αρχ.] (µουσικό όργανο) που δεν έχει χορδές ΑΝΤ. έγχορδος. 
αχόρταγος, -η, -ο [µεσν] 1. αυτός που δεν χορταίνει από το φαγητό ΣΥΝ. 

αδηφάγος, λαίµαργος ΑΝΤ. ολιγαρκής 2. (µτφ.) αυτός που δεν αρκείται στα 
απαραίτητα αγαθά, αλλά επιδιώκει να αποκτά ολοένα και περισσότερα: ~ για 
υλικές απολαύσεις ΣΥΝ. άπληστος, ακόρεστος, ανικανοποίητος. Επίσης 
ανεχόρταγος — αχόρταγα επίρρ., αχορτα-σιά κ. αχορταγιά (η). 

αχός (ο) (λαϊκ.-λογοτ.) 1. ο ήχος: «~ βαρύς ακούεται, πολλά ντουφέκια πέφτουν» 
(δηµοτ. τραγ.) 2. (γενικότ.) ο θόρυβος ΣΥΝ. βοή, αντάρα. [ΕΤΥΜ < µεσν άχώ 
(υποχωρητ.) < αρχ. ηχώ]. 

άχου επιφών (καθηµ.) χρησιµοποιείται για να δηλώσει: 1. ικανοποίηση από 
ευχάριστο άκουσµα, ευγενική χειρονοµία κ.λπ.: ~, τι ωραίο δώρο! || ~, δεν 
ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω! 2. την ευχάριστη εντύπωση που προκαλεί κάτι: 
~, τι όµορφο µωρό! 3, τρυφερότητα, στοργή (+ αδύνατο τ. προσ. αντων): ~ το 
µωρούλι µου, κοίτα το πώς κοιµάται! 4. απογοήτευση (συνήθ. για κάτι που 
ξέχασε κάποιος να κάνει): ~, το ξέχασα εντελώς ότι είχαµε ραντεβού! Με 
συγχωρείς! 5. στενοχώρια, ψυχικό βάρος: ~ τι έπαθα η καηµένη! [ΕΤΥΜ. 
Ηχοµιµητ. λ.]. 

 

α- | αν- στερητικό 
α-χλεύαστος, -η, -ο 
ά-χνουδος,-η,-ο α-
χνούδωτος, -η, -ο 

α-χορευτος, -η, -ο α-
χορήγητος, -η, -ο 
α-χορογράφητος, -η, -ο 

α-χόρταστος, -η, -ο α-
χρησιµοποίητος, -η, -ο 
α-χρησµοδότητος, -η, -ο 

α-χρησµολόγητος. -η, -ο 
α-χρονογράφητος. -η, -ο 
α-χρονοµέτρητος. -η, -ο 

α-χτενιστος, -η, -ο 



αχούρι 334 άχυρο 
 

αχούρι (το) {αχουρ-ιού | -ιών} 1. ο τόπος στον οποίο διαµένουν ζώα 
ΣΥΝ. στάβλος 2. (µτφ.) ο χώρος που είναι ακατάστατος, που δεν αρ-
µόζει σε άνθρωπο αλλά σε ζώα ΣΥΝ. στάβλος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
άχούριον< τουρκ. ahir < περσ. äxür «στάβλος αλόγων, ιπποφορβείο»]. 

άχραντος, -η (λογιότ. -ος), -ο (λόγ.) 1. αυτός που δεν έχει υποστεί 
ηθική µόλυνση ΣΥΝ. αδιάφθορος, αµίαντος, άσπιλος, αµαγάριστος, 
αµόλυντος 2. ΕΚΚΛΗΣ. άχραντα µυστήρια η Θεία Κοινωνία: την περα-
σµένη Κυριακή κοινώνησε των αχράντων µυστηρίων. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ά- στερητ. + χραίνω «αγγίζω - µολύνω», ίσως συνδ. µε το ρ. χραΰω 
«έρχοµαι σε επαφή, αγγίζω» µέσω τού αορ. ί-χραF-ον< I.E. *ghreu- 
«αγγίζω», πβ. λατ. in-gruo «επιτίθεµαι». Οι φράσεις άχραντος 
Θεοτόκος και άχραντα µυστήρια είναι µεσν.]. 

αχρείαστος, -η, -ο [µεσν.] 1. κυρ. για τη δήλωση απευχής | αποτροπής 
στη ΦΡ. αχρείαστος να 'ναι: γνωρίσαµε έναν γιατρό καρκινολόγο -
αχρείαστος να 'ναι- που θεωρείται από τους καλύτερους στην Ελλάδα 
|| µ'αυτό το όπλο -αχρείαστο να 'ναι-µπορείς να σκοτώσεις και 
ελέφαντα! 2. αυτός που δεν είναι απαραίτητος και αναγκαίος: πολλά 
από αυτά που αγόρασες, µας είναι ~ ΣΥΝ. περιττός. 

αχρειολονώ ρ. αµετβ. [1837] {αχρειολογείς... | αχρειολόγησα} χρησι-
µοποιώ χυδαία γλώσσα: µια παρέα νέων αχρειολογούσε και ασχη-
µονούσε ΣΥΝ. βωµολοχώ, χυδαιολογώ, βρίζω. — αχρειολογία (η) 
[1761], αχρειολόγος (ο/η) [1889]. 

αχρείος, -α, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη κακία: ήταν - 
άνθρωπος, γεµάτος µίσος και φθόνο ΣΥΝ. ελεεινός, φαύλος, άθλιος 
ΑΝΤ. καλός, ευγενής, αγαθός 2. αυτός που δεν ενεργεί σύµφωνα µε 
την ηθική ΣΥΝ. ανήθικος, κακοήθης, αισχρός· (συνήθ. ως ουσ.): δεν 
φτάνει που µου 'φάγε τα λεφτά, ήθελε να βγει κι από πάνω ο ~! ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφθείρω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. αχρείος, αρχική σηµ. «άχρηστος», < ά- στερητ. + 
χρεία]. 

αχρειόστοµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που χρησιµοποιεί χυδαίο λεξιλόγιο 
ΣΥΝ. αισχρόλογος, αθυρόστοµος, βωµολόχος, βρωµόστοµος. 

αχρειότητα (η) [µτγν.] {αχρειοτήτων} λόγος ή συµπεριφορά που χα-
ρακτηρίζεται από µεγάλη κακία ή ανηθικότητα: ξεστόµισε αχρειό-
τητες || δεν περίµενε κανείς εκ µέρους του τέτοια συµπεριφορά, τόση ~ 
ΣΥΝ. ελεεινότητα, αισχρότητα ΑΝΤ. ηθικότητα. 

άχρεος, -η, -ο αυτός που δεν έχει χρέος, που δεν οφείλει χρήµατα. 
αχρέωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν επιβαρύνεται µε χρέη 2. αυτός που 

δεν έχει επιβαρυνθεί µε υποθήκη: ~ κτήµα ΣΥΝ. ανυποθήκευτος ΑΝΤ. 
ενυπόθηκος 3. αυτός που δεν έχει εγγραφεί σε χρεωστικό έγγραφο: ~ 
ποσό | τόκος. — αχρέωτα επίρρ. 

αχρηµάτιστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν χρηµατίστηκε ή δεν χρη-
µατίζεται (βλ.λ.): ~ υπάλληλος ΣΥΝ. αδωροδόκητος. 

οχρηοία (η) {χωρ. πληθ.)η µη χρησιµοποίηση: «ο κώδικας δεοντολο-
γίας θεσπίστηκε προσφάτως, αλλά παραµένει, εν πολλοίς, σε ~» 
(εφηµ.) ΣΥΝ. αχρηστία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- 
στερητ. + χρήσις]. 

αχρηστεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {αχρήστεψα κ. αχρήστευ-σα, -θηκα (κα-
θηµ. -τηκα), -µένος) 1. καθιστώ (κάτι) άχρηστο, µη χρησιµοποιήσιµο: 
~ µια συσκευή | ένα έπιπλο | οπλικά συστήµατα 2. (µτφ.) καθιστώ 
(κάποιον) ανίκανο ως προς βασική του λειτουργία, προκαλώντας του 
αθεράπευτη (κυρ. σωµατική ή ψυχική) βλάβη: τον χτύπησαν τόσο βά-
ναυσα, που τον αχρήστευσαν για την υπόλοιπη ζωή του: δεν µπορεί 
πια ούτε να περπατήσει ούτε να αυτοεξυπηρετηθεί 3. (µτφ.) καταδι-
κάζω (κάποιον) σε απραξία, δεν τον χρησιµοποιώ, τον φθείρω κρατώ-
ντας τον σε αδράνεια: αχρήστευσε ένα µεγάλο ταλέντο, γιατί δεν του 
έδωσε ούτε µία ευκαιρία. — αχρήστευση (η). 

αχρηστία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} · 1. η µη χρησιµότητα, το να είναι 
κάτι άχρηστο · 2. η µη χρησιµοποίηση (κάποιου), αχρησία: είµαι | 
βρίσκοµαι | περιέρχοµαι σε ~ || προµηθευτήκαµε ακριβούς υπολογι-
στές, αλλά τους καταδικάσαµε σε ~, αφήνοντας τους στις αποθήκες || 
µετά από χρόνια εντατικής χρήσεως, τώρα έχει περιπέσει σε ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

αχρηστία ή αχρηστεία; Το σωστό είναι αχρηστία από το άχρηστος 
(πβ. άσωτος - ασωτία, πρόεδρος - προεδρία, άµνηστος - αµνηστία 
κ.τ.ό.). Το αχρηστεύω είναι νεότερο (όπως αντιστοίχως και τα 
ασωτεύω, προεδρεύω, αµνηστεύω κ.λπ.) και δεν επηρεάζει την ορ-
θογραφία τής λ., ώστε να γραφεί αχρηστεία. 

→ αµνηστία, ανανδρία 

άχρηστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν είναι χρήσιµος: αποθήκευε πολλά - 
αντικείµενα 2. (σπάν.) αυτός που δεν χρησιµοποιείται 3. (µειωτ.) 
αυτός που δεν είναι ικανός να εκτελέσει σωστά ένα έργο: ~ άνθρω-
πος, µια δουλειά δεν µπορεί να κάνει σωστά ΣΥΝ. ανίκανος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «ασήµαντος, ανώφελος», < ά- στερητ. + χρηστός 
(βλ.λ.) < χρώµαι. Η λ. κατά τον Μεσαίωνα προσέλαβε ηθική σηµ. (ο 
µη χρηστός), όπως και το αχρείος. Όταν η λ. αχρείος περιορίστηκε στη 
σηµ. «ευτελής, φαύλος», η λ. άχρηστος την αντικατέστηκε στις 
κυριολεκτικές της χρήσεις]. 

άχρι πρόθ. (αρχαιοπρ.) µέχρι· κυρ. στη ΦΡ. άχρι τούδε µέχρι τώρα, µέ-
χρι στιγµής: ∆εν εστάλη απάντηση στο έγγραφο µας ~. Ελπίζουµε, 
πάντως, να λάβουµε απάντηση εντός των ηµερών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άχρι)ς) < *m-ghri, µηδενισµ. βαθµ. τού µέχρι (βλ.λ.). Το άχρι 
λειτούργησε αρχικά" ως επίρρηµα και κατόπιν ως πρόθεση συ-
ντασσόµενη µε γενική (άχρις ου, άχρι τούδε)- υστερογενής είναι η 
χρήση του ως συνδέσµου (εν αντιθέσει µε το έως)]. 

Αχρίδα (η) λίµνη στα σύνορα τής Αλβανίας και τού κράτους των 
Σκοπίων αλλιώς Οχρίδα. 

[ΕΤΥΜ < µεσν. Άχρίς, -ίδος (9ος αι.), αγν. ετύµου. Στην πρώιµη µεσν. 
περίοδο ονοµαζόταν Λυχνίς]. αχρόνιαστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν 
συµπλήρωσε χρόνο από τότε που γεννήθηκε: το βρέφος ήταν ~ · 2. 
αυτός τού οποίου ο θάνατος δεν έκλεισε χρόνο από τότε που επήλθε: ο 
παππούς είναι ακόµη ~. Επίσης αχρόνιστος [µεσν.]. αχρονολόγητος, -
η, -ο [1836] 1. αυτός που δεν έχει χρονολογία: ~ γράµµα | έγγραφο | 
έκδοση ΑΝΤ. χρονολογηµένος 2. αυτός που δεν είναι δυνατόν να 
οριοθετηθεί χρονικώς: ~ ανακαλύψεις | ευρήµατα (αµφορείς, 
κοσµήµατα, τοιχογραφίες, εικόνες κ.λπ.) ΑΝΤ. χρονολογηµένος. 
άχρονος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν υπόκειται σε χρονικούς περιο-
ρισµούς, αλλά εκτείνεται στην αιωνιότητα: ο - Θεός. Επίσης αχρο-
νικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαχρονικός. άχρους, -ους, -ουν {άχρ-ου | -
οες (ουδ. -οα), -όων} (λόγ.) αυτός που δεν έχει χρώµα ΣΥΝ. άχρωµος 
ΑΝΤ. έγχρωµος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + -χροος < *-χροΡος < χρως 
(βλ.λ.) «δέρµα -χρώµα»]. αχρωµάτιστος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν 
έχει χρωµατιστεί ΑΝΤ. χρωµατιστός, χρωµατισµένος 2. (µτφ.) αυτός 
που δεν αποκαλύπτει ή δεν διαδηλώνει τις ιδεολογικές και πολιτικές 
του θέσεις: πολιτικά ~ ΣΥΝ. ακοµµάτιστος, ουδέτερος. αχρωµατοψία 
(η) [1883] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αδυναµία διάκρισης ενός ή 
περισσοτέρων από τα τρία βασικά χρώµατα (πράσινο, κόκκινο, µπλε) 
ΣΥΝ. δαλτονισµός. Επίσης αχρωµατωπία. [ΕΤΥΜ < αχρώµατος + -
οψία < όψη, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. achromatopsie]. αχρωµία 
(η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η έλλειψη χρωστικής στο δέρµα, είτε εκ γενετής 
(αλφισµός) είτε επίκτητη (λευκοδερµία). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. achromie]. άχρωµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει 
χρώµα: το νερό είναι ~, άοσµο και άγευστο ΣΥΝ. (λόγ.) άχρους ΑΝΤ. 
έγχρωµος 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει δικό του «χρώµα», που δεν 
διακρίνεται ανάµεσα στους άλλους, που δεν έχει τίποτε το ξεχωριστό, 
το ενδιαφέρον: είχε µια ~ παρουσία στην εκδήλωση ΣΥΝ. κοινός, 
ουδέτερος ΑΝΤ. ξεχωριστός. αχταρµάς (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (παλαιότ.) η 
µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών από πλοίο σε πλοίο ή από πλοίο 
προς την προκυµαία µε βάρκες ΣΥΝ. διαµετακόµιση, µετεπιβίβαση, 
µεταφόρτωση 2. (µτφ.) το ανακάτωµα διαφορετικών µεταξύ τους 
αντικειµένων ή προσώπων: ο κόσµος στο µαγαζί ήταν ένας - από όλες 
τις φυλές τής Γης || ένας µουσικός ~ από ήχους και ρυθµούς κάθε 
προέλευσης ΣΥΝ. συνονθύλευµα, ανακατωσούρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εκφραστικός. [ΕΤΥΜ < τουρκ. aktarma «αλλαγή κατευθύνσεως, 
µεταβίβαση»]. άχτι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} ο διακαής πόθος, η έντονη 
επιθυµία: είχε µεγάλο ~ να γίνει δάσκαλος ΣΥΝ. καηµός, µεράκι· ΦΡ. (α) 
βγάζω το άχτι µου εκτονώνοµαι, ικανοποιώ µια έντονη και βαθιά 
επιθυµία µου: πήγε στα µπουζούκια και έβγαλε το άχτι του (β) έχω 
(κάποιον) άχτι έχω µεγάλη επιθυµία να εκδικηθώ (κάποιον): τον είχε ~ 
από τότε που την είχε προσβάλει δηµόσια. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. ahit «υποχρέωση, υπόσχεση», πβ. φρ. έχω άχτι (τουρκ. 
ahdim var)]. αχτίδα (η) → ακτίνα αχτιδωτος, -ή, -ό → ακτινωτός 
αχτίνα (η) → ακτίνα άχτιστος, -η, -ο → άκτιστος 
αχτύπητος, -η, -ο κ. (λόγ.) ακτύπητος [µεσν.] 1. αυτός που δεν χτυ-
πήθηκε ή δεν είναι δυνατόν να δεχτεί χτύπηµα και γενικότ. αυτός που 
δεν είναι δυνατόν να τραυµατιστεί ΑΝΤ. χτυπηµένος 2. (συνήθ. µτφ.) 
αυτός που κανείς δεν µπορεί να τον συναγωνιστεί, ο µοναδικός και 
ασυναγώνιστος ΣΥΝ. άπιαστος, ακαταµάχητος, αξεπέραστος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. απίθανος. άχυµος, -η, -ο [αρχ.] (σπάν.) 1. αυτός που δεν 
έχει χυµό, ζουµί: ~ φρούτα ΑΝΤ. ζουµερός 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει 
γεύση ΣΥΝ. άγευ-στος, άνοστος ΑΝΤ. εύχυµος. αχυρανθρωπος (ο) 
[1895] {αχυρανθρώπ-ου | -ων, -ους) 1. ανθρώπινο οµοίωµα που έχει 
κατασκευαστεί από άχυρα ΣΥΝ. σκιάχτρο 2. (συνήθ. µτφ.) πρόσωπο 
που προβάλλεται ως πρωταγωνιστής ενεργειών, πρωτοβουλιών, 
επιχειρήσεων στον πολιτικό και οικονοµικό κυρ. χώρο, αλλά στην 
πραγµατικότητα ενεργεί εξ ονόµατος άλλων, διότι πίσω του 
κρύβονται οι πραγµατικοί πρωταγωνιστές των γεγονότων: ο δι-
κτάτορας ήταν ~ που εξυπηρετούσε συµφέροντα µεγάλων εταιρειών 
ΣΥΝ. µαριονέτα, πιόνι. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. homme de paille]. 
αχυραποθήκη (η) [1894] {αχυραποθηκών} αποθήκη για άχυρα. 
αχυρένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από άχυρο: ~ 
καλύβα | στρώµα 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει ξανθό χρώµα, όπως το 
άχυρο: ~ µαλλιά · 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ασηµα-
ντότητα και χαµηλή διανοητική στάθµη: µυαλό ~ ΣΥΝ. ασήµαντος. 
άχυρο κ. (λαϊκότ.) άχερο (το) το υπόλειµµα των σιτηρών κατά το 
αλώνισµα µε τον αποχωρισµό τού καρπού ΣΥΝ. σανός· ΦΡ. (γυρεύω | 
ψάχνω) ψύλλους | βελόνες στ' άχυρα για πολύ δυσεύρετα πράγµατα, 
για να δείξουµε πόσο µάταιη είναι η αναζήτηση τους: αναζητεί µιαν 
απόφαση δικαστηρίου για το θέµα, χωρίς να ξέρει ποιος, πού και πότε 
την εξέδωσε· πραγµατικά γυρεύει ψύλλους στ' άχυρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αχυρον < *άκ-υρ-ον (όπου η τροπή -κ- > -χ- κατ' ανα-λογίαν προς το 
συνώνυµο άχ-νη «η φλούδα τού σιταριού») < I.E. *ak-«οξύς, 
αιχµηρός», πβ. λατ. ac-us «η φλούδα τού σιταριού», γερµ. Ähre 
«στάχυ», αγγλ. ear «στάχυ» κ.ά. Οµόρρ. άχ-νη, άκ-µη, άκ-τή κ.ά. Στην 
Αρχ. η λ. προσέλαβε διάφορες σηµ. «φλοιός σιτηρών - σανός - πί-
τουρο» κ.ά.]. 



αχυρόδεµα 335 αψυχολόγητος 
 

αχυρόδεµα (το) {αχυροδέµ-ατος | -ατα, -άτων} το δέµα από άχυρα. 
αχυροκαλύβα (η) [1839] {αχυροκαλυβών} καλύβα από άχυρο. 
αχυροσκεπή (η) σκεπή από άχυρα. 
αχυροστρωµα (το) {αχυροστρώµ-ατος | -ατα, -άτων) το στρώµα από 

άχυρα. Επίσης (λόγ.) αχυροστρωµνή (η) [1867]. 
αχυρώνας (ο) [µτγν.] ο χώρος στον οποίο αποθηκεύονται άχυρα. Επί-

σης (λαϊκ.) αχερώνας (ο) κ. αχυρώνα (η). 
αχώ ρ. αµετβ. {αχείς...· µόνο στον ενεστ.} (λογοτ.-λαϊκ.) δηµιουργώ 

ηχώ, αντίλαλο: στον κάµπο αχούσαν τα κανόνια ΣΥΝ. αντιλαλώ, 
αντηχώ. [ΕΤΎΜ. < µεσν. άχώ < αρχ. ήχώ (-έω)]. 

αχώνευτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν χωνεύεται κατά την πέψη: 
τροφές ~ ΣΥΝ. δύσπεπτος ΑΝΤ. εύπεπτος 2. (µτφ.) αυτός που δεν κα-
τανοήθηκε ή δεν µπορεί να κατανοηθεί (να αφοµοιωθεί διανοητικά): 
~ νοήµατα | µαθήµατα ΣΥΝ. αναφοµοίωτος ΑΝΤ. χωνεµένος · 3. αυτός 
που δεν έχει συµπαθητικό χαρακτήρα, αντιπαθητικός ΣΥΝ. απωθητι-
κός, αποκρουστικός. 

αχώρητος, -η, -ο αυτός που δεν χωράει ή δεν µπορεί να χωρέσει κά-
που. Επίσης αχώρετος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + χωρώ]. 

αχώριστος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει χωριστεί, δεν χωρίζε-
ται, δεν αποσπάται από ένα σύνολο ΣΥΝ. αδιαίρετος, αδιάσπαστος, 
αδιάρρηκτος 2. ΓΛΩΣΣ. αχώριστα µόρια λέξεις µε επιρρηµατική ση-
µασία, που απαντούν µόνο στη σύνθεση ως προθηµατικά στοιχεία, 
λ.χ. ξε-, αµφι- κ.τ.ό. 3. (συνήθ. στον πληθ.) για δύο ή περισσότερα πρό-
σωπα που έχουν στενή φιλική σχέση και εµφανίζονται συχνά µαζί: ~ 
φίλοι | συµµαθητές | συνάδελφοι | σύντροφοι. 

άχωστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει χωθεί στο έδαφος ή δεν έχει 
καλυφθεί από χώµα: πάσσαλοι ~ ΑΝΤ. χωµένος, χωστός 2. (κατ' επέ-
κτ.) αυτός που έχει µείνει άταφος ΣΥΝ. άθαφτος. [ΕΤΥΜ µτγν. < ά- 
στερητ. + χωστός (< χώννυµι), βλ. κ. χώνω]. 

άψα (η) {χωρ. πληθ.) 1. το άναµµα και η προερχόµενη από αυτό θερ-
µότητα · 2. η αψάδα (βλ.λ.). Επίσης άψη (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άψις < άπτω «ανάβω» (πβ. κ. άν-άπτω)]. 

αψάδα (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) 1. η έξαψη, η οξύτητα, η κατάσταση 
τού ευέξαπτου: φοβόταν την ~ του ΣΥΝ. άψα, αψιθυµία, αραθυµιά · 
2. η καυστική, τσουχτερή γεύση: η ~ τής τσικουδιάς | τού ξιδιού | τού 
κρεµµυδιού ΣΥΝ. άψα, καυστικότητα. [ΕΤΥΜ. < αψύς (βλ.λ.)]. 

άψαλτος, -η, -ο [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ . 1. αυτός που δεν τον έχουν ψάλει: ~ 
ύµνος | τροπάριο | ακολουθία ΣΥΝ. ανύµνητος · 2. (για νεκρούς) αυτός 
για τον οποίο δεν εψάλη η νεκρώσιµη ακολουθία: θάφτηκε ~ ΣΥΝ. 
αδιάβαστος. 

άψαχτος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που δεν τον έχουν ψάξει · 2. αυτός 
που δεν έχει αυτογνωσία, άτοµο χωρίς ανησυχίες και σχέδια για το 
µέλλον ΑΝΤ. ψαγµένος. 

αψεγάδιαστος, -η, -ο αυτός που δεν έχει κανένα ελάττωµα (ψεγάδι): 
ήταν ένα κείµενο ~ || η όλη του συµπεριφορά και δράση ήταν- ΣΥΝ. ά-
ψογος, τέλειος, ανεπίληπτος. 

αψεντι (το) {αψεντ-ιού | -ιών} οινοπνευµατώδες ποτό, το οποίο παρα-
σκευάζεται µε απόσταξη από τα φύλλα τής αψίνθου (βλ.λ.) και άλ-
λων αρωµατικών συστατικών ΣΥΝ. αψίνθιο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. absinthe < λατ. absinthium < αρχ. άψίνθιον, 
υποκ. τού ουσ. αψινθος (βλ.λ.)]. 

άψε-σβήσε επίρρ. ταχύτατα, αµέσως, πάρα πολύ γρήγορα- στη ΦΡ. 
στο άψε-σβήσε: έλυσε τις ασκήσεις ~ ΣΥΝ. πει και φει, ώσπου να 
πεις κύµινο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άψε, προστ. τού αφτω (< αρχ. άπτω «αγγίζω - ανάβω», 
βλ.λ.) + σβήσε]. 

αψευδής, -ής, -ές [αρχ.] {αψευδ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | αψευδέστ-ερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που δεν εµπεριέχει ψεύδος, που δεν µπορεί να δια-
ψευσθεί: τα έργα του είναι οι ~ µάρτυρες τού ταλέντου του ΣΥΝ. αλη-
θινός, πραγµατικός, αναµφισβήτητος. — αψευδώς επίρρ. [αρχ.]. 

άψη (η) → άψα 
αψηλός, -ή, -ό (λαϊκότ.) ψηλός: ~ άντρας. — αψηλά επίρρ. 

[ΕΤΥΜ < α- προθεµ. + ψηλός]. 
αψηλού επίρρ. (λαϊκ.-λογότ.) ψηλά· στη ΦΡ. τ' αψήλου; «να 'µουν 

πουλί να πέταγα, να πήγαινα ~». [ΕΤΥΜ < (α)ψηλός + επιρρ. κατάλ. -
ου, πβ. κ. λαϊκ. απάν-ού]. 

άψητος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει ψηθεί καλά: ~ κρέας ΣΥΝ. 
ωµός ΑΝΤ ψηµένος 2. αυτός που δεν έχει υποστεί ζύµωση: ~ µπίρα 3. 
(µτφ.) αυτός που δεν έχει σκληραγωγηθεί και αποκτήσει πείρα από 
τη ζωή: ήταν ακόµη ~ στη δουλειά ΣΥΝ. άπειρος, αµάθητος ΑΝΤ. ψη-
µένος. — άψητα επίρρ. 

αψήφιστα επίρρ. [µεσν.] χωρίς να δοθεί η πρέπουσα σηµασία, µε επι-
πολαιότητα· κυρ. στη ΦΡ. το παίρνω αψήφιστα δεν δίνω την απαραί-
τητη προσοχή. 

αψήφιστος, -η, -ο 1. (κυρ. για πράξεις) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
απερισκεψία και επιπολαιότητα: ~ ενέργεια | κίνηση ΣΥΝ. ασυλ-
λόγιστος, απερίσκεπτος, αστόχαστος 2. (σπάν.) αυτός που δεν λογα-
ριάζει, δεν ψηφά τον κίνδυνο ΣΥΝ. άφοβος, θαρραλέος · 3. αυτός που 
δεν έχει ψηφιστεί: το νοµοσχέδιο είναι ακόµη ~. — αψηφισιά (η). 
[ΕΤΥΜ. Η λ. στη σηµ. 3 είναι αρχ. < α- στερητ. + ψηφίζω. Η λ. στις 
σηµ. 1-2 προέρχεται από < α- στερητ. + ψηφώ ή απευθείας από το ρ. 
αψηφώ, αντί *αψήφητος, κατά τα πολλά επίθ. σε -ιστός από ρ. σε -ίζω 
(αµύριστος - µυρίζω) και κατά το κανονικό αψήφιστος τής σηµ. 3]. 

αψηφώ ρ. µετβ. {αψηφάς... | αψήφησα} 1. δεν λογαριάζω, δεν υπολο-
γίζω κάτι, το αντιµετωπίζω άφοβα, θαρραλέα: ~ τα σχόλια τού κό-
σµου | τον κίνδυνο | τις δυσκολίες | τις απαγορεύσεις ΣΥΝ. παραβλέπω, 
αδιαφορώ 2. δείχνω περιφρόνηση: αψήφησε τους ανθρώπους που 
ήλθαν να τον υποδεχτούν ΣΥΝ. υποτιµώ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. αψηφώ < µτγν. άψηφος «ανάξιος λόγου, περιφρονηµέ-
νος», αρχική σηµ. «αυτός που δεν έχει ψήφο», < ά- στερητ. + ψήφος]. 

αψίδα (η) 1. (αρχ.) µνηµείο τής ρωµαϊκής αρχιτεκτονικής προς τιµήν 
προσώπου ή σε ανάµνηση σηµαντικού γεγονότος (λ.χ. στρατιωτικής 
νίκης), σχήµατος τοξοειδούς πύλης (µε ένα, δύο ή τρία ανοίγµατα), το 
οποίο έφερε πάνω του αγάλµατα και διακοσµητικά ανάγλυφα και λει-
τουργούσε αρχικά ως δίοδος των νικητών: ~ θριάµβου || ο στρατός πέ-
ρασε κάτω από τις ~ τού θριάµβου 2. κάθε τοξοειδής κατασκευή από 
πέτρες ή τούβλα ΣΥΝ. καµάρα, τόξο, ψαλίδωµα · 3. (στον ορθόδοξο 
ναό) η κόγχη τού Αγίου Βήµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άψίς, -ϊδος < θ. άψ- (πβ. αόρ. ήψα), ρ. άπτω. Στην Αρχαία η λ. 
προσέλαβε εξειδικευµένες σηµ., όπως «δίχτυ» (Οµηρος), «τροχός» 
(Ηρόδοτος, Ευριπίδης), «κύκλος ηλίου, ίριδα» (Ευριπίδης). Η σηµερινή 
σηµ. οφείλεται πιθ. στο λατ. absis/apsis (< ελλην. άψίς), που 
χρησιµοποιήθηκε για να προσδιορίσει την καµάρα, το τοξοειδές κα-
τασκεύασµα]. 

αψίδωµα (το) {αψιδώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κλίση κτίσµατος σε 
σχήµα καµπύλης, αψίδας: το - τής πόρτας ΣΥΝ. καµπύλωµα, καµάρα 
2. η αψίδα (βλ.λ.). 

αψιδωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει σχήµα αψίδας ή που αποτε-
λείται από αψίδες. 

αψιθιά (η) → άψινθος 
αψίθυµος, -η, -ο αυτός που θυµώνει και εξάπτεται εύκολα ΣΥΝ. ευέ-

ξαπτος, θυµώδης. — αψιθυµία (η) [1888], ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κουτσός. 
[ΕΤΥΜ. < αψι- + θυµός, κατά το αρχ. άψίκορος]. 

αψίκορος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που χορταίνει γρήγορα, που φθάνει 
σύντοµα στον κορεσµό · 2. αυτός που συχνά ή γρήγορα µεταβάλλει 
διάθεση. — αψίκορα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κουτσός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άψίκορος < άψι- (< άπτω) + κόρος < κορέννυµι «χορταίνω» (βλ. λ. 
κορεσµός)]. 

αψιλία (η) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) (συνήθ. στον πληθ.) η έλλειψη χρηµά-
των, το να είναι κανείς αδέκαρος: έχει αψιλίες ΣΥΝ. αδεκαρία, απε-
νταρία. Επίσης αψιλιά. — άψιλος, -η, -ο. 

αψιµαχία (η) {αψιµαχιών} 1. ΣΤΡΑΤ. η ανταλλαγή πυρών χωρίς ου-
σιαστική εµπλοκή των δυνάµεων: µετά τις σύντοµες ~ ακολούθησε 
σφοδρή σύγκρουση 2. (µτφ.) φιλονικία λεκτική, διαπληκτισµός: αψι-
µαχίες και ανταλλαγή ύβρεων µεταξύ βουλευτών ΣΥΝ. λογοµαχία, 
διαξιφισµός. — αψψαχώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αψιµαχία < άψι- (< άπτω) + -µαχία < µάχη]. 

αψιµυθίωτος, -η, -ο [1875] (αρχαιοπρ.) αυτός που δεν έχει περιττά 
στολίδια: γυναίκα ~ || λόγος ~ ΣΥΝ. αστόλιστος ANT. ψιµυθιωµένος. 
[ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + ψιµυθιώ «στολίζω» (βλ.λ.)]. 

αψίνθιο (το) {αψινθί-ου | -ων} το αψέντι (βλ.λ.). 
άψινθος (η) {αψίνθ-ου | -ων, -ους) ποώδες αρωµατικό φυτό που χρη-

σιµοποιείται στη φαρµακευτική, τη λαϊκή θεραπευτική (εκτρωτικό, 
εµµηναγωγό κ.ά.) και την ποτοποιία (βλ. λ. αψέντι). Επίσης (λαϊκ.) 
αψιθιά. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αγν. ετύµου, προελλην. (µη I.E.) λ., όπως συµβαίνει µε 
όσες λ. χαρακτηρίζονται από το επίθηµα -νθ-, π.χ. Ζάκυνθος, λαβύ-
ρινθος, ασάµινθος κ.ά.]. 

αψίχολος, -η, -ο αψίθυµος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< αψι- (< αψύς) + -χόλος < χολή]. 

άψογος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει κανένα λάθος ή ελάττωµα: ~ γρα-
πτό | εµφάνιση | οµιλία | τεχνική ΣΥΝ. τέλειος, αψεγάδιαστος 2. αυτός 
που δεν µπορεί να τον ψέξει κανείς, να του αποδώσει ηθική κατηγο-
ρία: η συµπεριφορά του υπήρξε ~ ΣΥΝ. άµεµπτος, ανεπίληπτος, αψε-
γάδιαστος. — άψογα επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + ψόγος < 
ψέγω]. 

αψού (το) {άκλ.} ο ήχος τού φταρνίσµατος. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

άψυκτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει ή δεν είναι δυνατόν να πα-
γώσει ΣΥΝ. απάγωτος. 

αψύς, -ιά, -ύ {-ύ κ. -ιού | -είς κ. -ιοί, -ιών, -είς κ. -ιούς) 1. αυτός που εί-
ναι οξύς, τσουχτερός, πικάντικος στη γεύση: ~ ξίδι | τσίπουρο 2. αυ-
τός που οργίζεται πολύ εύκολα ΣΥΝ. οξύθυµος, ευέξαπτος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς, κουτσός. 
[ΕΤΎΜ, < µεσν. αψύς, που πλάστηκε µε απόσπαση και λεξικοποίηση 
τού ά συνθ. λ. όπως άψί-κορος, άψι-µαχία κ.ά. (όπου < άψι- < άπτω) 
κατά τα επίθ. σε -ύς, όπως δριµύς, ευθύς κ.ά.]. 

αψύς: επίθετα σε -ύς. Το αψύς ανήκει σε έναν µικρό αριθµό επι-
θέτων σε -ύς, που η κλίση τους στο αρσενικό είναι ακόµη ρευστή: 
ο αψύς, τού αψύ | αψιού, τον αψύ - οι αψείς | αψιοί, των αψιών, 
τους αψείς | αψιούς. Όµοια σχηµατίζονται τα επίθετα: βαθύς, ελα-
φρύς, µακρύς, τραχύς, πλατύς, φαρδύς. Τα επίθετα παχύς, βαρύς 
κ.ά. εµφανίζουν σε ορισµένες λογιότερες χρήσεις και τύπους γε-
νικής σε -έος | -έων. βαρέων όπλων, παχέος εντέρου, ακολουθώ-
ντας την κλίση λογιότερων επιθέτων σε -ύς τού τύπου ταχύς. 

→ -ύς 

αψυχολόγητος, -η, -ο [1893] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από απώ- 
 

α- | αν- στερητικό 
α-ψαλίδιστος, -η, -ο 
ά-ψαυστος, -η, -ο 

α-ψαχούλευτος, -η, -
α-ψείριαστος, -η, -ο 

α-ψείριστος, -η, -ο 
α-ψέκαστος, -η, -ο 

α-ψηλάφητος, -η, -ο 
α-ψηλάφιστος, -η, -ο 

α-ψυχαγώγητος, -η, -ο 
α-ψώνιστος, -η, -ο 



άψυχος 336 άωτος 
 

λεία τής ψυχραιµίας: ~ κίνηση | ενέργεια 2. αυτός που δεν µπορεί 
κανείς να τον ψυχολογήσει εύκολα, που έχει απρόβλεπτες αντιδρά-
σεις. — αψυχολόγητα επίρρ. 

άψυχος, -η, -ο [αρχ.] 1. (α) αυτός που δεν έχει ψυχή: τα πράγµατα θε-
ωρούνται - ΑΝΤ. έµψυχος (β) αυτός που δεν έχει µέσα του ζωή, νε-
κρός: τα σώµατα τους κείτονταν άψυχα στο έδαφος || ~ κουφάρι 2. 
αυτός που δεν έχει ζωηρότητα, δύναµη: ~ παρέλαση/ κίνηση || ~ 
σουτ || το παίξιµο τού ηθοποιού ήταν ~, άνευρο ΣΥΝ. άτονος, χαλαρός 
3. (µτφ.) αυτός που δεν έχει πυγµή και γενναιότητα ΣΥΝ. δειλός, 
άτολµος ΑΝΤ. ψυχωµένος. — άψυχα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νεκρός. 

Αώος (ο) ο µεγαλύτερος σε µήκος ποταµός τής Ηπείρου, που πηγάζει 
από τη Β. Πίνδο και εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος. [ΕΤΥΜ < αρχ· 
Ά(δος, αβεβ. ετύµου. o οµώνυµος κυπριακός ποταµός, καθώς και το 
κυπριακό όρος Άωον, δείχνουν ότι η λ. πιθ. αποτελεί εξελληνισµένη 
µορφή τής φοιν. λ. Άώ (πβ. εβρ. ädön «κύριος»), η οποία 
χρησιµοποιήθηκε ως επίκληση τού Αδώνιδος (βλ.λ.) και ως τίτλος 
Κυπρίων βασιλέων], 

άωρος, -η (λόγ. -ος), -ον 1. αυτός που γίνεται πριν από τον καθορι-
σµένο χρόνο: ~ σπορά ΣΥΝ. πρώιµος ΑΝΤ. έγκαιρος 2. (για καρπούς) 
αυτός που δεν έχει ωριµάσει ακόµα ΣΥΝ. άγουρος, αµέστωτος ΑΝΤ. 
ώριµος. — άωρα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγώρι. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + -ωρος < ώρα. Βλ. κ. άγουρος]. 

άωρος: οµόρριζα. Το άωρος εµφανίζει ενδιαφέρουσα σηµασιολο-
γική εξέλιξη, που έδωσε ήδη στους όψιµους µεσαιωνικούς χρόνους 
τη λ. αγώρι. Το αρχ. ά-ωρος (< α- στερητ. + ώρα) µε τη σηµ. τού 
«αν-ώριµος», αυτού που δεν είναι στην ώρα του, που δεν είναι ώρ-
ιµος (< ώρα + -ιµος), εξελίχθηκε στο µτγν. άγωρος (ανάπτυξη συ-
νοδίτη φθόγγου -γ- ανάµεσα στα φωνήεντα), που έδωσε το υποκο-
ριστικό αγώρ-ιον > αγώρι (όπως πρέπει να γράφεται ετυµολογικά 
η λ.). Αγώρι. δηλ. το ανώριµο σε ηλικία άτοµο, ο νεαρός που δεν 
έχει ακόµη ωριµάσει. Το άγωρος έδωσε φωνητικά (ω > ου [u]) τον 
τύπο άγουρος, που σήµαινε «νέος» και που αναφερόµενο στους 
καρπούς των δέντρων, είχε την αρχική σηµ. «άωρος, αγίνωτος». 
Τέλος, αυτός που είναι στην ώρα του, ο ωρα-ίος, είναι αυτός που 
θεωρήθηκε από τους Έλληνες ως εύ-µορφος (> όµορφος). 

άωτον (το) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. άκρον άωτον (το) βλ. λ. άκρον 
άωτον. άωτος, -ος, -ον 1. αυτός που δεν έχει αφτιά 2. (αγγείο) που 

δεν έχει 
λαβές. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + -ωτος < ους, ώτός]. 



 

Β, β: βήτα, το δεύτερο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Οι γνώσεις µας για το φωνολογικό σύστηµα τής Αρχαίας δείχνουν ότι αρχική 
(αρχαία) προφορά τού γράµµατος βήτα ήταν το σηµερινό µπ. Ήτοι, η φωνολογική αξία τού β δεν ήταν ενός διαρκούς ηχηρού τριβόµενου 
χειλικού συµφώνου, όπως το προφέρουµε σήµερα (βήµα = /vima/), αλλά ενός κλειστού ηχηρού χειλικού συµφώνου (αρχ. βήµα = /béèma/). 
Ωστόσο, η σηµερινή προφορά δεν είναι καθόλου νέα, αφού ήδη από τον 4ο-3ο αι. π.Χ. άρχισε να αλλάζει η προφορά τού αρχαίου β και να 
γίνεται αυτή που έχουµε µέχρι σήµερα. ∆ύο παρατηρήσεις: α) Στα αρχαία συλλαβογραφικά αλφάβητα (Γραµµική γραφή Β -που προηγήθηκε 
τού φθογγολογικού αλφαβήτου τής Ελληνικής- και κυπριακό συλλαβάριο) δεν γίνεται διάκριση στη γραφή µεταξύ π - β - φ (το ίδιο 
συλλαβόγραµµα δηλώνει και τα τρία είδη συµφώνων -ψιλό, µέσο και δασύ- σε συνδυασµό πάντα και µε ένα φωνήεν, π.χ. πε-βε-φε ή πο-βο-
φο) β) Λέξεις που προφέρονται στη Ν. Ελληνική µε -µπ- είτε είναι ξένης προελεύσεως (µπίρα, µπετόν, µπλούζα, κάµπος, καµπίνα κ.ά.) είτε 
προέρχονται από αρχ. -µβ- (εµ-βαίνω > µπαίνω, γαµβρός > γαµπρός) ή από αρχ. -µπ- (έµ-πορος, συµ-περαίνω). Η ονοµασία τού γράµµατος 
(βήτα) ανάγεται, κατά τους µελετητές τής ελληνικής γραφής, σε εξελληνισµένη µορφή τού βορειοσηµιτικού bêt, που σήµαινε «το σπίτι» και 
που χρησιµοποιήθηκε ακροφωνικά (µε βάση την προφορά τού αρχικού γράµµατος β-), για να δηλώσει το αρχ. ελληνικό β (= µπ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αλφάβητο, γραφή. 

Β, β βήτα- το δεύτερο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. βή-
τα, αριθµός). 

Β συµπληρωµατική σειρά διεθνούς µεγέθους χαρτιού, που περιλαµ-
βάνει µεγέθη από το ΒΟ έως το ΒΙΟ (βλ. λ. χαρτί, ΠΙΝ.). 

Β. βορράς, βόρειος, -α, -ο, βόρεια. 
ΒΑ. βορειοανατολικός, -ή, -ό, βορειοανατολικά. 
βαβα κ. βάβα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.) (διαλεκτ.) η γιαγιά. 
βαβά (το) {άκλ.} (στη νηπιακή γλώσσα) η πληγή, το τραύµα. 
Βαβαρία (η) [1728] (γερµ. Bayern) (παλαιότ. ορθ. Βαυαρία) οµόσπονδο 
κράτος τής Γερµανίας, στο ΝΑ. τµήµα της, µε πρωτεύουσα το Μό-
ναχο, ανεξάρτητο βασίλειο µέχρι το 1871. — Βαβαρός (ο) [1728], Βα-
βαρή (η), βαβαρικός, -ή, -ό [1728]. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Bavaria < Baiuvarii, ονοµασία κελτ. φυλών, που κατοίκη-
σαν στην περιοχή µεταξύ τού 500 και τού 800 µ.Χ. Η ονοµασία αυτή 
ίσως έχει δεχθεί την επίδρ. τού αρχ. γερµ. warjan «πολεµώ, υπερα-
σπίζω» (πβ. αγγλ. warrior «πολεµιστής»)]. 

Βαβαροκρατία (η) [1852] (παλαιότ. ορθ. Βαυαροκρατία) {χωρ. πληθ.} 
ΙΣΤ. η περίοδος βασιλείας τού Όθωνα µέχρι την παραχώρηση τού Συ-
ντάγµατος (1833-43), κατά την οποία οι Βαβαροί είχαν εκτεταµένες 
εξουσίες στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. 

Βαβέλ (η) {άκλ.} στη ΦΡ. πύργος τής Βαβέλ κατάσταση ασυνελνοη-
σίας, δυσκολίας στην επικοινωνία, κυρ. λόγω τής ύπαρξης διαφορε-
τικών γλωσσών. 
[ΕΤΥΜ. < εβρ. Bavel | Babel. Σύµφωνα µε την παραδεδοµένη άποψη, η 
λ. αποτελεί παράγωγο τού εβρ. ρ. babài «συγχέω» και σηµαίνει «σύγ-
χυση». Η ετυµ. αυτή αιτιολογεί την αφήγηση περί τού πύργου τής 
Βαβέλ, κατά την οποία ο θεός προκάλεσε ασυνεννοησία, σύγχυση 
στη γλώσσα των ανθρώπων που αποπειράθηκαν µε έπαρση να υψώ-
σουν έναν πύργο που θα έφθανε ώς τους ουρανούς (Π.∆. Γένεσις 11, 
9: διά τοϋτο εκλήθη το όνοµα αυτής Σύγχυσις, δτι εκεί συνέχεεν Κύ-
ριος τά χείλη πάσης τής γής). Από τη διαφοροποίηση τής γλώσσας 
των ανθρώπων µαταιώθηκε η ανέγερση τού οµώνυµου πύργου. Κατ' 
άλλους η λ. προέρχεται από το ακκαδ. Bab-ilu «πύλη τού θεού», ονο-
µασία ναού τού θεού Μαρντούκ]. 

βαβίζω ρ. αµετβ. {βάβισα} (σπάν. για σκύλο και λύκο) γαβγίζω.  — 
βάβισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ηχοµιµητική λ. βαβ (γάβγισµα σκύλου)]. 

βαβουίνος (ο) → µπαµπουίνος 
βαβούλι (το) {βαβουλ-ιού | -ιών) το άνθος τού βαµβακιού και γενι-

κότ. το περίβληµα τού καρπού. [ΕΤΥΜ. < µεσν. *βαβούλιον (µε 
ανοµοίωση) < λατ. valvulus]. 

βαβούρα (η) {χωρ. πληθ.} ο συνεχής και υπόκωφος θόρυβος, η φα-
σαρία: γίνεται πολλή ~, όταν οι συνάδελφοι µιλούν µεταξύ τους στο 
γραφείο ΣΥΝ. βουητό, βόµβος. [ΕΤΥΜ. µεσν., ηχοµιµητική λ.]. 

Βαβυλώνα (η) αρχαιότατη πόλη τής Μεσοποταµίας, πρωτεύουσα τής 
Βαβυλωνίας, χτισµένη στις όχθες τού Ευφράτη, γνωστή για τους 
κρεµαστούς της κήπους, ένα από τα επτά θαύµατα τής αρχαιότητας. 
Επίσης (αρχαιοπρ.) Βαβυλών [αρχ.] {Βαβυλών-ος, -α}. — Βαβυλώ-
νας (ο) [αρχ.], Βαβυλώνα (η), βαβυλωνιακός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. Βαβυλών, -ώνος < ακκαδ. Bab-ilu «πύλη τού θεού», ονοµασία 
ναού τού θεού Μαρντούκ, βλ. κ. Βαβέλ]. 

Βαβυλωνία (η) [αρχ.] 1. ΙΣΤ. αρχαία χώρα τής Μεσοποταµίας, που 
είχε πρωτεύουσα τη Βαβυλώνα 2. (µετωνυµ.) η απόλυτη σύγχυση και 
ασυνεννοησία: η συζήτηση µετατράπηκε σε ~ ΣΥΝ. οχλαγωγία, πύρ-
γος τής Βαβέλ. 
[ΕΤΥΜ Στη σηµ. τής απόλυτης σύγχυσης, εκτός από την αφήγηση για 
τον «πύργο τής Βαβέλ», συνέβαλε και η οµώνυµη κωµωδία τού ∆. Βυ-
ζαντίου (1836), η οποία προέβαλλε και σατίριζε την ασυνεννοησία 
µεταξύ τα>ν οµιλητών διαφόρων διαλέκτων τής Ελληνικής. Το έργο 

έφερε τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Βαβυλωνία ή ή κατά τόπους δια-
φθορά τής ελληνικής γλώσσης»]. 

βάβω κ. µπάµπω (η) {χωρ. πληθ.} (διαλεκτ.) η γιαγιά· (κατ' επέκτ.) η 
γριά. [ΕΤΥΜ. < σλαβ. babo, κλητ. τού baba «γριά». Βλ. κ. µπάµπω]. 

βαγαπόντης (ο) -+ µπαγα)µ)πόντης 
Βαγγέλης (ο) → Ευάγγελος 
βαγγέλιο (το) → ευαγγέλιο 
Βαγγελίστρο (η) (ως προσφώνηση) η Παναγία, η οποία κατά τον 
Ευαγγελισµό δέχτηκε το µήνυµα τής γέννησης τού Σωτήρα: σώσε 
µας, ~ µου! Επίσης (λόγ.) Ευαγγελίστρια. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ευαγγελίστρια, αρχική σηµ. «η κήρυκας των καλών 
νέων», < ευαγγελίζοµαι. Η σηµερινή σηµ. νεότ.]. 

Βαγδάτη (η) η πρωτεύουσα τού Ιράκ, στις όχθες τού Ευφράτη. 
[ΕΤΥΜ. < αραβ. Baghdad, πιθ. αρχ. περσ. τοπωνύµιο που σηµαίνει «δώρο 
Θεού»]. 

βαγένι (το) {βαγεν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το βαρέλι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βαγένιον < σλαβ. vagan]. 

Βάγια (η) → Βάί'α 
βάγια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η γυναίκα που φροντίζει και µεγαλώνει τα 

παιδιά, η νταντά, η παραµάννα ΣΥΝ. γκουβερνάντα 2. (γενικότ.-λαϊκ.) 
η υπηρέτρια: µια ~ έφερε κρασί στους ξένους. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. βαΐα < *βαϊούλα (όπου το -ούλα θεωρήθηκε 
υποκ. επίθηµα), θηλ. τού επιθ. βαΐουλος «παιδαγωγός, υπηρέτης» < 
λατ. bajulus «βαστάζος, αχθοφόρος»]. 

βάγιο (το) {βάγια, βαΐων} κλαδί από φοίνικα, δάφνη, µυρτιά κ.λπ., 
που δίνεται στους εκκλησιαζοµένους κατά την Κυριακή των Βαΐων: 
έβαλαν τα - στο εικονοστάσι- ΦΡ. (α) Κυριακή των Βαΐων η Κυριακή 
πριν από το Πάσχα, σε ανάµνηση τής θριαµβευτικής εισόδου τού 
Χριστού στα Ιεροσόλυµα, κατά την οποία τον υποδέχθηκε ο λαός µε 
κλαδιά φοινίκων ΣΥΝ. Βαϊοφόρος (β) µετά βαΐων και κλάδων βλ. λ. 
κλάδος. Επίσης βάι [µεσν.] κ. βάιο 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βαγί < µτγν. βαΐον | βάιον, υποκ. τού βάις (ή) < αιγυ-
πτ. b'j (πβ. κοπτ. bai)]. 

βαγιοβδοµάδα (η) (λαϊκ.) η εβδοµάδα πριν από την Κυριακή των 
Βαΐων. 

βαγκόν-λι (το) {άκλ.} ελλην. κλινάµαξα- βαγόνι τρένου µε κλίνες. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. wagon-lit < wagon «βαγόνι» (< αγγλ. wagon) + lit «κρε-
βάτι» (< λατ. lectus)]. 

βαγκόν-ρεστοράν (το) {άκλ.} εστιατόριο που λειτουργεί µέσα σε 
κατάλληλα διαµορφωµένο βαγόνι τρένου. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. wagon-
restaurant]. 

βαγονέτο (το) το µικρό ανοικτό ή επίπεδο βαγόνι, συνήθ. για µετα-
φορά υλικών σε µικρές αποστάσεις (από τις τεχνικές υπηρεσίες των 
σιδηροδρόµων), ορυκτών στα λατοµεία, ορυχεία ή εµπορευµάτων 
ΣΥΝ. βαγονάκι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. vagonetto < γαλλ. wagonnet, υποκ. τού wagon < αγγλ. 
wagon (βλ. λ. βαγόνι)]. 

βαγόνι (το) {βαγον-ιού | -ιών} σιδηροδροµικό όχηµα και γενικότ. κάθε 
όχηµα που κινείται σε ράγες: µια αµαξοστοιχία αποτελείται από τη 
µηχανή και τα ~. — (υποκ.) βαγονάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. vagone < αγγλ. wagon < µέσ. ολλ. wagen 
«άµαξα, άρµα» < αρχ. γερµ. wegan «κινώ», πβ. λατ. veho «µεταφέρω, 
ιππεύω»]. 

vade mecum λατ. (προφέρεται βάντε µέκουµ) ελλην. πήγαινε µαζί 
µου- (συνήθ.) για εγχειρίδια (βιβλία, λεξικά) των οποίων η χρήση εί-
ναι συχνή και απαραίτητη: ο Παυσανίας είναι το - των αρχαιολόγων 
|| το λεξικό αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει το ~ κάθε ανθρώπου µε 
γλωσσικά ενδιαφέροντα. [ΕΤΥΜ. < λατ. vade mecum «πήγαινε µαζί 
µου» < vade, προστ. τού 

Β 
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vadere «πηγαίνω, βαδίζω» + mecum < cum me «µαζί µου» (µε ανα-
στροφή προθέσεως)]. 

Βάδη (η) κρατίδιο τής Ν∆. Γερµανίας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. 
Baden «λουτρά», λόγω τού µεγάλου αριθµού φυσικών πηγών τής 
περιοχής]. 

βάδην επίρρ. 1. µε κανονικό βήµα: προχωρούσε - ΣΥΝ. περπατητά, 
αργά 2. ΣΤΡΑΤ. (ως παράγγελµα) για βήµα πορείας: ~, εµπρός, µαρς! 
ANT. τροχάδην 3. ΑΘΛ. βάδην (το) αγώνας δρόµου κατά τον οποίο ένα 
πόδι τού αθλητή πρέπει να βρίσκεται πάντα σε επαφή µε το έδαφος 
καθώς κννείται µε γρήγορο ρυθµό κινώντας ανάλογα τα χέρια: ολυ-
µπιονίκης στα 50.000 µέτρα ~. [ΕΤΥΜ; αρχ., από αιτ. αµάρτυρου ουσ. 
*βάδ-η < βαίνω (βλ.λ.)]. 

βαδίζω ρ. αµετβ. {βάδισα} 1. προχωρώ µε κανονικό βήµα: ~ αργά | 
σταθερά ΣΥΝ. περπατώ, βηµατίζω 2. (µτφ.) κατευθύνοµαι, οδεύω: η οι-
κονοµία βαδίζει προς την καταστροφή || ~ στα ίχνη κάποιου. — βά-
δισµα (το) [αρχ.] κ. βάδιση (η) [αρχ.] κ. βαδισµός (ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < βάδην]. 

βαδιστής (ο) [αρχ.], βαδίστρια (η) {βαδιστριών} ο αθλητής | η 
αθλήτρια τού βάδην. 

βαζέλας (ο) (στην ποδοσφαιρική αργκό) ο οπαδός τού Παναθηναϊκού 
Αθλητικού Οµίλου (Π.Α.Ο.). Επίσης βάζελος [ΕΤΥΜ. Σύµφωνα µε 
µια εκδοχή, η λ. ανάγεται στη δεκαετία τού 1960, Οταν οπαδοί τού 
ολυµπιακού άλειψαν µε βαζελίνη τον πάγκο τού Παναθηναϊκού πριν 
από τον µεταξύ τους αγώνα. Βαθµηδόν οι τελευταίοι υιοθέτησαν την 
ονοµασία. Βλ. κ. γαύρος]. 

βαζελίνη (η) [1893] {χωρ. πληθ.} παράγωγο τού πετρελαίου, µε υπό-
λευκο χρώµα και µαλακτικές ιδιότητες, που κυκλοφορεί στο εµπόριο 
υπό µορφήν αλοιφής ή ελαίου. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. vaseline, νόθο συνθ., < vas- (< γερµ. 
Wasser «νερό») + -el- (< αρχ. έλαιον) + παραγ. επίθηµα -ine]. 

βαζιβουζούκος (ο) → βασιβουζούκος 
βάζο (το) 1. δοχείο, συνήθ. γυάλινο ή πορσελάνινο, µε στόµιο στο άνω 

άκρο του, κυρ. για την τοποθέτηση λουλουδιών ή για διακόσµηση: 
έχει συλλογή κινέζικων - ΣΥΝ. ανθοδοχείο 2. δοχείο, συνήθ. γυάλινο, 
που σφραγίζει µε πώµα, για τη διατήρηση τροφίµων (π.χ. ελιών, τουρ-
σιών, γλυκών κουταλιού κ.ά.). — (υποκ.) βαζάκι (το). [ΕΤΥΜ µεσν, 
< ιταλ. vaso < λατ. vas «αγγείο»]. 

βάζω ρ. µετβ. {έβαλα (να/θα βάλω), βάλ-θηκα, -µένος} 1. τοποθετώ 
(κάτι) µέσα σε (κάτι άλλο): ~ το µπουκάλι στο ψυγείο | τα ρούχα στη 
βαλίτσα | τις ελιές στο λαδόξιδο | τα χέρια στις τσέπες ΑΝΤ. βγάζω· 
ΦΡ. (α) βάζω ψυχή (σε κάτι) ασχολούµαι µε όρεξη, µεράκι, δηµιουρ-
γική διάθεση (µε κάτι): έχει βάλει ψυχή σ' αυτούς τους πίνακες (β) 
(οικ.) βάζω (κάποιον) στο βρακί µου βλ. λ. βρακί (γ) βάζουµε (κάποι-
ον) στη µέση κυκλώνουµε (κάποιον): τον έβαλαν στη µέση και τον 
ξυλοφόρτωσαν 2. (γενικότ.) τοποθετώ: ~ τα πιάτα | τα µαχαιροπίρουνα 
στο τραπέζι || ~ τα ρούχα στις κρεµάστρες- ΦΡ. (α) (µτφ.) βάζω τη 
σφραγίδα µου επιδρώ καθοριστικά σε κάτι: ο υπουργός έβαλε τη 
σφραγίδα του στη διαµόρφωση τού τελικού κειµένου τής συµφωνίας 
(β) βάζω κάτω (κάποιον) βλ. λ. κάτω (γ) (µτφ.) τα βάζω κάτω κάνω 
υπολογισµούς: αν τα βάλεις κάτω, η αγορά αυτή σε συµφέρει (δ) δεν 
το βάζω κάτω δεν εγκαταλείπω µια προσπάθεια, δεν πτοούµαι: παρά 
τις δυσκολίες, δεν το έβαλε κάτω (ε) (µτφ.) βάζω (κάποιον/κάτι) στη 
θέση του απαντώ σε (κάποιον) όπως πρέπει, ώστε να καταλάβει ή να 
του δείξω το σφάλµα του: του µίλησε σωστά και τον έβαλε στη θέση 
του ΣΥΝ. τακτοποιώ (κάποιον) (στ) (µτφ.) βάζω τα γυαλιά (σε κάποιον) 
αποδεικνύοµαι ανώτερος (κάποιου), τον ξεπερνώ: αν και µικρότερος, 
του 'βαλε τα γυαλιά στον διαγωνισµό (ζ) βάζω τα δυο πόδια (κάποι-
ου) σ' ένα παπούτσι υποχρεώνω (κάποιον) να συµµορφωθεί µε µια 
κατάσταση, τον τιθασεύω, τον κάνω ό,τι θέλω: στην αρχή ήταν ατί-
θασος, µέσα σε δύο µήνες όµως του έβαλε τα δυο πόδια σ' ένα πα-
πούτσι (η) βάζω τη Θηλιά στον λαιµό (κάποιου) (i) (κυριολ.) περνάω 
στον λαιµό (κάποιου) το σκοινί τής κρεµάλας, οδηγώ (κάποιον) στην 
αγχόνη (ii) (µτφ.) πιέζω (κάποιον) ασφυκτικά, τον φέρνω σε αδιέξοδο, 
σε απόγνωση: θα σε ξεχρεώσω αργότερα- µη µου βάζεις τώρα τη θη-
λιά στον λαιµό! (θ) (µτφ.) βάζω το κεφάλι µου στον ντορβά | στο 
στόµα τού λύκου διακινδυνεύω, θέτω σε κίνδυνο τη ζωή µου: έβαλαν 
το κεφάλι τους στο στόµα τού λύκου διεισδύοντας στο µεγαλύτερο 
στρατόπεδο τού εχθρού || δεν βάζω το κεφάλι µου στον ντορβά για 
ασήµαντο λόγο (ι) βάζω ro χέρι µου στη φωτιά | στο Ευαγγέλιο ορ-
κίζοµαι ότι λέω αλήθεια, πιστοποιώ µε όρκο κάτι: δεν βάζω το χέρι 
στο Ευαγγέλιο, αλλά είµαι σχεδόν σίγουρος πως τον είδα (ια) (µτφ.) 
βάζω φέσι (i) (σε κάποιον) δεν του πληρώνω όσα του χρωστώ: έφυγε 
από την εταιρεία βάζοντας τους φέσι αρκετών εκατοµµυρίων (ii) χρε-
ώνοµαι, µπαίνω µέσα (ιβ) (µτφ.) βάζω καπέλο (σε κάτι) αυξάνω την 
τιµή προϊόντος: οι έµποροι βάζουν καπέλο στο αρνί ενόψει τού Πάσχα 
(ιγ) (µτφ.) βάζω την ουρά στα σκέλια βλ. λ. σκέλια (ιδ) (µτφ.) βάζω το 
νερό στ' αυλάκι δροµολογώ υπόθεση (βλ. κ. λ. αυλάκι) (ιε) (µτφ.) 
βάζω φτερά στα πόδια (κάποιου) εµψυχώνω (κάποιον), αναπτερώνω 
το ηθικό του (ιστ) (εκφραστ.) βάζω τα πόδια στον ώµο | στην πλάτη 
το βάζω στα πόδια, φεύγω τρέχοντας (ιζ) (µτφ.) βάζω τα πράγµατα 
στη θέση τους διευθετώ µια κατάσταση, τη φέρνω στη θέση που 
πρέπει: ας βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους- ποιος ευθύνεται για 
το λάθος; (ιη) (αρνητ.) βάζω το δάχτυλο στην πληγή ανακινώ 
δυσάρεστο θέµα: µη βάζεις το δάχτυλο στην πληγή- πρόκειται για 
δυσάρεστη υπόθεση (ιθ) (µτφ.) βάζω το µαχαίρι στον λαιµό (κά-
ποιου) πιέζω ασφυκτικά, εξαναγκάζω (κάποιον) να ενεργήσει (βλ. κ. 
βάζω τη θηλιά στον λαιµό) (κ) βάζω το µαχαίρι στο κοκκαλο οδηγώ 
την έρευνα µιας υπόθεσης σε βάθος, στον εντοπισµό και την τιµωρία 
των υπευθύνων (για κάτι), όποιοι κι αν είναι αυτοί: στην υπόθεση τού 
τραπεζικού σκανδάλου ο υπουργός είναι αποφασισµένος να βά- 

λει το µαχαίρι στο κόκκαλο (κα) (µτφ.) βάζω το χέρι στην καρδιά 
προτίθεµαι να µιλήσω ειλικρινώς: βάλε το χέρι στην καρδιά και απά-
ντησε µου (κβ) (µτφ.) βάζω το χέρι στην τσέπη δίνω χρήµατα, γίνο-
µαι γενναιόδωρος: αν θέλουµε να χτίσουµε µια ισχυρή επιχείρηση, 
πρέπει να βάλουµε όλοι βαθιά το χέρι στην τσέπη (κγ) βάζω κατά 
µέρος | στην άκρη αφήνω προσωρινά στην άκρη: ~ τις προσωπικές 
διαφορές ΣΥΝ. αφήνω κατά µέρος | στην άκρη, παραβλέπω, αντιπα-
ρέρχοµαι 3. (για φαγητά και ποτά) ρίχνω ή γενικότ. προσθέτω: ~ λάδι 
στη σαλάτα | κρασί στα ποτήρια | νερό στο φαγητό || βάλε µου να πιω || 
- τυρί στα µακαρόνια | ρίγανη στις ντοµάτες | παγάκια στο ουίσκι- ΦΡ. 
(µτφ.) βάζω νερό στο κρασί µου παύω να είµαι αδιάλλακτος, 
υποχωρώ: µην είσαι απόλυτος- βάλε λίγο νερό στο κρασί σου! Λ. φορώ: 
~ τη µπλούζα | το σακάκι | το κοστούµι || ~ τα καλά µου (τα γιορτινά, 
επίσηµα ρούχα) 5. (α) ωθώ (κάποιον) να κάνει (κάτι): εσύ τον βάζεις 
να µας ενοχλεί; || ποιος σε έβαλε να το κάνεις; ΣΥΝ. παρακινώ (β) 
αναθέτω (σε κάποιον) να κάνει (κάτι): έβαλε ανθρώπους του να 
παρακολουθούν τις κινήσεις της || έβαλε ιδιωτικό αστυνοµικό να 
ψάξει για τον χαµένο γυιο του- ΦΡ. (α) βάζω λυτούς και δεµένους 
χρησιµοποιώ όλα τα µέσα: έβαλε λυτούς και δεµένους, για να βγάλει 
το παιδί του απ' τη φυλακή (β) θα βάλω τη σκούπα µου να κλαίει 
αδιαφορώ πλήρως για κάτι: Θα τα βάλει µαζί µου; Κι εγώ ~! (γ) βάζω 
µέσον | (αργκό) βύσµα χρησιµοποιώ τις γνωριµίες που έχω για να 
επιτύχω κάτι, παρακάµπτοντας τις προβλεπόµενες νόµιµες διαδικα-
σίες: έβαλε µέσον και του διόρισαν την κόρη στο ∆ηµόσιο 6. ορίζω, 
καθορίζω: ~ κανόνες | τους όρους τού παιχνιδιού | προθεσµία εξό-
φλησης || το νοµοσχέδιο βάζει φραγµό στην ασυδοσία των καταπα-
τητών 7. επενδύω: ~ όλα µου τα λεφτά σε µία επιχείρηση || ~ κεφάλαια 
για την υλοποίηση τού σχεδίου 8. διορίζω: τον έβαλε στο δηµόσιο µε 
µέσον || ο υπουργός τον έβαλε σε αυτή τη θέση 9. εισάγω (κάποιον) ως 
µέλος σε οµάδα ανθρώπων µε κοινή δράση: τους έχουν βάλει κι 
αυτούς στο κύκλωµα || ~ κάποιον σε µια οργάνωση || τον έβαλαν στο 
κόλπο 10. ΑΘΛ. επιτυγχάνω: ~ γκολ | καλάθι || συναγωνίζονταν ποιος 
θα έβαζε τους περισσότερους πόντους 11. επιβάλλω: ~ φόρους | 
πρόστιµο || ~ τιµωρία σε µαθητή 12. συµπεριλαµβάνω: θα βάλει και 
εξωκοινοβουλευτικούς στην κυβέρνηση || στο ψηφοδέλτιο έβαλαν 
πρόσωπα όλων των κοινωνικών τάξεων 13. (για παραγγελίες, συχνότ. 
στην προστ.) φέρνω: βάλε δύο µερίδες µουσακά, µία γίγαντες... || -να 
βάλω και µια (ενν. µερίδα) πατάτες; 14. (+για) θέτω υποψηφιότητα: ~ 
για βουλευτής | για δήµαρχος || έβαλε για πρόεδρος τού συλλόγου 15. 
(για συγκεκριµένη δουλειά) αρχίζω να κάνω: ~ σίδερο | πλυντήριο ! 
µπουγάδα || έχω βάλει φαγητό και δεν µπορώ να φύγω 16. (για 
ηλεκτρική συσκευή) ανάβω, θέτω σε λειτουργία: βάλε την τηλεόραση 
|| ~ το στερεοφωνικό, για ν' ακούσω µουσική || - το κασετόφωνο στο 
τέρµα (τον ήχο στον µεγαλύτερο βαθµό) | την καφετιέρα στην πρίζα- 
ΦΡ. (µτφ.) βάζω το µυαλό (µου) να δουλέψει βλ. λ. µυαλό 17. (για 
εκδηλώσεις συναισθηµάτων, αντιδράσεις κ.λπ.) αρχίζω να κάνω (κάτι) 
(συνήθ. µε ένταση): ~ τα γέλια (αρχίζω να γελώ) | τα κλάµατα | τις 
φωνές σε κάποιον 18. (για βαθµούς) βαθµολογώ: ~ µηδέν/ άριστα || 
του έβαλαν όλοι οι κριτές δέκα! 19. εντάσσω (κάποιον) σε σύνολο ή 
τον κλείνω σε ίδρυµα: οι δικοί της την έβαλαν σε οικοτροφείο || τον 
έβαλε ο πατέρας του σε ιδιωτικό σχολείο- ΦΡ. βάζω (κάποιον) µέσα | 
(λαϊκ.) στο φρέσκο | (λαϊκ.) στη στενή κλείνω (κάποιον) στη φυλακή 
ANT. βγάζω 20. ΑΘΛ. (για παίκτη, αθλητή) χρησιµοποιώ (παίκτη) σε 
αγώνα: ο προπονητής του δεν τον βάζει στους τελευταίους αγώνες || 
τον έβαλε ως αλλαγή στο ηµίχρονο 21. συνεισφέρω, συµµετέχω: 
βάλαµε όλοι από λίγα χρήµατα και του αγοράσαµε ένα δώρο || όσα 
βάζεις, τόσα παίρνεις- ΦΡ. βάζω ένα χέρι | ένα χεράκι δίνω κάποια 
βοήθεια: βάλε ένα χεράκι να στρώσουµε τα χαλιά 22. (για οικιακές 
εγκαταστάσεις) εγκαθιστώ: ~ ρεύµα | ηλεκτρικό | τηλέφωνο | τα 
ηλεκτρικά | τα υδραυλικά 23. (για τις ταχύτητες αυτοκινήτου) επιλέγω: 
~ πρώτη | δευτέρα || ~ ταχύτητα 24. (για την ώρα) ρυθµίζω: ~ το ρολόι 
µια ώρα µπροστά || τι ώρα έβαλες το ρολόι; 25. (για θέµατα 
εξετάσεων) συντάσσω και δίνω προς εξέταση: φέτος έβαλαν δύσκολα 
θέµατα || ποιος βάζει τα θέµατα στις εξετάσεις; ΦΡ. βάζω θέµα (αντί 
θέτω θέµα | ζήτηµα) προτείνω για συζήτηση: σχετικά µε το θέµα που 
έβαλε ο συνάδελφος, έχω να πω τα εξής 26. (µε-σοπαθ. βάλθηκα | έχω 
βαλθεί +να) αποφάσισα | έχω αποφασίσει να επιτύχω (κάτι) και 
καταβάλλω κάθε προσπάθεια (γι' αυτό): βάλθηκε να αποδείξει ότι 
έχουµε άδικο || έχει βαλθεί να τον κάνει άριστο µαθητή || βάλθηκες να 
µε τρελάνεις µε τα καµώµατα σου; 27. για να δηλωθεί ότι κάνουµε 
κάποιον να σκεφτεί, να υποψιαστεί ή, γενικά, να αντιληφθεί (κάτι), 
όπως στις ΦΡ. (α) βάζω ψύλλους στ' αφτιά (κάποιου) δηµιουργώ 
υποψίες, καλλιεργώ την αµφιβολία (για κάτι): οι συχνοί ψίθυροι και 
τα σχόλια εις βάρος του, του έβαλαν ψύλλους στ' αφτιά (β) βάζω ιδέες 
(σε κάποιον) βλ. λ. ιδέα (γ) βάζω (κάποιον) σε έγνοια προκαλώ 
ανησυχία, σκοτούρες: η είδηση για απεργία τού προσωπικού των 
αεροδροµίων την έβαλε σε έγνοια για το ταξίδι που σχεδίαζε (δ) βάζω 
(κάποιον) στο νόηµα βοηθώ (κάποιον) να κατανοήσει κάτι: για να σε 
βάλω στο νόηµα, θα σου πω το εξής... (ε) βάζω (κάποιον) σε σκέψεις 
κάνω (κάποιον) να προβληµατιστεί (για κάτι) 28. σε φράσεις που 
δηλώνουν ότι κάποιος σκέφτεται ή φαντάζεται (κάτι), π.χ. (α) βάζω 
κακό στον νου µου (i) σκέφτοµαι την πιθανότητα να έχει συµβεί κάτι 
κακό (δυσάρεστο): µη βάζεις κακό µε τον νου σου-µπορεί να βρήκαν 
πολλή κίνηση και γι'αυτό άργησαν τόσο (ii) αποκτώ υποψίες (για 
κάτι/κάποιον) (β) βάζω µε τον νου µου βλ. λ. νους (γ) το βάζει ο νους 
(κάποιου) µπορεί να το διανοηθεί, να το φανταστεί (κανείς): δεν ~ 
τού ανθρώπου τι βάσανα περάσαµε! || ~ σου τι µπορεί να µου είπε για 
σένα; (δ) (αρνητ.) δεν το βάζει ο νους µου για απίθανα ή απίστευτα 
πράγµατα: ~ τι πήγε και έκανε το παλιόπαιδο! 29. ενεργώ ώστε να 
προκύψει κάτι- ΦΡ. βάζω φωτιά ανάβω 
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φωτιά: έβαλαν φωτιά σε ξερά χόρτα || ποιοι βάζουν τις φωτιές στα 
δάση; 30. αντιµετωπίζω (κάποιον), του συµπεριφέροµαι µε ορισµένο 
τρόπο- ΦΡ. (α) βάζω (κάποιον) πόστα µαλώνω (κάποιον), κάνω παρα-
τηρήσεις (σε κάποιον): ο διευθυντής του τον έβαλε πόστα για τις συ-
χνές απουσίες του ΣΥΝ. επιπλήττω (β) βάζω (κάποιον/ κάτι) στην ίδια 
µοίρα (µε κάποιον | κάτι) αντιµετωπίζω (κάποιον/κάτι) µε τον ίδιο 
τρόπο που αντιµετωπίζω κάποιον άλλον | κάτι, σαν να πρόκειται για 
τις ίδιες περιπτώσεις: είναι απαράδεκτο να βάζεις εµένα στην ίδια 
µοίρα µε εκείνον! 31. για την έναρξη πράξης, διαδικασίας κλπ.· ΦΡ. 
(α) βάζω µπρος βλ. λ. εµπρός (β) βάζω (κάποιον) µπρος βλ. λ. εµπρός 
(γ) βάζω πλώρη (i) κατευθύνοµαι (κάπου): έβαλε πλώρη για τη Χίο 
(ii) (µτφ.) αρχίζω να ενεργώ για συγκεκριµένο σκοπό, αρχίζω να 
εφαρµόζω (κάτι): έβαλε πλώρη για το χρυσό µετάλλιο (δ) βάζω σε 
ενέργεια αρχίζω να υλοποιώ: έβαλαν σε ενέργεια το σχέδιο τους 32. 
φέρνω (κάποιον/κάτι) σε ορισµένη κατάσταση, όπως στις ΦΡ. (α) βά-
ζω (κάποιον | κάτι) σε κίνδυνο κάνω κάποιον/κάτι να κινδυνεύει: 
έβαλε σε κίνδυνο ακόµη και τη ζωή του για χάρη της (β) βάζω σε 
µπελάδες (κάποιον) προκαλώ (σε κάποιον) προβλήµατα: µας έβαλε 
σε µπελάδες µε τους επιπόλαιους χειρισµούς της · ΦΡ. (α) βάζω αφτί 
ακούω κρυφά ΣΥΝ. στήνω αφτί (β) βάζω γνώση | µυαλό βλ. λ. µυαλό 
(γ) βάζω | κάνω (κάποιον) στην άκρη βλ. λ. άκρη (δ) βάζω λόγια (σε 
κάποιον) βλ. λ. λόγια (ε) βάζω λόγια στο στόµα (κάποιου) ισχυρίζο-
µαι ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε στην πραγµατικότητα: µη βά-
ζεις στο στόµα µου λόγια που δεν είπα! (στ) βάζω σε πειρασµό σκαν-
δαλίζω: κορίτσια που βάζουν σε πειρασµό (ζ) βάζω στον πειρασµό 
δηµιουργώ (σε κάποιον) την επιθυµία να κάνει κάτι, παρακινώ: τον 
έβαλαν στον πειρασµό να αρπάξουν τα λεφτά (η) βάζω τάξη | σε τάξη 
τακτοποιώ, διευθετώ: κάποιος πρέπει να βάλει τάξη εδώ µέσα (θ) 
βάζω σηµάδι (κάποιον | κάτι) σκοπεύω: έβαλαν σηµάδι µια πινακίδα 
(ι) βάζω (κάποιον) | µπαίνω στα αίµατα βλ. λ. αίµα (ια) το βάζω στα 
πόδια τρέχω γρήγορα και εξαφανίζοµαι, υποχωρώ ταχέως µπροστά σε 
κίνδυνο- δειλιάζω, λιποψυχώ: µόλις είδαν τα Μ.Α.Τ., το 'βαλαν στα 
πόδια (ιβ) βάζω στεφάνι παντρεύοµαι, συνάπτω γάµο: βάλανε στεφάνι 
στον Aï-Γιώργη (ιγ) βάζω | πάω στοίχηµα βλ. λ. στοίχηµα (ιδ) βάζω 
στον κλήρο (i) διανέµω µε κλήρο (iì) κληρώνω: έβαλαν τα πράγµατα 
του στον κλήρο (ιε) βάζω στο χέρι (κάτι | κάποιον) (i) κάνω (κάτι) 
δικό µου, οικειοποιούµαι: έβαλε στο χέρι την περιουσία τής γυναίκας 
του (ii) εκµεταλλεύοµαι, εξαπατώ, κοροϊδεύω (κάποιον): µε κολακείες 
και υποσχέσεις τον έβαλαν τελικά στο χέρι (ιστ) βάζω χέρι (σε 
κάποιον) βλ. λ. χέρι (ιζ) βάζω τα δυνατά µου επιστρατεύω όλες µου 
τις δυνάµεις: ~ να τελειώσω νωρίς (ιη) βάζω τις φωνές (i) φωνάζω 
δυνατά (συνήθ. από οργή, αγανάκτηση, απελπισία κλπ.): µόλις είδε το 
σπίτι άνω-κάτω, έβαλε τις φωνές (ii) (σε κάποιον) του φωνάζω 
επιπλήττοντάς τον (για κάποιο σφάλµα του) (ιθ) βάζω τέλος στη ζωή 
µου αυτοκτονώ (κ) βάζω φρένο ανακόπτω, διακόπτω: η εκλογική ήττα 
έβαλε φρένο στις φιλοδοξίες του (κα) βάζω σε σειρά ταξινοµώ, 
προγραµµατίζω (κβ) βάζω στο µάτι (κάποιον | κάτι) (i) επιθυµώ να 
αποκτήσω (κάτι που δεν µου ανήκει): έβαλαν στο µάτι την περιουσία 
της (ii) θέτω ως στόχο: τον έβαλαν στο µάτι και γυρεύουν ευκαιρία να 
τον δυσφηµίσουν ΣΥΝ. εποφθαλµιώ, επιβουλεύοµαι (κγ) βάζω 
(κάποιον) στο παιχνίδι τον εµπλέκω σε δραστηριότητα: έβαλαν στο 
παιχνίδι τής διαδοχής κι άλλους βουλευτές τού κόµµατος (κδ) (καθηµ.) 
και βάλε (µετά από δήλωση ποσότητας) και ακόµη περισσότερο: Σου 
είπε ότι είναι 25 ετών κι εσύ την πίστεψες; Αυτή είναι 30 ~ (κε) το 
βάζω για (κάπου) πηγαίνω, κατευθύνοµαι (κάπου): για πού το βαλες 
νυχτιάτικα; (κστ) τα βάζω µε κάποιον | µαζί (µε κάποιον) (i) 
στρέφοµαι εναντίον κάποιου, τον θεωρώ υπεύθυνο για κάτι: ο προ-
πονητής τα έβαλε µε τους παίκτες του για την ήττα || µην τα βάζεις µαζί 
µου, δεν φταίω εγώ! (ii) αντιµετωπίζω κάποιον: δεν µπορώ να τα 
βάλω µαζί του, είναι πιο δυνατός από µένα (κζ) βάζω τραπέζι βλ. λ. 
τραπέζι. Επίσης (λαϊκ.) βάνω [µεσν.]. — βάλσιµο (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. βιβάζω «ανυψώνω, ανεβάζω» (µε ανοµοιωτική αποβολή 
τής συλλαβής βι-) < *βι-βάδ-jω (µε ενεστ. αναδιπλασιασµό) < θ. *βαδ-
, από όπου και επίρρ. βάδ-ην, ρ. βαίνω (βλ.λ.). Το µεσν. βάνω < βάλνω 
< αρχ. βάλλω, κατά το σχήµα σφάλλω - σφάλνω. Η φρ. βάζω τα 
πράγµατα στη θέση τους είναι µετάφρ. δάνειο από το γαλλ. (re)mettre 
les choses à leur place. Επίσης γαλλισµούς συνιστούν φρ. όπως βάζω 
στην άκρη (< mettre de l'argent de côté), βάλθηκα va... (< se mettre 
à...), βάζω τάξη (< mettre de l'ordre), βάζω τραπέζι (< mettre la table), 
τον έβαλα στη θέση του (< je l'ai mis à sa place) κ.ά.]. βαθαίνω ρ. µετβ. 
κ. αµετβ. {βάθυνα} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) βαθύ ή βαθύτερο 2. 
(µτφ.) πηγαίνω εις βάθος, διεισδύω, εµβαθύνω: ο συγγραφέας µάς 
βοηθεί να βαθύνουµε τη σκέψη µας ♦ (αµετβ.) 3. γίνοµαι βαθύς, 
αποκτώ βάθος: όσο προχωρείς, η θάλασσα βαθαίνει 4. (µτφ.) 
οξύνοµαι, εντείνοµαι, µεγαλώνω: βαθαίνει η κρίση στις σχέσεις των 
βουλευτών τού κόµµατος || βαθαίνει το ρήγµα στις σχέσεις των µελών 
τής οργάνωσης || µε τον καιρό το χάσµα των γενεών βαθαίνει όλο και 
πιο πολύ · 5. (για χρώµατα) παίρνω πιο σκούρα απόχρωση. Επίσης 
βαθύνω [αρχ.]. — βάθεµα (το) (εκτός τής σηµ. 4). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
αίνω. 
[ΕΤΎΜ. µεσν., µεταπλ. τύπος τού αρχ. βαθύνω < βαθύς, κατά το σχή-
µα βαρύνω - βαραίνω, πληθύνω - πληθαίνω]. βαθµηδόν επίρρ. (λόγ.) 
σταδιακά, λίγο-λίγο: η αιθρία ~ µετατράπηκε σε κακοκαιρία || 
οδηγήθηκαν - σε σύγκρουση ΣΥΝ. βαθµιαία, κλιµακωτά, προοδευτικά 
ΑΝΤ. αµέσως, άρδην. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < βαθµός + παραγ. επίθηµα -ηδόν (πβ. άγεληδόν, σωρη-
δόν)]. βαθµιαίος, -α, -ο [1897] αυτός που συντελείται σταδιακά: η 
Ε.Μ.Υ. προβλέπει ~ πτώση | µεταβολή τής θερµοκρασίας || ~ βελτίωση 
τής υγείας τού ασθενούς ΣΥΝ. κλιµακωτός, προοδευτικός, σταδιακός 
ΑΝΤ. 

άµεσος. — βαθµιαί-α | -ως [1896] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. graduel (< λατ. gradus «βαθµός»)]. 

βαθµίδα (η) 1. (λόγ.) το σκαλί, το σκαλοπάτι 2. (µτφ.) η θέση σε σύ-
στηµα αξιών, σε ιεραρχία: ανήλθε σταδιακά, περνώντας µία-µία όλες 
τις ~ || ανώτατη στρατιωτική ~ ΣΥΝ. κλιµάκιο 3. ΓΛΩΣΣ. καθεµιά από 
τις µορφές που παίρνει η ρίζα κατά τις µεταπτώσεις (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. βαθµίς, -ίδος «σκαλοπάτι» < βαθµός]. 

βαθµιδωτός, -ή, -ό αυτός που έχει βαθµίδες ή διαρθρώνεται σε βαθ-
µίδες. — βαθµιδωτά επίρρ. 

βαθµοθήρας (ο) {βαθµοθηρών} (κακόσ.) ο µαθητής που επιδιώκει 
µεγάλους βαθµούς, µαθητής προσηλωµένος στη συγκέντρωση υψη-
λής βαθµολογίας, ασχέτως προς το ουσιαστικό περιεχόµενο τής µά-
θησης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. [ΕΤΥΜ < βαθµός + -θήρας < θήρα 
«κυνήγι», πβ. κ. προικο-θήρας]. 

βαθµοθηρία (η) {χωρ. πληθ.} η επιδίωξη υψηλής βαθµολογίας στα 
µαθήµατα, το να κυνηγά κανείς τους καλούς βαθµούς (συνήθ. χωρίς 
να ενδιαφέρεται για την ουσία των µαθηµάτων). — βαθµοθηρικός, 
-ή, -ό, βαθµοθηρικά επίρρ. 

βαθµολόγηση (η) → βαθµολογώ 
βαθµολογητής (ο), βαθµολογήτρια (η) {βαθµολογητριών} πρόσωπο 

που βαθµολογεί, που κρίνει την αξία (προσώπου/πράγµατος) και 
δίνει τον αντίστοιχο βαθµό: ~ των γραπτών των υποψηφίων στις 
γενικές εξετάσεις. 

βαθµολογία (η) [1790] {βαθµολογιών} 1. ο βαθµός ή το σύνολο των 
βαθµών που παίρνει υποψήφιος σε διαγωνισµό: δεν συγκέντρωσε 
στις Γενικές Εξετάσεις την απαιτούµενη ~ και δεν πέρασε || υψηλή | 
χαµηλή | επαρκής ~ 2. (µτφ.) ο υποθετικός βαθµός µε τον οποίο αξιο-
λογείται µια κατάσταση, τα αποτελέσµατα µιας προσπάθειας, η επί-
δοση σε οποιοδήποτε επίπεδο δραστηριότητας: η κυβέρνηση παίρνει 
πολύ καλή βαθµολογία 3. το έντυπο στο οποίο αναγράφεται σε βαθ-
µούς η επίδοση ή η αξιολόγηση (µαθητών, διαγωνιζοµένων κ.λπ.) 4. 
ΑΘΛ. ο πίνακας στον οποίο φαίνεται η κατάταξη των οµάδων ενός 
πρωταθλήµατος, ανάλογα µε το σύνολο των βαθµών που συγκέντρω-
σαν: η ~ των οµάδων τής Α Εθνικής. 

βαθµολογικός, -ή, -ό [1841] αυτός που σχετίζεται µε ή αναφέρεται 
στη βαθµολογία: ~ θέση | διαφορά | κατάταξη | πίνακας | ανακατά-
ταξη | κατάσταση. — βαθµολογικ-ά | -ώς [1848] επίρρ. 

βαθµολόγιο (το) [1895] {βαθµολογί-ου | -ων} 1. το ειδικό βιβλίο στο 
οποίο σηµειώνονται οι βαθµοί των µαθητών 2. η κατανοµή των βαθ-
µών στον χώρο των υπαλλήλων: τροποποιήσεις στο ~ των δηµοσίων 
υπαλλήλων. 

βαθµολογώ ρ. µετβ. [1833] {βαθµολογείς... | βαθµολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. αξιολογώ µε βαθµό (κάποιον/κάτι), εντάσσω σε 
σχετική κλίµακα σύµφωνα µε τους βαθµούς που απονέµω: ~ επιεικώς 
| αυστηρά | ακριβοδίκαια | µε άριστα || - µαθητές | υποψηφίους | γρα-
πτά εξετάσεων | την επίδοση | τους εργαζοµένους 2. σηµειώνω µε ει-
δικό τρόπο βαθµούς πάνω σε αντικείµενο (ώστε να χρησιµοποιείται 
για µετρήσεις) ΣΥΝ. βαθµονοµώ. — βαθµολόγηση (η) [1880]. 

βαθµονοµώ ρ. µετβ. {βαθµονοµείς... | βαθµονόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} διαιρώ σε βαθµούς την κλίµακα (οργάνου µέτρησης): βαθ-
µονοµηµένη κλίµακα πάνω σε κανόνα. — βαθµονόµηση (η). [ΕΤΥΜ. 
< βαθµός + -νοµώ < νέµω]. 

βαθµός (ο) 1. (α) µονάδα µέτρησης (π.χ. τής θερµοκρασίας) που ση-
µειώνεται σε κλίµακα οργάνου µέτρησης (π.χ. στο θερµόµετρο): η 
θερµοκρασία έφτασε τους σαράντα ~ υπό σκιάν || σεισµός πέντε βαθ-
µών τής κλίµακας Ρίχτερ || πλένω τα χρωµατιστά στους τριάντα ~ || 
θερµαίνουµε τον φούρνο στους διακόσιους ~ || βάζω το ψυγείο στους 
τέσσερεις - για τη συντήρηση τροφίµων (β) αλκοολικός βαθµός ο 
αριθµός που δηλώνει το ποσοστό αλκοόλης που περιέχεται στα αλ-
κοολούχα ποτά: ο ~ αυτής τής µπίρας είναι 5% 2. (για έγκαυµα) κα-
θένα από τα επίπεδα στα οποία διακρίνεται ανάλογα µε τη σοβαρό-
τητα του: έγκαυµα πρώτου ~ (ελαφρό κάψιµο µόνο στο δέρµα) || δευ-
τέρου ~ (κάψιµο τής επιφάνειας τού δέρµατος, µε φουσκάλες, συ-
γκέντρωση αίµατος και υγρού) || τρίτου ~ (µε καταστροφή τής επι-
φάνειας τού δέρµατος, ίσως και των υποδόριων ιστών, αφυδάτωση ή 
και καταπληξία) 3. (για τη δικαιοδοσία δικαστηρίου) το επίπεδο τής 
εξουσίας που έχει το δικαστήριο να δικάσει µια υπόθεση, ανάλογα 
µε τη θέση που έχει το εν λόγω δικαστήριο στην ιεραρχική διαβάθ-
µιση: δικαστήρια πρώτου ~ || δικάστηκε ξανά, σε δεύτερο ~, ύστερα 
από έφεση τού εισαγγελέα (βλ. κ. λ. δικαιοδοσία) 4. κάθε γέννηση σε 
γενεαλογική σειρά: πατέρας και γυιος είναι συγγενείς πρώτου ~· ΦΡ. 
βαθµός συγγενείας βλ. λ. συγγένεια 5. η σειρά που κατέχει κανείς σε 
ιεραρχία: έχει υψηλό ~ στον στρατό || εκκλησιαστικός ~ || αξιω-
µατούχος υψηλού βαθµού (υψηλόβαθµος) 6. (συνεκδ.) το αξίωµα που 
λαµβάνει υπάλληλος, στρατιωτικός κ.λπ. κατά τις κρίσεις για προα-
γωγή: πήρε - (προήχθη) ΣΥΝ. γαλόνι 7. το σηµείο στο οποίο φθάνει 
µια κατάσταση ή ιδιότητα: η εγκληµατικότητα έχει αυξηθεί σε µεγάλο 
~ ΣΥΝ. επίπεδο- ΦΡ. (α) ώς έναν βαθµό µέχρις ενός σηµείου: έµεινα 
ικανοποιηµένος ~ από τη λύση που έδωσε (β) στον βαθµό που όσο: ~ 
µε αφορά, θα κάνω ό,τι µπορώ ΣΥΝ. στο µέτρο που (γ) σε τέ-τοιον 
βαθµό (εµφατ.) σε τόσο (µεγάλο) σηµείο: η εγκληµατικότητα έχει 
φτάσει ~, ώστε οι κάτοικοι φοβούνται να κυκλοφορούν το βράδυ στον 
δρόµο 8. αριθµητικό συνήθ. ή άλλο σύµβολο (λ.χ. γράµµα), µε το οποίο 
δηλώνεται η επίδοση σε κλίµακα αξιολόγησης: ο ~ του στις εξετάσεις 
ήταν 15 9. βαθµοί (οι) το σύνολο των βαθµών (σηµ. 8) τους οποίους 
συγκέντρωσε µαθητής ή υποψήφιος σε εξετάσεις και συνεκδ. το 
έντυπο που περιέχει τους βαθµούς αυτούς: πήγαν στο σχολείο, να 
πάρουν τους - || υψηλοί | χαµηλοί | εντυπωσιακοί | άριστοι ~ 10. ο 
αριθµός που αντιστοιχεί στην επίδοση ή το αποτέλεσµα που φέρνει 
διαγωνιζόµενος, αθλητής ή οµάδα σε αγώνα: το µουσικό συ- 
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Αντιστράτηγος 
Υποστράτηγος 
Ταξίαρχος 

Αντιναύαρχος 
Υποναύαρχος 
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Συνταγµατάρχης 
Αντισυνταγµατάρχης 
Ταγµατάρχης** 

Πλοίαρχος 
Αντιπλοίαρχος 
Πλωτάρχης 

Σµήναρχος 
Αντισµήναρχος 
Επισµηναγός 
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 Λοχαγός** 

Υπολοχαγός** 
Ανθυπολοχαγός** 

Υποπλοίαρχος 
Ανθυποπλοίαρχος 
Σηµαιοφόρος 

Σµηναγός 
Υποσµηναγός 
Ανθυποσµηναγός 
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Αρχιλοχίας 
Επιλοχίας 
Λοχίας 
∆εκανέας 

Αρχικελευστής 
Επικελευστής 
Κελευστής ∆ίοπος 

Αρχισµηνίας 
Επισµηνίας 
Σµηνίας 
Υποσµηνίας 

 (Υποδεκανέας)*** 
Στρατιώτης 

Ναύτης Σµηνίτης 

*     τον βαθµό φέρει ο εκάστοτε αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α., εφόσον 
προέρχεται από τον Στρατό Ξηράς, την Πολεµική Αεροπορία ή το 
Πολεµικό Ναυτικό αντιστοίχως- ωστόσο, στην καθηµερινή 
πρακτική, «στρατηγός» «ναύαρχος» ή «πτέραρχος» 
προσφωνούνται και οι ανώτατοι αξιωµατικοί τού Στρατού Ξηράς, 
τής Πολεµικής Αεροπορίας και τού Πολεµικού Ναυτικού 
αντιστοίχως. 
**   στα Τεθωρακισµένα οι βαθµοί αυτοί είναι: ανθυπίλαρχος 
(ανθυπολοχαγός), υπίλαρχος (υπολοχαγός), ίλαρχος (λοχαγός), 
επίλαρχος (ταγµατάρχης). 
*** δεν αποτελεί βαθµό, αλλά διάκριση. 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
(ΕΛ.ΑΣ.) 

πρώην ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ 

Α
νώ

τα
το

ι α
ξ/

κο
ί 

Αντιναύαρχος 
(Αρχηγός Λ.Σ.) 
Υποναύαρχος 
Αρχιπλοίαρχος 

Αντιστράτηγος 
(Αρχηγός) 

Υποστράτηγος 
Ταξίαρχος 

Αντιστράτηγος 

Υποστράτηγος 

Ταξίαρχος 

Αντιστράτηγος 
(Αρχηγός) 
Υποστράτηγος 
(Υπαρχηγός) 
Αρχιπύραρχος 

Α
νώ

τε
ρο

ι α
ξ/

κο
ί 

Πλοίαρχος 

Αντιπλοίαρχος 

Πλωτάρχης 

Αστυνοµικός 
∆ιευθυντής 
Αστυνοµικός 
Υποδιευθυντής 
Αστυνόµος Α 

Συνταγµατάρχης 

Αντισυνταγµατάρχης 

Ταγµατάρχης 

Πύραρχος 

Αντιπύραρχος 

Επιπυραγός 

Κ
ατ

ώ
τε

ρο
ι 

αξ
/κ

οί
 Υποπλοίαρχος 

Ανθυποπλοίαρχος 
Σηµαιοφόρος 

Αστυνόµος Β' 
Υπαστυνόµος Α 
Υπαστυνόµος Β' 

Μοίραρχος 
Υποµοίραρχος 
Ανθυποµοίραρχος 

Πυραγός 
Υποπυραγός 
Ανθυποπυραγός 

 Ανθυπασπιστής Ανθυπαστυνόµος Ανθυπασπιστής Πυρονόµος 

Υ
πα

ξ/
κο

ί Αρχικελευστής 
Επικελευστής 
Κελευστής 

Αρχιφύλακας Ενωµοτάρχης 
Υπενωµοτάρχης 

Αρχιπυροσβέστης 

 Λιµενοφύλακας Αστυφύλακας Χωροφύλακας Πυροσβέστης 

Γενικός διευθυντής 
Αγροφυλακής* 
Επιθεωρητής 
Αγροφυλάκων* 

∆ιοικητής 
Αγροφυλακής* 
Αγρονόµος* 
Αρχιφύλακας 
Αγροφυλακής* 

Αγροφύλακας** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  χωρίς στολή  

** ένστολος 

γκρότηµα που µας εκπροσώπησε στον διεθνή διαγωνισµό, συγκέ-
ντρωσε πολλούς ~ || για κάθε νίκη στο πρωτάθληµα µια οµάδα παίρ-
νει τρεις ~ ΣΥΝ. πόντος 11. ΓΛΩΣΣ. καθεµιά από τις τρεις µορφές επι-
θέτων και επιρρηµάτων, που δηλώνουν ποσοτική κλιµάκωση τής ση-
µασίας τους (ιδιότητας κ.λπ.), λ.χ. ωραίος (θετικός βαθµός), ωραιότε-
ρος (συγκριτικός βαθµός), ωραιότατος (υπερθετικός βαθµός) - ωραία 
(θετικός βαθµός), ωραιότερα (συγκριτικός βαθµός), ωραιότατα (υπερ-
θετικός βαθµός) 12. ΜΑΘ. (α) µονάδα µέτρησης τόξων ή γωνιών (σύµ-
βολο grad ή g), λ.χ. 1008 (β) βαθµός πολυωνύµου ο µεγαλύτερος εκ-
θέτης τής µεταβλητής σε ένα πολυώνυµο 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «σκαλοπάτι», < ρ. βαίνω (βλ.λ.) Η σηµερινή 
σηµ. «αξιολογικό στοιχείο», ήδη µτγν., απαντά για πρώτη φορά στην 
Κ.∆. στη µοναδική φορά που χρησιµοποιείται αυτή η λ. (Α' Τιµόθ. 
3,13: oi γαρ καλώς διακονήσαντες βαθµόν έαυτοίς καλόν περιποι-
ούνται...). Η φρ. ώς έναν βαθµό είναι µετάφρ. δάνειο (< γαλλ. jusqu' à 
un certain degré), όπως και η φρ. σε τέτοιον βαθµό (< γαλλ. à un tel 
degré)]. 

-βαθµός, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένους βαθµούς: 
δωδεκάβαθµη κλίµακα. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. δεκά-βαθµος 
[κρηπίςβ, που προέρχεται από το αρχ. βαθµός]. 

βαθµουχος, -ος, -ο [1883] (λόγ.) αυτός που φέρει βαθµό σε ιεραρχική 
κλίµακα. 

βαθµοφόρος, -ος, -ο [1868] αυτός που φέρει βαθµό, συνήθ. στέλεχος 

των Ενόπλων ∆υνάµεων µε διακριτικά βαθµού (λοχαγού, συνταγµα-
τάρχη κ.λπ.). 

βαθοµέτρηση (η) [1891] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µέτρηση 
τού βάθους (κυρ. θαλασσών). — βαθοµετρικός, -ή, -ό. 

βάθος (το) {βάθ-ους | -η, -ών} 1. η απόσταση ανάµεσα στην επιφάνεια 
και στον πυθµένα: το ~ ενός ορύγµατος | τού πηγαδιού | τής θάλασσας 
2. (συνεκδ.) ο αριθµός που δηλώνει την απόσταση τού πυθµένα από 
την επιφάνεια: σε αυτό το σηµείο η θάλασσα έχει ~ εκατό µέτρα 3. 
(συνεκδ.) η απόσταση κατά την οποία αποµακρύνεται κανείς από 
την επιφάνεια, κινούµενος προς τον πυθµένα: ο δύτης έφτασε σε µε-
γάλο- 4. (στον πληθ.) ο ίδιος ο πυθµένας, ο βυθός: τα ~ τού πελάγους 
|| αρχαία ναυάγια βρίσκονται στα ~ των θαλασσών ΦΡ. (α) ή τού 
ύψους ή τού βάθους βλ. λ. ύψος (β) χαίρε βάθος αµέτρητον! (χαίρε 
βάθος αµέτρητον!, από τον Ακάθιστο Ύµνο- φράση που απευθύνεται 
προς την Παναγία) (µτφ.) για καταστάσεις χαώδεις, ανεξέλεγκτες 5. 
(για τρισδιάστατα αντικείµενα, που έχουν κενό το εσωτερικό τους, 
ώστε να δέχονται πράγµατα, ή για εσοχές στον χώρο) η διάσταση τού 
µήκους (κατ' αντιδιαστολή προς το ύψος και το πλάτος τους): το ~ 
τού συρταριού | τής ντουλάπας 6. (α) το τελευταίο σηµείο απέναντι 
µας, το απέναντι άκρο: τον είδε στο ~ τού δρόµου || τα παιδιά παίζουν 
στο ~ τής πλατείας- ΦΡ. (µτφ.) φως στο βάθος | στην άκρη τού 
τούνελ βλ. λ. τούνελ (β) το εσωτερικό ή το πίσω µέρος ενός χώρου, 
κατ' αντιδιαστολή προς συγκεκριµένο σηµείο που νοείται ως µπρο-
στινό (λ.χ. η είσοδος): προχωρήστε στο ~ τού λεωφορείου || στέκονταν 
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στο ~ τής αίθουσας || «στο ~ κήπος» (επιγραφή εστιατορίων) 7. ΣΤΡΑΤ. 
η απόσταση από την κεφαλή (αρχή) µέχρι την ουρά (τέλος) µιας φά-
λαγγας: το ~ τής παράταξης || ~ µετώπου αµυντικών δυνάµεων || ~ 
αµυντικής τοποθεσίας 8. (µτφ.) το πιο ουσιαστικό µέρος µιας υπόθε-
σης, ενός θέµατος κ.λπ., η ουσία του: ας εξετάσουµε το ~ τού προ-
βλήµατος, ας µη µείνουµε στην επιφάνεια || άνθρωπος µε ~ (µε ου-
σιαστικό περιεχόµενο, µε προβληµατισµό που δεν µένει στην επιφά-
νεια)· ΦΡ. (α) εις | σε βάθος (εις βάθος, Αριστοτ. Μετεωρολογικά 
386a) εισχωρώντας στα πιο ουσιώδη σηµεία, στον πυρήνα: κάνω 
έρευνα ~ || το θέµα θα µελετηθεί ~ (β) κατά βάθος στην ουσία, στην 
πραγµατικότητα (αντίθετα από ό,τι φαίνεται): ~ είναι ευαίσθητος άν-
θρωπος, άλλο αν δείχνει ανιαρός και κυνικός µερικές φορές 9. (για 
συναισθήµατα, ψυχικές ή νοητικές λειτουργίες) το κέντρο από όπου 
εκπηγάζουν, ο πυρήνας τους: σου εύχοµαι κάθε καλό απ' τα ~ τής 
καρδιάς µου || ποιος ξέρει τι συµβαίνει στο ~ τού µυαλού ενός τρελού- 
ΦΡ. (λόγ.) εκ βάθους καρδίας (λατ. ab imo pectore) από το βάθος τής 
καρδιάς µου, δηλ. από τον πυρήνα των συναισθηµάτων µου· (µτφ.) 
απολύτως ειλικρινά, γνήσια: εύχοµαι -10. (µτφ.) το πολύ απο-
µακρυσµένο σηµείο: (για χρόνο) η ιστορία τής γενιάς του χάνεται στα 
~ των αιώνων || (για χώρο) το πλοίο χάθηκε στο ~· ΦΡ. σε βάθος 
χρόνου µε προοπτική, υπολογίζοντας το µέλλον: «αυτή η πολιτική 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση ~ περισσότερων θέσεων εργασίας» 
(εφηµ.) 11. η προοπτική (στην Τέχνη), το φόντο (βλ.λ.)- ΦΡ. βάθος πε-
δίου η µέγιστη απόσταση µεταξύ ενός αντικειµένου και τού φακού 
(µικροσκοπίου, κάµερας, φωτογραφικής µηχανής κ.λπ.), µέσα στα 
όρια τής οποίας εξασφαλίζεται η ευκρίνεια τού ειδώλου 12. ΦΙΛΟΣ, το 
σύνολο των βασικών χαρακτηριστικών µιας έννοιας (πβ. κ. λ. πλά-
τος)· ΦΡ. σε βάθος και σε πλάτος πλήρως, από όλες τις πλευρές: ανα-
λύω έναν όρο ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, παράλλ. τ. τού αρχ. βένθος, πιθ. από το 
επίθ. βαθύς, πβ. παχύς - πάχος, ευρύς - εύρος, βαρύς - βάρος κ.ο.κ. 
Το ουσ. βάθος δεν απαντά παρά µόνο µετά τον Όµηρο, οπότε χρησι-
µοποιείται για να δηλώσει τον Τάρταρο (Αισχύλος) ή τον αιθέρα (Ευ-
ριπίδης)]. 

βαθοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΕΩΛ. η ανίχνευση 
και εξέταση των διαφόρων γεωλογικών στρωµάτων µιας περιοχής µε 
ειδικό όργανο (βλ. λ. γεωραντάρ). 

βαθουλός, -ή, -ό [µεσν.] κάπως βαθύς, σχετικά βαθύς: έτρωγαν όλοι 
σε - πιάτα. Επίσης βαθουλωτός. 

βαθούλωµα (το) {βαθουλώµ-ατος | -ατα, -άτων} το κοίλωµα ή το µι-
κρό βάθος: στην επιφάνεια τού δρόµου υπήρχε ένα - || το τραπέζι 
έκανε ένα ~ στο κέντρο. 

βαθουλώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βαθούλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) κάνω (κάτι) κοίλο, βαθουλό ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι βαθουλός: 
βαθούλωσαν τα µάτια του απ' τα γηρατειά. 

βάθρακας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) ο βάτραχος. Επίσης βάθρα-
κος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. βάθρακος < αρχ. βάτραχος, µε µετάθεση τής δασύτη-
τας]. 

βάθρο (το) 1. (α) η βάση στην οποία στηρίζεται υλική κατασκευή 
(συνήθ. µεγάλου µεγέθους): κατέστρεψαν το ~ τού αγάλµατος ΣΥΝ. 
θεµέλιο, υποστήριγµα (β) ΑΘΛ. βάση µε σκαλοπάτια όπου στέκονται 
οι τρεις πρώτοι αθλητές σε κάθε αγώνισµα, για να παραλάβουν τα 
µετάλλια τους (χρυσό, αργυρό και χάλκινο αντίστοιχα): η Γερµανίδα 
πήρε το πρώτο µετάλλιο, αλλά και στα άλλα δύο σκαλοπάτια τού 
βάθρου ανέβηκαν δύο συµπατριώτισσες της 2. (µτφ.) θεµέλιο, στή-
ριγµα, βάση: η Βουλή είναι το ~ τής δηµοκρατίας- ΦΡ. (λόγ.) εκ βά-
θρων (εκ βάθρων, Ευριπ. Ηλέκτρα 608) από τα θεµέλια, συθέµελα: τα 
σπίτια σείστηκαν ~ || (µτφ.) ~ πολιτική αλλαγή | αναδιάρθρωση | ανα-
συγκρότηση ΣΥΝ. άρδην. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βάθρον < ρ. βαίνω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -θρον (πβ. 
κ. µέλα-θρον). Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικά για να δηλώσει τη βάση, 
πάνω στην οποία πατάει κανείς ή στηρίζεται κάτι. Οµόρρ. βά-σις, βή-
µα, βω-µός κ.ά.]. 

βαθύ- κ. βαθύ- ά συνθετικό που προσδίδει σε κάποιον/κάτι την ιδιό-
τητα: 1. τού βάθους: βαθύ-ρριζος, βαθύ-λακκος 2. τού ουσιαστικού, 
κατ' αντιδιαστολή προς τον επιφανειακό: βαθυ-στόχαστος, βαθύ-γνω-
µος 3. τής µεγάλης ποσότητας ή έκτασης: βαθύ-πλουτος, βαθύ-σκιω-
τος 4. τής σκοτεινότερης (σκούρας) απόχρωσης: βαθυ-γάλαζος, βα-
θυ-κόκκινος, βαθυ-πράσινος. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. βαθύς]. 

βαθυγάλαζος, -η, -ο κ. βαθύ γαλανός [1890] 1. αυτός που έχει έντονο 
γαλάζιο χρώµα: ~ µάτια 2. βαθυνάλαζο (το) το ίδιο το έντονο 
γαλάζιο χρώµα. 

βαθύγνωµος, -η, -ο αυτός που στοχάζεται σε βάθος ΣΥΝ. βαθυστό-
χαστος, βαθύνους. 

βαθυκόκκινος, -η, -ο [1840] 1. αυτός που έχει έντονο κόκκινο χρώµα 
2. βαθυκόκκινο (το) το ίδιο το έντονο κόκκινο χρώµα. 

βαθυκύανος, -η, -ο [1847] 1. αυτός που έχει έντονο κυανό χρώµα 2. 
βαθυκύανο (το) το ίδιο το έντονο κυανό χρώµα. 

βαθυµετρία (η) {βαθυµετριών} η µέτρηση τού βάθους θαλασσών. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. bathymétrie]. 

βαθύµετρο (το) {βαθυµέτρ-ου | -ων} 1. η συσκευή που χρησιµοποι-
είται για τη µέτρηση τού βάθους τού πυθµένα, για τον εντοπισµό ψα-
ριών, για τη µέτρηση τού πάχους τού πάγου σε αρκτικές περιοχές, 
για ωκεανογραφικούς χάρτες κ.ά. 2. ΤΕΧΝΟΛ. όργανο ακριβείας για 
τη µέτρηση τού βάθους διαφόρων µηχανικών κοιλοτήτων (εγκοπών, 
αυλακών, οπών κ.ά.) 3. το οπτικό όργανο µε το οποίο προσδιορίζεται 
το βάθος τού ορίζοντα. — βαθυµετρικός, -ή, -ό [1890]. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. bathymètre]. 
βαθύνους, -ους, -ουν [αρχ.] {βαθύν-οος | -οες (ουδ. -οα), -όων) (λόγ.) 

αυτός που σκέπτεται εις βάθος, µε τρόπο διεισδυτικό και στοχαστι-
κό ΣΥΝ. βαθυστόχαστος, εµβριθής. — βαθύνοια (η) [1831]. 

βάθυνση (η) {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} το βάθεµα (βλ. λ. βα-
θαίνω). 

βαθύνω ρ. → βαθαίνω 
βαθύπεδο (το) [1850] {βαθυπέδ-ου | -ων} 1. πεδιάδα που βρίσκεται 

πιο κάτω από την επιφάνεια τής θάλασσας (πβ. αλίπεδο, υψίπεδο) 2. 
πεδιάδα που βρίσκεται ανάµεσα σε βουνά. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. βαθύπεδος < βαθύ- + -πεδος, 
για το οποίο βλ. λ. γή-πεδο, πεδίο]. 

βαθύπλουτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι πάρα πολύ πλούσιος ΣΥΝ. 
πάµπλουτος, ζάπλουτος. 

βαθόρριζος, -η, -ο [αρχ.] (για φυτό) αυτός που έχει βαθιές ρίζες. 
βαθύς, -ιά (λόγ. -εία), -ύ {βαθ-ιού κ. λόγ. -έος | -ιοί κ. λόγ. -είς (ουδ. -

ιά κ. λόγ. -έα), -ιών κ. λόγ. -έων (θηλ. κ. λόγ. -ειών)} 1. αυτός που έχει 
σχετικά µεγάλο βάθος: ~ πηγάδι | χαντάκι | πληγή ΑΝΤ. ρηχός· ΦΡ. 
στα βαθιά (ι) µακριά από την ακτή, εκεί όπου η θάλασσα έχει βάθος: 
είναι µικρός ακόµη και δεν τον αφήνω να κολυµπάει ~ (ii) στα δύ-
σκολα: «πήγε σε µεγάλη οµάδα από µια ερασιτεχνική κι έπεσε αµέσως 
στα βαθιά» (εφηµ.) 2. αυτός που προχωρεί σε βάθος: ~ ρίζα- ΦΡ. 
βαθιά εισπνοή εισπνοή µεγάλης διάρκειας και µεγάλης ποσότητας 
αέρα 3. (για έπιπλο) αυτός στον οποίο µπορεί κανείς να καθίσει ανα-
παυτικά (που κατασκευάζεται συνήθ. από µαλακό παχύ υλικό, που 
δίνει την αίσθηση σε αυτόν που κάθεται ότι βυθίζεται σε αυτό): ~ 
πολυθρόνα 4. (α) αυτός που προχωρεί πέρα από την επιφάνεια, στο 
βάθος (των πραγµάτων) µε λεπτοµερή και τεκµηριωµένο τρόπο: ~ 
ανάλυση ΣΥΝ. ουσιαστικός, λεπτοµερής ΑΝΤ. επιφανειακός, πρόχει-
ρος, επιδερµικός (β) αυτός που προχωρεί στην ουσία, που αναζητεί 
απάντηση σε δύσκολα ερωτήµατα: ~ σκέψη || ταινία µε ~ περιεχόµενο 
|| έχει ~ µόρφωση ΑΝΤ. επιφανειακός, επιδερµικός, ρηχός 6. για τη δή-
λωση τού µεγάλου βαθµού στον οποίο γίνεται αισθητή µια κατάστα-
ση ή βιώνεται ένα συναίσθηµα: ~ έρωτας | σιγή | πόνος | µελαγχολία-
ΦΡ. βαθύς ύπνος ο ύπνος από τον οποίο ξυπνά κανείς δύσκολα 7. αυ-
τός που ακούγεται σαν να προέρχεται από µεγάλο βάθος: ~ φωνή | 
αναστεναγµός 8. για την περιγραφή κίνησης τού σώµατος- ΦΡ. (α) βα-
θιά υπόκλιση η υπόκλιση µε µεγάλη κλίση τού κεφαλιού προς τα κά-
τω (β) ΓΥΜΝΑΣΤ. βαθύ κάθισµα όταν κάποιος ισορροπεί στις κνήµες 
του, έχοντας λυγίσει τα γόνατα και σκύβοντας ελαφρά την πλάτη. — 
βαθιά | βαθέως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. [ΕΤΥΜ αρχ.» αβεβ. 
ετύµου, πιθ. από αρχικό τ. *βαφύς (I.E. *gwmbh-u-) µε ανοµοίωση τού -
φ- σε -θ-. Οµόρρ. βάπτω (βλ.λ.), αρχ. βένθος «βάθος» (< *jgwembh-), 
βόθρος, βυθός κ.ά.]. 

βαθυσκάφος (το) {βαθυσκάφ-ους | -η, -ών} το επανδρωµένο υπο-
βρύχιο σκάφος, που καταδύεται σε µεγάλα βάθη για την εξερεύνηση 
των ωκεάνιων βυθών (βλ. λ. βαθύσφαιρα). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. bathyscaphe]. 

βαθύσκιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που έχει πυκνή, παχιά σκιά. Επίσης 
βαθύσκιωτος, -η, -ο. 

βαθυστόχαστος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που σκέπτεται σε βάθος, 
όχι επιφανειακά: ~ µελετητής ΣΥΝ. βαθύνους, εµβριθής 2. αυτός που 
προήλθε από διεισδυτικό στοχασµό: ~ δοκίµια | κρίσεις | απόψεις | 
λόγια ΣΥΝ. εµβριθής. 

βαθύσφαιρα (η) {βαθυσφαιρών} το σφαιρικό υποθαλάσσιο σκάφος 
που χρησιµοποιείται για υποβρύχιες παρατηρήσεις (βλ. λ. βαθυσκά-
φος). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bathysphere]. 

βαθύτητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} το βάθος, η απόσταση µεταξύ τής 
επιφάνειας και τού πυθµένα. βαθυτυπία (η) {χωρ. πληθ.} ΤΥΠΟΓΡ. 
µέθοδος εκτύπωσης κατά την οποία κείµενα, σχέδια, φωτογραφίες 
κ.λπ. που προορίζονται για εκτύπωση, είναι εσώγλυφα (βλ.λ.) πάνω σε 
χάλκινη εκτυπωτική πλάκα µε εσοχές (κυψέλες), που το βάθος τους 
σκοπίµως ποικίλλει για να δέχεται την ανάλογη ποσότητα µελάνης 
προς απόδοση των διαφόρων τόνων κατά την εκτύπωση. βαθύφωνος, 
-η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει βαθιά φωνή· ΜΟΥΣ. 2. βαθύφωνος (ο) 
{-ου κ. -ώνου | -ων κ. -ώνων, -ους κ. -ώνους} τραγουδιστής µε βαθιά 
φωνή στη χαµηλότερη βαθµίδα τής φωνητικής κλίµακας: µεγάλοι ~ 
τής όπερας υπήρξαν οι Μπ. Χριστόφ, Ν. Ρόσι-Λεµέ-νι, Ν. Ζαχαρίου 
κ.ά. ΣΥΝ. µπάσος 3. (για όργανα) αυτός που παράγει βαθείς, µπάσους 
ήχους: οι µακριές χορδές τής βάρµου | βαρβίτου την καθιστούσαν 
σχετικά βαθύφωνο όργανο 4. βαθύφωνο (το) ξύλινο πνευστό µουσικό 
όργανο. βαθύχορδο (το) το κοντραµπάσο (βλ.λ.). βαθύχρωµος, -η, -ο 
[1897] αυτός που έχει σκούρο χρωµατισµό ή 

σκοτεινή απόχρωση ΣΥΝ. σκούρος ANT. ανοιχτόχρωµος. 
βάι1 (το) -> βάγιο 
βάι2 επιφών. (συχνά επαναλαµβανόµενο βάι-βάι) (λαϊκ.) 1. για έκ-

φραση απελπισίας, λύπης, πόνου ΣΥΝ. αλίµονο 2. για έκφραση θαυ-
µασµού. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. vay]. Βαΐα (η) γυναικείο 

όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Βάγια 
[ΕΤΥΜ. Θηλ. τού Βάιος, βλ.λ.]. Βαϊκάλη (η) λίµνη τής ΒΑ. Ρωσίας 
στη Σιβηρία, η βαθύτερη στον κόσµο. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. Bajkal < τουρκ. bol «άφθονος» + göl «λίµνη», που ανα-
φερόταν στην πλούσια ιχθυοπαραγωγή της]. Βαϊµάρη (η) πόλη τής 
Κ. Γερµανίας, γνωστή από το Σύνταγµα τής Γερµανικής 
∆ηµοκρατίας, που δηµοσιεύθηκε εκεί το 1919. 



βαίνω 342 βαλβολίνη 
 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Weimar < αρχ. γερµ. win «λιβάδι» + mari 
«λίµνη - πηγή»]. 

βαίνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 1. προχωρώ, εξελίσ-
σοµαι (προς κάποια κατεύθυνση): πώς βαίνουν τα πράγµατα στη χώρα 
σας; || η κατάσταση του βαίνει προς βελτίωση ΣΥΝ. πάω· ΦΡ. (α) 
βαίνω επί τα ίχνη ακολουθώ ή παρακολουθώ κάποιον από δίπλα, βή-
µα προς βήµα: η αστυνοµία - τού δολοφόνου (β) βαίνω καλώς (για 
ενέργειες, επιδιώξεις κ.λπ.) εξελίσσοµαι ικανοποιητικά, ευοδώνοµαι: 
διαβεβαίωσε τους γονείς του ότι όλα βαίνουν καλώς µε τις σπουδές 
του ΣΥΝ. πάω καλά (γ) βαίνω κατά κρηµνών εξελίσσοµαι πολύ άσχη-
µα: ο γάµος της βαίνει κατά κρηµνών ΣΥΝ. πάω κατά δια)β)όλου (δ) 
βαίνω κατ' ευχήν | συν Θεώ (για ενέργειες, επιδιώξεις κ.λπ.) εξελίσ-
σοµαι κατά τρόπο ευνοϊκό και επιθυµητό: ∆εν υπάρχει λόγος ν' ανη-
συχείτε! Όλα βαίνουν κατ'ευχήν 2. (+ µτχ. ενεστ.) εξελίσσοµαι βαθ-
µιαία αλλά σταθερά: η ανεργία βαίνει µειούµενη. [ΕΤΎΜ. αρχ. < 
*βάν-jω | βάµ-}ω < I.E. gwm-, συνεσταλµ. βαθµ. τής ρίζας gwem- 
«πηγαίνω, έρχοµαι», πβ. σανσκρ. gâm-ati «έρχεται», λατ. venio 
«έρχοµαι», γαλλ. venir, ισπ. venir, ιταλ. venire, αγγλ. come, γερµ. 
kommen κ.ά. Η ρίζα βαµ- συνδέεται µε τη µακρόφωνη ρίζα βά- | βη-, 
από όπου παράγονται οι λοιπές οµόρριζες λέξεις: βή-µα | βά-µα, βά-
σις (-η), βα-τός, βά-δην, βιβάζω (< *βι-βάδ-;'ω), βα-τήρ(ας), βά-θρο(ν), 
βα-θµός κ.ά.]. 

βάιο (το) → βάγιο 
Βάιος (ο) {-ου κ. -ίου} ανδρικό όνοµα. [ΕΤΎΜ. < µτγν. βαΐον | 

βάιον (βλ. λ. βάγιο) στην εκκλησ. χρήση]. 
Baio φόρος (η) 1. η Κυριακή των Βαΐων (βλ. λ. βάγιο) 2. το εικονο-
γραφικό θέµα που αναπαριστά τη θριαµβευτική είσοδο τού Χριστού 
στα Ιεροσόλυµα. 

βακαλάος (ο) → µπακαλιάρος 
βακελίτης (ο) {βακελιτών} ΧΗΜ.-ΤΕΧΝΟΛ. συνθετικό σκληρό πλαστι-

κό από ρητίνη, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή ηλεκτρικών µο-
νωτήρων, αλλά και χυτών ή πρεσαριστών αντικειµένων (δίσκων, 
εξαρτηµάτων µηχανών, ποτηριών κ.ά.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. bakélite, από το όνοµα τού Βέλγου χηµι-
κού Leo Η. Backeland, ο οποίος ανακάλυψε το συγκεκριµένο είδος ρη-
τινών]. 

βακέτα (η) {βακετών} 1. το κατεργασµένο δέρµα µοσχαριού 2. (συ-
νεκδ.) τα υποδήµατα που είναι κατασκευασµένα από κατεργασµένο 
δέρµα µοσχαριού. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. vacchetta «δαµάλι», υποκ. τού vacca 
«αγελάδα»]. 

βάκιλος (ο) {βακίλ-ου | -ων, -ους) βακτηρίδιο σε σχήµα ράβδου, που 
µπορεί να προκαλέσει µόλυνση: ~ τού άνθρακα | τού Κοχ (το µικρό-
βιο τής φυµατίωσης). — (υποκ.) βακίλιο (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. 
bacillus < λατ. bacillum «ραβδί», υποκ. τού baculum «ράβδος». Για 
τη σηµασιολογική µεταβολή «ράβδος - βα-κτήριρ», βλ. λ. βακτήριο}. 

βακούφι (το) {βακουφ-ιού | -ιών} (επί Τουρκοκρατίας) αφιέρωµα, συ-
νήθ. κτήµα που είχε παραχωρηθεί από ιδιώτη σε ναό, µοναστήρι ή 
κοινωφελές ίδρυµα, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για κοινωφελείς 
σκοπούς, για να εξασφαλιστούν µέσω αυτού πρόσοδοι για δηµόσια 
έργα ή για να αποφευχθεί η δήµευση ή κατάσχεση του. Επίσης (λόγ.) 
βακούφιο. — βακουφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. vakif 
«αφιέρωµα»]. 

βακτηρία (η) {βακτηριών} (λόγ.) το µπαστούνι, η µαγκούρα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *βακτήρ < βάκτρον (βλ.λ.), κατά το σχήµα άροτήρ -άροτρον]. 

βακτηριαιµία (η) {βακτηριαιµιών} ΙΑΤΡ. η παρουσία και η κυκλοφορία 
βακτηριδίων στο αίµα, που προκαλεί διάφορες παθολογικές εκ-
δηλώσεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bacteraemia]. 

βακτηρίαση κ. βακτηρίωση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ασθένεια 
των φυτών, που προκαλείται από την επίδραση βακτηριδίων. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bacteriosis]. 

βακτηρίδιο (το) [1879] {βακτηριδί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. µονοκύτταρος µι-
κροοργανισµός ραβδοειδούς, σπειροειδούς, νηµατοειδούς ή σφαιρι-
κής µορφής, που απαντά σε όλα σχεδόν τα περιβάλλοντα, συµπερι-
λαµβανοµένων των οργανισµών φυτών και ζώων, και ασκεί µεγάλης 
σηµασίας επιδράσεις σε αυτά (ανακύκληση οργανικών υλών, ασθέ-
νειες κ.λπ.). 
[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < ξέν. όρ. (πβ. αγγλ. bacteroid) < µτγν. βακτηρίδιον 
«µικρό ραβδί», υποκ. τού αρχ. βακτήριον]. 

βακτήριο (το) [1897] {βακτηρί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. το βακτηρίδιο (βλ.λ.). 
— βακτηριακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. bactère < αρχ. βακτήριον, υποκ. τού ουσ. βα-
κτηρία «ράβδος». Η ονοµασία δόθηκε στους µικροοργανισµούς, επει-
δή πολλοί από αυτούς (ιδίως οι βάκιλοι) φαίνονται στο ηλεκτρονικό 
µικροσκόπιο σαν µικρά µπαστούνια]. 

βακτηριοθεραπεία (η) {βακτηριοθεραπειών} ΙΑΤΡ. προληπτική ή 
θεραπευτική µέθοδος, συνήθ. λοιµωδών ασθενειών, η οποία βασίζε-
ται στη χρήση βακτηριδίων. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
bactériothérapie]. 

βακτηριοκτόνος, -ος, -ο [1885] αυτός που καταστρέφει τα βακτήρια: 
~ φάρµακα. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. bactéricide (νόθο συνθ.) < bacteri- (< βακτή-
ριον) + -cide (< λατ. caedo «σκοτώνω»)]. 

βακτηριολογία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} ο ειδικός επιστηµονικός κλά-
δος τής µικροβιολογίας, που µελετά τα βακτηρίδια. — βακτηριολό-
γος (ο/η) [1885], βακτηριολογίας, -ή, -ό [1897]. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. bactériologie]. Βακτριανή (η) [µτγν.] ΙΣΤ. αρχαία 
περιοχή τής Κ. Ασίας µεταξύ τού 

σηµερινού Β. Αφγανιστάν και τού Τουρκεστάν, την οποία κατέκτησε 
ο Μ. Αλέξανδρος. 

βακτριανή (η) ΖΩΟΛ. η ασιατική καµήλα, βασικό χαρακτηριστικό 
τής οποίας είναι ότι φέρει δύο ύβους (καµπούρες) σε αντίθεση προς 
τη δροµάδα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Bactrian < µτγν. Βακτριανή, αρχ. περιοχή 
τής Ν∆. Ασίας, τής οποίας οι κάτοικοι ονοµάζονταν Βάκτρ(ι)οι (αρχ.), 
ίσως περσ. αρχής]. 

βάκτρο (το) 1. (λόγ.) η βακτηρία, το µπαστούνι, η ράβδος 2. ΤΕΧΝΟΛ. 
κυλινδρικός άξονας, εξάρτηµα µηχανών, που προορίζεται να κινεί 
παλινδροµικώς το έµβολο αντλίας ή διάταξης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
βάκτρον < *βάκω (πβ. αόρ. ε-βακ-ον) «καταπονούµαι, 
καταβάλλοµαι» (κατά το σχήµα σκήπτω - σκήπτρον), το οποίο προ-
έρχεται από I.E. *bak- «ραβδί, µπαστούνι», πβ. λατ. baculum «ρά-
βδος», αγγλ. peg «ράβδος», ιρλ. bac κ.ά.]. 

βακχεία (η) [αρχ.] {βακχειών} 1. (στην αρχαιότητα) η διονυσιακή 
µανία 2. βακχείες (οι) (α) οι οργιαστικές τελετές προς τιµήν τού Βάκ-
χου, τού θεού ∆ιονύσου (β) (µτφ.-λόγ.) οι οργιαστικές εκδηλώσεις 
ΣΥΝ. ακολασία, κραιπάλη. 

βάκχειος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Βάκχο, τον θεό 
∆ιόνυσο: ~ χορός | τελετή | εορτή ΣΥΝ. διονυσιακός 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που σχετίζεται µε οργιαστικές λατρείες: - τελετές 3. ΜΕΤΡ. Ο 
µετρικός πους που αποτελείται από δύο µακρές συλλαβές και µία 
βραχεία (- - -). 

βακχεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {βάκχευσα} 1. συµµετέχω στις οργιαστικές 
τελετές τού Βάκχου 2. καταλαµβάνοµαι από οργιαστική µανία ΣΥΝ. 
διονυσιάζω, κορυβαντιώ. — βακχευτής (ο) [µτγν.], βακχεύτρια (η). 

βακχικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Βάκχο, τον θεό 
∆ιόνυσο: ~ όργια | εορτή 2. (κατ' επέκτ.) ο σχετικός µε οργιαστικές, 
παράφορες εκδηλώσεις. — βακχικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

Βάκχος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. Ο θεός ∆ιόνυσος (βλ.λ.) 2. όνοµα αγίων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο 
ανατολικής προελεύσεως]. 

Βακχυλίδης (ο) αρχαίος Έλληνας χορικός ποιητής (5ος αι. π.Χ.)· συ-
νέθεσε παιάνες, διθυράµβους, επινίκια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < Βάκχος (βλ.λ.) + επίθηµα -υλ- (πβ. Αίσχ-ύλος, 
Κρατ-ύλος) + παραγ. επίθηµα -ίδης]. 

βαλανίδι κ. βελανίδι (το) {βαλανιδ-ιού | -ιών} ο καρπός τής βαλα-
νιδιάς, που αποτελείται εσωτερικά από το κάρυο και εξωτερικά από 
ηµισφαιρικό κύπελλο µε µεγάλα γλωσσοειδή λέπια, το οποίο χρησι-
µεύει ως τροφή των χοίρων. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού αρχ. βάλανος (βλ.λ.). Η τροπή τού -α- σε -ε- (βαλα-
νίδι > βελανίδι) οφείλεται σε ανοµοίωση, που ενισχύεται και από το 
ενδοφωνηεντικό υγρό -λ-]. 

βαλανιδιά κ. βελανιδιά (η) ψηλό δέντρο τής Α. Μεσογείου µε σκλη-
ρά, µυτερά στις άκρες φύλλα, που απαντά σε ευήλιες περιοχές και 
καρπός τής οποίας είναι το βαλανίδι. 

βαλανιτιδα (η) [1879] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τής βαλάνου τού 
πέους. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ. < αγγλ. balanitis]. 

βαλανοποσθικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται ανάµεσα στη 
βάλανο και την πόσθη ή σχετίζεται µε αυτές: ~ αύλακα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. balanoposthic]. 

βάλανος (η) {βαλάν-ου | -ων, -ους} ΑΝΑΤ. η κεφαλή, το πρόσθιο διο-
γκωµένο τµήµα τού ανδρικού γεννητικού οργάνου, που έχει κωνοει-
δές σχήµα και καλύπτεται από την ακροποσθία. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «ο καρπός τής βαλανιδιάς», < I.E. *gwel-«βαλανίδι», λατ. glans, 
γαλλ. gland, ιταλ. ghianda, όλα µε τη σηµ. «βαλανίδι, βαλανιδιά». Η 
σηµ. «κεφαλή τού πέους» είναι ήδη αρχ. και µαρτυρείται στον 
Αριστοτέλη]. 

Βαλάντης (ο) → Χρυσοβαλλάντης 
βαλάντιο (το) → βαλλάντιο 
βαλαντώνω ρ. → βαλλαντώνω 
βαλβίδα (η) 1. το µηχανικό εξάρτηµα που ρυθµίζει τη ροή ρευστών 

(συνήθ. µεταξύ δύο χώρων): ~ αντλίας | ασφαλείας 2. ΑΝΑΤ. Ο ανατο-
µικός σχηµατισµός, κυρ. τής καρδιάς και των αιµοφόρων αγγείων, 
που ρυθµίζει την κυκλοφορία των υγρών τού οργανισµού: οι βαλβί-
δες τής καρδιάς (διγλώχια, τριγλώχια, µηνοειδής, µετροειδής) 3. ΑΘΛ. 
η περιορισµένη κυκλική έκταση, µέσα από την οποία µπορεί ο αθλη-
τής να εκτελέσει ρίψη στα αντίστοιχα αγωνίσµατα (σφαιροβολία, δι-
σκοβολία, σφυροβολία). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. βαλβίς, -ίδος, τεχν. όρ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο. Η λ. πε-
ριέγραφε αρχικώς το σχοινί ή νήµα που όριζε την αφετηρία και το 
τέρµα σε αγώνα δρόµου, από όπου προέκυψε και η σηµ. «σηµείο εκ-
κινήσεως, αφετηρία». Η σηµ. τού (µηχανικού) εξαρτήµατος και τού 
ανατοµικού σχηµατισµού τής καρδιάς αποτελεί απόδ. τού γαλλ. valve 
(εξαιτίας τής φωνητικής προσέγγισης) < λατ. valva (κυρ. πληθ. valvae 
«διπλά θυρόφυλλα») < p. volvere «κυλώ»]. 

βαλβιδικός, -ή, -ό [1879] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τις βαλβίδες 
τής καρδιάς: ~ ανεπάρκεια | στένωση. 
[ΕΤΥΜ Οι φρ. βαλβιδική ανεπάρκεια | στένωση είναι µετάφρ. δάνεια 
από αγγλ. valvular insufficiency | stenosis]. 

βαλβιδοπλαστική (η) η χειρουργική επέµβαση για την αποκατάσταση 
τής οµαλής λειτουργίας τής καρδιακής βαλβίδας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. valvuloplasty < valvulo- (< αγγλ. valve) + -plasty (< 
ελλην. πλαστική)]. 

βαλβολίνη (η) {βαλβολινών} λιπαντικό έλαιο, πτητικό κλάσµα τού 
πετρελαίου, που χρησιµοποιείται στα οχήµατα, κυρ. για τη λίπανση 
των διαφορικών και των κιβωτίων ταχυτήτων. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού αγγλ. valvolin < valve «βαλβίδα»]. 



Βαλεαρίδες 343 βάλλω 
 

Βαλεαρίδες (οι) συστάδα νησιών τής ∆. Μεσογείου (Ίµπιζα, Μα-
γιόρκα, Μινόρκα, Φορµεντέρα), που ανήκουν στην Ισπανία. [ΕΤΥΜ. 
< ισπ. (Islas) Baléares < µτγν. λατ. Baliares < µτγν. Βαλιάρεις, αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε προ-Ι.Ε. *bal- «λευκός - λαµπρός»]. 

Βαλένθια (η) πόλη τής Α. Ισπανίας στις ακτές τής Μεσογείου. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Valencia, ρωµαϊκή πόλη τού 2ου αι. π.Χ., γνωστή ως 
Valentia Edetanorum «οχυρό των Ηδητανών» (λαού τής Β∆. Ισπα-
νίας)]. 

Βαλεντίνη (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης Βαλεντίνο. 
Βαλεντίνος (ο) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Valentinus «εύρωστος, υγιής» < µτχ. valens τού ρ. valeo 
«υγιαίνω, είµαι ισχυρός, ικανός». Η γιορτή τού «Αγίου Βαλεντίνου» 
(14 Φεβρουαρίου), που θεωρείται γιορτή των ερωτευµένων, δεν έχει 
σχέση µε τη ζωή των δύο µαρτύρων που έφεραν το όνοµα Βαλεντίνος 
(η µνήµη τους εορτάζεται στις 14 Φεβρουαρίου), αλλά συνδέεται µε 
τα ρωµαϊκά Lupercalia, γιορτή τής γονιµότητας (15 Φεβρουαρίου). Σε 
παρετυµολογία οφείλεται η συσχέτιση µε το όνοµα τού αστέρα τού 
αµερικανικού κινηµατογράφου, ιταλικής καταγωγής, Ροντόλφο Βα-
λεντίνο, ο οποίος έγινε το ίνδαλµα των γυναικών στη δεκαετία τού 
1920, ενσαρκώνοντας ρόλους µεγάλου εραστή σε αισθηµατικά δρά-
µατα]. 

Βαλέρια (η) γυναικείο όνοµα. 
βαλεριάνα (η) {χωρ. πληθ.} 1. BOT. δικοτυλήδονο φυτό, τού οποίου εί-

δη χρησιµοποιούνται στη φαρµακευτική αλλά και ως καλλωπιστικά 
2. ΦΑΡΜ. ηρεµιστικό φάρµακο, που παράγεται από την αποξηραµµένη 
ρίζα τού παραπάνω φυτού. 
[ETYM. < νεολατ. valeriana, θηλ. τού λατ. valerianus < Valeria, περιοχή 
τής Ιταλίας όπου φύτρωνε το φυτό]. 

Βαλέριος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Valerius < valeo 
«υγιαίνω, είµαι ισχυρός, ικανός»]. 

βαλές (ο) {βαλέδες} 1. φιγούρα τής τράπουλας που στην ακολουθία 
των τραπουλόχαρτων ακολουθεί το δέκα και προηγείται τής ντάµας 
ΣΥΝ. φάντης · 2. (παλαιότ.) υπηρέτης. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. valet «νεαρός υπηρέτης» < δηµώδ. λατ. 
♦vassellitus < vassallus < κελτ. vassus]. 

Βαλέττα (η) η πρωτεύουσα τής Μάλτας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Valetta, 
ονοµασία που οφείλεται στον Jean Parisot de la Valette, αρχηγό τού 
τάγµατος των Ιπποτών τού Αγίου Ιωάννου (Ιερουσαλήµ), ο οποίος 
υπεράσπισε τη Μάλτα κατά την πολιορκία της από τους 
µουσουλµάνους το 1565]. 

Βάλια Κάλντα (η) κλειστή κοιλάδα στη Β. Πίνδο στον νοµό Γρεβε-
νών, που ανακηρύχθηκε το 1966 σε εθνικό δρυµό. [ΕΤΥΜ. < παλ. 
ιταλ. vallea calda «θερµή κοιλάδα»]. 

βαλίτσα (η) {βαλιτσών} ταξιδιωτικός σάκος παραλληλεπίπεδου σχή-
µατος, µε σκληρά συνήθ. τοιχώµατα και λαβή, που χρησιµοποιείται 
για τη µεταφορά ατοµικών ειδών σε ταξίδια: ετοιµάζω τις ~ µου- ΦΡ. 
πάει µακριά η βαλίτσα για διαδικασία που φαίνεται να χρονίζει, να 
τραβάει σε µάκρος: Γι θα γίνει επιτέλους, θα ~; Τρεις ώρες περιµένω! 
— (υποκ.) βαλιτσάκι (το) κ. βαλιτσούλα (η). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
valigia, πιθ. < λατ. bilix «δέµα»]. 

Βαλκάνια (τα) (Βαλκανίων} 1. χερσόνησος τής ΝΑ. Ευρώπης που ορί-
ζεται ∆. από την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος, Α. από τη 
Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο Πέλαγος και Β. από τον ∆ούναβη και 
τον παραπόταµο του Σάβο ΣΥΝ. Βαλκανική Χερσόνησος, Χερσόνησος 
τού Αίµου 2. (περιληπτ.) οι χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, πρώην Γιου-
γκοσλαβία, Ελλάδα, Ρουµανία και Ευρωπαϊκή Τουρκία: τα ταραγµέ-
να - || πολλοί διπλωµάτες λένε ότι τα - είναι η πυριτιδαποθήκη τής 
Ευρώπης- ΦΡ. (σκωπτ.) εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε-νέλασε 
(Ν. Εγγονόπουλος) για δυσάρεστες καταστάσεις, χαρακτηριστικές 
των βαλκανικών χωρών (π.χ. δυσλειτουργία τού κρατικού µηχανι-
σµού, έλλειψη οργάνωσης, αστάθεια, απειθαρχία κ.ά.), σε αντιδια-
στολή προς τις προηγµένες ευρωπαϊκές χώρες. — Βαλκάνιος (ο), 
Βαλκάνια (η), βαλκανικός, -ή, -ό (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. balkan «όρος» (κυρ. «δασώδης οροσειρά»), ονοµασία 
που δόθηκε από τους Τούρκους στο όρος Αίµος, κεντρική οροσειρά 
τής χερσονήσου]. 

Βαλκάνια, Βαλκανική - Ιλλυρική - Ελληνική Χερσόνησος. Προτού 
η Χερσόνησος τού Αίµου ονοµαστεί Βαλκανική (από την τουρκική 
ονοµασία τού Αίµου ως «ψηλού όρους» Koca Balkan), είχαν χρη-
σιµοποιηθεί για τη δήλωση της δύο άλλα ονόµατα, που τελικά δεν 
επικράτησαν: η ονοµασία Ιλλυρική (ή Ελληνοϊλλυρική) Χερσόνη-
σος (πλάσµα ιστορικών τής ∆ύσης) και η ονοµασία Ελληνική Χερ-
σόνησος (από τον Στ. Σταθόπουλο, Γεωγραφία, 1850). Είναι χαρα-
κτηριστικά -για το περιεχόµενο και το ύφος τους- όσα αναφέρει ο 
Στ. Κουµανούδης για το Βαλκανικός: «Ούτως από δεκαετηρίδων 
τινών πολλοί των παρ' ήµϊν έφηµεριδογραφούντων καί γεωγρα-
(ροπολιτειογραφούντων κατά µίµησιν των Φράγκων καλοϋσιν 
απότοῦΤουρκικού ονόµατος τού ορούς Αίµου (Κοτζιά Μπαλκάµ) 
τήν προς νότον των ποταµών Σαύου καί ∆ουνάβεως µεγάλην χερ-
σόνησον µέχρι Ταινάρου άκρου, ένί περιληπτικά) ονόµατι Βαλκα-
νικήν. έτι καί Βαλκανικά κράτη καί λαούς, τους Βουλγάρους δηλ., 
Σέρβους, Βοσνίους, Μαυροβουνιώτας, Άρβανίτας, Μικροβλάχους 
καί "Ελληνας. 'Αλλ' ούχ ούτως ό Στ. Σταθόπουλος, δστις ουδέ τήν 
όνοµασίαν Ιλλυρικής ή Ελληνοίλλυρικής χερσονήσου, ύπό Φρά-
γκων καί αυτήν πλασθεΐσαν καί είσχωρήσασαν καί εις τά παρ' 
ηµϊν βιβλία [...] παρεδέχθη, ώς άτοπον αληθώς, άτε εκλιπόντος 
ήδη πρόπαλαιτοῦιλλυρικού έθνους, άλλα Ελληνικής, άποτοῦκατά 
πολιτισµόν, ειµή κατά άνθρωποπλήθειαν επικρατέστερου 

έν ταΐς χώραις ταύταις έθνους, την χερσόνησον άπεκάλεσεν [...]. 
Ούτω και ό Άν. Πολυζωίδης τφ 1859 και ό Γ. Βακαλόπουλος τφ 
1867 Ελληνική ν αυτήν ώνόµασαν, ιδίως δ' Έλληνικήν τα νοτιώ-
τατα αυτής. Παρατηρηθήτω δε και τούτο, δτι και τα ϋψη των ορέ-
ων τής ιδίως Βαλκανικής έν Βουλγαρία σειράς, είνε κατά τε τον 
Kiepert και τον Andrée, πολύ µικρότερα τού έν τή βορείω 'Αλβα-
νία Σκάρδου και των Ελληνικών Όλύµπου, Παρνασσού κ.τ.λ.». 

Βαλκανιάδα (η) ΑΘΛ. η ετήσια αθλητική διοργάνωση αγωνισµάτων 
στίβου, στην οποία συµµετέχουν οι χώρες των Βαλκανίων. Επίσης 
Βαλκανικοί (Αγώνες) (οι). 

Βαλκανική (Χερσόνησος) (η) η χερσόνησος των Βαλκανίων, τα 
Βαλκάνια (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Βαλκάνια. 

βαλκανικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τα Βαλκάνια: ~ πόλεµοι 
| χώρες | λαοί | διάσκεψη 2. Βαλκανική (Χερσόνησος) η χερσόνησος 
των Βαλκανίων (βλ. λ. Βαλκάνια) 3. ΑΘΛ. Βαλκανικοί (Αγώνες) η 
Βαλκανιάδα (βλ.λ.). 

βαλκανιολογία κ. (εσφαλµ.) βαλκανολογία (η) η συστηµατική 
επιστηµονική µελέτη τής ιστορίας και τού πολιτισµού των λαών των 
Βαλκανίων. — βαλκανιολόγος κ. (εσφαλµ.) βαλκανολόγος (ο/η). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Balkanologie (νόθο συνθ.)]. 

βαλκανιονίκης (ο/η) {βαλκανιονικών} ο αθλητής που νίκησε σε 
Βαλκανιάδα. 

βαλκανιοποιηση (η) (εσφαλµ. βαλκανοποίηση) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, 
-ήσεων} η διαίρεση µεγάλων πολυεθνικών επικρατειών σε µεγάλο 
αριθµό εθνών-κρατών, κυρ. µε κριτήριο την ιστορικότητα τού 
εδάφους. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. balkanisation]. 

Βαλκυρίες (οι) {Βαλκυριών} γυναικείες πολεµικές θεότητες τής 
σκανδιναβικής µυθολογίας, οι οποίες επέλεγαν κατά τη διάρκεια τής 
µάχης τους πολεµιστές που θα σκοτωθούν. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Walküre < αρχ. σκανδ. valkyrja «αυτός 
που επιλέγει για σφαγή» < val- (πβ. αρχ. σκανδ. valr «η σφαγή τής µά-
χης») + -kyrja (πβ. αρχ. σκανδ. köri «διαλέγω»)]. 

βαλλάντιο (το) (σχολ. ορθ. βαλάντιο) {βαλλαντί-ου | -ων} 1. (παλαι-
ότ.) το σακούλι που γεµίζουµε µε χρήµατα ΣΥΝ. πουγκί, πορτοφόλι 2. 
(µτφ.) οι οικονοµικές δυνατότητες: αυτές οι πολυτέλειες δεν είναι για 
το δικό µας ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. βαλλάντιον, αγν. ετύµου]. 

βαλλαντώνω ρ. αµετβ. (σχολ. ορθ. βαλαντώνω) {βαλλάντω-σα, -θη-
κα, -µένος} (λαϊκ.) 1. κουράζοµαι, καταπονούµαι υπερβολικά: βαλλά-
ντωσε απ' τη δουλειά ΣΥΝ. ταλαιπωρούµαι 2. υποφέρω συναισθηµα-
τικά: βαλλάντωσε από έρωτα 3. καταλαµβάνοµαι από συναίσθηµα 
πικρίας, στενοχώριας: «...µη βαλλαντώνεις, και την καρδούλα σου 
µην τη χαλάς» (τραγ.) ΣΥΝ. πλαντάζω, σκάω· ΦΡ. βαλλαντώνω στο 
κλάµα σκάω από το πολύ κλάµα, πλαντάζω στο κλάµα. — βαλλά-
ντωµα (το) (σχολ. ορθ. βαλάντωµα). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. βαλλάντιον «πορτοφόλι, χρηµατικό ποσό». Η ση-
µασιολογική µεταβολή οφείλεται πιθ. στη στενοχώρια που προκα-
λούν οι οικονοµικές δυσχέρειες, δηλ. η έλλειψη βαλλαντίου]. 

βαλλισµός (ο) ΙΑΤΡ. η ασθένεια κατά την εκδήλωση τής οποίας ο 
ασθενής κάνει ακούσιες σπασµωδικές κινήσεις. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
βαλλίζω «χοροπηδώ», παρεκτεταµένος τ. τού αρχ. βάλλω, o ιατρ. όρ. 
είναι αντιδάν., < αγγλ. ballism], 

βαλλιστικός, -ή, -ό [1857] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον βαλλισµό 
• 2. ΣΤΡΑΤ. βαλλιστική (η) η επιστήµη που µελετά την κίνηση των βλη 
µάτων ΣΥΝ. βλητική 3. αυτός που σχετίζεται µε τη βαλλιστική· ΦΡ. (α) 
βαλλιστικό όπλο το όπλο που ακολουθεί βαλλιστική τροχιά (βλ. πα 
ρακάτω), όταν περατωθεί η προώθηση (β) βαλλιστική τροχιά η τροχιά 
την οποία ακολουθεί ένα σώµα µετά το πέρας τής προωθητικής δύ 
ναµης, οπότε το σώµα κινείται µόνο µε την επίδραση τής βαρύτητας 
και τής αεροδυναµικής αντίστασης. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. balistique < µτγν. βαλλίζω, παρεκτεταµένος τ. 
τού αρχ. βάλλω]. βαλλίστρα (η) {βαλλιστρών} (στην αρχαιότητα και 

µέχρι τον 15ο αι.) 
πολεµικό όπλο που εκσφενδόνιζε βλήµατα (βέλη, πέτρες, ακόντια). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < βαλλίζω, παρεκτετ. τ. τού αρχ. βάλλω]. Βαλλόνος (ο) 

ο γαλλόφωνος κάτοικος τού Βελγίου. — Βαλλονία (η). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. Βλάχος. 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Wallon < αρχ. γερµ. walhon < κελτ. Volcae, 
που οι Γερµανοί ονόµασαν Valah, προσδιορίζοντας τους λατινόφω-
νους υπηκόους τού ρωµαϊκού κράτους]. βάλλω ρ. αµετβ. {έβαλα (να/θα 
βάλω), βλήθηκα (λόγ. εβλήθην, -ης, -η..., µτχ. βληθείς, -είσα, -έν), 
βεβληµένος} (λόγ.) 1. ρίχνω, κατευθύνω πυρά: αγορά πυροβόλων που 
βάλλουν βλήµατα νέου τύπου || οι εχθροί βάλλουν από παντού ΣΥΝ. 
πυροβολώ 2. (µτφ.) εκτοξεύω κατηγορίες: βάλλουν κατά τού προέδρου 
|| ο βουλευτής έβαλε κατά τού νέου προγράµµατος εκπαίδευσης- ΦΡ. ο 
αναµάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω βλ. λ. αναµάρτητος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος, εφεσιβάλλω, µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *βάλ-./-ω, 
συνεσταλµ. βαθµίδα τής I.E. ρίζας *gwel- «ρίχνω, πετάω», βλ. λ. βέλος. 
Οµόρρ. βέλ-ος, βολ-ή, βόλ-ος, (και από δισύλλαβη ρίζα *βελη-) βλή-
µα, βλη-τός, βέλε-µνον «βέλος» κ.ά. Η λ. απαντά στον Όµηρο µε τη 
σηµ. «πλήττω εξ αποστάσεως» (κατ' αντιδιαστολή προς το τύπτω 
«χτυπώ από κοντά, εκ τού συστάδην»), ενώ ήδη οµηρική είναι η σηµ. 
«τοποθετώ»]. 

βάλλω: το ρήµα µε όλες τις προθέσεις! Όπως ο οµηρικός στίχος 
»προς δ' εµέ τον δύστηνον έτι φρονέοντ' έλέησον» περικλείει, κατά 
τον αρχαίο γραµµατικό, όλα τα µέρη τού λόγου, έτσι θα µπο-
ρούσαµε να πούµε για το βάλλω ότι συντίθεται -και διατηρείται 



βάλθηκα 344 βάναυσος 
 

στη χρήση µέχρι σήµερα- και µε τις 18 (κύριες) προθέσεις (ή προρ-
ρηµατικά) τής Αρχαίας, τις 6 µονοσύλλαβες και τις 12 δισύλλαβες: εισ-
βάλλω, εµ-βάλλω, εκ-βάλλω, προ-βάλλω, προσ-βάλλω, συµβάλλω, ανα-
βάλλω, δια-βάλλω, κατα-βάλλω, µετα-βάλλω, παραβάλλω, αντι-βάλλω, 
αµφι-βάλλω, επι-βάλλω, περι-βάλλω, απο-βάλ-λω, υπο-βάλλω, υπερ-βάλλω. 
Συχνά και µε δύο προθέσεις: προ-υπο-βάλλω, προσ-επι-βάλλω, αντι-κατα-
βάλλω κ.ά. Επίσης (παρά τον κανόνα) και µε ονόµατα: εφεσι-βάλλω, 
πανικο-βάλλω. o αόριστος γράφεται µε ένα -λ-: υπ-έβαλα - να/θα υπο-βάλω 
(µία φορά, χωρίς διάρκεια ή επανάληψη), ενώ υπέ-βαλλα (ο παρατατικός) 
και να/θα υπο-βάλλω (πολλές φορές, επανειληµµένως, µε διάρκεια). Για να 
αποφεύγεται η σύγχυση ανάµεσα σε παρατατικό και αόριστο και ανάµεσα 
σε τύπους µε το να/θα, ως ενεστώτας και παρατατικός τού απλού ρήµατος 
χρησιµοποιείται το βάζω (< βιβάζω): βάζω, έβαζα, να/θα βάζω - έβαλα, 
να/θα βάλω. o αρχαίος ενεστώτας και ο παρατ. (βάλλω | έβαλλα) 
χρησιµοποιούνται µε τη σηµ. «ρίχνω, επιτίθεµαι, πλήττω» (βάλλω εναντίον 
κάποιου). 

βάλθηκα ρ. -+ βάζω 
βαλµένος, -η, -ο → βάζω 
Βαλπούργεια Νύχτα (η) 1. η νύχτα τής 30ής Απριλίου προς την 1η Μαΐου 

(γιορτή τής Αγίας Βαλπούργης), κατά την οποία, σύµφωνα µε γερµανικούς 
θρύλους, γίνονταν οργιαστικές τελετές µαγισσών 2. (µτφ.) οργιαστικές 
τελετές, νύχτα οργίων. 
[ΕΤΎΜ. < γερµ. Walpurgisnacht < Walpurgis, όνοµα Αγγλίδας µοναχής 
(710-779 µ.Χ.) που ανακηρύχθηκε αγία. Κατά την παραµονή τού εορτασµού 
τής µνήµης της (1η Μαΐου), σύµφωνα µε τις γερµ. παραδόσεις, οι δαίµονες 
και οι µάγισσες συγκεντρώνονται σε βουνό, όπου πραγµατοποιούν 
οργιαστικές τελετές]. 

βαλς (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. χορός σε µέτρο 3/4, που αναπτύχθηκε στη Γερµανία 
και την Αυστρία, στο τέλος τού 18ου αι., ως εξέλιξη τού γερµ. Ländler· ειδική 
περίπτωση, και πιο γνωστή παγκοσµίως, είναι το βιενέζικο βαλς: τα ~ τού 
Γιόχαν Στράους 2. (συνεκδ.) µουσική που χορεύεται σαν βαλς ή σε ρυθµό 
βαλς: τα ~ τού Σοπέν. — (υποκ.) βαλ-σάκι (το). [ΕΤΎΜ. < γαλλ. valse < 
γερµ. Walzer < ρ. walzen «στροβιλίζοµαι»]. 

βάλσαµο κ. (λαϊκ.) µπαλσαµο (το) ί.η αρωµατική ρητίνη τού βαλ-σαµόδεντρου, 
η οποία έχει φαρµακευτικές ιδιότητες 2. (µτφ.) οτιδήποτε έχει ανακουφιστική 
ή ευχάριστη επίδραση: κρασί— || τα παρηγορητικά του λόγια ήταν - για µένα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βάλσαµον, σηµιτ. δάνειο, πβ. εβρ. bâsâm, αραβ. bäsäm]. 

βαλσαµόδεντρο (το) BOT. δέντρο µεγάλου ύψους, που απαντά σε τροπικές 
περιοχές· το ξύλο του, ιδιαίτερα ελαφρύ και ανθεκτικό, περιέχει διάφορες 
βαλσαµώδεις ρητίνες και χρησιµοποιείται ως µονωτικό υλικό και σε διάφορες 
κατασκευές. 

βαλσαµόχορτο (το) BOT. κοινή ονοµασία διαφόρων αρωµατικών φυτών: το ~ 
κατευνάζει το νευρικό σύστηµα. 

βαλσαµώνω κ. (λαϊκ.) µπαλσαµώνω ρ. µετβ. {βαλσάµω-σα, -θηκα, -
µένος} ταριχεύω (βλ.λ.). — βαλσάµωµα κ. µπαλσάµωµα (το) κ. βαλ-
σάµωση (η), βαλσαµωτής (ο) [1892]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. βάλσαµον. Η χρήση τού βάλσαµου ως ιατρικού και 
αντισηπτικού συνέβαλε ώστε η λ. βαλσαµώνω να αποκτήσει τη σηµ. 
«ταριχεύω»]. 

βάλσιµο (το) → βάζω 
Βαλτέτσι (το) {Βαλτετσίου} χωριό τής Αρκαδίας Ν∆. τής Τρίπολης, γνωστό 

από τη νικηφόρα µάχη των Ελλήνων κατά των Τούρκων (1821), η οποία 
προηγήθηκε τής αλώσεως τής Τρίπολης. [ΕΤΎΜ < σλαβ. *Boltice 
«βαλτότοπος»]. 

Βαλτική (η) η περιοχή γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. 
Βαλτική Θάλασσα]. 

Βαλτική (Θάλασσα) (η) κλειστή θάλασσα τού Ατλαντικού Ωκεανού, που 
βρέχει τις ακτές τής Σουηδίας, τής Φινλανδίας, τής Εσθονίας, τής Λεττονίας, 
τής Λιθουανίας, τής Πολωνίας, τής Γερµανίας και τής ∆ανίας. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο, πβ. γαλλ. Baltique (mer) < λατ. mare balticum < 
Baiti (αγν. ετύµου, παρ' ότι ορισµένοι το συνδέουν µε λιθ. λ. που σηµαίνει 
«λευκός» ή µε σλαβ. λ. που σηµαίνει «έλος»), ονοµασία φυλών που 
κατοίκησαν στην Α. Ευρώπη κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. και µιλούσαν τις 
βαλτικές γλώσσες. Ωστόσο, η ίδια η θάλασσα έχει προσλάβει διάφορα 
ονόµατα από τους λαούς των χωρών που βρέχονται από αυτήν, π.χ. γερµ. 
Ostsee, σουηδ. Östersjön «Ανατολική Θάλασσα», πολ. Morze Baltyckie, ρωσ. 
Baltiyskoye More «Βαλτική Θάλασσα» κ.ά.]. 

βαλτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη Βαλτική Θάλασσα: οι ~ χώρες (η 
Εσθονία, η Λεττονία και η Λιθουανία). [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Βαλτική Θάλασσα]. 

Βαλτιµόρη (η) πόλη στο ΒΑ. τµήµα των Η.Π.Α. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
Baltimore. H πόλη οφείλει την ονοµασία της στον Βρετανό λόρδο Cecilius 
Calvert, βαρόνο τού Baltimore (1605-1675), ο οποίος έλαβε στην κατοχή του 
την πολιτεία Μέριλαντ στις Βρετανικές αποικίες στην Αµερική, o τίτλος 
Baltimore ανάγεται στο ιρλ. Baile na Tighe Mor «πατρίδα τού µεγάλου 
οίκου», όπως ονοµάζονταν τα κτήµατα τού λόρδου στη Ν. Ιρλανδία]. 

βαλτόνερα (τα) τα νερά των βάλτων που λιµνάζουν. Επίσης βαλτονέρια 
βάλτος (ο) τόπος µε λιµνάζοντα νερά ΣΥΝ. έλος, βούρκος, τέλµα, τέναγος. — 

βαλτώδης, -ης, -ες [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < σλαβ. blato]. 
βαλτός, -ή, -ό αυτός που παρακινείται και κατευθύνεται από άλλον µε ιδιοτελή 

κίνητρα· ΦΡ. (οικ.) βαλτός είσαι; επίτηδες το κάνεις; (για περιπτώσεις που 
κάποιος λέει ή κάνει πράγµατα που µας εκνευρί- 

ζουν, µας ενοχλούν ή είναι αντίθετα προς τα συµφέροντα µας, συ- 
νήθ. χωρίς να έχει πρόθεση γι' αυτό). 
[ΕΤΥΜ < βάλλω + επίθηµα -τός (ρηµατ. επιθέτων)]. 

βαλτότοπος (ο) περιοχή µε βάλτους. Επίσης βαλτοτόπι1 (το). 
βαλτώνω ρ. αµετβ. {βάλτω-σα, -θηκα, -µένος} περιέρχοµαι σε στασιµότητα, 

δεν προχωρώ παραπέρα: η υπόθεση έχει βαλτώσει εδώ και χρόνια, καθώς 
κανείς δεν δείχνει ενδιαφέρον ΣΥΝ. αποτελµατώνοµαι. — βάλτωµα (το). 

βάλω (να/θα) ρ. -> βάζω, βάλλω 
βαµβακέλαιο (το) [1897] (βαµβακελαίου | χωρ. πληθ.} η ανοικτοκί-τρινη 

ελαιώδης ουσία που εξάγεται από σπέρµατα βαµβακιού- χρησιµοποιείται στη 
φαρµακευτική και την παρασκευή καλλυντικών. 

βαµβακέµπορος (ο) [1886] {βαµβακεµπόρ-ου | -ων,-ους} ο έµπορος 
βαµβακιού.^ 

βαµβακερός -ή, -ό [µεσν.] κ. µπαµπακερός [µεσν.] αυτός που έχει ως πρώτη 
ύλη κατασκευής το βαµβάκι: ~ φανέλα | εσώρουχο | πουκάµισο | παντελόνι || 
(κ. ως ουσ.) πλένει χωριστά τα ~ από τα µάλλινα. Επίσης βαµβακένιος, -ια, -ιο. 

βαµβάκι κ. µπαµπάκι (το) (βαµβακ-ιού | -ιών} 1. η λευκή, µαλακή, ινώδης 
απορροφητική ουσία, που χρησιµοποιείται συνήθ. για την επάλειψη τού 
δέρµατος µε υγρά, κυρ. για την επάλειψη πληγής µε οινόπνευµα, ιώδιο κ.λπ.· 
ΦΡ. σφάζω µε το βαµβάκι | µπαµπάκι βλ. λ. σφάζω 2. η κλωστική ινώδης ύλη 
που προέρχεται από το χνούδι τού φυτού βαµβάκια και χρησιµοποιείται στην 
κατασκευή υφασµάτων 3. το φυτό βαµβάκια (βλ.λ.). — (υποκ.) βαµβακάκι κ. 
µπαµπακάκι (το). [ΕΤΥΜ < µεσν. βαµβάκιον | παµπάκιον, υποκ. τού βάµβαξ | 
βάµπαξ < περσ. pambak | pamba]. 

βαµβάκια κ. µπαµπακιά (η) το φυτό που απαντά σε µορφή πόας, θάµνου ή 
δέντρου και καλλιεργείται για τις ίνες του, που σχηµατίζουν χνούδι γύρω από 
τον καρπό του. 

βαµβακίαση (η) [1894] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ασθένεια διαφόρων 
φυτών και δέντρων, η οποία προέρχεται από τη δράση εντόµων που εκκρίνουν 
κηρώδεις ουσίες που µοιάζουν µε βαµβάκι και έχουν τη µορφή σκόνης ή 
νηµάτων (για αµπέλι) ο περονόσπορος. 

βαµβακοκαλλιέργεια (η) {βαµβακοκαλλιεργειών} 1.η καλλιέργεια βαµβακιού 
2. το χωράφι όπου καλλιεργείται βαµβάκι. 

βαµβακοµάλλινος, -η, -ο [1833] (ρούχο, ύφασµα κ.λπ.) που έχει σύνθεση από 
µαλλί και βαµβάκι. 

βαµβακοµηχανή (η) µηχανή που διαχωρίζει το βαµβάκι από τον σπόρο. 
βαµβακοπαραγωγή (η) [1894] η παραγωγή βαµβακιού. — βαµβακοπαραγωγός 

(ο) [1889]. 
βαµβακόπιτα κ. µπαµπσκόπιτα (η) [δύσχρ. βαµβακοπιτών} ο συµπιεσµένος 

σπόρος βαµβακιού, από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το βαµβακέλαιο και 
χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή. 

βαµβακόσπορος κ. µπαµπακόσπορος (ο) ο σπόρος τού βαµβακιού. 
βαµβακοσυλλέκτης (ο) {βαµβακοσυλλεκτών}, βαµβακοσυλλέ-κτρία (η) 

{βαµβακοσυλλεκτριών} 1. πρόσωπο που µαζεύει βαµβάκι σε βαµβακοφυτεία 
2. το ειδικό µηχάνηµα για τη συλλογή τού βαµβακιού στα χωράφια- αλλιώς 
βαµβακοσυλλεκτική µηχανή. — βαµβακοσυλ-λεκτικός, -ή, -ό. 

βαµβακούλα (η) ονοµασία διαφόρων παραλλαγών τού φυτού πε-λαργόνι. 
βαµβακουργία (η) [1850] (χωρ. πληθ.} η τεχνική επεξεργασίας των νηµάτων 

βαµβακιού, κυρ. για την παραγωγή υφασµάτων. 
βαµβακοφυτεία (η) [1871] {βαµβακοφυτειών} η έκταση όπου καλλιεργείται 

βαµβάκι. 
βάµβαξ (ο) [µεσν.] {βάµβακος | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το βαµβάκι (βλ.λ.): 

εξαγωγές βάµβακος. 
βάµµα (το) {βάµµ-ατος | -ατα, -άτων} το υγρό µείγµα που προκύπτει από την 

εµβάπτιση φυτικών ή ζωικών ουσιών σε διάλυµα αλκοόλης σε νερό: ~ τού 
στρύχνου | τού οπίου. [ΕΤΥΜ αρχ. < βάπτω «βυθίζω»]. 

βαµπ (η) {άκλ.} η γοητευτική γυναίκα που εκµεταλλεύεται ή και καταστρέφει 
τους άνδρες που την ερωτεύονται. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. vamp, συγκεκοµµένος τύπος τού vampire, βλ. λ. βαµπίρ]. 

βαµπίρ (το) {άκλ.} ο βρικόλακας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. vampire 
< γερµ. Vampir < σερβοκρ. vampir «νυχτερίδα»]. 

βάµπιρος (ο) νυχτερίδα τής τροπικής Αµερικής που ρουφά το αίµα άλλων 
ζώων και είναι φορέας µολυσµατικών ασθενειών. [ΕΤΎΜ. Βλ. λ. βαµπίρ]. 

Β.Α.Ν. (το) µέθοδος για την πρόγνωση των σεισµών και η αντίστοιχη συσκευή 
(από τα αρχικά των ονοµάτων Βαρώτσος, Αλεξόπουλος, Νοµικός, οι οποίοι 
την εφηύραν). 

βάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η βαλβίδα που ρυθµίζει τη ροή νερού σε σωλήνες. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. vanne < δηµώδ. λατ. venna < λατ. vena «φλέβα»]. 

βανάδιο (το) {βαναδίου} ΧΗΜ. στοιχείο (σύµβολο V) που ανήκει στα µέταλλα 
και έχει αργυρό χρώµα (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ. < νεολατ. vanadium 
< Vanadis, σκανδιναβική θεότητα τού έρωτα και τής οµορφιάς, ονοµασία που 
αποδόθηκε στο µέταλλο λόγω τής χρωµατικής ποικιλίας των χηµικών του 
ενώσεων]. 

βάναυσος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη λεπτότητας, από 
τραχύτητα, βίαιους τρόπους: ~ άνθρωπος | συµπεριφορά ΣΥΝ. τραχύς, 
άξεστος, σκαιός. — βάναυσα | βαναύσως [µτγν.] επίρρ., βαναυσότητα (η) 
[1889]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *βαύνασος (µε ανοµοίωση) < βαϋνος «κλίβανος, φούρ- 
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νος», αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο. Η αρχική σηµ. τής λ. βάναυσος ήταν «τεχνίτης, 
χειρώναξ», ενώ ήδη αρχ. είναι η µειωτική σηµ. «αγροίκος, τραχύς», η οποία 
οφείλεται στην αρνητική στάση που τηρούσαν οι αρχ. Αθηναίοι απέναντι στα 
χειρωνακτικά επαγγέλµατα, αφού τα θεωρούσαν αταίριαστα για ελεύθερους 
ανθρώπους. Παρόµοια σηµα-σιολ. εξέλιξη εµφανίζεται και στις λ. πονηρός, 
µοχθηρός, πανούργος, άθλιος κ.ά.]. 

βαναυσούργηµα (το) (βαναυσουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} έργο ιδιαίτερα κακής 
καλλιτεχνικής ποιότητας. 

βανδαλισµός (ο) [1861] 1. η σκόπιµη πρόκληση φθοράς ή καταστροφή 
καλλιτεχνικών δηµιουργηµάτων: πολλά έργα τέχνης καταστράφηκαν κατά 
καιρούς από βανδαλισµούς φανατικών 2. (γενικότ.) η σκόπιµη φθορά ή 
προσβολή τής αισθητικής κτισµάτων, µνηµείων κ.λπ. µε αναγραφή 
συνθηµάτων σε τοίχους, καταστροφή ταφικών µνηµείων κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κύριος, -α, -ο. [ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. vandalisme (βλ. κ. βάνδαλος)]. 

βάνδαλος (ο) {βανδάλ-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο που φθείρει ή καταστρέφει 
σκόπιµα έργα τού πολιτισµού· (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που προκαλεί 
καταστροφές, χωρίς να ενδιαφέρεται για την αξία όσων καταστρέφει: η 
καταστροφή αυτού τού µνηµείου αποτελεί έργο βανδάλων 2. (γενικότ.) ο 
άξεστος, ο βάρβαρος, ο απολίτιστος. — βανδαλι-κός, -ή, -ό [1835]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. Vandale < λατ. Vandalus < γερµ. *Wandal (< 
αρχ. γερµ. wandjan «περιπλανώµαι»), ονοµασία γερµανικών λαών 
(Βάνδαλοι), οι οποίοι εισέβαλαν στη Ρώµη και τη Γαλατία (4ος-5ος αι. µ.Χ.) 
δηµεύοντας την περιουσία τής Εκκλησίας και των συγκλητικών και 
προκαλώντας καταστροφές σε µνηµεία τέχνης]. 

βανίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. BOT. αναρριχητικό φυτό των τροπικών χωρών, 
που καλλιεργείται για τους καρπούς του, οι οποίοι, αφού υποβληθούν σε 
ζύµωση, αποκτούν χαρακτηριστικό άρωµα και χρησιµοποιούνται στη 
φαρµακευτική, την αρωµατοποιία και τη ζαχαροπλαστική 2. το γλυκό τού 
κουταλιού που παρασκευάζεται µε ζάχαρη και άρωµα τού παραπάνω φυτού 
ΣΥΝ. υποβρύχιο 3. η αρωµατική σκόνη βανίλιας που χρησιµοποιείται στη 
ζαχαροπλαστική· (συνεκδ.) η αντίστοιχη γεύση: παγωτό βανίλια-σοκολάτα. 
Επίσης (παλαιότ.) βανίλλη. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. vaniglia < ισπ. vainilla «το 
οµώνυµο φυτό και ο καρπός του», υποκ. τού vaina «περίβληµα, 
περικάλυµµα» < λατ. vagina «κάλυκας»]. 

Βανουάτου (το) {άκλ.} (αγγλ. Republic of Vanuatu, γαλλ. République de 
Vanuatu = ∆ηµοκρατία τού Βανουάτου) νησιωτικό κράτος τού Ν. Ειρηνικού 
Ωκεανού, κοντά στα νησιά Φίτζι, µε πρωτεύουσα τη Βίλα, επίσηµες γλώσσες 
την Αγγλική και τη Γαλλική και νοµίσµατα το βατού· (παλαιότ.) Νέες 
Εβρίδες. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Vanuatu, λ. τής γλώσσας Μπισλαµά, που σηµαίνει «η χώρα 
µας». Η χώρα ονοµαζόταν Νέες Εβρίδες (αγγλ. New Hebrides) µέχρι το 1980]. 

βάνω ρ. → βάζω 
Β.Α.Ο. (ο) Βυζαντινός Αθλητικός Όµιλος. 
βαποράκι (το) {χωρ. γεν.) (αργκό) το πρόσωπο που προµηθεύει ναρκωτικά 

στους χρήστες. 
βαπόρι κ. παπόρι (το) {βαπορ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το ατµόπλοιο· ΦΡ. (α) γίνοµαι 

βαπόρι χάνω την αυτοκυριαρχία µου, εξοργίζοµαι (β) κάνω (κάποιον) βαπόρι 
εξοργίζω (κάποιον). Επίσης παπόρο. — (υποκ.) βαποράκι (βλ.λ.) κ. παποράκι 
κ. (λαϊκότ.) βαπορέτο (το), βαπορήσιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. vapore 
«ατµός - ατµόπλοιο» < λατ. vapor «ατµός»]. 

βαπόρια (η) (λαϊκ.) το φορτίο, το βάρος που µπορεί να µεταφέρει ένα 
ατµόπλοιο. 

βαποριζατέρ (το) {άκλ.} συσκευή µικρού µεγέθους, που χρησιµοποιείται για 
τον ψεκασµό φαρµακευτικών ουσιών ή προϊόντων κοµµωτικής και 
αισθητικής. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. vaporisateur < vaporiser «εξατµίζω» < λατ. vapor «ατµός»]. 

βαπτίζω κ. βαφτίζω [µεσν.] ρ. µετβ. {βάπτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
καθιστώ (κάποιον) µέλος µιας θρησκείας µε το µυστήριο τής βάπτισης: οι 
χριστιανοί βαφτίζουν τα παιδιά τους σε πολύ µικρή ηλικία- ΦΡ. τρελός παππάς 
σε βάφτισε προς κάποιον µε παράξενη ή παράλογη συµπεριφορά ή που 
υποστηρίζει παράλογα πράγµατα 2. δίνω όνοµα σε (κάποιον) κατά το 
µυστήριο τού βαπτίσµατος: το µωρό το βάφτισαν Ελένη 3. (κατ' επέκτ.) δίνω 
όνοµα, τίτλο ή παρατσούκλι (σε κάποιον/κάτι): βάφτισε το καΐκι του «Παναγιά 
Θαλασσινή» || βάφτισε το καινούργιο του κρασί «Οία» από το όνοµα τής 
ιδιαίτερης πατρίδας του 4. δίνω σε (κάτι) διαφορετικό όνοµα (για λόγους 
σκοπιµότητας, ώστε να εξυπηρετούνται τα σχέδια µου): στην προπαγάνδα ο 
ιδεολογικός αντίπαλος βαφτίζεται συχνά «εχθρός τού έθνους» || την ηθική 
ασυδοσία τη βάφτισαν πρόοδο και χειραφέτηση ΣΥΝ. ονοµάζω, αποκαλώ, 
προσαγορεύω 5. (λόγ.) βυθίζω (κάτι) σε νερό, γενικότ. σε υγρό ΣΥΝ. 
εµβαπτίζω 6. (µεσοπαθ. βαπτίζοµαι | βαφτίζοµαι) γίνοµαι µέλος µιας 
θρησκείας µε το µυστήριο τής βάπτισης: βαφτίστηκε χριστιανός || βαφτίστηκε 
στη Μητρόπολη Ξάνθης. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «βυθίζω, βουτώ», 
µεταρρηµατικός σχηµατισµός από το ρ. βάπτω (βλ. λ. βάφω). Η σύσταση τού 
χριστιανικού βαπτίσµατος (όπου η λ. βαπτίζω έλαβε τη σηµ. «βυθίζω κάποιον 
στο νερό και τον καθιστώ µέλος τής χριστιανικής εκκλησίας») ανάγεται στον 
ίδιο τον Χριστό και στην εντολή που έδωσε στους µαθητές του, πβ. Κ.∆. 
Ματθ. 28, 19: πορευθέντες ουν µαθητεύσατε πάντα τα έ'θνη, βαπτίζοντες 
αυτούς...]. 

βάπτιοη [µτγν.] κ. βάφτιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. ένα από τα 
επτά µυστήρια τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, κατά το οποίο ο ιερέας βυθίζει 
τρεις φορές στο αγιασµένο νερό κολυµβήθρας το βρέφος 

ή γενικότ. αυτόν που δέχεται στους κόλπους της, δίνοντας του το κύριο όνοµα 
του (βαπτιστικό) 2. (συνεκδ.) η θρησκευτική τελετή κατά την οποία γίνεται το 
παραπάνω µυστήριο: ήρθε πολύς κόσµος στη ~ || αρχίζει | τελειώνει η ~ 3. (µε 
κεφ.) το εικονογραφικό θέµα που αναπαριστά τη Βάπτιση τού Ιησού Χριστού 
από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Επίσης (λαϊκ.) βαφτίσια (τα) (σηµ. 2). 

βάπτισµα [µτγν.] κ. βάφτισµα (το) {βαπτίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η βάπτιση 
(βλ.λ.)· ΦΡ. βάπτισµα τού πυρός (ι) η πρώτη συµµετοχή σε µάχη: πήρε το ~ 
στην απόβαση στη Σικελία (ii) (γενικότ.) η πρώτη σηµαντική εµπειρία 2. η 
βύθιση αντικειµένου σε νερό, γενικότ. σε υγρό ΣΥΝ. εµβάπτιση. 

βαπτιστή pio (το) [µτγν.] {βαπτιστηρί-ου | -ων) 1. οικοδόµηµα ή µέρος ναού 
που χρησιµοποιήθηκε για την τέλεση τής βάπτισης 2. (λόγ.) η κολυµπήθρα. 

βαπτιστής [µτγν.] κ. (λαϊκ.) βαφτιστής (ο) 1. (κυριολ.) το πρόσωπο που 
βαπτίζει, που αναλαµβάνει τη βάπτιση 2. ΕΚΚΛΗΣ. προσωνυµία τού Αγ. 
Ιωάννη τού Προδρόµου: «Άγιε µου Γιάννη και Βαφτιστή, έλα να βαφτίσεις 
Θεού παιδί» (από τα κάλαντα των Θεοφανίων) 3. Βαπτιστής (ο) ο πιστός 
χριστιανικού προτεσταντικού δόγµατος (Βαπτιστές), που θεωρεί αναγκαίο να 
είναι ώριµος αυτός που βαπτίζεται, ώστε να έχει συνείδηση τής σηµασίας τής 
βάπτισης. 

βαπτιστικός, -ή, -ό [µεσν.] κ. βαφτιστικός, -ή/-ιά, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε 
τη βάπτιση: ~ σταυρός | ρούχα 2. βαφτιστικός (ο), βα-φτιστικιά (η) ο 
βαφτισιµιός | η βαφτισιµιά (βλ.λ.) ΣΥΝ. αναδεκτός 3. (µτφ. ο τ. βαφτιστικός 
για ρούχο) αυτός που είναι πολύ µικρός σε µέγεθος: αυτό το παντελόνι σου 
είναι βαφτιστικό (πολύ κοντό). 

βάραθρο (το) {βαράθρ-ου | -ων} το βαθύ και απόκρηµνο χάσµα τής γης ΣΥΝ. 
χαράδρα, γκρεµός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· βάραθρον | βέρεθρον < *βάρεθρον (µε αφοµοίωση) µε-ταπτωτ. 
βαθµ. δισύλλαβου I.E. *gwere- (και µονοσύλλαβου *gwer-) «καταβροχθίζω» 
µε επίθηµα -θρον)πβ. ελκη-θρον, βά-θρον), πβ. σαν-σκρ. gir-âmi, λατ. voro, 
γαλλ. gorge (< λατ. gurges) «λάρυγγας, λαιµός», ισπ. gorja, γερµ. Gurgel κ.ά. 
Οµόρρ. αρχ. βι-βρώ-σκω «τρώγω, καταβροχθίζω», βρώ-σις, βορ-ά, πιθ. κ. 
βρόγχος (βλ.λ.). Σύµφωνα µε την ετυµ. η λ. βάραθρον θα είχε αρχικώς τη σηµ. 
αυτού «που καταβροχθίζει ό,τι πέφτει µέσα»]. 

βαραθρώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {βαράθρω-σα, -θηκα, -µένος} (σπάν.) 1. σπρώχνω 
(κάποιον) ώστε να πέσει σε βάραθρο ΣΥΝ. γκρεµίζω 2. (µτφ.) καταστρέφω 
ΣΥΝ. (καθηµ.) χαντακώνω. — βαράθρωση (η) [1890]. 

βαραίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {βάρυνα} ♦ (αµετβ.) 1. αποκτώ περισσότερο βάρος, 
γίνοµαι πιο βαρύς: από το πολύ φαγητό έχω βαρύνει τον τελευταίο καιρό 2. 
γίνοµαι λιγότερο ευκίνητος: µε το πέρασµα των χρόνων άρχιζε να βαραίνει 3. 
(µτφ.) έχω ξεχωριστή σηµασία και σπουδαιότητα: τα λόγια του βαραίνουν 
πολύ για τις αποφάσεις που θα πάρω ΣΥΝ. έχω βαρύτητα, (µτφ.) µετράω ♦ 
(µετβ.) 4. επιβαρύνω, βάζω πρόσθετο βάρος: νέες αυξήσεις στις τιµές ήρθαν να 
βαρύνουν τον ελληνικό λαό 5. προκαλώ ψυχική πίεση, άγχος, τύψεις κ.ά., 
προκαλώ ψυχικό βάρος: πες µου τι σε βαραίνει, να ξαλαφρώσεις || πολλές 
αµαρτίες βαραίνουν την ψυχή του || τη βαραίνει η συνείδηση της για όσα έχει 
κάνει 6. προκαλώ δυσάρεστο κλίµα, βαριά ατµόσφαιρα: η απερισκεψία µε την 
οποία χειρίστηκαν το θέµα είχε βαρύνει πολύ την ατµόσφαιρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
αίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., µεταπλ. τύπος τού αρχ. βαρύνω < βαρύς, κατά το σχήµα 
βαθύνω - βαθαίνω, πληθύνω - πληθαίνω κ.ά. Η ορθογραφία σε -αίνω κατά τα 
ρ. σε -αίνω, π.χ. κραδαίνω, ολισθαίνω, υγιαίνω κ.ά.]. 

βαρά κι1 (το) {χωρ. γεν.} ΑΘΛ. όργανο µε το οποίο εκτελούνται ασκήσεις για 
την εκγύµναση τού σώµατος και το οποίο αποτελείται από δύο µικρού βάρους 
όγκους, που (συνήθ.) συνδέονται µεταξύ τους µε µεταλλική ή πλαστική 
µπάρα, η οποία λειτουργεί ως λαβή- (συνήθ. στον πληθ.) ζεύγος τέτοιων 
οργάνων ίσου βάρους, µε τα οποία γυµνάζεται κανείς σηκώνοντας από ένα 
στο κάθε χέρι· ΦΡ. κάνω βα-ράκια γυµνάζοµαι µε τα παραπάνω όργανα. 

βαρά κι2 (το) {χωρ. γεν.) πολύ λεπτό φύλλο χρυσού, που χρησιµοποιείται για 
επιχρυσώσεις (βιβλίων, επίπλων κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < αραβ. varak]. 

βαράω κ. (σπανιότ.) βαρώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βαράς... | βάρε-σα, -µένος) 
(καθηµ.) ♦ (µετβ.) 1. χτυπώ δυνατά: ~ τον τοίχο | την πόρτα- ΦΡ. βαράω µύγες 
(i) δεν ασχολούµαι µε κάτι σοβαρό, είµαι αργόσχολος, τεµπελιάζω: όλη µέρα 
βαράει µύγες αντί να κάτσει να διαβάσει (ii) δεν έχω πελατεία: όλο άδειο το 
βλέπω το µαγαζί του, βαράει µύγες 2. κάνω (κάτι) να πέσει µε δύναµη (σε 
κάποιο σηµείο): ~ τη γροθιά στο τραπέζι 3. (για µέλος τού σώµατος) χτυπώ 
(ώστε να πονέσει ή να αποκτήσει σηµάδι): πού το βάρεσες το γόνατο σου και 
µελάνιασε; || βάρεσε τον ώµο του στη γωνία τού τοίχου- ΦΡ. βαράω | χτυπώ το 
κεφάλι µου (στον τοίχο) βλ. λ. κεφάλι 4. χτυπώ (κάποιον), τον δέρνω: τον 
βαρούσαν όλοι µαζί µε γροθιές και κλοτσιές || τον βάρεσε στο κεφάλι µ ' ένα 
µπουκάλι || (και ως απειλή) κάτσε καλά, γιατί θα σε βαρέσω! || τη βαράει 
αλύπητα ΣΥΝ. ξυλοκοπώ 5. κάνω, πραγµατοποιώ: ~ σουτ || βάρεσε τη µπάλα µε 
δύναµη || ~ κεφαλιά 6. (α) κάνω (κάτι) να ηχήσει: ~ την καµπάνα | το κουδούνι 
(β) (ειδικότ. για µουσικά όργανα, συνήθ. κρουστά) παίζω: ~ το ντέφι | τα 
τύµπανα || (κ. αµετβ.) βαράτε βιολιτζήδες! (= παίξτε βιολί) 7. πυροβολώ και 
τραυµατίζω ή σκοτώνω (κάποιον): τον βάρεσαν µε πιστόλι 8. (στο κυνήγι) 
σκοτώνω: βάρεσε δυο λαγούς και µια µπεκάτσα 9. (για ποτό) επιδρώ έντονα 
στον εγκέφαλο, στις αισθήσεις, προκαλώ πονοκέφαλο, ζαλάδα: µε βάρεσε το 
κρασί που ήπιαµε- δεν πρέπει να ήταν καλό || το ούζο µε βαράει στο κεφάλι! || 
(κ. αµετβ.) δεν πίνω ρακί- βαράει στο κεφάλι ♦ (αµετβ.) 10. χτυπώ (σε σηµείο 
τού σώµατος µου), τραυµατίζοµαι: κάπου βάρεσα και πονάω 11. ρίχνω 
πυροβολισµό: στα πανηγύρια βαράνε στον αέρα µε διάφορα όπλα και γίνεται 
χαλασµός κόσµου || ~ 
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στον γάµο τού Καραγκιόζη (δεν ρίχνω σε συγκεκριµένο στόχο ή ρί-
χνω άστοχες βολές) · 12. (η µτχ. βαρεµένος, -η, -ο) βλ.λ. · ΦΡ. (α) 
(αργκό) µου τη βαράει (i) παθαίνω κάτι ανεξήγητο, µου συµβαίνει 
κάτι που µε οδηγεί στη συνέχεια σε παράξενη, ανεξήγητη ή παράλο-
γη συµπεριφορά: ώρες-ώρες τού τη βαράει κι αρχίζει να βρίζει δυ-
νατά µες στον κόσµο! || του την έχει βαρέσει τώρα τελευταία και δεν 
µιλάει σε κανέναν ΣΥΝ. µου τη δίνει (ii) (στον αόρ. µου τη βάρεσε) 
νευρίασα, θύµωσα: όταν έµαθε πως τον απέρριψαν, του τη βάρεσε 
και άρχισε να βρίζει θεούς και δαίµονες! || είναι να µην του τη βα-
ρέσει, γιατί τότε δεν λογαριάζει κανέναν! ΣΥΝ. µου την έδωσε (β) (κα-
θηµ.-εκφραστ.) βαράω διάλυση (i) (για επιχείρηση) χρεωκοπώ: το 
µαγαζί του βάρεσε διάλυση (ii) αποσυντονίζοµαι πλήρως: µε τις 
απεργίες και τις καταλήψεις τα σχολεία έχουν βαρέσει διάλυση! ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, -εσα. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. βαρώ (-έω) «πιέζω µε το βάρος µου» (πβ. αρχ. µτχ. βε-
βαρηώς) < αρχ. βαρύς. Η σηµ. «χτυπώ» οφείλεται στο θηλ. βαρεία 
(τού επιθ. βαρύς), το οποίο κατέληξε να προσδιορίζει τη βαριά (βλ.λ.), 
είδος σφυριού που χρησιµοποιείται για θρυµµατισµό ανθεκτικοί 
υλικών. Αυτή η σηµ. επεκτάθηκε από τους µεσν. χρόνους και στο ρ. 
βαρώ]. Βαρβάρα (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, προστάτιδα 
τού Πυροβολικού 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
βάρβαρος], Βαρβαρέζος κ. Μπαρµπαρέζος (ο) ο κάτοικος τής 
Μπαρµπαριάς (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. Barbarese, βλ. κ. Μπαρµπαριά]. βαρβαρίζω ρ. αµετβ. 
[αρχ.] {βαρβάρισα} 1. µιλώ παραβιάζοντας τους γραµµατικούς κανόνες 
ή/και την αισθητική τής γλώσσας (πβ. λ. σο-λοικίζω) · 2. φέροµαι σαν 
βάρβαρος. — βαρβαρισµός (ο) [αρχ.]. βαρβαρίστί επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 
1. σε ξένη γλώσσα: του απάντησε ~ 2. µε τρόπο που παραβιάζει τους 
γραµµατικούς κανόνες ή την αισθητική τής γλώσσας. βάρβαρος, -η, -
ο (κακόσ.) 1. αυτός που δεν έχει εκπολιτιστεί: ~ λαός | φυλή || (κ. ως 
ουσ.) έφερε τον πολιτισµό στους βαρβάρους ΣΥΝ. απολίτιστος, άξεστος 
ΑΝΤ. πολιτισµένος 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
ανθρωπιάς, ευγένειας, λεπτότητας: πολλοί θεωρούν την πυγµαχία ~ 
σπορ || το ~ θέαµα τής ταυροµαχίας || ~ έθιµο | συνήθεια | συµπεριφορά 
ΣΥΝ. σκαιός, βάναυσος 3. (στην αρχαιότητα) ο µη ελληνόφωνος, ο 
ξένος (και αργότερα ο µη Ρωµαίος) (πβ. πας µη Έλλην βάρβαρος). — 
βαρβαρικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., ονοµατοποιηµένη λ., < βαρ-βαρ, ήχος µε τον οποίο απέ-
δωσαν οι αρχ. 'Ελληνες το ακατανόητο γι' αυτούς άκουσµα από τις 
γλώσσες άλλων λαών. Παρόµοιες ονοµατοποιηµένες λ. συναντούµε 
και σε άλλες αρχ. γλώσσες, πβ. σουµερ. bar-bar- «ξένος», ακκαδ. 
barbariu «εχθρός». Η λ. βάρβαρος είχε αρχικώς τη σηµ. εκείνου που 
µιλάει µιαν ακατανόητη γλώσσα· ο Όµηρος, άλλωστε, πρώτος µνηµο-
νεύει τους «βαρβαροφώνους» Κάρες (ίλ. Β 867). o Θουκυδίδης σηµει-
ώνει εύστοχα (1, 3, 3) ότι ο Όµηρος δεν χρησιµοποίησε τη λ. µε πολι-
τική σηµ., αφού άλλωστε ούτε το όνοµα Έλληνες δήλωνε τότε το σύ-
νολο των ελληνοφώνων, ώστε να παγιωθεί η αντίθεση Έλληνες - βάρ-
βαροι. Συν τω χρόνω, η λ. απέκτησε πολιτική σηµ., δηλώνοντας τους 
µη Έλληνες γενικά (Ηρόδοτος, Πλάτων) µε µειωτική χροιά]. 
βαρβαρότητα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.· βαρβαροτήτων στη σηµ. 3} 1. 
η ιδιότητα τού βαρβάρου 2. η έλλειψη πολιτισµού, η κατάσταση στην 
οποία δεν παρατηρείται πολιτισµική εξέλιξη, αλλά επικρατούν η 
απαιδευσία, οι προλήψεις και οι δεισιδαιµονίες, η βία κ.λπ.: ο Με-
σαίωνας χαρακτηρίστηκε ως εποχή βαρβαρότητας 3. (συνεκδ.) η πρά-
ξη που χαρακτηρίζεται από σκληρότητα, βία: οι - που διέπραξε ο 
στρατός κατοχής εις βάρος τού ντόπιου πληθυσµού. βαρβατεύω ρ. 
αµετβ. {βαρβάτε-ψα, -µένος} (για ζώα) καταλαµβάνοµαι από^ 
γενετήσια ορµή. Επίσης βαρβατιάζω. βαρβατίλα (η) {χωρ. πληθ.} 
(λαϊκ.) 1. η δυσάρεστη µυρωδιά αρσενικού ζώου (κυρ. τράγου) την 
περίοδο τής αναπαραγωγής 2. (για άνδρες) η κακοσµία από την 
έλλειψη καθαριότητας, κυρ. των γεννητικών οργάνων 3. η επίδειξη 
ανδρισµού, αρρενωπότητας. Επίσης βαρ-βατιά. βαρβάτος, -η, -ο 
(λαϊκ.) 1. (αρσενικό ζώο) που έχει αναπαραγωγική ικανότητα (που 
δεν είναι ευνουχισµένο): ~ άλογο | ταύρος 2. (για άνδρα) αυτός που 
έχει έντονες γενετήσιες ορµές· (κατ' επέκτ.) ιδιαίτερα αρρενωπός· 
(µτφ.-οικ.) 3. αυτός που παρουσιάζει ιδιαίτερη ικανότητα στον τοµέα 
του: ~ δικηγόρος | επιστήµονας ΣΥΝ. ικανός, επιτήδειος, άξιος 4. αυτός 
που εντυπωσιάζει µε το µέγεθος, τη δύναµη του: ~ βιοµηχανία | 
περιουσία. — βαρβάτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. βαρβάτος «αυτός που δεν έχει ευνουχιστεί» < λατ. 
barbatus «γενειοφόρος» < barba «γένι»]. βάρβιτος (ο/η) {βαρβίτ-ου | -
ων, -ους} αρχαίο έγχορδο µουσικό όργανο, συγγενές προς την αρχαία 
ελληνική λύρα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, ίσως δάνειο φρυγικής 
προελ.]. βαρβιτουρικά (τα) οµάδα χηµικών ενώσεων µε 
φαρµακευτική δράση, οι οποίες παράγονται από την οργανική ένωση 
«βαρβιτουρικό οξύ» και χρησιµοποιούνται ως κατευναστικά, 
αντιεπιληπτικά και αναισθητικά υπνωτικά· η συστηµατική του χρήση 
µπορεί να εξελιχθεί σε τοξικοµανία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. barbituric (acid) < γερµ. Barbitursäure 
«βαρβιτουρικό οξύ» < νεολατ. (Usnea) barbata «χνουδωτά (βρύα), 
µούσκλια» + -ur- (< νεολατ. urea < ελλην. ουρία) + säure «οξύ»]. 
βαργεστηµαρα (η) {χωρ. πληθ.} η πλήξη, η ανία και η νωθρότητα 
που οφείλονται στην απώλεια τού ενδιαφέροντος. βαργεστηµένος, -
η, -ο γεµάτος πλήξη, ανία: ~ έκφραση. — βαρνε-στηµένα επίρρ. 

βα.ργεστώ κ. (εσφαλµ.) βαριεστώ ρ. αµετβ. {βαργεστείς... | βαργέ-
στ-ησα, -ηµένος} 1. χάνω την υποµονή µου, τη διάθεση, το ενδιαφέ-
ρον µου 2. (η µτχ. βαρνεστηµένος, -η, -ο) βλ.λ. Επίσης βαρνεοτίζω 
[ΕΤΥΜ. < βαζγεστώ | -ίζω < τουρκ. vazgeçtim, αόρ. τού p. vazgeçmek 
«παραιτούµαι, εγκαταλείπω», o τύπος βαργεστώ οφείλεται σε επίδρ. 
τού βαριέµαι, εξού και η γραφή τής λ. και ως βαριεστώ]. 

βαρνωµώ ρ. → βαρυγγωµώ 
βάρδα επιφών. (λαϊκ.) πρόσεξε, φυλάξου: βάρδα από όσους σου κά-

νουν τον φίλο! [ΕΤΥΜ < βεν. varda, προστ. τού p. vardar (βλ. κ. 
βάρδια)]. 

Βαρδάρης (ο) 1. ο ποταµός Αξιός (βλ.λ.) στο γιουγκοσλαβικό τµήµα 
του 2. (συνεκδ.) ο σφοδρός και ψυχρός βόρειος άνεµος που πνέει στη 
Μακεδονία κατά µήκος τής κοιλάδας τού ποταµού Αξιού. [ΕΤΥΜ < 
σλαβ. Vardar «Αξιός»]. 

Βαρδής (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. Πιθ. µεσν. κύρ. όν. < βεν. Baldin (πβ. 
αγγλ. Baldwin) < αρχ. γερµ. Baldawin < bald «θαρραλέος» + wine 
«φίλος»]. 

βάρδια (η) (χωρ. γεν. πληθ.) 1. καθεµιά από τις οµάδες εργατών ή 
υπαλλήλων που εναλλάσσεται µε άλλες για την εκτέλεση συγκεκρι-
µένου έργου: ζητήθηκαν ευθύνες από τη νυχτερινή - για το ατύχηµα || 
η πρωινή ~ έθεσε σε λειτουργία τις γεννήτριες 2. (συνεκδ.) η χρονική 
διάρκεια κατά την οποία η παραπάνω οµάδα ή ένα πρόσωπο είναι 
επιφορτισµένα µε συγκεκριµένο καθήκον: έχω τρεις ώρες - || σε λίγο 
τελειώνει η βάρδια µου 3. η φρούρηση χώρου· ΦΡ. (α) κάνω | είµαι 
βάρδια (i) είµαι σκοπός, φυλάσσω (ii) βρίσκοµαι σε υπηρεσία 4. 
(ειδικότ.) ΝΑΥΤ. (α) το σύνολο των ωρών κατά τις οποίες εκτελούνται 
υπηρεσίες σε πλοίο ΣΥΝ. φυλακή (β) (συνεκδ.) η διαίρεση των εργα-
ζοµένων σε πλοίο ανάλογα µε τις ώρες υπηρεσίας: έφυγε η µία ~ κι 
ήρθε η άλλη || η πρώτη | τελευταία ~ || στη γέφυρα έκαναν ~ ένας 
αξιωµατικός και δύο ναύτες (γ) (λαϊκ.) σκσντζα βάρδια η αλλαγή 
βάρδιας (υπηρεσίας ή σκοπιάς) πάνω σε πλοίο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. 
vardia < αρχ. γερµ. warda (πβ. γερµ. Warte «σκοπιά»)]. 

βαρδιάνος (ο) ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) ο σκοπός, ο φρουρός. 
[ΕΤΥΜ < βεν. vardiano < vardia «βάρδια» (βλ.λ.)]. 

βάρδος (ο) 1. ο συνθέτης και τραγουδιστής ύµνων (συνήθ. για τα κα-
τορθώµατα των ηρώων τής φυλής) στους αρχαίους Κέλτες 2. (κατ' 
επέκτ.-λογοτ.) (α) σπουδαίος ποιητής που υµνεί µε τους στίχους του 
κάτι: Κ. Παλαµάς, ο ~ τού νέου ελληνισµού (β) σπουδαίος τραγουδι-
στής ή συνθέτης: ~ τής λαϊκής µας παράδοσης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
βάρδοι (οί) «κέλτες ποιητές και τραγουδιστές» < κελτ. bardd 
«ποιητής»]. 

βάρδουλο (το) λωρίδα από δέρµα που τοποθετείται γύρω από το πέλ-
µα τού υποδήµατος και που πάνω της ράβεται ή καρφώνεται η σόλα. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. *vardolo < vardar «προσέχω, επιτηρώ - συγκρατώ» (πβ. 
ιταλ. guardare) < φρανκον. *wardon]. 

Βαρδουσία (τα) {Βαρδουσίων} όρος τής Στερεάς Ελλάδας, που εκτεί-
νεται στους νοµούς Φωκίδας και Φθιώτιδας. [ΕΤΥΜ. < αλβ. (maie) 
Bardushë «λευκά όρη»]. 

βαρειά (η) → βαριά 
βαρεία (η) {βαρειών} ΓΛΩΣΣ. 1. (στην Αρχ. Ελληνική) προσωδιακός 

τόνος κατά την προφορά τού οποίου ο τόνος τής φωνής δεν ανεβαί-
νει σε ύψος (όπως στην οξεία), αλλά είτε κατεβαίνει (αν η προηγού-
µενη συλλαβή οξύνεται) είτε παραµένει ουδέτερος 2. (στο πολυτονι-
κό σύστηµα) το τονικό σηµείο C) που σηµειωνόταν στη λήγουσα αντί 
τής οξείας, όταν δεν ακολουθούσε σηµείο στίξεως ή εγκλιτική λέξη 
(π.χ. συµφωνεί µέ την γενικήν σκέψιν) ΑΝΤ. οξεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τό-
νος1, τονισµός, -ύς. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. βαρεία, θηλ. τού επιθ. βαρύς. Η λ. χρησιµοποιήθηκε 
(κατ' αντιδιαστολή προς την όξεϊα) από τον Πλάτωνα ως µέρος τής 
φρ. βαρεία τάσις | χορδή (επειδή χαρακτηριζόταν ως χαµηλότερης 
κλίµακας µουσική αρµονία). Οι Αλεξανδρινοί γραµµατικοί την τοπο-
θετούσαν αρχικά σε κάθε άτονη συλλαβή (δηλ. χωρίς οξεία, π.χ. 
σοφώτέρος). Τελικά δήλωνε στη γραφή µόνο την τονιζοµένη λήγουσα 
µιας λ. µέσα στη φρ., λ.χ. τήν όδό Έρµου την ήξεραν όλοι]. 

βαρέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. βαρέλι µεγάλης χωρητικότητας 2. η 
υδρία 3. (µτφ.-σκωπτ.) η γυναίκα που είναι υπερβολικά παχιά. Επίσης 
βαρέλω (σηµ. 3). [ΕΤΥΜ. _µεσν. < ιταλ. barella, υποκ. τού bara 
«βαρέλι, κάσα»]. 

βαρελάδικο (το) (λαϊκ.) ο χώρος όπου κατασκευάζονται βαρέλια 
ΣΥΝ. βαρελοποιείο. [ΕΤΥΜ. < βαρέλι + παραγ. επίθηµα -άδικο]. 

βαρελάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό βαρέλι 2. βαρελάκια (τα) παι-
χνίδι στο οποίο οι συµµετέχοντες αφήνουν τα σώµατα τους να κυλή-
σουν στο έδαφος µε το πλάι, προστατεύοντας µε τα χέρια το κεφάλι-
επίσης, παρόµοια στρατιωτική άσκηση: κάνουν ~ (κατρακυλούν). 

βαρελάς (ο) {βαρελάδες} πρόσωπο που κατασκευάζει βαρέλια ΣΥΝ. 
βαρελοποιός. 

βαρέλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (σκωπτ.) ο άνδρας που είναι υπερβολι-
κά παχύς. 

βαρελησιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. βαρελίσιος) (για τρόφιµα ή υγρά) 
αυτός που προέρχεται από βαρέλι, που φυλασσόταν σε βαρέλι: ~ 
κρασί | φέτα | µπίρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

βαρέλι (το) {βαρελ-ιού | -ιών} 1. µεγάλο κυλινδρικό δοχείο, συνήθ. 
από ξύλινες κυρτές σανίδες που συγκρατούνται µε µεταλλικές στε-
φάνες, πλατύτερο στη µέση και στενότερο στα άκρα, για την αποθή-
κευση υγρών (π.χ. κρασιού, λαδιού, πετρελαίου) ή στερεών (π.χ. τυ-
ριού) προϊόντων ΣΥΝ. βυτίο 2. (συνεκδ.) η ποσότητα υγρού που χωρά 
σε ένα βαρέλι 3. (σκωπτ.-µτφ.) πρόσωπο πολύ παχύ: έγινε ~ απ' το πο-
λύ φαγητό. 



βαρελιάζω 347 βαροµετρικός 
 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < βαρέλα (βλ.λ.), το οποίο θεωρήθηκε µεγεθυντικό]. 
βαρελιάζω ρ. µετβ. {βαρέλιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) τοποθετώ σε 

βαρέλι: ~ το κρασί | το τυρί. 
βαρελοποιειο (το) [1892] (λόγ.) το βαρελάδικο (βλ.λ.). 
βαρελοποιός (ο) (λόγ.) ο κατασκευαστής βαρελιών ΣΥΝ. βαρελάς. — 

βαρελοποιία (η). 
βαρελοσανίδα (η) η κυρτή σανίδα που χρησιµοποιείται στην κατα-
σκευή βαρελιών. Επίσης (λαϊκότ.) βαρελοσάνιδο (το). 

βαρελότο (το) η µικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης που τυλίγεται σε 
χαρτί και εκρήγνυται προκαλώντας ισχυρό κρότο· συνηθίζεται η 
χρήση του σε µεγάλες γιορτές, πανηγύρια κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
barilotto «βαρελάκι», υποκ. τού barile «βαρέλι», λόγω τού κυλινδρικού 
σχήµατος που έχουν ορισµένα πυροτεχνήµατα ή λόγω τής επιδρ. τού 
συνωνύµου µπουρλότο]. 

βαρελόφρων (ο) {βαρελόφρ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} (σκωπτ.) πρό-
σωπο που του αρέσει πολύ το ποτό· (γενικότ.) ο µπεκρής: «το τούνελ 
τής Μάγχης έχει µετατραπεί σε παράδεισο των εν γένει βαρελοφρό-
νων, αφού εκεί οι τιµές των αφορολόγητων ποτών έχουν πέσει στο 
25%» (εφηµ.) ΣΥΝ. πότης, κρασοπατέρας. [ΕΤΥΜ. < βαρέλι + -
φρων < φρην, φρενός]. 

βαρέλω (η) -> βαρέλα 
βάρεµα (το) {βαρέµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) 1. η κρούση, το χτύ-

πηµα · 2. (αργκό) η βαρεµάρα. [ΕΤΥΜ. υ.εσν. < µτγν. βάρηµα < αρχ. 
βαρώ (-έω) (βλ.λ.)]. 

βαρεµάρα (η) {χωρ. γεν πληθ.) (καθηµ.) 1. η έλλειψη διάθεσης για 
εργασία, για δραστηριότητα: ήταν στις ~ του και δεν ήθελε να µελε-
τήσει ούτε σελίδα! ΣΥΝ. τεµπελιά, νωθρότητα 2. η πλήξη, η βαργε-
στηµάρα. [ΕΤΥΜ. < βάρεµα, κατά τα χαζο-µάρα, κουτα-µάρα, σαχλα-
µάρα κ.ά.]. 

βαρεµένος, -η, -ο 1. (λαϊκ.) αυτός που έχει δεχθεί χτύπηµα ΣΥΝ. 
τραυµατισµένος 2. (αργκό-µτφ.) αυτός που δεν έχει ψυχική ή δια-
νοητική ισορροπία, που έχει πρόβληµα κοινωνικής συµπεριφοράς ή 
δείχνει παράλογη εµµονή σε κάτι ΣΥΝ. βλαµµένος, κολληµένος. 

βάρεσα ρ. -· βαράω 
βα ρετός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί πλήξη: ~ άνθρωπος | οµιλία | ται-

νία ΣΥΝ. ανιαρός, πληκτικός ANT. ενδιαφέρων. — βαρετά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βαραίνω]. 

βαρέως επίρρ. (λόγ.) βαριά· ΦΡ. φέρω (κάτι) βαρέως αισθάνοµαι 
έντονη δυσαρέσκεια, ενόχληση ή µείωση τής αξιοπρέπειας µου (από 
κάτι), δεν µπορώ να το ξεπεράσω εύκολα (ψυχολογικά): έφερε βαρέ-
ως την αποτυχία του στις εξετάσεις. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < βαρύς. Ήδη στον Ηρόδοτο µαρτυρείται η φρ. φέρειν βα-
ρέως (5, 19) µε τη σηµ. «υποφέρω, υφίσταµαι κάτι χωρίς υποµονή», 
ενώ στον ∆ιόδωρο Σικελιώτη η φρ. βαρέως φέρειν (26, 3) σηµαίνει 
«ανέχοµαι κάτι αξιοπρεπούς»]. 

βαρηκοΐα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η µειωµένη ακουστική ικανό-
τητα: ακουστικά βαρηκοΐας (βλ. λ. ακουστικό)· πβ. λ. κώφωση. 

βαρήκοος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν διαθέτει επαρκή ακουστική 
ικανότητα ΣΥΝ. κουφός, (σκωπτ.) περήφανος στα αφτιά. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. βαρυήκοος < βαρύς + -ήκοος (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < ακούω]. 

Βαρθολοµαίος (ο) 1. ένας από τους δώδεκα Αποστόλους και τους 
πρώτους µαθητές τού Χριστού· ΦΡ. νύχτα τού Αγίου Βαρθολοµαίου 
(γαλλ. la nuit du saint Barthélémy) (i) ΙΣΤ. η µεγάλη σφαγή των Προτε-
σταντών Ουγενότων στο Παρίσι από τους Ρωµαιοκαθολικούς στις 
24/8/1572 κατόπιν διαταγής τού βασιλιά Καρόλου θ' (ii) (µτφ.) για κα-
ταστάσεις µαζικών και βίαιων εκκαθαρίσεων 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Βαρθολοµαίος < αραµ. Bar-tolmai «γυιος τού Τολµάι». 
Η σύγκριση των χωρίων τής Κ.∆. (Λουκ. 6, 14: Φίλιππον και Βαρθο-
λοµαΐον, Ιωάνν. 1, 46: ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ), όπου τα 
ονόµατα Βαρθολοµαίος και Ναθαναήλ συσχετίζονται στην ίδια αφή-
γηση µε τον Φίλιππο, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι επρόκειτο για τον 
ίδιο Απόστολο, ο οποίος έφερε το όνοµα Ναθαναήλ Βαρθολοµαίος 
(< Nathanâel Bar-tolmai). Βλ. κ. Ναθαναήλ]. 

βαριά (η) το βαρύ και µεγάλο σιδερένιο σφυρί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < βαρεά (µε συνίζηση) < βαρέα, θηλ. τού αρχ. επιθ. βα-
ρύς (Βλ.λ.)]. 

βαριά επίρρ. [µεσν.] 1. µε δύναµη, ισχυρά: ~ χτυπούν τα σήµαντρα 2. 
επικίνδυνα, πολύ άσχηµα: ~ άρρωστος | τραυµατισµένος 3. µε ψυχι-
κή οδύνη, µε πάθος: αναστενάζω ~ 4. µε δυσκολία: αναπνέω | ανα-
σαίνω - 5. µε δυσαρέσκεια: µην το παίρνεις τόσο ~ αυτό που έπαθες! 
6. (για ύπνο) χωρίς να µπορεί κανείς να ξυπνήσει εύκολα ή να αντι-
ληφθεί (κάτι): κοιµάται πολύ '-· δεν ξυπνάει εύκολα! ΣΥΝ. βαθιά 7. 
(για ακοή) ανεπαρκώς, όχι καθαρά, όχι ευκρινώς: ακούει ~ 8. αργά 
και µε όλο το βάρος (κάποιου): πατάει ~ || έσερνε τα βήµατα του -
στον χορό 9. κουρασµένα, µε κόπο: περπατούσε ~ µετά τη δουλειά. 

βαριακούω ρ. αµετβ. {βαριακού-ς, -ει, -µε, -τε -ν)ε)· µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} έχω πρόβληµα ακοής, δεν ακούω καλά. 

βαριανασαίνω ρ. αµετβ. {βαριανάσανα} (εκφραστ.) ανασαίνω βαθιά, 
λαχανιάζω. 

βαριαναστενάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {βαριαναστέναξα} (εκφραστ.) 
βγάζω βαθύ αναστεναγµό, αναστενάζω µε πόνο. 

βαριαρρωσταίνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {βαριαρρώστη-σα, -µένος) αρρω-
σταίνω βαριά, σοβαρά. βαρίδι (το) {βαριδ-ιού | -ιών} 1. (γενικά) 
µικρό κοµµάτι από βαρύ µέταλλο, που χρησιµοποιείται για να 
προσθέτει βάρος- (ειδικότ.) το αντίβαρο τής ζυγαριάς ή τής 
πλάστιγγας ΣΥΝ. αντιζύγιο 2. µικρό βάρος που κρέµεται από το νήµα 
τής στάθµης (τού αλφαδιού) των οικοδόµων (συνεκδ.) το ίδιο το 
αλφάδι (βλ.λ.) 3. καθένα από τα δύο µεταλλικά βάρη τού 
ωρολογιακού εκκρεµούς 4. το βάρος που τεντώνει 

το στηµόνι τού αργαλειού 5. το βάρος που δένεται µαζί µε τα αγκί-
στρια σε πετονιά, ώστε να βυθίζεται στη θάλασσα. [ΕΤΥΜ. Υποκορ. 
τού επιθ. βαρύς, άσχετο προς το µτγν. βαρύδιον (εσφαλµ. γρ. αντί 
βαρύλλιον), επίσης υποκ. τού βαρύς]. 

βαριέµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βαρέθηκα} ♦ (µετβ.) 1. αισθάνοµαι πλήξη, 
ανία (για κάποιον/κάτι): ~ να τον ακούω· είναι τόσο ανιαρός οµιλη-
τής! || ~ τις δεξιώσεις 2. δεν µπορώ να υποφέρω, να ανεχθώ άλλο (κά-
ποιον/κάτι), αισθάνοµαι ότι µε έχει κουράσει, ότι έχω κορεστεί (από 
αυτόν/αυτό): τα 'χω βαρεθεί όλα, θέλω ν' αλλάξω ζωή || (παροιµ.) το 
πολύ το «Κύριε ελέησον» το βαριέται κι ο Θεός | ο παππάς || έχω βα-
ρεθεί ν' ακούω από τους πολιτικούς κάθε τέσσερα χρόνια τις ίδιες 
υποσχέσεις || (εκφραστ.) τον έχει βαρεθεί η ψυχή µου (δεν τον αντέχω 
άλλο) ♦ 3. (αµετβ.) αισθάνοµαι πλήξη, ανία: ψάρευα όλο το πρωί, 
αλλά στο τέλος βαρέθηκα και τα παράτησα- ΦΡ. (α) βαριέµαι που ζω 
δεν έχω κανένα ενδιαφέρον, αισθάνοµαι αφόρητη πλήξη (β) δεν βα-
ριέσαι.' για να δηλωθεί ότι δεν πρέπει ή δεν αξίζει να στενοχωριέται 
ή να ανησυχεί κάποιος για συγκεκριµένο πρόβληµα: -Κι αν σε απο-
λύσουν; —! Κάτι άλλο θα βρεθεί να κάνω. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. βαριοϋµαι, µεταπλ. τύπος τού αρχ. βαροΰµαι (-έο-) 
«δυσανασχετώ», κατά το σχήµα αρνούµαι - αρνιούµαι - αρνιέµαι 
κ.ά.]. 

βαριεστίζω, βαριεστώ ρ. → βαργεστώ 
βαριετέ (το) {άκλ.} το ψυχαγωγικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει 

ποικιλία θεαµάτων και ακροαµάτων (κωµικά σκετς, ελαφρά µουσική, 
τραγούδια, ακροβατικά, ταχυδακτυλουργικά κ.ά.). [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
variété «ποικιλία» < λατ. varietas]. 

βάριο (το) [1840] {βαρίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο αργυρόλευκου 
χρώµατος (σύµβολο Ba), που βρίσκει εφαρµογές στην εξόρυξη πετρε-
λαίου, τη µεταλλουργία, την πυροτεχνουργία κ.α. (βλ. λ. περιοδικός, 
ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. barium < ελλην. βάρος + νεολατ. 
-ium, ονοµασία που δόθηκε στο στοιχείο από τον Βρετανό χηµικό Sir 
Humphry Davy, ο οποίος το ανακάλυψε]. 

βαριοκοιµάµαι ρ. αµετβ. {βαριοκοιµάσαι... | βαριοκοιµ-ήθηκα, -ισµέ-
νος} κοιµάµαι βαριά, δεν ξυπνάω εύκολα. Επίσης βαριοκοιµούµαι 

βαριόµοιρος, -η, -ο (εκφραστ.) δυστυχισµένος, κακότυχος. 
βαριοπουλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η µικρή βαριά (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < βαριά + υποκ. επίθηµα -πούλα]. 
βαριούχος, -ος, -ο ΧΗΜ.-ΙΑΤΡ. αυτός που περιέχει βάριο. 

[ΕΤΥΜ < βάριο + -ούχος < έχω]. 
βάρκα (η) {βαρκών} µικρό ανοιχτό θαλάσσιο σκάφος που κινείται µε 

κουπιά, ιστία ή µηχανή ΣΥΝ. (λόγ.) λέµβος, άκατος. — (υποκ.) βαρ-
κούλα (η) κ. βαρκάκι (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βραχίονας. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., µεσν. < λατ. barca < *bärica < baris < αρχ. βάρις 
«πλοιάριο», δάνειο αιγυπτιακής προελ., πβ. κοπτ. bari]. 

βαρκάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η βόλτα µε βάρκα: πηγαίνω ~. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. barcada < barca «βάρκα»]. 

βαρκάρης (ο) {βαρκάρηδες}, βαρκάρισσα (η) {δύσχρ. βαρκαρισ-
σών} 1. κάτοχος βάρκας ΣΥΝ. (λόγ.) λεµβούχος 2. κυβερνήτης βάρκας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βάρκα + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

βαρκαρόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ροµαντικό τραγούδι βαρκάρη 
(κυρ. Βενετσιάνου γονδολιέρη), που συνοδεύει τη βόλτα µε βάρκα 2. 
ΜΟΥΣ. µουσική σύνθεση, οργανική ή φωνητική, συνήθως σε µέτρο 2/4 
ή 4/4, που θυµίζει τα τραγούδια των γονδολιέρηδων τής Βενετίας, 
[ΕΤΥΜ < βεν. barcarola < barcarolo «βαρκάρης, γονδολιέρης» < barca 
«βάρκα»]. 

Βαρκελώνη (η) πόλη και σηµαντικό λιµάνι τής ΝΑ. Ισπανίας στη 
Μεσόγειο Θάλασσα, πρωτεύουσα τής Καταλονίας. [ΕΤΥΜ < ισπ. 
Barcelona (οπτικό δάνειο) < µαυριτ. Barjalunah, που ανάγεται στον 
Καρχηδόνιο στρατηγό Hamilcar Barca, ο οποίος θεωρείται ότι την 
ίδρυσε τον 3ο αι. π.Χ. Το προσωνύµιο Barca είναι σηµιτικής προελ., 
πβ. εβρ. baraq «αστροπελέκι»]. 

Βάρκιζα (η) ΝΑ. προάστιο τής Αθήνας, γνωστό από τη συµφωνία που 
υπεγράφη µεταξύ τής ελληνικής κυβερνήσεως και τού Ε.Α.Μ. -
Κ.Κ.Ε. µε τη λήξη των ∆εκεµβριανών για θέµατα συνταγµατικών 
ελευθεριών, δηµιουργία εθνικού στρατού, δηµοψήφισµα, εκλογές και 
αµνηστία για πολιτικά αδικήµατα (Συµφωνία τής Βάρκιζας). [ΕΤΥΜ 
Αντιδάν., < αλβ. Varkëza < varkëa < ελλην. βάρκα]. 

Βαρλαάµ (ο) {άκλ.} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ο 
Καλαβρός· θεολόγος και φιλόσοφος (1290-1350), καθηγητής στο Πα-
νεπιστήµιο τής Κωνσταντινουπόλεως, γνωστός για τις θέσεις του κα-
τά τού ησυχασµού 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν., πιθ. < συρ. Barula, κατ' επίδρ. τού µτγν. ον. Βα-
λαάµ (< εβρ. Bileam)]. 

Βάρνα (η) πόλη και λιµάνι τής ΒΑ. Βουλγαρίας στον Εύξεινο Πόντο. 
[ΕΤΥΜ. < βουλγ. Varna < αρχ. σλαβ. vran(a) «µαύρος», λόγω τής θέσε-
ως τής πόλης στη Μαύρη Θάλασσα. Κατ' άλλη άποψη, < I.E. *ver-a-
«νερό». Η πόλη είχε αρχικώς ιδρυθεί τον 6ο αι. π.Χ. µε το αρχ. όνοµα 
'Οδησσός]. 

Βαρνάβας (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ο Απόστο-
λος -, ο ιδρυτής τής Εκκλησίας τής Κύπρου 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αραµ. Bar-nebhü'ä «γυιος παρηγοριάς»]. 

βαροµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής Φυσικής που ασχολείται 
µε φαινόµενα ατµοσφαιρικής πίεσης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. barometry], 

βαροµετρικός, -ή, -ό [1812] ΜΕΤΕΩΡ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τα 
φαινόµενα ατµοσφαιρικής πίεσης 2. (α) βαροµετρικό χαµηλό κάθε 
περιοχή χαµηλών πιέσεων όπου η πίεση ελαττώνεται από την περι-
φέρεια προς το κέντρο (πβ. κ. λ. ύφεση)· προκαλεί επιδείνωση τού 
καιρού (β) βαροµετρικό υψηλό ο αντικυκλώνας (βλ.λ.) (γ) βαροµε- 
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τρική πίεση η ατµοσφαιρική πίεση. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. barométrique]. 

βαρόµετρο (το) [1799] {βαροµέτρ-ου | -ων} 1. το όργανο µετρήσεως 
τής ατµοσφαιρικής πίεσης: υδραργυρικό | µεταλλικό ~ 2. (µτφ.) οτι-
δήποτε µπορεί να εκληφθεί ως δείκτης γενικότερων εξελίξεων: πολ-
λοί έλεγαν παλιά ότι το Παρίσι µε τις επαναστάσεις και τις εξεγέρσεις 
του είναι το - των διεθνών πολιτικών ανακατατάξεων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. baromètre]. 

βαρονία (η) {βαρονιών} 1. ο τίτλος τού βαρόνου 2. τα εδάφη που ανή-
κουν στον βαρόνο. 

βαρόνος (ο) [1782] (παλαιότ. ορθ. βαρώνος), βαρόνη (η) 1. τίτλος 
ευγενών τής ∆. Ευρώπης 2. (µτφ.-κακόσ.) πρόσωπο που διαθέτει ση-
µαντική δύναµη, επιρροή σε ειδικό πεδίο δράσεως ή επιχειρήσεων: οι 
- τής πολιτικής | τού Τύπου | τής κοκαΐνης (οι Κολοµβιανοί µεγαλέ-
µποροι αυτού τού ναρκωτικού). Επίσης βαρονέσσα (η). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. baron < γαλλ. baron < µτγν. λατ. baro «άνδρας, 
ελεύθερος άνθρωπος» < αρχ. γερµ. baro «ελεύθερος»]. 

βάρος (το) {βάρ-ους | -η, -ών} 1. ΦΥΣ. η δύναµη µε την οποία έλκει η 
Γη προς το κέντρο της τα υλικά σώµατα: το - κάθε υλικού σώµατος 
είναι ανάλογο µε τη µάζα του 2. (συνεκδ.) (α) η ιδιότητα σώµατος να 
"έλκεται από τη Γη και να ασκεί ορισµένη πίεση σε ό,τι βρεθεί από 
κάτω του: έπεσε πάνω του µε όλο του το ~ και τον έριξε κάτω || το ~ 
τής πέτρας || (µτφ.) υπό το - των νέων εξελίξεων (υπό την πίεση των 
νέων εξελίξεων, όπως επιβάλλουν οι νέες εξελίξεις) || δεν αισθανό-
σουν ποτέ το βάρος τής παρουσίας του ANT. ελαφρότητα (β) κέντρο 
βάρους βλ. λ. κέντρο (γ) ειδικό βάρος το πηλίκο τού βάρους ενός σώ-
µατος προς τον όγκο του 3. ΧΗΜ. (α) ατοµικό βάρος βλ. λ. ατοµικός 
(β) µοριακό βάρος βλ. λ. µοριακός 4. (συνεκδ.) ο βαθµός στον οποίο 
είναι κάποιος/κάτι βαρύ(ς): ως µονάδα βάρους χρησιµοποιείται το χι-
λιόγραµµο (κιλό) 5. (ειδικότ.) η µάζα σώµατος εκφρασµένη σε κιλά 
και γραµµάρια: το ~ µου είναι εξήντα κιλά || πόσο ~ έχεις; || παίρνω ~ 
(παχαίνω) || χάνω ~ (αδυνατίζω) || απώλεια βάρους λόγω ασθενείας || 
επιστολή βάρους 20 γραµµαρίων || ειδικό | µικτό | καθαρό ~· ΦΡ. (α) 
ιδανικό βάρος το πόσο πρέπει να ζυγίζει κανείς µε βάση τον συν-
δυασµό σωµατικών στοιχείων (ύψους, τύπους σκελετού) και τού φύ-
λου: υπολόγισαν το ~ του µε βάση το ύψος του και το βάρος τού σκε-
λετού του (β) ρίχνω όλο µου το βάρος (σε κάτι) αφιερώνοµαι µε όλες 
µου τις δυνάµεις (σε κάτι), προσανατολίζω όλες µου τις ενέργειες (σε 
κάτι): έχει ρίξει όλο του το βάρος στην προώθηση τού καινούργιου του 
βιβλίου 6. (συνεκδ.) κάθε βαρύ σώµα: είναι έγκυος και δεν πρέπει να 
σηκώνει βάρη 7. ΑΘΛ. βάρη (τα) µεταλλικές ράβδοι που έχουν στα 
δύο άκρα προσαρµοσµένες σφαίρες ή δίσκους από χυτοσίδηρο και 
χρησιµοποιούνται ως µέσο εκγύµνασης ή στο αντίστοιχο αγώνισµα 
(άρση βαρών) (βλ. κ. λ. βαράκι)· (µτφ.) 8. (α) η υποχρέωση που 
επωµίζεται κανείς: αναλαµβάνω τα οικογενειακά ~ (β) η υπαιτιότητα· 
κυρ. στη ΦΡ. ρίχνω το βάρος (σε κάποιον) κατηγορώ (κάποιον) ως 
υπαίτιο: ο πλοίαρχος έριξε το βάρος για την προσάραξη στον αξιω-
µατικό γέφυρας 9. ΝΟΜ. (α) συµπεριφορά η οποία επιβάλλεται από 
τον νόµο, χωρίς όµως να είναι δυνατός ο δικαστικός εξαναγκασµός 
τού βαρυνόµενου σε τήρηση της ο οποίος υφίσταται απλώς άλλες 
δυσµενείς συνέπειες οι οποίες συνιστούν έναν έµµεσο καταναγκα-
σµό, π.χ. όποιος έχει κάνει ασφάλεια ζωής έχει το βάρος να ενηµε-
ρώσει τον ασφαλιστή για ασθένειες που έχει περάσει, αλλιώς χάνει 
το δικαίωµα αποζηµιώσεως (β) βάρος αποδείξεως (i) (υποκειµενικό) 
στο πλαίσιο τού συζητητικού συστήµατος, το υποκειµενικό βάρος 
αποδείξεως φέρει εκείνος ο διάδικος στον οποίο ανήκει η πρωτοβου-
λία προσκοµιδής των µέσων αποδείξεων στο δικαστήριο (ii) (αντικει-
µενικό) το αντικειµενικό βάρος αποδείξεως το φέρει ο διάδικος ο 
οποίος βαρύνεται µε τις αρνητικές συνέπειες τής µη αποδείξεως των 
αποδεικτέων πραγµατικών περιστατικών, δηλ. εκείνος ο οποίος φέρει 
τον κίνδυνο 10. το δυσάρεστο αίσθηµα που έχει κανείς σε µέρος τού 
σώµατος του, σαν να δέχεται πίεση από βαρύ σώµα: έχω ένα ~ στο 
στοµάχι (βαρυστοµαχιά) | στο κεφάλι 11. η ψυχική επιβάρυνση, το 
δυσάρεστο αίσθηµα στην ψυχή ή τη συνείδηση (κάποιου): όταν εξό-
φλησα και τα τελευταία µου χρέη, έφυγε ένα ~ από πάνω µου- ΦΡ. 
(κάτι) το 'χω βάρος (στην ψυχή µου, τη συνείδηση µου) αισθάνοµαι 
ενοχή για κάτι: ~ στη συνείδηση µου που δεν τον βοήθησα όταν είχε 
ανάγκη 12. η ιδιαίτερη σηµασία, η σπουδαιότητα: εφόσον είναι 
υπουργός, ο λόγος του έχει ~ || το ~ των λεγοµένων | των αποδείξεων 
| των ενεργειών του || πάντα είχε συνείδηση τού βάρους τής προσω-
πικότητας του 13. πρόσωπο, πράγµα ή υποχρέωση που προκαλεί πρό-
βληµα (σε κάποιον)- ΦΡ. (α) γίνοµαι βάρος (σε κάποιον) προκαλώ 
ενόχληση (σε κάποιον), τον επιβαρύνω µε την παρουσία µου: -Ελα 
να µείνεις µαζί µας το Σαββατοκύριακο! -∆εν θέλω να σας γίνω βάρος 
(β) σε | εις βάρος (κάποιου) προς ζηµία µου ή εναντίον µου: γελούν 
~ || το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση εις βάρος του || ο αγώνας έληξε 
µε σκορ 3-1 εις βάρος τής Αγγλίας. —- (υποκ.) βαράκι (το) (σηµ. 7) 
(βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. αρχ., συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. θ. *gwer-u- «βαρύς», πβ. σαν-
σκρ. guruh, λατ. grav-is, γαλλ. grave (> αγγλ. grave), αγγλ. grief «θλίψη» 
κ.ά. Οµόρρ. βαρ-ύς. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. καθαρό | 
µικτό | ειδικό βάρος (πβ. γαλλ. le poids net | brut | spécifique), έχω ένα 
βάρος στη συνείδηση µου (< γαλλ. avoir un poids sur la conscience), 
έχω ένα βάρος στο στοµάχι (< γαλλ. avoir un poids sur l'estomac) κ.ά.]. 
βαρούλκο (το) το µηχάνηµα που µε ειδικές τροχαλίες καθιστά δυνατή 
την έλξη ή την ανύψωση βαρών ΣΥΝ. βίντσι. fΕΤΥΜ. < µτγν. 
βαρουλκόν (τό) < βαρουλκός (ή) (ενν. µηχανή) < βάρος + -ουλκός < 
έλκω, µηχανή που εφευρέθηκε από τον Αρχιµήδη, στού οποίου τα 
συγγράµµατα µνηµονεύεται για πρώτη φορά]. 

Βαρσοβία (η) η πρωτεύουσα τής Πολωνίας. [ΕΤΥΜ; < πολ. Warszawa, 
αγν. ετύµου. Κατά τον 9ο αι. µ.Χ. ο δούκας Κονράδος (τής Μαζοβίας) 
ίδρυσε ένα φρούριο κοντά σε ένα µικρό ψαροχώρι, που ονοµαζόταν 
Βαρσόβα (Warszowa). To 1610 ο αυτοκράτορας Σιγισµούνδος 
Αύγουστος όρισε τη Βαρσοβία πρωτεύουσα τού Πολωνο-Λιθουανικού 
βασιλείου αντί τής Κρακοβίας]. βαρύ- | βαρύ κ. βαρ- | βάρ- κ. βάριο- | 
βαριό- κ. βαρι- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σηµαίνουν: 1. ότι κάποιος/κά-τι έχει µεγάλο βάρος: βαρυ-κόκκαλος 2. 
ότι κάτι γίνεται ή υπάρχει σε µεγάλο βαθµό, ότι είναι ιδιαίτερα έντονο: 
βαρι-αναστενάζω, βαρυ-πενθής, βαρυ-σήµαντος, βαριο-κοιµάµαι, βαρυ-
χειµωνιά 3. (στην ιατρική) ότι κάτι δεν λειτουργεί κανονικά: βαρ-
ηκοΐα 4. άσχηµη, βαριά διάθεση, δυσάρεστα συναισθήµατα: βαρύ-
θυµος, βαρυ-καρδίζω. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. 
αρχ. βαρύ-τονος, βαρύτιµος), που προέρχεται από το επίθ. βαρύς, απαντά 
δε και σε ελληνο-γενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. bary-sphère)]. 
βαρύαυλος (ο) [1856] {βαρυαύλ-ου | -ων, -ους} ΜΟΥΣ. (λόγ.) το φα-
γκότο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. fagot (βλ. λ. φαγκότο)]. βαριιγγωµώ ρ. 
αµετβ. {βαρυγγωµάς... | βαρυγγώµ-ησα, -ισµένος} εκφράζω την 
απελπισία µου, παραπονούµαι για την τύχη µου: αντί να βαρυγγωµάς 
και να τα βάζεις µε την τύχη σου, είναι καλύτερο να κάνεις κάτι για να 
την αλλάξεις ΣΥΝ. δυσανασχετώ, δυσφορώ, κλαίγοµαι. Επίσης 
(λαϊκότ.) βοργωµώ. — βαρυνγώµια (η) [µεσν.] κ. βα« ρυγγώµισµα 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βαρυγγωµώ < βαρυγνωµώ (-έω) (µε αναδροµική αφο-
µοίωση -γν- > -γγ-) < βαρύγνωµος < βαρύς + -γνωµος < γνώµη. Η γρ. 
βαρυγκωµώ δεν έχει ετυµολογική στήριξη, αφού πρόκειται για αφο-
µοίωση τού -ν- και όχι για ηχηροποίηση τού -γ-]. βαρύγδουπος, -η, -ο 
1. αυτός που προκαλεί έντονο (βαρύ) ήχο (γδούπο) κατά την πτώση 
του ΣΥΝ. βροντερός 2. (µτφ.) αυτός που προκαλεί µεγάλη εντύπωση 
(αλλά συνήθ. είναι κενός περιεχοµένου): ~ λόγια | ονόµατα | 
διακηρύξεις ΣΥΝ. ηχηρός, ποµπώδης. — βαρύγδουπα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βαρύδουπος < βαρύς + δοϋπος «βαρύς, υπόκωφος 
ήχο<^» (βλ. κ. γδούπος)]. βαρυθυµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που 
διακατέχεται από δυσάρεστα συναισθήµατα, όπως λύπη, µελαγχολία 
κ.λπ. ΣΥΝ. µελαγχολικός, περίλυπος, σκυθρωπός. — βαρυθυµία (η) 
[αρχ.], βαρύθυµα επίρρ., βα-ρυθυµώ ρ. [µτγν.] {-εις...}. 
βαρυκαρδιζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {βαρυκάρδισ-α, -µένος} 
(λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) προκαλώ (σε κάποιον) άσχηµα (δυσάρεστα) συ-
ναισθήµατα: µη µε βαρυκαρδίζεις µε δυσάρεστες ειδήσεις ΣΥΝ. στε-
νοχωρώ, λυπώ ♦ 2. (αµετβ.) βρίσκοµαι σε άσχηµη ψυχολογική κατά-
σταση: - στην ξενιτειά, όταν θυµάµαι τους γονείς µου ΣΥΝ. στενοχω-
ριέµαι, αθυµώ. βαρύµανκας (ο) (συνήθ. ειρων.) αυτός που έχει ύφος 
σκληρού µάγκα, που κάνει τον ζόρικο. βάρυνα ρ. → βαρύνω, 
βαραίνω βαρύνοια (η) [1898] {χωρ. πληθ.} η αµβλύνοια (βλ.λ.). 
βαρύνω ρ. µετβ. [αρχ.] {µτχ. ενεστ. βαρύνων, -ούσα, -ον, βάρ-υνα, -ύν-
θηκα, βεβαρυµµένος} 1. (µετβ.) επιβαρύνω κάποιον µε κάτι: η ευθύνη 
τής αεράµυνας βαρύνει αποκλειστικά την αεροπορία- (ηθικά ή νοµικά): 
τον βαρύνουν κατηγορίες για καταχρήσεις || οι ευθύνες για την 
καθυστέρηση τής αναδάσωσης είναι εµφανές ότι βαρύνουν κυρίως το 
Υπουργείο Γεωργίας- (µεσοπαθ. βαρύνοµαι) (+µε) 2. έχω εις βάρος µου 
(κάτι): το πολιτικό του παρελθόν βαρύνεται µε πλήθος σκανδάλων 3. 
έχω την υποχρέωση να κάνω (κάτι): ~µε την απόδειξη τής κατηγορίας 
4. έχω την επιβάρυνση: ~ µε τα έξοδα µεταφοράς τού φορτίου 5. (η 
µτχ. βαρύνων, -ούσα, -ον) αυτός που έχει ιδιαίτερη σηµασία, 
σπουδαιότητα: ~ γνώµη | σηµασία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω, µετοχή. 
βαρυπενθώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {βαρυπενθείς..., µτχ. βαρυπενθών, -ού-
σα, -ούν µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} πενθώ βαριά, είµαι βυθισµένος στο 
πένθος: η βαρυπενθούσα χήρα. — βαρυπενθής, -ής, -ές [µτγν.]. 
βάρυπΥος, -η, -ο [1868] (λογοτ.) 1. αυτός που κοιµάται βαριά 2. αυ-
τός που σηκώνεται κακόκεφος από τον ύπνο. — βάρυπνα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < βαρ(υ)- + ύπνος, πβ. µτγν. βαρύυπνος]. βαρυποινίτης (ο) 
[1890] {βαρυποινιτών}, βαρυποινίτισσα (η) {βα-ρυποινντισσών} 
πρόσωπο που έχει καταδικαστεί σε µεγάλη ποινή κάθειρξης, δηλ. 
πολυετή φυλάκιση ή ισόβια: η πτέρυγα των ~. βαρύς, -ιά (λόγ. -εία), -
ύ {βαρ-ιού κ. λόγ. -έος | βαρ-ιοί κ. λόγ. -είς (ουδ. -ιά κ. λόγ. -έα), -ιών 
κ. λόγ. -έων, θηλ. -ειων} 1. αυτός που έχει µεγάλο βάρος και 
µεταφέρεται ή σηκώνεται δύσκολα: είναι πολύ βαρύ, για να το 
σηκώσω µόνος µου || αυτό το δέµα είναι δύο κιλά πιο βαρύ || ~ φορτίο 
ANT. ελαφρύς- (µτφ.) 2. έντονος λόγω τής δύναµης του, δυνατός: ~ 
χτύπηµα || (απειλητικά) πρόσεξε, γιατί έχω ~ χέρι! (δηλ. µη µε 
αναγκάσεις να σε δείρω) 3. αυτός που υποφέρεται δύσκολα: ~ ποινή | 
εργασία- ΦΡ. (µτφ.) είναι βαριά η καλογερική για απαιτητική δουλειά, 
για οτιδήποτε απαιτεί ιδιαίτερο µόχθο και θυσίες 4. έντονος (και 
συνήθ. δυσάρεστος): ~ µυρωδιά 5. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
µεγάλες διαστάσεις, επιβλητικότητα ή και υπερβολή: ~ διακόσµηση/ 
αρχιτεκτονική 6. αυτός που βιώνεται σε βάθος, πολύ έντονος: ~ 
µελαγχολία ΣΥΝ. βαθύς 7. (φαγητό) που δεν χωνεύεται εύκολα ή που 
έχει πολλά µπαχαρικά: το φαΐ τού έπεσε βαρύ στο στοµάχι || του αρέσει 
η ~ κουζίνα 8. (µέρος τού σώµατος) στο οποίο αισθάνεται κανείς 
βάρος, πίεση: νιώθω το στοµάχι µου - || αισθάνοµαι - το κεφάλι µου || 
από την κούραση τα πόδια µου είναι - 9. (ρόφηµα) που έχει σε µεγάλη 
αναλογία το βασικό του συστατικό, που είναι πυκνό στη σύσταση του: 
(λαϊκ.) έναν καφέ πολλά βαρύ! || ~ τσάι 10. (τσιγάρο) µε µεγάλη 
περιεκτικότητα σε πίσσα και νικοτίνη ΣΥΝ. σέρτικος 11. 
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(ύπνος) που έχει παρατεταµένη διάρκεια ή που δεν διακόπτεται εύκολα: κάνει 
βαρύ ύπνο- δεν ξυπνά ούτε µε κανονιές ΣΥΝ. βαθύς 12. (φωνή) χαµηλή 
(µπάσα) και καθόλου διαπεραστική: η ~ φωνή θεωρείται σηµάδι ανδροπρέπειας 
|| απ' τα πολλά τσιγάρα η φωνή του έγινε ~ 13. ΜΟΥΣ. ήχος βαρύς ο πλάγιος 
τρίτος ήχος τής βυζαντινής µουσικής 14. (για κλίµα, καιρικές συνθήκες) αυτός 
που χαρακτηρίζεται από δριµύτητα και δεν γίνεται εύκολα ανεκτός: - κρύο | 
χειµώνας· ΦΡ. (α) βαρύ κλίµα (ί) το ανθυγιεινό κλίµα (ii) (µτφ.) η ατµόσφαιρα 
που χαρακτηρίζεται από επιθετική διάθεση, από ένταση στις σχέσεις: η 
συνάντηση έγινε σε ~ (β) βαριά ατµόσφαιρα (i) η πνιγηρή ατµόσφαιρα: από 
τον καπνό των τσιγάρων υπήρχε ~ στο µαγαζί (ii) η καταθλιπτική ατµόσφαιρα: 
ο στρατός των ηττηµένων επέστρεψε µέσα σε ~ 15. (ενδυµασία) που έχει 
µεγάλο όγκο ή/και κρατά το σώµα πολύ ζεστό (κυρ. χειµωνιάτικη): ~ ρούχα | 
κουβέρτα 16. σοβαρός, σηµαντικός (λόγω των δυσάρεστων συνεπειών του): ~ 
κόστος | σφάλµα | ατόπηµα | συνέπειες | απώλειες | νόσος | γρίπη 17. (γενικότ.) 
σηµαντικός: ~ ευθύνη 18. (λόγος) που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα, από 
προσβλητική διάθεση: αντάλλαξε ~ λόγια | χαρακτηρισµούς || µεταχειρίστηκε | 
εκτόξευσε ~ εκφράσεις ΣΥΝ. οξύς ΑΝΤ. ήπιος 19. αυτός που έχει πολύ σοβαρό 
ύφος, που συµπεριφέρεται µε αυστηρότητα, που δεν αφήνει περιθώρια 
οικειότητας: ~ ύφος-(µτφ.-οικ., ως χαρακτηρισµός) (α) (κάποιος) κάνει τον 
βαρύ (κάποιος) συµπεριφέρεται σαν να είναι θυµωµένος µε κάποιον, δεν 
πολυµιλάει, έχει αυστηρό ύφος κ.λπ. (β) βαρύς κι ασήκωτος (εµφατ.) για 
κάποιον που κάνει τον βαρύ (βλ. παραπάνω)· επίσης, για το ύφος του: έχει 
ύφος βαρύ κι ασήκωτο! (γ) βαρύ πεπόνι αυτός που δεν δείχνει φιλική 
συµπεριφορά, που δεν επιτρέπει τις οικειότητες ή που είναι τσατισµένος: πολύ 
το ~ µας κάνει ΑΝΤ. φιλικός, προσηνής 20. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
κακή διάθεση: συνήθως δεν είναι τόσο ~, σήµερα όµως δεν είναι στα κέφια του 
|| «όσο βαριά είν' τα σίδερα, είν' η καρδιά µου σήµερα» (λαϊκ. τραγ.)· ΦΡ. µε 
βαριά καρδιά απρόθυµα: ~ αναγκάστηκε να δεχτεί ΑΝΤ. µε ελαφριά καρδιά, 
ελαφρά τη καρδία 21. δύσκολα κατανοητός, όχι προσιτός στο ευρύ κοινό: η 
τελευταία του ταινία ήταν πολύ ~ για το κοινό 22. αυτός που συνεπάγεται 
µεγάλες ευθύνες και υποχρεώσεις: έχουµε ~ κληρονοµιά ως έθνος και πρέπει να 
την τιµήσουµε || έχει αναλάβει ~ καθήκοντα 23. αυτός που έχει ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα, που πρέπει να εκπληρωθεί, να τηρηθεί οπωσδήποτε: έδωσα 
όρκο ~ 24. επικίνδυνος, που µπορεί να οδηγήσει σε άσχηµες καταστάσεις: ~ 
αρρώστια | τραύµα 25. (για µουσική, τραγούδι, χορό) (α) αυτός που είναι 
αργός, σχεδόν τελετουργικός, κατ' αντιδιαστολή προς τον γρήγορο και 
χαρούµενο: ~ ζεϊµπέκικο (β) (τραγούδι) που το θέµα του είναι δυσάρεστο, που 
προκαλεί δυσθυµία, µελαγχολία: πως µπορεί και ακούει πρωί- πρωί - λαϊκά; 
26. δυσκίνητος, που του λείπει η ευκινησία και η ταχύτητα: ένας ψηλός, ~ 
άνδρας || ο αµυντικός παίκτης είναι πολύ - και δεν µπορεί να φυλάξει τον νεαρό 
αντίπαλο του 27. ΣΤΡΑΤ. (όπλο) µεγάλου βάρους και διαµετρήµατος: ~ πυροβό-
λο || εκπαίδευση στα βαρέα όπλα- ΦΡ. βαρύ πυροβολικό (ί) η µονάδα που έχει 
πυροβόλα µεγάλου βάρους και διαµετρήµατος (ii) (µτφ.-ως χαρακτηρισµός) 
πρόσωπο ή πράγµα που θεωρείται το καλύτερο και ισχυρότερο στον χώρο του 
και στο είδος του: το ~ τής οµάδας, ο παίκτης που κάνει τη διαφορά 28. βοριά 
βιοµηχανία βλ. λ. βιοµηχανία 29. ΧΗΜ. βαρύ ύδωρ | νερό {βαρέος ύδατος} 
νερό το οποίο, σε αντίθεση µε το φυσικό, περιέχει στη σύσταση του δευτέριο 
(βαρύ υδρογόνο | ισότοπο υδρογόνου) αντί υδρογόνου και χρησιµοποιείται ως 
επιβραδυντής σε πυρηνικούς αντιδραστήρες, καθώς και στην παρακολούθηση 
τού µηχανισµού χηµικών και βιοχηµικών φαινοµένων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *gwr-u-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. θ. *gwer-u- «βαρύς», πβ. 
σανσκρ. guruh, λατ. grav-is, γαλλ. grave, γαλλ. grief «θλίψη» (> αγγλ. grief) 
κ.ά. Οµόρρ. βάρ-ος. Η λ. βαρύς προσδιορίζει ήδη από την Αρχ. τόσο τον 
χαρακτηριζόµενο από φυσικό βάρος και σωµατική ισχύ (π.χ. χείρα βαρεϊαν, 
Οµήρ. Ιλ. Α 129) όσο και εκείνον που διακατέχεται από ισχυρά αρνητικά 
συναισθήµατα, π.χ. «βαρεία ξυµφο-ρά» (Αισχύλ. Πέρσαι 1044), «βαρεία οργή» 
(Σοφοκλ. Φιλοκτ. 368), «βαρεϊαι άπέχθειαι» (Πλάτ. 'Απολογία 23a). Ως αντίθετο 
τού επιθ. οξύς η λ. χρησιµοποιήθηκε ως χαρακτηρισµός µουσικού τόνου (π.χ. 
βαρύτατη χορδή, Πλάτ. Φαιδρός 268e) και ως σηµείο τονισµού (βλ. κ. βαρεία). 
Ορισµένες φρ. και επιστηµονικοί όροι είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. βαρύς ήχος 
(πβ. γαλλ. un son grave), βαρύ ύδωρ (πβ. γαλλ. l'eau lourde), βαριά φωνή (< 
γαλλ. voix grave), βαρύς ζυγός (< γαλλ. joug pesant), βαριά βιοµηχανία | 
φορολογία (< αγγλ. heavy industry | taxation), βαριά ατµόσφαιρα (< αγγλ. heavy 
atmosphere), βαρύ πυροβολικό (πβ. αγγλ. heavy artillery), µε βαριά καρδιά (< 
αγγλ. with a heavy heart) κ.ά.]. βαρυσήµαντος, -η, -ο [1885] αυτός που έχει 
ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία: ~ πολιτικές δηλώσεις ΑΝΤ. ασήµαντος. — 
βαρυσήµαντα επίρρ. [ΕΤΥΜ < βαρύς + -σήµαντος < σηµαίνω, απόδ. τού γερµ. 
schwerwiegend]. βαρυστοµαχιάζω ρ. αµετβ. {βαρυστοµάχιασα} αισθάνοµαι 
βάρος στο στοµάχι, συνήθ. λόγω δύσπεπτης τροφής. — βαρυστοµαχιά (η), 
βαρυστοµάχιασµα (το), βαρυστόµαχος, -η, -ο. βαρύτητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. 
ΦΥΣ. η παγκόσµια ελκτική δύναµη µεταξύ των µαζών των υλικών σωµάτων: η 
θεωρία τού Νεύτωνα για τη ~ 2. (µτφ. για λόγια και ενέργειες) η σηµασία, η 
αξία: οι απόψεις του δεν έχουν ιδιαίτερη ~, αφού δεν είναι αρµόδιος για τέτοια 
θέµατα 3. η προσοχή, η φροντίδα για κάτι: θα δοθεί ιδιαίτερη - στη ρύθµιση των 
χρεών 4. ο όγκος, η σοβαρότητα: η ~ ενός καλλιτεχνήµατος ΑΝΤ. κοµψότητα, 
ελαφράδα, απλότητα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < βαρύς. Η σηµ. τής έλξης τής Γης είναι µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. gravity]. 

βαρυτικός -ή, -ό [1887] ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη βαρύτητα: ~ πεδίο | 
µάζα. 

βαρύτιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει σηµαντική, υλική κυρ., αξία: ~ 
διάκοσµος | κοσµήµατα ΣΥΝ. πολύτιµος ΑΝΤ. ευτελής. 

βαρύτονος, -η, -ο 1. αυτός που ηχεί δυνατά, έντονα ΑΝΤ. οξύφωνος 2. ΜΟΥΣ. 
(α) βαρύτονος (ο) ο τραγουδιστής (κυρ. στην όπερα) που έχει φωνή µεταξύ 
τενόρου και µπάσου (βαθύφωνου): µεγάλοι ~ τής όπερας υπήρξαν οι Τ. 
Γκόµπι, Ντ.Φ. Ντίσκαου, Γ. Αγγελόπουλος κ.ά. (β) βαρύτονο (το) χάλκινο 
πνευστό όργανο που χρησιµοποιείται σε µπάντες 3. ΓΛΩΣΣ. (λέξη) που δεν 
τονίζεται στη λήγουσα: τα ~ ρήµατα (π.χ. γράφω) αντιδιαστέλλονται προς τα 
συνηρηµένα ή περισπώ-µενα (π.χ. τιµώ, αρχαία ελληνική και λόγια γλώσσα 
τιµώ). [ΕΤΥΜ. αρχ. < βαρύς + τόνος. Η σηµ. «µη οξύτονος, µη τονιζόµενος 
στη λήγουσα» είναι µτγν., ενώ ως χαρακτηρισµός τού τραγουδιστή όπερας η 
λ. είναι αντιδάν. από ιταλ. baritono]. 

βαρυφαινεται, βαρυφαίνονται ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. {βαρυφάνη-κε, 
βαρυφάνηκαν) (λαϊκ.) προκαλείται άσχηµη εντύπωση (από κάτι): του 
βαρυφάνηκε όταν έµαθε τι συζητούσαν εις βάρος του ΣΥΝ. κακοφαίνεται. 
Επίσης βαριοφαίνεται. 

βαρυφορτώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {βαρυφόρτω-σα, -θηκε, -µένος} φορτώνω µε 
βαρύ φορτίο. 

βαρυχειµωνιά (η) [µεσν.] ο βαρύς χειµώνας, το χρονικό διάστηµα τού χειµώνα 
όπου το ψύχος είναι δριµύτερο. 

βαρώ ρ.→ βαράω 
βαρωνος (ο) → βαρόνος 
βασάλτης (ο) [1861] {βασαλτών} πέτρωµα που έχει χρώµα µαύρο ή σκούρο 

και µεγάλη ανθεκτικότητα και απαντά σε εδάφη µε ηφαιστειογενή 
διαµόρφωση. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. basalte < µτγν. λατ. basalten, από την αιτ. 
basaniten, λ. basanites < µτγν. βασανίτης (λίθος) < βάσανος «λυδία λίθος» 
(βλ.λ.)]. 

βασανάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό βάσανο: «~, ~ η ζωή µάς γέρασε» (τραγ.) 2. 
(µτφ.) αγαπηµένο πρόσωπο που µας προκαλεί συχνά ανησυχία ή µας 
ταλαιπωρεί 3. (ειδικότ.) ο ερωτικός καηµός και το πρόσωπο που τον 
προκαλεί. 

βασανίζω ρ. µετβ. {βασάνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. υποβάλλω 
(κάποιον) σε βασανιστήρια: καταγγέλλεται συχνά ότι βασανίζουν κρατουµένους 
σε φυλακές || ~ σκληρά | απάνθρωπα ΣΥΝ. κακοποιώ 2. (µτφ.) προκαλώ σε 
(κάποιον) ενοχλήσεις ή υποβάλλω σε ταλαιπωρίες: τον βασάνιζαν οι τύψεις || 
ήταν ένας άνθρωπος βασανισµένος από τη ζωή ΣΥΝ. ταλαιπωρώ, τυραννώ 3. 
απασχολώ έντονα (κάποιον): τον βασανίζει µήνες τώρα µια έµµονη ιδέα || τον 
βασανίζει ένα πρόβληµα ΣΥΝ. προβληµατίζω · 4. υποβάλλω σε αυστηρό 
έλεγχο, εξετάζω σχολαστικά: βασάνιζε ενδελεχώς τα στοιχεία ενοχής τού 
κατηγορουµένου || βασάνιζε το κείµενο του πριν το δηµοσιεύσει ΣΥΝ. εξετάζω, 
αναδιφώ, λεπτολογώ- (µεσοπαθ. βασανίζοµαι) 5. υφίσταµαι ταλαιπωρίες, 
βάσανα: ~ για να ζήσω την οικογένεια µου || κορµί βασανισµένο 
(ταλαιπωρηµένο) ΣΥΝ. τυραννιέµαι, υποφέρω ΑΝΤ. καλοπερνώ 6. 
ταλαιπωρούµαι (ψυχικά) εξαιτίας ενός προβλήµατος: Γιατί βασανίζεσαι γι' 
αυτόν; ∆εν αξίζει τον κόπο || µη βασανίζεσαι πια- έχεις βλάψει την υγεία σου. 
— βασάνισµα (το) [µεσν.] κ. βασανισµός (ο) [µτγν.]. 
[ETYM αρχ., αρχική σηµ. «ελέγχω εξονυχιστικά, εξετάζω», < βάσανος (βλ.λ.). 
Η σηµερινή σηµ. (ήδη αρχ.) οφείλεται στη σύνδεση τού ρ. µε την ανάκριση 
αιχµαλώτων, η οποία συνήθ. συνοδευόταν και από σωµατική ταλαιπωρία, π.χ. 
«δούλους πάντας παραδίδωµι βασανίσαι» (Αντιφών 2.4.8)]. 

βασανιστήριο (το) [αρχ.] {βασανιστηρί-ου | -ων) 1.η µέθοδος κακο-ποιήσεως 
κάποιου µέσω υποβολής του σε σωµατική ή/και ψυχική δοκιµασία, συνήθ. µε 
σκοπό την τιµωρία ή την ψυχική του κατάρρευση και τον εξαναγκασµό του σε 
πράξη: γνωστά ~ είναι η µαστίγωση, η φάλαγγα, η εικονική εκτέλεση κ.ά. || 
υποβάλλω σε βασανιστήρια 2. (καταχρ.) η ταλαιπωρία και η κακοπάθεια που 
τυχαίνουν στη ζωή· τα βάσανα: πέρασε ίσαµε τώρα πολλά - ΣΥΝ. δοκιµασία, 
βασανιστής (ο) [αρχ.], βασανίστρια (η) [αρχ.] {βασανιστριών} πρόσωπο που 
εκτελεί βασανιστήρια, που υποβάλλει (κάποιον) σε βασανιστήρια. — 
βασανιστικός, -ή, -ό [µτγν.], βασανιστικά επίρρ. βάσανο (το) 1. οτιδήποτε 
προκαλεί ταλαιπωρία, δοκιµασία, καθετί εξαιτίας τού οποίου υποφέρει κανείς: 
αυτό το παιδί είναι µεγάλο ~! || «ω, πόσο ~ µεγάλο το ~ είναι τής ζωής!» (Κ. 
Βάρναλης) 2. (συνεκδ.) η ίδια η ταλαιπωρία, κάθε δυσάρεστη κατάσταση ή 
εµπειρία: της διηγήθηκε τα ~ του || περάσαµε πολλά ~ στην ξενιτειά ΣΥΝ. 
πάθηµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. βάσανον < αρχ. βάσανος (ή) (βλ.λ.)]. βάσανος (η) 
{βασάν-ου | -ων, -ους} η σε βάθος εξέταση στοιχείων, µε στόχο την 
εξακρίβωση τής αλήθειας ή τής αξίας: δικαστική | επιστηµονική | 
δηµοσιογραφική ~ || το έργο του πέρασε επιτυχώς από τη ~ τής κριτικής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «η λυδία λίθος για την εξακρίβωση τού γνήσιου 
χρυσού», < αιγυπτ. bah.an «είδος σχιστολίθου που χρησιµοποιήθηκε ως λυδία 
λίθος»]. βάσει πρόθ. (λόγ.) (+γεν.) σύµφωνα µε, µε βάση: ~ τού άρθρου 28 παρ. 
1 τού Συντάγµατος, η Ελλάδα οφείλει να σέβεται τους κανόνες τού ∆ιεθνούς 
∆ικαίου || οι ληστές έδρασαν ~ σχεδίου. [ΕΤΥΜ. ∆οτ. εν. τού αρχ. βάσις (πβ. κ. 
επί τη βάσει)]. βάση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. οτιδήποτε πάνω στο οποίο 
στέκεται κάτι, το στήριγµα, το βάθρο: η ~ τού αγάλµατος | τού κτηρίου || (µτφ.) 
η οικογένεια είναι η - τής κοινωνίας ΣΥΝ. θεµέλιο, έρεισµα, κρηπίδα, 
υποστήριγµα 2. (µτφ.) το θεωρητικό στήριγµα, η λογική προϋπόθεση 
(συλλογισµού, σκέψης ή πράξης): οι κατηγορίες στερούνται νοµικής βάσεως || οι 
επιφυλάξεις του έχουν λογική ~ || θα τοποθετή- 
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σουµε την εξωτερική πολιτική σε νέες ~ || έχει στηρίξει τη ζωή του σε 
υγιείς -' ΦΡ. (α) στη βάση (+γεν.) | (+ότι) έχοντας ως προϋπόθεση, θε-
ωρώντας ως προϋπόθεση: ο κρατικός µηχανισµός θα πρέπει να λει-
τουργεί ~ τής εξυπηρέτησης τού πολίτη (β) µε βάση (+αιτ.) | βάσει 
(+γεν.) (λόγ.) | επί τη βάσει (-(-γεν) σύµφορα µε, κατά το πρότυπο: µε 
βάση αυτό το σκεπτικό, οι µέχρι τώρα ενέργειες µας ήταν εσφαλµένες 
|| «σας προσκαλώ επί τη βάσει των κοινών αισθηµάτων µας απέναντι 
στον κοινό µας εχθρό να χαράξουµε κοινή στρατηγική...» (εφηµ.) || η 
εισαγωγή στο δηµόσιο θα γίνει βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων (γ) 
κατά βάση | βάσιν βασικά, κατά κύριο λόγο, κυρίως: ~ δεν έχει άδικο- 
ωστόσο, πρέπει να λάβει υπ'όψιν του και κάποια επιπλέον δεδοµένα 
(δ) δίνω βάση σε (κάτι) δίνω σηµασία σε (κάτι), προσέχω: δώσε βάση 
σε ό,τι σου πω! (ε) στη βάση του στο κύριο µέρος του: το επιχείρηµα 
σου είναι σωστό -' χρειάζεται όµως καλύτερη τεκµηρίωση 3. βάσεις 
(οι) (α) οι αρχές στις οποίες στηρίζεται η ύπαρξη ενός οργανωµένου 
συνόλου: σείονται εκ θεµελίων οι ~ τής κοινωνίας || οι ~ τής 
οικογένειας (β) (ειδικότ.) το σύνολο των γνώσεων, εµπειριών, 
δεξιοτήτων (κάποιου), που αποτελούν προϋποθέσεις για την πρόοδο 
του: για να γίνεις καλός επιστήµονας, δεν αρκεί ν' αποστηθίσεις 
κάποια βιβλία- πρέπει να έχεις ~! || έχει | πήρε γερές ~ από το σχολείο 
ΣΥΝ. υποδοµή 4. κάθε στοιχείο ή κατάσταση όπου µπορεί κανείς να 
στηριχθεί για να προχωρήσει, να εξελιχθεί: είχε κάποια ~ οικονοµική 
και µπόρεσε να καλύψει τα πρώτα έξοδα 5. η άποψη, η πλευρά από 
την οποία εξετάζεται κάτι: θέτω το ζήτηµα σε οικονοµική -1| ας το 
εξετάσουµε πάνω σε άλλη ~ || τοποθετώ το πρόβληµα σε ιστορική και 
πολιτική ~ 6. η παραδοχή, το σταθερό και ακλόνητο στοιχείο από 
όπου ξεκινά κανείς (σκέψη, συλλογισµό): ξεκινώ από αυτή τη ~, για 
να αναλύσω το θέµα || έχοντας αυτά ως ~, µπορούµε να επεκταθούµε 
σε άλλες ενδιαφέρουσες πτυχές ΣΥΝ. αφετηρία, δεδοµένο 7. το 
σταθερό σηµείο αναφοράς, η έδρα (κάποιου): µετά από χρόνια 
περιπλάνησης στο εξωτερικό, γυρίζω στη - µου (στην πατρίδα µου, 
στην πόλη µου κ.λπ.) || µετά τη λήξη τής απόσπασης του, ο 
υπάλληλος ξαναγύρισε στη ~ του || πού είναι η ~ τής εταιρείας; 8. (ει-
δικότ.) το σηµείο από το οποίο ξεκινά κανείς και που αποτελεί τον 
µόνιµο τόπο διαµονής ή το κέντρο τής δραστηριότητας του: τώρα 
που τέλειωσαν οι διακοπές, ξαναγυρίζουµε στη ~ µας (στο σπίτι) 9. το 
χρονικό διάστηµα στο οποίο συµβαίνει κάτι ή ως προς το οποίο 
υπολογίζεται κάτι: το κατάστηµα λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη ~ | επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως || πληρώνεται σε µηνιαία -1| αντιδρά σε κάθε 
καινοτοµία σε µόνιµη ~ | επί µονίµου βάσεως · 10. ΓΛΩΣΣ. το κύριο 
τµήµα µιας λέξης, αυτό που (στις κλιτές γλώσσες) εµφανίζεται πριν 
από τις καταλήξεις, δηλ. η ρίζα ή το θέµα, π.χ. άνθρωπ(-ος), δώς)-
αµε) · 11. ΙΑΤΡ. το τεχνητό στήριγµα που χρησιµοποιείται για τη 
στήριξη ξένου δοντιού · 12. (γενικότ.) το κύριο στοιχείο: ο χυµός 
ντοµάτας χρησιµοποιείται ως ~ για τη δηµιουργία κάθε λογής σάλτσας 
13. (στην τέχνη) το υπόστρωµα πάνω στο οποίο συνθέτει κανείς 
(κάτι): ο ρυθµός αποτελεί τη ~ στην οποία αναπτύσσονται οι µε-
λωδικές φράσεις || πάνω σε µια ~ ώχρας σχεδίασε το τοπίο 14. το κα-
τώτατο τµήµα (κτίσµατος, γλυπτού κ.λπ.), πάνω στο οποίο στηρίζεται: 
η ~ τής πυραµίδας | τής κολόνας ANT. κορυφή 15. ΓΕΩΜ. η επιφάνεια 
που υπάρχει στο κάτω µέρος σχήµατος, κατ' αντιδιαστολή προς την 
κορυφή του: η ~ τού τριγώνου 16. οι πρόποδες: η ~ ενός ορεινού όγκου 
17. (µτφ.) το σύνολο των µελών (συνήθ. κόµµατος) ή των ψηφοφόρων 
του, κατ' αντιδιαστολή προς την ηγεσία του: οι τελευταίες επιλογές 
τής ηγεσίας δυσαρέστησαν τη ~ τού κόµµατος · 18. (στον µαρξισµό) το 
σύνολο των δοµών τού τρόπου παραγωγής, οι οικονοµικές δοµές, κατ' 
αντιδιαστολή προς το εποικοδόµηµα (δηλ. τους θεσµούς, το δίκαιο, 
την τέχνη κ.λπ.) που εξαρτάται από αυτές · 19. η κατώτατη δυνατή 
βαθµολογία που εξασφαλίζει επιτυχία: άριστα είναι το 20 και ~ το 10 
|| παίρνω | πιάνω τη ~ στα µαθηµατικά 20. (ειδικότ.) (α) η κατώτερη 
βαθµολογία (σύνολο µορίων) που απαιτείται να έχει επιτύχει 
τελειόφοιτος ή απόφοιτος λυκείου, για να εισαχθεί σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.· 
η βαθµολογία τού τελευταίου από όσους εισάγονται κατά σχολή: η ~ 
τής Ιατρικής είναι πολύ υψηλή- επίσης στον πληθ.: οι ~ τής Αρχιτε-
κτονικής (β) (στον πληθ.) το σύνολο των παραπάνω βαθµολογιών, που 
καθορίζουν την εισαγωγή υποψηφίου σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. : τη ∆ευτέρα 
ανακοινώνονται οι ~ για την τριτοβάθµια εκπαίδευση || οι - θα αναρ-
τηθούν στα σχολεία (οι πίνακες µε τις βάσεις) || στα ύψη εκτινάχθη-
καν οι φετινές ~ στη φιλολογία · 21. στρατιωτική περιοχή µε τις 
αναγκαίες εγκαταστάσεις για την παραµονή στρατιωτικών δυνάµεων 
χρησιµοποιείται ως έδρα ή και ορµητήριο στρατιωτικών επιχει-
ρήσεων: ναυτική | αεροπορική | πυραυλική ~||~ επιχειρήσεων | ανε-
φοδιασµού 22. (ειδικότ. στον πληθ.) το σύνολο των στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων µεγάλης δύναµης σε άλλη χώρα για την εξασφάλιση 
των πολιτικών και στρατηγικών της συµφερόντων: οι αµερικανικές ~ 
στην Ελλάδα || «έξω οι ~» (πολιτικό σύνθηµα τής Αριστεράς) · 23. 
ΧΗΜ. κάθε χηµική ένωση που κατά τις αντιδράσεις της παρουσιάζει 
την τάση να διαθέτει ένα τουλάχιστον ζεύγος ηλεκτρονίων προς σχη-
µατισµό χηµικού δεσµού· τέτοιες είναι ενώσεις που, όταν διαλυθούν 
ή λειώσουν, έχουν την τάση να παρέχουν ανιόντα υδροξυλίου ή να 
προσλαµβάνουν κατιόντα υδρογόνου: ασθενής | ισχυρή ~. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. βάσις < *βά-τις, συνεσταλµ. βαθµ. τού θ. βά- | βη- (< I.E. *gw-ä). 
Οµόρρ. βή-µα, αρχ. αόρ. έ'-βη-ν, βω-µός. Το ρ. βαίνω (βλ.λ.) από συγγενή 
ρίζα. Ορισµένες σύγχρονες επιστηµ. σηµ. αποδίδουν το αγγλ. base. Η 
φρ. επί τη βάσει (+γεν.) αποδίδει το γαλλ. sur la base de...]. 

βάσει - µε βάση - επί τη βάσει - βασιζόµενος. Η λ. βάσει είναι πα-
γιωµένος τ. δοτικής, που χρησιµοποιείται ιδίως σε επισηµότερου 
χαρακτήρα κείµενα (νοµικά, διοικητικά κ.ά.). Σε απλούστερες δια-
τυπώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί η φρ. µε βάση: Με βάση τα 

λόγια και τις πράξεις του, συµπεραίνουµε ότι ψεύδεται, αλλά Βάσει 
των διατάξεων τού νόµου περί ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, οφείλουν 
να συµµορφωθούν µε την εγκύκλιο τού Υπουργείου. Όπως το βάσει, 
χρησιµοποιείται λιγότερο και η φρ. επί τη βάσει: Το πόρισµα 
συντάχθηκε επί τη βάσει των µαρτυριών αυτόπτων µαρτύρων. 
Συχνά, όταν χρειάζεται να υπάρχει εναλλαγή στη φράση κ.λπ., 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η µετοχή βασιζόµενος, -η, -ο (τού ρ. 
βασίζοµαι): Βασιζόµενοι στις υποσχέσεις και τις διαβεβαιώσεις 
του, συναινέσαµε στην υπογραφή τής συµφωνίας. 

-βασία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
που σηµαίνουν: 1. το βάδισµα πάνω (σε κάτι): πυρο-βασία, σχοινο-
βασία, ορει-βασία, (µτφ.) αερο-βασία 2. το βάδισµα σε ορισµένο χρο-
νικό διάστηµα ή µε συγκεκριµένο τρόπο: υπνο-βασία 3. σεξουαλική 
πράξη: κτηνο-βασία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. ορει-βα-
σία), που προέρχεται από το αρχ. βαίνω (βλ. λ. βάση)]. 

βασιβουζούκος κ. βαζιβουζούκος (ο) 1. ΙΣΤ. άτακτος Τούρκος 
στρατιώτης, που τροµοκρατούσε µε τα εγκλήµατα και τις αγριότητες 
του τους χριστιανικούς πληθυσµούς 2. (κατ' επέκτ.) ο άνθρωπος που 
χαρακτηρίζεται από αυθαιρεσία και σκληρότητα. — βασιβουζουκι-
σµός κ. βαζιβουζουκισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. basibozuk «ανεξάρτητος, άτακτος» (< bas «κεφάλι» + 
bozuk «φθαρµένος, διεφθαρµένος»), ονοµασία που δόθηκε τον 19ο αι. 
σε Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι στρατολογούνταν και διέπρατταν 
ωµότητες και λεηλασίες]. 

βασίζω ρ. µετβ. [1833] {βάσισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. στηρί-
ζω (άποψη, προσδοκία, φόβο κ.λπ.): πού βασίζεις την τόση αισιοδοξία 
σου; || όσα λέω βασίζονται σε γεγονότα και όχι σε υποθέσεις ΣΥΝ. 
εδράζω, θεµελιώνω· (µεσοπάθ. βασίζοµαι) (+σε) 2. έχω κάτι ως βάση: 
το έργο είναι βασισµένο σε µια πολύ γνωστή νουβέλα 3. στηρίζοµαι: 
~ στην οικονοµική βοήθεια που µου παρέχεις || βασίζεται πάντα στις 
δυνάµεις του 4. δείχνω εµπιστοσύνη: βασίζοµαι στην ευσυνειδησία 
σας || βασίσου σε µένα και θα δεις ότι θα τα καταφέρω 5. (η µτχ. βα-
σιζόµενος, -η, -ο) (α) έχοντας ως βάση κάτι, ως δεδοµένο: ~ στα προ-
γνωστικά των δηµοσκοπήσεων, ακολούθησε εσφαλµένη στρατηγική 
(β) δείχνοντας εµπιστοσύνη: βασιζόµενοι στα λόγια του, του δώσαµε 
το ποσό που µας ζήτησε. 

βασικά επίρρ. 1. κατά κύριο λόγο, κατ' αρχήν: -Συµφωνείτε µαζί µου; 
-~, ναν έχω όµως και µερικές επιφυλάξεις ΣΥΝ. κυρίως, σε γενικές 
γραµµές, χονδρικά, αδροµερώς, κατά βάθος 2. (καταχρ.) στην αρχή 
τού λόγου, για να δείξει ότι κάποιος θα διατυπώσει άποψη, γνώµη: ~, 
νοµίζω ότι... || ~, πιστεύω πως... Επίσης (λόγ.) βασικώς 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. βασικά χρησιµοποιήθηκε καταχρηστικά -και επικρί-
θηκαν γι' αυτό οι χρήστες της- στην αρχή προτάσεων µε τις οποί-
ες η σηµασία τής λ. δεν είχε καµιά νοηµατική σχέση (Βασικά, νο-
µίζω πως δεν βρέχει συχνά στην Ελλάδα! - Βασικά, δεν µπορώ να 
απαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις! κ.τ.ό.). Το βασικά, όπως και η συ-
νώνυµη φρ. κατά βάση, δηλώνει την κατ' αρχήν στάση τού οµιλη-
τή στα λεγόµενα, τις γενικές και κύριες γραµµές τής στάσης του, 
χωρίς να προχωρεί ο οµιλητής σε εξειδίκευση ή σε λεπτοµέρειες. 
Γενικά, είναι µια δέσµευση τού οµιλητή έναντι των λεγοµένων, η 
οποία µπορεί και να σχολιαστεί περαιτέρω και να αναπτυχθεί 
στην πορεία τού λόγου. 

βασικός, -ή, -ό [1876] 1. αυτός που συνιστά προϋπόθεση, θεµέλιο, 
αφετηρία: ο εισηγητής τόνισε τις ~ αρχές για τη σωστή λειτουργία τής 
δηµόσιας διοίκησης ΣΥΝ. θεµελιώδης, πρωταρχικός· ΦΡ. βασική 
εκπαίδευση (i) η υποχρεωτική εκπαίδευση (το ∆ηµοτικό και το Γυ-
µνάσιο), που παρέχει στους µαθητές τις κύριες γνώσεις για τη µετέ-
πειτα εκπαιδευτική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία (ii) ΣΤΡΑΤ. 
η εκπαίδευση που παρέχεται στα Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσύλλε-
κτων και προηγείται αυτής που παρέχεται για τη στρατιωτική ειδι-
κότητα: αφού πέρασε από τη ~ στην Τρίπολη, τον µετέθεσαν στον 
Έβρο 2. αυτός που έχει µεγάλη σηµασία: τα ~ σηµεία εγγράφου || -
στέλεχος εταιρείας || κάλυψε το θέµα στις ~ του γραµµές ΣΥΝ. κύριος, 
ουσιώδης 3. (σε οµαδικά αθλήµατα) αυτός που ανήκει στην κύρια 
οµάδα, κατ' αντιδιαστολή προς την αναπληρωµατική: την περασµένη 
χρονιά αγωνίστηκε ~ στα περισσότερα µατς τής οµάδας του || στην 
προπόνηση οι - παίκτες αντιµετώπισαν τους αναπληρωµατικούς · 4. 
ΧΗΜ. αυτός που σχετίζεται µε βάση: ~ διάλυµα | αντίδαση. — 
βασικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δραστικός. 

βασιλέας (ο) → βασιλιάς 
Βασιλεία (η) 1. πόλη τής Β∆. Ελβετίας κοντά στα σύνορα µε τη Γαλλία 

και τη Γερµανία 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Basel < µτγν. λατ. Basileia < αρχ. βασιλεία. Η πόλη ονο-
µάστηκε έτσι το 374 µ.Χ., όταν οχυρώθηκε από τον Ρωµαίο αυτοκρά-
τορα Βαλεντινιανό. Όµοια προέλευση έχει και η γαλλ. ονοµασία 
Bale]. 

βασιλεία (η) {βασιλειών} 1. το αξίωµα και η εξουσία τού βασιλιά 2. 
το πολίτευµα στο οποίο ανώτατος άρχοντας είναι ο βασιλιάς ΣΥΝ. µο-
ναρχία 3. η χρονική περίοδος κατά την οποία ασκεί συγκεκριµένος 
βασιλιάς την εξουσία: επί βασιλείας τού Μεγάλου Κωνσταντίνου 
υπογράφηκε το διάταγµα των Μεδιολάνων || κατά τη - του παρατη-
ρήθηκε δυσλειτουργία των θεσµών 4. (µτφ.) η απόλυτη κυριαρχία: η 
~ του τρόµου 5. το χρονικό διάστηµα τής ακµής κάποιου: η εµφάνιση 
τού δίσκου µουσικής σήµανε το τέλος τής ~ των πλανόδιων ορ-
γανοπαικτών 6. ΘΕΟΛ. βασιλεία των ουρανών η αποκατάσταση τής 
κοινωνίας τού ανθρώπου µε τον Θεό που άρχισε µε την ενανθρώπη- 
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ση τού Χριστού και θα τελειωθεί στη µέλλουσα κρίση. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < βασιλεύς. Από την Κ.∆. προέρχονται οι φρ. ελθέτω η βα-
σιλεία σου (Ματθ. 6,10), βασιλεία τού Θεού (π.χ. Ματθ. 6, 33: ζητείτε 
πρώτον την βασιλείαν τού Θεού), βασιλεία των ουρανών (π.χ. Ματθ. 
4,17: µετανοείτε- ήγγικεν γαρ ή βασιλεία των ουρανών)]. 

βασίλειο (το) {βασιλεί-ου | -ων} 1. το κράτος στο οποίο επικρατεί ως 
πολίτευµα η βασιλεία: Ηνωµένο - (η Μεγάλη Βρετανία) || (παλαιότ.) 
Βασίλειον τής Ελλάδος- ΦΡ. (α) (ειρων.-σκωπτ.) σόι πάει το βασίλειο 
για περιπτώσεις στις οποίες: (i) οι απόγονοι ακολουθούν το επάγγελ-
µα ή τις τάσεις και τις συνήθειες των προγόνων τους (ii) τα µέλη µιας 
οικογένειας επαναλαµβάνουν τα λάθη ή έχουν τα ελαττώµατα των 
προγόνων τους (β) κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο τής ∆ανιµαρκίας 
(= τής ∆ανίας) (αγγλ. something is rotten in the state of Denmark, από 
τον Άµλετ τού Ουίλ. Σαίξπηρ) για να δηλωθεί η υποψία ότι µια κα-
τάσταση κρύβει κάτι νοσηρό 2. τα εδάφη που υπάγονται στην εξου-
σία συγκεκριµένου βασιλιά 3. (µτφ.) ο χώρος όπου κυριαρχεί κανείς: 
το δωµάτιο µου είναι το ~ µου 4. ο χώρος όπου κυριαρχεί συγκεκρι-
µένο στοιχείο, ο κόσµος συγκεκριµένων όντων: το ζωικό | το φυτικό ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βασίλειον, ουδ. τού επιθ. βασίλειος < βασιλεύς, το 
οποίο ουσιαστικοποιήθηκε από φρ. όπως βασίλειον διάδηµα | γένος | 
µέλαθρον κ.ά., καθώς και από τη συχνή του χρήση στον πληθυντικό 
τά βασίλεια]. 

Βασίλειος (ο) {Βασιλείου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκό-
πων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ ο Μέγας (ένας από τους τρεις Ιε-
ράρχες και Πατέρας τής Εκκλησίας 2. όνοµα Βυζαντινών αυτοκρα-
τόρων: ~ ΒΌ Βουλγαροκτόνος 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Βα-
σίλης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επίθ. βασίλειος 
< βασιλεύς]. 

Βασιλεύουσα (η) η Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα τής Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας. 
[ΕΤΥΜ. θηλ. µτχ. ενεστ. τού ρ. βασιλεύω από τη µεσν. συνεκφορά βα-
σιλεύουσα πόλις]. 

βασιλεύς (ο) -> βασιλιάς 
βασιλεύω ρ. αµετβ. {βασίλε-ψα, -µένος) 1. (α) (+σε) κυβερνώ µια χώ-

ρα ως βασιλιάς: εκείνη την εποχή βασίλευαν στο Βυζάντιο οι Κο-
µνηνοί ΦΡ. (α) ζει και βασιλεύει είναι ζωντανός και υγιέστατος, ευ-
τυχής (από τη λαϊκή παράδοση, σύµφωνα µε την οποία η Γοργόνα 
(βλ.λ.), αδελφή τού Μεγαλέξανδρου, σταµατούσε τα πλοία και ρω-
τούσε αν «ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος»· αν οι ναυτικοί απαντούσαν 
«ζει και βασιλεύει (και τον κόσµο κυριεύει)», το πλοίο σωζόταν, αλ-
λιώς η Γοργόνα το βύθιζε) (β) διαίρει και βασίλευε βλ. λ. διαιρώ (γ) (η 
λόγ. µεσοπαθ. µτχ. βασιλευόµενος, -η, -ο) µόνο στη ΦΡ. βασιλευοµέ-
νη δηµοκρατία κοινοβουλευτική δηµοκρατία όπου το Σύνταγµα προ-
βλέπει κληρονοµικό βασιλιά στη θέση τού ανώτατου άρχοντα 2. 
(µτφ.) επικρατώ, κυριαρχώ σε συγκεκριµένη περιοχή, χώρο: στη µικρή 
κοινωνία τού χωριού βασίλευε το κουτσοµπολιό- ΦΡ. (παροιµ.) στους 
τυφλούς | στραβούς βασιλεύει ο µονόφθαλµος βλ. λ. µονόφθαλµος • 
3. (για τον ήλιο) δύω: «ο ήλιος βασιλεύει κι η ηµέρα σώνεται» (δη-
µοτ. τραγ.) || βασίλεψε ο ήλιος και απλώθηκε παντού η νύχτα ANT. 
ανατέλλω 4. (για τα µάτια) κλείνω από νύστα ή κούραση: «βασίλε-
ψαν τα µάτια µου, θέλουν να κοιµηθούνε» (δηµοτ. τραγ.) || «βασιλε-
µένα τα µατάκια του, σαν λυχναράκια µες στη νύχτα» (τραγ.) 5. (µτφ.) 
πεθαίνω: «βασίλεψες αγόρι µου, βασίλεψε όλη η πλάση» (επιτύµβια 
επιγραφή). — βασίλεµα (το) [µεσν.] (σηµ. 3, 4). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
βασιλεύς. Για τη σηµ. «δύει (ο ήλιος)» (ήδη µεσν.), την οποία απέκτησε 
η λέξη, έχουν προταθεί οι ακόλουθες ερµηνείες: (α) Οφείλεται στο 
ότι ο ήλιος στο ηλιοβασίλεµα έχει την πιο όµορφη όψη σε σχέση µε 
κάθε άλλο σηµείο τής διαδροµής του, οπότε µπορεί να παρουσιαστεί 
το «βασιλεύει» στην παλαιότ. σηµ. «ζω ως βασιλιάς, επικρατώ, 
κυριαρχώ» (β) Προήλθε από την παλαιότ. σηµ. τού βασιλεύω 
«αυξάνω, προοδεύω», γιατί «ο ήλιος δύοντας παίρνει δύναµη, για να 
ανατείλει και πάλι»]. 

βασιλιάς (ο) {βασιλιάδες} 1. ο ανώτατος άρχοντας σε καθεστώς, στο 
οποίο παίρνει την εξουσία µε κληρονοµική διαδοχή και την ασκεί είτε 
µε απόλυτο τρόπο είτε σύµφωνα µε το σύνταγµα: τυραννικός | έκ-
πτωτος | λαοφιλής ~ || διώχνω | επαναφέρω τον ~|| ο ~ στα σύγχρονα 
δηµοκρατικά πολιτεύµατα έχει συµβολικό ρόλο || η κορώνα | το στέµ-
µα | το σκήπτρο τού ~ ΣΥΝ. µονάρχης, (λόγ.) άναξ· ΦΡ. (α) σαν βασι-
λιάς πλουσιοπάροχα, άνετα: ζει ~, χωρίς προβλήµατα και σκοτούρες 
(πβ. λ. αγάς, πασάς, µπέης) (β) ο βασιλεύς απέθανε, ζήτω ο βασι-
λεύς! (λατ. Augustus mortus est, habemus novum Augustum | γαλλ. le 
roi est mort, vive le roi) η ζωή συνεχίζεται παρά τις όποιες απώλειες 
ή αναποδιές (γ) µαρµαρωµένος βασιλιάς ο τελευταίος αυτοκράτο-
ρας τού Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος· βλ. κ. λ. µαρµαρώ-
νω (δ) βασιλιάς τού Κόσµου ο Θεός ως δηµιουργός και ανώτατη δύ-
ναµη 2. (µτφ.) (α) ο κυρίαρχος σε ένα σύνολο: το ποδόσφαιρο αποκα-
λείται ~ των σπορ || το λιοντάρι είναι ο ~ των ζώων (β) ο πιο χαρα-
κτηριστικός σε τοµέα ή είδος, ο πιο εντυπωσιακός ή ο καλύτερος: 
αυτός ο ηθοποιός θεωρείται ~ τού γέλιου || το τριαντάφυλλο είναι ο ~ 
των λουλουδιών 3. (ειδικότ.) το πρόσωπο που κυριαρχεί ή ελέγχει 
έναν χώρο δραστηριότητας, αυτός που παράγει και πουλάει τα πε-
ρισσότερα προϊόντα σε έναν οικονοµικό τοµέα: ο ~ των διαµαντιών | 
τής µπίρας | τού καφέ · 4. το σηµαντικότερο πιόνι στο σκάκι, το 
οποίο κινείται προς κάθε κατεύθυνση τής σκακιέρας, αλλά κατά ένα 
µόνο τετράγωνο (βλ. κ. λ. µατ). Επίσης βασιλέας [µεσν.] κ. (λόγ.) βα-
σιλεύς {βασιλέως}. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < βασιλέας < αρχ. βασιλεύς < *βασιλ-ηύ-ς, αγν. ετύµου, 
πιθ. δάνειο. Η λ. µαρτυρείται ήδη στη µυκηναϊκή ως qa-si-re-u «κα-
τώτερος υπάλληλος», αλλά στους ιστορικούς χρόνους είναι νεότερη 
των συνωνύµων άναξ, τύραννος και κοίρανος. Ωστόσο, τόσο το αρ- 

χικό επίθηµα -eF- (*βασιλ-ήΡ-5 > ιων. βασιληύς κ.ά.) όσο και ο σχη-
µατισµός τού θηλ. βασίλ-ισσα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι πρόκει-
ται για δάνειο ανατολικής προελ., όπως άλλωστε και ο ίδιος ο θε-
σµός τής βασιλείας (ας σηµειωθεί ότι το επίθηµα -ισσα στο βασί-
λισσα είναι κατ' αναλογίαν προς εθνωνύµια ανατολικής προελ., όπως 
Φοίν-ισσα, Κίλ-ισσα, πράγµα που οδήγησε τους αττικιστές να κατα-
δικάσουν τον τύπο βασίλισσα, προκρίνοντας τους τ. βασίλεια και βα-
σιλίς, βασιληΐς). Στον Όµηρο η λ. περιγράφει όλους τους Αχαιούς αρ-
χηγούς και δεν χρησιµοποιείται για θεότητες, ενώ στην κλασική 
γλώσσα χαρακτηρίζει γενικά θεούς, τυράννους και κληρονοµικούς 
άρχοντες (αντικαθιστώντας έτσι τις λ. άναξ και κοίρανος). Κατά τη 
Μτγν. Ελλην. η λ. βασιλεύς έχει ολοκληρωτικά επικρατήσει των συ-
νωνύµων της και αυτήν χρησιµοποίησαν οι Εβδοµήκοντα (µεταφρά-
ζοντας την εβρ. λ. melekh) καθώς και οι συγγραφείς τής Κ.∆., αποδί-
δοντας την τόσο στον Θεό όσο και σε ανθρώπινους άρχοντες. Βλ. λ. 
άναξ, τύραννος]. 

βασιλίδα (η) η βασίλισσα· αυτή που επικρατεί ανάµεσα στις όµοιες 
της: η Κωνσταντινούπολη ήταν γνωστή και ως «~ των πόλεων». 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βασιλίς, -ίδος, βλ. λ. βασιλιάς]. 

Βασιλική (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
επίθ. βασιλικός < βασιλεύς]. 

βασιλική (η) ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. 1. (στη ρωµαϊκή εποχή) µεγαλοπρεπής 
ορθογώνια αίθουσα που χωρίζεται σε κλίτη (βλ. λ. κλίτος) µε σειρές 
κιόνων ή πεσσών χρησίµευε για τις συγκεντρώσεις πλήθους 2. χρι-
στιανικός ναός ορθογώνιου σχήµατος που χωρίζεται µε κίονες ή πεσ-
σούς σε κλίτη: τρίκλιτη ~ || η ~ τού Αγ. ∆ηµητρίου στη Θεσσαλονίκη. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. φρ. βασιλική (στοά), θηλ. τού αρχ. επιθ. βασιλικός, o 
όρος οφείλεται στην αρχ. βασίλειον στοάν, όπου ο άρχων βασιλεύς 
τής αθηναϊκής δηµοκρατίας διηύθυνε τις δίκες. Τα κτήρια αυτής τής 
µορφής (υπόστυλες στοές) ονόµαζαν οι Ρωµαίοι «basilica», από όπου 
προήλθε τόσο η ονοµασία όσο και το αρχικό σχέδιο των ναών αυτού 
τού ρυθµού, που άρχισαν να εµφανίζονται από το 312 µ.Χ.]. 

βασιλίκι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) το αξίωµα και η εξουσία τού 
βασιλιά ΣΥΝ. βασιλεία. 

βασιλικόνερο (το) µείγµα υδροχλωρικού και νιτρικού οξέος, που έχει 
την ιδιότητα να διαλύει τον χρυσό και τον λευκόχρυσο. [ΕΤΥΜ. < 
βασιλικός + νερό]. 

βασιλικός (ο) {βασιλικοί κ. βασιλικά (τα)} 1. αρωµατικό ποώδες φυ-
τό µε πλούσια κόµη σε πολλά κλαδάκια και µικρά ωοειδή πράσινα 
φύλλα, που καλλιεργείται σε γλάστρες και τα αποξηραµµένα φύλλα 
του χρησιµοποιούνται στη µαγειρική και για αφέψηµα: πλατύφυλλος 
| φουντωτός | µυρωδάτος | σγουρός ~ ΦΡ. µαζί µε τον | κοντά στον 
βασιλικό ποτίζεται κι η γλάστρα βλ. λ. γλάστρα 2. (λαϊκ.) κάθε 
όµορφο και εξαιρετικό πρόσωπο (κυρ. γυναίκα): «σγουρέ ~ µου και 
µατζουράνα µου» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. βασιλικόν 
(φυτόν), ουδ. τού αρχ. επιθ. βασιλικτός]. 

βασιλικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον βασιλιά: ~ 
ανάκτορα | εξουσία | οικογένεια || οι ~ τάφοι τής Βεργίνας 2. αυτός 
που προέρχεται από τον βασιλιά: ~ διάταγµα | εντολή | πραξικόπηµα-
ΦΡ. (α) (παροιµ.) βασιλική διαταγή (ή ο δρόµος είναι ανοιχτός) και τα 
σκυλιά δεµένα για παραγγελία ή διαταγή που δεν επιδέχεται αναβο-
λή ή αντίρρηση (β) βασιλική οδός | βασιλικός δρόµος (µη είναι βα-
σιλικήν άτραπον επί γεωµετρίαν, Ευκλείδης) ο πιο ένδοξος, εντυπω-
σιακός ή ο καλύτερος τρόπος για να φτάσει κανείς σε κάτι 3. (ως 
ουσ.) πρόσωπο που υποστηρίζει το πολίτευµα τής βασιλείας ή τής 
βασιλευοµένης δηµοκρατίας ΣΥΝ. βασιλόφρων, µοναρχικός· ΦΡ. βα-
σιλικότερος τού βασιλέως για κάποιον που δείχνει περισσότερη 
αυστηρότητα, σχολαστικότητα, ενδιαφέρον, ζήλο ή προθυµία από 
όσο απαιτούν τα πράγµατα ή το πρόσωπο υπέρ τού οποίου δραστη-
ριοποιείται 4. αυτός που ταιριάζει σε βασιλιά, αυτός που χαρακτη-
ρίζεται από πολυτέλεια, από λαµπρότητα: η υποδοχή που του επεφύ-
λαξαν ήταν ~ || ~ γεύµα ΣΥΝ. µεγαλειώδης 5. αυτός που ξεχωρίζει από 
τα όµοια του για τις ιδιότητες του: ~ αετός | τίγρη- ΦΡ. (α) βασιλικός 
πολτός η πλούσια σε πρωτεΐνες και βιταµίνες θρεπτική ουσία, µε την 
οποία τρέφονται οι νύµφες των µελισσών (β) βασιλικός κάβουρας 
κάβουρας µε τριγωνικό κέλυφος και οξύ ρύγχος, που ζει στον Ειρη-
νικό Ωκεανό και αλιεύεται συστηµατικά ως εδώδιµο είδος (γ) βασι-
λικό σύκο ποικιλία σύκου µε σκουρόχρωµη φλούδα, το οποίο διακρί-
νεται για την ιδιαίτερα γλυκιά και ευχάριστη γεύση του 6. ΧΗΜ. βα-
σιλικό ύδωρ ισχυρά οξιδωτικό µείγµα υδροχλωρικού µε νιτρικό οξύ, 
το οποίο διαλύει τα ευγενή µέταλλα, όπως ο χρυσός και ο λευκόχρυ-
σος ΣΥΝ. (καθηµ.) βασιλικόνερο. — βασιλικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρλ- < βασιλεύς (βλ.λ.). Η φρ. βασιλικότερος τού βασιλέως 
αποδίδει τη γαλλ. plus royaliste que le roi]. 

βασιλίσκος (ο) 1. (µειωτ.) ο µικρός και ασήµαντος βασιλιάς · 2. µυ-
θικό φίδι που έφερε στο κεφάλι λοφίο και παριστάνεται στο στέµµα 
των Φαραώ 3. σαύρα που ζει στην Κ. Αµερική και ξεχωρίζει για το 
λοφίο της, που θυµίζει στέµµα · 4. ωδικό πουλί µε σώµα µικρό και 
στρογγυλό- φέρει κίτρινο ή πορτοκαλί λοφίο, που θυµίζει στέµµα · 5. 
ΑΣΤΡΟΝ. ο λαµπρότερος αστέρας τού αστερισµού τού Λέοντος. 
[ΕΤΥΜ αρχ·. υποκ. τού ουσ. βασιλεύς]. 

βασίλισσα (η) {βασιλισσών} 1. (α) η σύζυγος βασιλιά (β) η γυναίκα 
που ασκεί βασιλική εξουσία: η ~ Ελισάβετ Β' τής Αγγλίας- ΦΡ. έχω 
(κάποια) σαν βασίλισσα περιποιούµαι, φροντίζω (κάποια) πάρα πολύ, 
της ικανοποιώ όλες τις επιθυµίες: τη γυναίκα του την έχει σαν βασί-
λισσα 2. (α) γυναίκα που κυριαρχεί ή ξεχωρίζει σε έναν χώρο, τοµέα, 
δραστηριότητα ή που έχει µια ιδιότητα σε εξαιρετικό βαθµό: η ~ τής 
βραδιάς | τής οµορφιάς (β) (γενικότ. για καθετί θηλ. γένους) που κυ-
ριαρχεί σε έναν χώρο: η οµάδα κατέκτησε το ευρωπαϊκό κύπελλο κι 
έγινε ~ τής Ευρώπης · 3. το µόνο γόνιµο θηλυκό αποικίας εντόµων 



βασιλοθυγατέρα 352 βατήρας 
 

(π.χ. µυρµηγκιών, µελισσών) · 4. το ισχυρότερο κοµµάτι στο σκάκι, 
το οποίο µπορεί να κινείται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση τής σκα-
κιέρας (µπροστά, πίσω, πλαγίως και διαγωνίως) χωρίς περιορισµό 
στον αριθµό των τετραγώνων. [ΕΤΥΜ. αρχ. θηλ. τού ουσ. βασιλεύς 
(βλ.λ.)]. 

βασιλοθυγατέρα (η) [µεσν.] (λαϊκ.) η κόρη τού βασιλιά. 
βασιλοκόρη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η βασιλοθυγατέρα. 
βασιλοκτονος (ο/η) πρόσωπο που έχει σκοτώσει βασιλιά. [ΕΤΥΜ. < 

βασιλο- (< βασιλεύς) + -κτόνος < κτείνω «σκοτώνω», βλ. κ. -κτονία]. 
βασιλοµήτωρ (η) [1868] {βασιλοµήτ-ορος, -ορα | -ορες, -όρων} (λόγ.) 
η µητέρα τού βασιλιά. 

βασιλόπιτα (η) {δύσχρ. βασιλοπιτών} η πίτα που παρασκευάζεται για 
την ηµέρα τής γιορτής τού Αγίου Βασιλείου (1η Ιανουαρίου), ειδικά 
για την εορτή τής Πρωτοχρονιάς, µέσα στην οποία τοποθετείται 
τυχερό νόµισµα (φλουρί): η κοπή | το φλουρί τής ~. [ΕΤΧΜ Το έθιµο 
τής βασιλόπιτας προέρχεται από τα ρωµαϊκά Saturnalia (Κρόνια), 
αγροτική γιορτή, κατά τη διάρκεια τής οποίας προσφέρονταν στους 
θεούς οι απαρχές των γεννηµάτων και ταυτόχρονα αναδεικνυόταν µε 
κλήρωση ο «βασιλιάς των Σατουρναλίων», που χαρακτηριζόταν ως 
το τυχερό πρόσωπο τής ηµέρας και του αποδίδονταν τιµές. Παρόµοια 
έθιµα συναντούµε στις αρχ. ελλην. εορτές των Θαλυσίων και 
Θαργηλίων (αγροτικές γιορτές). Η λαϊκή παράδοση συνέδεσε 
αργότερα το έθιµο µε τον Μ. Βασίλειο]. 

βασιλοπούλα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} η κόρη τού βασιλιά ΣΥΝ. 
πριγκίπισσα, πριγκιπέσα, (λογοτ.) ρηγοπούλα. 

βασιλόπουλο (το) ο γυιος τού βασιλιά ΣΥΝ. πρίγκιπας, (λογοτ.) ρη-
γόπουλο   ΦΡ. το βασιλόπουλο τού παραµυθιού βλ. λ. παραµύθι. 
[ETYM. µεσν. < βασιλο- (< βασιλεύς) + -πουλο(ν) (υποκ. επίθηµα) < -
πουλος < λατ. pullus «πώλος, νεοσσός»]. 

βασιλόφρων, -ων, -ον [1869] {βασιλόφρ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων) 
(λόγ.) αυτός που υποστηρίζει το πολίτευµα τής βασιλείας ΣΥΝ. βασι-
λικός, φιλοβασιλικός, φιλοµοναρχικός. Επίσης βασιλόφρονας (ο/η). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. < βασιλο- (< βασιλεύς) + -φρων< 
φρήν, φρενός (βλ.λ.)]. 

βασιλοχουντικός, -ή, -ό (µειωτ.) αυτός που υποστηρίζει τη βασιλεία 
και τη χούντα (τού 1967-74) ΣΥΝ. ακροδεξιός. 

βάσιµος, -η, -ο αυτός που έχει λογικό έρεισµα, που µπορεί να δικαι-
ολογηθεί: ~ φόβος | κατηγορίες | υποψίες | ανησυχίες | υπόνοιες | 
αποδείξεις ΣΥΝ. δικαιολογηµένος ANT. αστήρικτος. — βασιµότητα (η) 
[1815], βάσιµα | βασίµως [1889] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «βατός, διαβατός», < αρχ. βάσις. Η σηµερινή 
σηµ. είναι µεσν.]. 

βασκαίνω κ. αβασκαίνω ρ. µετβ. {βάσκα-να, -νθηκα, -µένος} (λαϊκ.) 
προξενώ µε την επήρεια τού βλέµµατος ή τής σκέψης µου (λόγω ζή-
λιας, φθόνου κ.λπ.) βλάβη σε άλλον (βλ. κ. κακό µάτι, λ. µάτι) ΣΥΝ. 
µατιάζω- ΦΡ. (φτου σου) να µην αβασκαθείς βλ. λ. αβασκαίνω. — 
βασκανπκός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < βάσκανος]. 

βάσκαµα (το) {βασκάµ -ατός | -ατα, -άτων} η βασκανία (βλ.λ.). 
βασκανία [αρχ.] κ. (λαϊκ.) αβασκανία (η) {χωρ. πληθ.} το µάτιασµα 

(κάποιου), η πρόκληση (σε κάποιον) βλάβης ή ενοχλητικών συµπτω-
µάτων (λ.χ. πονοκεφάλου), που προκαλείται, όπως πιστεύεται, όταν 
κάποιος κοιτάξει άλλον µε ζήλια ή φθόνο ή σκεφτεί κακό γι' αυτόν: 
του διάβασε την ευχή κατά τής ~. 

βάσκανος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που προκαλεί βλάβη µε την επίδραση 
τού βλέµµατος του (κακό µάτι) ή τής σκέψης του ή απλώς αυτός που 
προξενεί κακό: ~ µοίρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Αν η λ. δήλωνε αρχικά το περιεχόµενο µα-
γικών επικλήσεων, τότε ίσως συνδ. µε θρακοϊλλυρική λ. (πβ. λατ. for 
«αρθρώνω, µιλώ», µτχ. fatus), αντίστοιχη των ρ. φηµί, φάσκω «λέγω», 
πράγµα που ενισχύεται από τον παράλληλο τ. φασκαίνω (τού βα-
σκαίνω). Το λατ. fascinum «βασκανία - πέος» είναι δάνειο από την 
Ελλην.]. 

βασκαντήρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το φυλακτό που θεωρεί-
ται ότι αποτρέπει τη βασκανία (κυρ. γαλάζια χάντρα): παλιά στα χω-
ριά κρεµούσαν µια ~ στα ζώα για να µη µατιαστούν 2. φυτό για το 
οποίο πιστεύεται ότι θεραπεύει τη βασκανία. 

Βάσκος (ο) 1. το µέλος φυλετικής οµάδας που κατοικεί στη Β. Ισπα-
νία και τη Ν. Γαλλία κατά µήκος τού Βισκαϊκού Κόλπου και οµιλεί 
γλώσσα µε άγνωστη προέλευση (µη ινδοευρωπαϊκή) 2. Χώρα των Βά-
σκων η περιοχή που περιλαµβάνει τµήµα τής Β. Ισπανίας και τής Ν. 
Γαλλίας και στην οποία µιλιέται η γλώσσα των Βάσκων. — βασκι-
κός, -ή, -ό κ. βάσκικος, -η, -ο, Βασκική (η) κ. Βασκικά κ. Βάσκικα (τα). 
[ETYM. Μεταφορά ξέν. όρου, πβ. γαλλ. Basque | ισπ. Vasca < λατ. 
Vasconia (> γαλλ. Gasconie «Γασκονία»), αγν. ετύµου, µη I.E. εθνωνύ-
µιο. Το ίδιο ισχύει και για τη βασκική ονοµασία Eskualduna «Βά-
σκοι». Έχει ωστόσο διατυπωθεί η υπόθεση ότι το πρόσφυµα -sk-, που 
απαντά και στο εθνωνύµιο Ετρούσκοι, χαρακτήριζε γενικά λαούς 
προϊνδοευρωπαϊκής καταγωγής]. 

βασµούλος (ο) → γασµούλος 
Βασόρα (η) πόλη τού ΝΑ. Ιράκ στις όχθες τού Τίγρη. [ΕΤΥΜ. < 
αραβ. Basra < επίθ. al-basrah «µαλακός», λόγω τού είδους τού 
χώµατος και τού εδάφους τής περιοχής]. 

βασταγερός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που δεν σπάει εύκολα, που χαρα-
κτηρίζεται από στερεότητα και ανθεκτικότητα ΣΥΝ. ανθεκτικός, στε-
ρεός ΑΝΤ. εύθραυστος. [ΕΤΥΜ. <βασταγή + παραγ. επίθηµα -ερός, µε 
επίδρ. τού επιθ. γερός]. 

βάσταγα (το) ~» αβασταγό 
βαστάζος (ο) ο εργάτης (συχνά ιθαγενής αχθοφόρος σε εξερευνητι- 

κές αποστολές) που µεταφέρει αποσκευές, φορτίο ΣΥΝ. χαµάλης, 
αχθοφόρος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µτχ. ενεστ. βαστάζων (ρ. βαστάζω), κατά το σχήµα γέ-
ρος < γέρων, δράκος < δράκων κ.ά.]. 

βαστάζω ρ. µετβ. {βάστ-αξα κ. -ηξα} 1. φέρω (αντικείµενο) ως φορτίο 
ΣΥΝ. κουβαλώ 2. (µτφ.) αντέχω, υποµένω: δεν µπόρεσε να βαστάξει 
τον χαµό τού γυιου της και µαράζωσε απ' την πίκρα της. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου. Η συσχέτιση του µε τα µτγν. λατ. bastum «µπαστούνι» 
και basterna «φορείο» φαίνεται πιθ., η δε έλλειψη ικανοποιητικών 
συνδέσεων µε άλλες γλώσσες ίσως σηµαίνει πως η λ. αποτελεί 
δάνειο µεσογειακής αρχής. Στον Όµηρο η λ. βαστάζω σήµαινε 
«σταθµίζω, ζυγίζω στα χέρια µου» (πβ. Οδ. λ 594: λάαν βαστάζοντα 
πελώριον), από όπου προέκυψε η σηµ. «σηκώνω, εγείρω» και, εν 
συνεχεία, «κρατώ, υποφέρω». Τη σηµ. «παίρνω στην πλάτη µου, 
σηκώνω, κρατώ» έχει το ρ. στην Κ.∆. (π.χ. Γαλ. 6, 2: αλλήλων τά βάρη 
βαστάζετε...)]. 

βάσταξα ρ. → βαστάζω, βαστώ 
βάστηξα ρ. → βαστάζω, βαστώ 
Βαστίλλη (η) φρούριο τού Παρισιού που εχρησιµοποιείτο ως φυλακή 
και γκρεµίστηκε κατά τη Γαλλική Επανάσταση (1769). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. Bastille (οπτικό δάνειο) < προβηγκ. bastide < 
παλ. γαλλ. bastir «κτίζω». Το τοπωνύµιο θα είχε αρχικώς απλώς τη 
σηµ. «κτήριο»]. 

βαστώ (κ. -άω) ρ. µετβ. και αµετβ. {βαστάς... | βάστ-αξα κ. -ηξα, -ιέ-
µαι, -ήχτηκα, -ηγµένος} ♦ (µετβ.) 1. κρατώ, σηκώνω βάρος: βαστούσε 
δύο βαλίτσες στα χέρια || (µτφ.) ~ την κοιλιά µου από τα γέλια (ξε-
καρδίζοµαι, γελώ πάρα πολύ, ασταµάτητα) || (παροιµ.) «δεν µπορείς 
να βαστήξεις δύο καρπούζια κάτω απ' την ίδια µασχάλη» (δεν µπορεί 
να κάνει κάποιος πολλές δουλειές το ίδιο καλά ταυτόχρονα) 2. 
εµποδίζω (κάποιον/κάτι) να εκδηλωθεί, να φανεί ή να κάνει (κάτι): ~ 
την περιέργεια | τον θυµό | τα γέλια µου || δεν µπόρεσα να βαστήξω τα 
δάκρυα µου || βαστάτε µε, γιατί θα τον σκοτώσω! || τον βάστηξα µε τα 
χίλια ζόρια, για να µην τους ορµήσει! ΣΥΝ. συγκρατώ, περιορίζω- ΦΡ. 
βαστώ | κρατώ την αναπνοή µου βλ. λ. αναπνοή 3. παρέχω στήριγµα 
σε (κάποιον/κάτι): δύο νεαροί βαστούσαν την ηλικιωµένη κυρία, για 
να περάσει απέναντι || δεν µε βαστούν τα πόδια µου από την κούραση 
ΣΥΝ. υποβαστάζω 4. έχω (κάτι) επάνω µου, το φέρω µαζί µου: δεν ~ 
χρήµατα σήµερα, να σας πληρώσω αύριο; 5. έχω την ευθύνη και τη 
φροντίδα: τόσο νέα γυναίκα και βαστάει και σπίτι και µαγαζί; || ~ 
(λογιστικά) βιβλία | λογαριασµούς | το ταµείο ΣΥΝ. κρατώ 6. τηρώ, 
φυλάγω (κάτι): ~ όρκο | µυστικό' ΦΡ. ΤΟ βαστώ (κάποιου) θυµάµαι 
συνεχώς την προσβολή που µου έκανε (κάποιος), έχω στο µυαλό 
µου την εκδίκηση: του το βαστάει από παλιά, τότε που είχαν 
τσακωθεί για κτηµατικές διαφορές 7. αντέχω, υποµένω (κάποιον/κά-
τι): δεν το ~ τέτοιο ρεζιλίκι- ΦΡ. (ΓΟ) βαστάει η καρδιά µου (κάτι) έχω 
την ψυχική δύναµη να αντέξω (κάτι): (το) βαστάει η καρδιά σου να 
βλέπεις µικρά παιδιά να πεθαίνουν απ' την πείνα; 8. τολµώ, στη ΦΡ. 
µου βαστάει (να κάνω κάτι): βγες έξω, αν σου βαστάει, και θα δεις τι 
θα πάθεις ♦ (αµετβ.) 9. (α) αντέχω, υποµένω: πώς βαστάς ακόµη και 
δεν αντιδράς; || δεν ~, θα του τα πω κι ό,τι γίνει! (β) έχω αντοχή (ως 
στήριγµα): έβαλες πολλά πράγµατα πάνω του, θα βαστήξει; 10. (ειδι-
κότ.) συγκρατούµαι: για βάστα λίγο, µην είσαι τόσο επιθετικός! (πε-
ρίµενε, συγκρατήσου) 11. διαρκώ: τα παλιά χρόνια το γλέντι τού γά-
µου βαστούσε µερόνυχτα ολόκληρα || θα βαστάξει πολύ ακόµη αυτή η 
κατάσταση; ΣΥΝ. κρατώ 12. (ειδικότ.) διατηρούµαι σε καλή κατά-
σταση: τα καλά υλικά βαστούν πολλά χρόνια 13. κατάγοµαι: ~ από 
καλή οικογένεια || βαστάει από γενιά µακεδονοµάχων (µεσοπαθ. βα-
στιέµαι) 14. συγκρατούµαι: το πώς βαστήχτηκα εκείνη την ώρα και 
δεν τον έβρισα είναι άξιον απορίας! ΣΥΝ. κρατιέµαι 15. διατηρούµαι 
σε ορισµένη (σωµατική) κατάσταση ΣΥΝ. κρατιέµαι- ΦΡ. καλά βα-
στιέται (i) (κυρ. για ηλικιωµένο πρόσωπο) διατηρείται, βρίσκεται σε 
καλή (κυρ. σωµατική) κατάσταση: για την ηλικία του καλά βαστιέται 
|| πώς τα καταφέρνουν µερικοί και βαστιούνται τόσο καλά σε τέτοια 
ηλικία; (ii) έχει χρήµατα, είναι σε καλή οικονοµική κατάσταση. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βαστώ < αρχ. βαστάζω, µεταπλασµένος τ. κατά το σχήµα 
κοιτώ - κοιτάζω, αρπώ - αρπάζω]. 

βατ (το) {άκλ.} ΗΛΕΚΤΡ. η µονάδα µέτρησης τής ισχύος (σύµβολο W). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. watt (οπτικό δάνειο), από το όνοµα τού Βρετανού µη-
χανικού και εφευρέτη James Watt (1736-1819), που εφεύρε την ατµο-
µηχανή και άλλες πρωτοποριακές για την εποχή µηχανές]. 

βάτα (η) {δύσχρ. βατών} 1. το βαµβακερό υλικό που µπαίνει στους 
ώµους των ρούχων κάτω από το ύφασµα, για να τονίζει τους ώµους 
και να κρατάει το σχήµα τού ρούχου: πουκάµισο | σακάκι µε βάτες 2. 
το ρολό επεξεργασµένου βαµβακιού ή µαλλιού. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
ovatta < γαλλ. ouate < µεσν. λατ. wadda, αγν. ετύµου]. 

Βατερλώ (το) {άκλ.} 1. κωµόπολη τού Βελγίου, γνωστή από την µάχη, 
στην οποία ηττήθηκε ο Ναπολέων (το 1815) από τις ενωµένες δυ-
νάµεις των Άγγλων, Πρώσων και Ολλανδών υπό την αρχηγία τού 
λόρδου Ουέλλιγκτον 2. (µτφ.) κάθε συντριπτική ήττα: οι εκλογές 
υπήρξαν ~ για το κόµµα || το ~ µιας οµάδας στο Κύπελλο Ευρώπης. 
[ΕΤΥΜ. < φλαµανδ. Waterloo (γαλλ. προφορά) < water «νερό» + loo 
«ιερό^ δάσος»]. 

βατεύω ρ. µετβ. {βάτευ-σα, -τηκα, -µένος} (για αρσενικό ζώο) συνευ-
ρίσκοµαι σεξουαλικά µε θηλυκό ζώο ΣΥΝ. (!) πηδώ, µαρκαλίζω. — 
βάτεµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < βατώ (-έω) < αρχ. βαίνω. Το ρ. βατώ αποσπάστηκε µάλ-
λον από αρχ. σύνθετες λ., στις οποίες ήταν β' συνθ., π.χ. αΐθερο-βατώ, 
άκρο-βατώ, άερο-βατώ]. 

βατήρας (ο) το βάθρο πάνω στο οποίο πατά κανείς πριν εκτελέσει 
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άλµα (συνήθ. σε αθλήµατα γυµναστικής, αλλά και σε πισίνες για βουτιές ή 
εκκινήσεις). [ΕΤΥΜ. < αρχ. βατήρ, -ήρος < βαίνω (βλ.λ.)]. -βάτης, βάτισσα | -
βάτιδα λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που σηµαίνουν το 
πρόσωπο που: 1. βαδίζει, περπατάει πάνω σε κάτι: σχοινο-βάτης, ορει-βάτης, 
ακρο-βάτης 2. βαδίζει σε ορισµένη χρονική διάρκεια ή µε συγκεκριµένο τρόπο: 
υπνο-βάτης. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. επι-
βά-της, άνα-βάτης), που προέρχεται από το ρ. βαίνω (θ. βα- | βη- + επίθηµα -
της). Βλ. κ. βατήρας]. 
Βατικανό (το) (ιταλ. Stato della Città del Vaticano = Κράτος τής Πόλης τού 

Βατικανού) κρατίδιο στο κέντρο τής Ρώµης, έδρα τού Πάπα και τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας µε νόµισµα τη λιρέτα Βατικανού ΣΥΝ. Αγία 
Έδρα (ιταλ. Santa Sede). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. Vaticano < λατ. Vaticanus (Collis), όνοµα λόφου τής Ρώµης 
(ίσως συνδέεται µε το ρ. vaticinor «χρησµωδώ, µαντεύω» < vates 
«προφήτης»). Η σηµερινή επίσ. ονοµασία δόθηκε το 1929, οπότε και 
αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος]. 

βατίστα (η) {δύσχρ. βατιστών} λεπτό λινό ύφασµα µε πυκνή ύφανση. Επίσης 
µπατίστα 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. batista < γαλλ. batiste, ίσως από το όνοµα τού εργοστασιάρχη 
Baptiste de Cambrais (13ος αι.), που ανέπτυξε και οργάνωσε τη βιοµηχανία 
λινών]. 

βάτο (το) η βάτος (βλ.λ.): έπεσε µες στα ~ || κόβω τα ~ για ν' ανοίξω τον δρόµο. 
βατόµετρο (το) {βατοµέτρ-ου | -ων} όργανο για τη µέτρηση τής ισχύος τού 

ρεύµατος σε βατ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. wattmeter (νόθο συνθ.)]. 
βατόµουρο (το) ο µαύρος ή κόκκινος φαγώσιµος καρπός τής βάτου· 

χρησιµοποιείται και στη ζαχαροπλαστική. — βατοµουριά (η). 
βατός, -ή, -ό 1. (για τόπους) αυτός που µπορεί να τον βαδίσει, να τον διαβεί 

κάποιος, χωρίς να συναντήσει εµπόδια ANT. αδιάβατος 2. (µτφ.) αυτός που 
βρίσκεται µέσα στα όρια των δυνατοτήτων (κάποιου): τα θέµατα των 
εξετάσεων ήταν ~ για τους µαθητές || το αρχαίο κείµενο ήταν ~· δεν είχε πολλές 
δυσκολίες ΣΥΝ. προσπελάσιµος, προσιτός. — βατότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < ρ. 
βαίνω (βλ.λ.)]. 

βάτος (ο/η) 1. αγκαθωτός θάµνος, συνηθισµένος σε δάση, πολλά είδη τού 
οποίου παράγουν εδώδιµους καρπούς (βατόµουρα) 2. ΘΡΗΣΚ. και-οµένη βάτος 
ο θάµνος που, κατά τη Βίβλο, είδε ο Μωυσής να φλέγεται, χωρίς να καίγεται. 
[ETYM. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. µεσογειακό δάνειο. Ήδη µτγν. η συνύπαρξη 
αρσενικού και θηλυκού γένους. Η φρ. καιοµένη βάτος οφείλεται στην 
αφήγηση τής Π.∆., σύµφωνα µε την οποία ο Μωυσής είδε στο όρος Χωρήβ 
µια βάτο που καιγόταν, χωρίς να καταστρέφεται (Έξοδος 3, 2: και ορά δτι ό 
βάτος καίεται πυρί, ό δέ βάτος ου κατε-καίετο), πράγµα που οφειλόταν στην 
παρουσία τού Θεού]. 

βατραχάνθρωπος (ο/η) {βατραχανθρώπ-ου | -ων, -ους} 1. δύτης τού Πολεµικού 
Ναυτικού, ειδικά εκπαιδευµένος σε αποστολές υποβρύχιων επιχειρήσεων: οι ~ 
των υποβρύχιων καταστροφών 2. (γενικότ.) κάθε δύτης: σχολή 
βατραχανθρώπων. ÎETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. frogman]. 

βατράχι (το) {βατραχ-ιού | -ιών} 1. ο βάτραχος (βλ.λ.) 2. (αργκό) ο βα-
τραχάνθρωπος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρρζ. βατράχιον, υποκ. τού βάτραχος]. 

βατραχοπεδιλο (το) υπόδηµα κολύµβησης από ελαστικό υλικό και σε σχήµα 
πτερυγίου (πλατύ στην άκρη), το οποίο επιτρέπει στον κολυµβητή να κινείται 
γρηγορότερα µέσα στο νερό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. flipper]. 

βατραχοπόδαρο (το) καθένα από τα πίσω πόδια τού βατράχου, που σε πολλές 
χώρες (π.χ. Γαλλία) τρώγονται ως έδεσµα. 

βάτραχος (ο) {βατράχ-ου | -ων, -ους} 1. αµφίβιο χωρίς ουρά µε χα-
ρακτηριστικά του τη διχοτοµηµένη γλώσσα, τα ισχυρά πίσω πόδια που 
φέρουν µεµβράνη µεταξύ των δακτύλων και µε τη βοήθεια των οποίων 
πραγµατοποιεί άλµατα, καθώς και την ιδιαίτερη κραυγή (κόασµα) ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
βάθρακας, µπάκακας· ΦΡ. πίνει σαν βάτραχος πίνει πολύ νερό · 2. το 
αυτοκίνητο µε υδροπνευµατικές αναρτήσεις (κυρ. Citroen, παλαιό µοντέλο). 
— (υποκ.) βατραχάκι (το), βατραχο-ειδής,-ής,-ές [1861]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε λατ. botrax «σαύρα»]. 

βατσιµάνης (ο) {βατσιµάνηδες} ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) φύλακας τού πλοίου στο λιµάνι. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. watch-man (µε ατελή προφορά)]. 

βατσίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) 1. ο δαµαλισµός, ο εµβολιασµός κατά 
τής ευλογιάς 2. (συνεκδ.) η ουλή που µένει στο σηµείο όπου έγινε εµβόλιο 
δαµαλισµού. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. vaccina < λατ. vaccinus < vacca «αγελάδα»]. 

βατσινιά (η) (λαϊκ.) 1. η βάτος 2. έκταση γεµάτη από βάτους. 
βατσινιαζω ρ. µετβ. {βατσίνιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) εµβολιάζω µε 

δαµαλίδα (βλ.λ., σηµ. 3) ΣΥΝ. δαµαλίζω. Επίσης βατσινάρω κ. βα-τσινώνω 
βάτσινο (το) (λαϊκ.) ο καρπός που παράγει η βάτος ΣΥΝ. βατόµουρο. [ETYM. < 

µεσν. βάτσινον < µτγν. βάτινον < αρχ. βάτος]. 
βατταρίζω ρ. αµετβ. {βαττάρισα} (αρχαιοπρ.) 1. µιλώ έχοντας κακή άρθρωση 

ΣΥΝ. τραυλίζω, τσευδίζω 2. (µτφ.) µιλώ σαν µωρό, µωρολο-γώ ΣΥΝ. 
βαττολογώ. — βατταρισµός (ο) [µτγν.] κ. βαττάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
ηχοµιµητική λ., όπως φαίνεται και από το διπλό -ττ-, το οποίο µαρτυρείται 
επίσης στη λ. βαττολογώ (βλ.λ.). Παρόµοιοι σχηµατισµοί απαντούν και σε 
άλλες I.E. γλώσσες, π.χ. λατ. butubatta «ανοησίες, µπούρδες», balbus 
«τραυλός» κ.ά.]. 

βαττολογώ ρ. αµετβ. {βαττολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) 
µιλώ ακατάσχετα, αναµασώ τα ίδια και τα ίδια, χωρίς να αναφέρω κάτι 
ουσιαστικό και χρήσιµο ΣΥΝ. φλυαρώ, µωρολογώ. — βαττολονία (η) 
[µτγν.], βαττολόγος (ο/η). 
ίΕΤΎΜ. < µτγν. βαττολογώ (-έω), ηχοµιµητική λ. (µε β' συνθ. -λογώ < -
λόγος), όπως φαίνεται και από το διπλό -ττ -, το οποίο µαρτυρείται και στο 
συνώνυµο βατταρίζω (βλ.λ.). Το γεγονός ότι η λ. µαρτυρείται για πρώτη φορά 
στην Κ.∆. κατά την Επί τού Όρους Οµιλία (Ματθ. 6, 7: προσευχόµενοι δέ µή 
βαττολογήσητε ώσπερ οί εθνικοί, µε τη σηµ. «επαναλαµβάνω τα ίδια και τα 
ίδια, κενολογώ»), έχει οδηγήσει στην άποψη ότι το ρ. βαττολογώ είναι πιθ. 
νόθο συνθ.: < αραµ. battal «κενός, µάταιος» + -λογώ]. 

-βατω λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων που σηµαίνουν: 1. το 
βάδισµα πάνω σε κάτι: ακρο-βατώ, σχοινο-βατώ 2. το βάδισµα σε ορισµένο 
χρονικό διάστηµα ή µε συγκεκριµένο τρόπο: υπνο-βατώ. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. άερο-βατώ, µτγν. άκρο-βατώ), 
που προέρχεται από το ρ. βαίνω µέσω των συνθέτων σε -βάτης (βλ.λ.)]. 

Βαυαρία (η) → Βαβαρία 
βαυαρικός, -ή, -ό → Βαβαρία 
Βαυαροκρατία (η) → Βαβαροκρατία 
βαυκαλίζω ρ. µετβ. {βαυκάλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} εξαπατώ ή 

καθησυχάζω (κάποιον) µε ψεύτικες υποσχέσεις ή καλλιεργώντας µάταιες 
προσδοκίες: βαυκαλίζει τον λαό µε υποσχέσεις και µεγαλοστοµίες || (µεσοπαθ.) 
βαυκαλιζόταν µε την ιδέα ότι θα του παρείχαν υποστήριξη, όταν θα τη 
χρειαζόταν. — βαυκάλισµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν., παράλλ. τ. τού 
συνωνύµου βαυκαλώ (-άω), αβεβ. ετύµου, προφανώς συνδ. µε το αρχ. βαυβώ 
«κοιµίζω, νανουρίζω», < βαΰ βαϋ [αρχ. προφορά bau bau], µίµηση τού 
γαβγίσµατος τού σκύλου (λ. τής παιδικής γλώσσας), πβ. λατ. baubor 
«γαβγίζω». Η ενδιαφέρουσα άποψη ότι βαυκαλώ < βαϋ + κηλώ «µαγεύω, 
τέρπω», προσκρούει στο βραχύ -α- τού ρ. βαυκαλώ]. 

βαφέας (ο) {βαφ-είς, -έων} 1. πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα τη βαφή: ~ 
υφασµάτων | αυτοκινήτων 2. (λόγ.) ο µπογιατζής (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
βαφεύς < βαφή]. 

βαφείο (το) [µτγν.] ο χώρος εργασίας τού βαφέα. 
βαφή (η) 1. ο χρωµατισµός αντικειµένου: η βαφή τής πόρτας | τού αυτοκινήτου · 

2. η χρωστική ύλη: βαφή µαλλιών | αβγών ΣΥΝ. µπογιά · 3. (στη µεταλλουργία) 
η θέρµανση ενός µεταλλικού αντικειµένου σε ορισµένη θερµοκρασία και στη 
συνέχεια η απότοµη ψύξη του µε βύθιση σε νερό ή λάδι, ώστε να βελτιωθούν 
οι ιδιότητες του (λ.χ. να αυξηθεί η σκληρότητα τού χάλυβα). [ΕΤΥΜ, αρχ. < 
βάπτω]. 

βαφιάς (ο) {βαφιάδες} (λαϊκ.) 1. ο βαφέας (βλ.λ.) 2. (ειρων.) ο ζωγράφος. 
βαφικος, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη βαφή 2. αυτός που είναι 

κατάλληλος για βαφή 3. βαφική (η) η τέχνη και το επάγγελµα τού βαφέα. 
βαφτίζω ρ. → βαπτίζω 
βάφτιση (η) → βάπτιση 
βαφτίσια (τα) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) η τελετή τής βάπτισης: στα ~ τού 

µωρού είχαν έρθει όλοι οι συγγενείς. [ETYM. < µτγν. βάπτισις, µε αλλαγή 
γένους]. 

βαφτισιµιός (ο), βαφτισιµιά (η) πρόσωπο το οποίο έχει βαφτίσει κάποιος ΣΥΝ. 
βαφτιστήρι · ΦΡ. από βαφτισιµιου µου από τη βάφτιση µου, από µωρό: αυτό 
το 'χω ~. 
[ΕΤΥΜ. < *βαπτισιµαΐος < *βαπτίσιµος (< µτγν. βάπτισις) + -αϊος, πβ. 
αναδεξιµιός, γεννησιµιός κ.ά.]. 

βάφτισµα (το) → βάπτισµα 
βαφτιστήρα (η) [µεσν.] η βαφτισιµιά (βλ.λ.). 
βαφτιστήρι (το) {βαφτιστηρ-ιού | -ιών} ο βαφτισιµιός (βλ.λ.). — (υποκ.) 

βαφτιστηράκι (το). 
βαφτιστής (ο) → βαπτιστής 
βαφτιστικός, -ή/-ιά, -ό → βαπτιστικός 
βάφω ρ. µετβ. {έβαψα, βάφτηκα, βαµµένος) 1. χρωµατίζω µε χρωστική ύλη 

(µπογιά, βερνίκι, βαφή κ.λπ.(: έβαψε πράσινα τα κάγκελα τού σπιτιού || ~ τα 
νύχια | τα µαλλιά | πασχαλινά αβγά || ο δρόµος βάφτηκε µε αίµα- ΦΡ. (α) τα 
βάφω µαύρα βλ. λ. µαύρος (β) (!) (παροιµ.) µε πορδές δεν βάφουν αβγά µε 
ελάχιστες προϋποθέσεις, µε περιορισµένα µέσα ή χωρίς την απαραίτητη 
εργασία δεν µπορεί να γίνει σωστά µια δουλειά, να εκτελεστεί ένα έργο: αν 
δεν δουλέψεις σκληρά, µην περιµένεις τίποτα- ~! (γ) (καθηµ.-οικ.) την έβαψα | 
την έχω βαµµένη είµαι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, δεν τη γλυτώνω µε τίπο-
τε: αν σε πιάσουν, την έβαψες! · 2. (στη µεταλλουργία) θερµαίνω µεταλλικό 
αντικείµενο σε ορισµένη θερµοκρασία και στη συνέχεια το ψύχω βυθίζοντας 
το σε υγρό, ώστε να σκληρύνει: - τη λάµα τού σπαθιού 3. (µεσοπαθ. βάφοµαι) 
αλείφω το πρόσωπο µε καλλυντικές βαφές, κάνω µακιγιάζ: οι ηθοποιοί 
βάφονται πριν βγουν στη σκηνή || βάφτηκε, στολίστηκε και πήγε στο πάρτι- ΦΡ. 
βάφοµαι µε αίµα (κυρ. στον αόρ.) καταστέλλοµαι βιαίως, µε αποτέλεσµα την 
αιµατοχυσία: η εξέγερση των κρατουµένων | η διαδήλωση βάφτηκε µε αίµα 4. 
(η µτχ. βαµµένος, -η, -ο) ο φανατικός οπαδός κόµµατος ή αθλητικού σω-
µατείου: ~ δεξιός | πασοκτζής | κοµουνιστής | ολυµπιακός | αεκτζής ΣΥΝ. µέχρι 
το κόκκαλο. — βάψιµο (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-. [ΕΤΥΜ. µεσν., µεταπλ. 
τ. από τον αόρ. έβαψα τού ρ. βάπτω, κατά το σχήµα άλειψα - αλείφω, έγραψα - 
γράφω κ.τ.ό. Το αρχ. βάπτω < *βάφ^ω < I.E. *gwmbh «βαθύς, βυθός», πβ. 
αρχ. σουηδ. kvaf «βυθός». Οµόρρ. βαθ-ύς, αρχ°. βένθος «βάθος», βόθ-ρος, 
βυθ-ός, βαπτ-ίζω κ.ά. Το ρ. βάπτω αρχικώς είχε τη σηµ. «βυθίζω» (κυρ. σε 
υγρό ή αίµα), π.χ. Αισχύλος (,Προµηθ. ∆εσµ. 863) «εν σφαγαϊσι βάψασα 
ξίφος». Η σηµ. 
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«χρωµατίζω» είναι ήδη αρχ. και αναφέρεται κυρ. σε υφάσµατα, υλι-
κά οικοσκευής και µαλλιά]. 

βαχ επιφών. (συνήθ. αχ, ~!) για την έκφραση πόνου, απελπισίας: άρ-
χισε πάλι τα «αχ» και «~»! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. vah!]. 

βγάζω κ. (λαϊκ.) βγάνω ρ. µετβ. {έβγαλα, βγάλ-θηκα, -µένος} 1. το-
ποθετώ ή µεταφέρω (κάτι) έξω από το εσωτερικό σηµείο όπου βρί-
σκεται: ~ από την τσέπη το πορτοφόλι || ~ τα σκουπίδια στον δρόµο || ~ 
το γάλα από το ψυγείο || - τα ρούχα απ' τη ντουλάπα ΣΥΝ. (λόγ.) εξάγω 
ΑΝΤ. βάζω, εισάγω- ΦΡ. βγάζω από την τσέπη µου δίνω από τα 
χρήµατα µου, πληρώνω ο ίδιος: αυτόν δεν τον νοιάζει αν ξοδεύει πολλά 
λεφτά- άλλωστε, µήπως τα βγάζει απ' την τσέπη του; 2. µεταφέρω από 
εσωτερικό σε εξωτερικό χώρο, οδηγώ (κάποιον) σε εξωτερικό χώρο: 
τον έβγαλε στον κήπο, να πάρει λίγο αέρα || ~ τα πρόβατα στη βοσκή- 
ΦΡ. (α) βγάζω το φίδι από την τρύπα βλ. λ. φίδι (β) βγάζω λαγό (i) 
µου τυχαίνει κάτι που µε συµφέρει: «οι προσφορές για τα καζίνα 
έβγαλαν λαγό» (εφηµ.) (ii) ανακαλύπτω κάτι σηµαντικό για µια υπό-
θεση: η αστυνοµική έρευνα στα δύο καταστήµατα έβγαλε λαγό 3. 
στέλνω (κάτι) σε άλλη χώρα, κάνω εξαγωγή: - λαθραίο συνάλλαγµα || 
έβγαλε τα λεφτά του στην Ελβετία 4. (ειδικότ.) αφαιρώ από το σώµα 
µου (ρούχα ή εξαρτήµατα που φορώ): ~ τη µπλούζα | το ρολόι µου-ΦΡ. 
(α) βγάζω (σε κάποιον) το καπέλο βλ. λ. καπέλο (β) βγάζω (κάποιον) 
από τα ρούχα του κάνω (κάποιον) να αγανακτήσει: τον έβγαλε απ' τα 
ρούχα του τον άνθρωπο µ' αυτά που του έλεγε! 5. αποσπώ, 
αποχωρίζω: µου έβγαλαν το χαλασµένο δόντι (µου έκαναν εξαγωγή) 
6. αποµακρύνω (κάποιον/κάτι) από κατάσταση στην οποία βρίσκεται: 
~ κάποιον από αδιέξοδο | από την αφάνεια- ΦΡ. βγάζω (κάποιον) από 
τα σκοτάδια διαφωτίζω (κάποιον): οι διδάσκαλοι τού Γένους έβγαλαν 
τον αµαθή λαό από τα σκοτάδια 7. εξαφανίζω, εξαλείφω: ~ τον λεκέ 
από το πουκάµισο- ΦΡ. βγάζω (κάποιον) από τη µέση εξουδετερώνω 
(κάποιον) 8. αφαιρώ από σύνολο, βάζω χωριστά: αν από τα πέντε µήλα 
βγάλουµε τα δύο, θα µας µείνουν τρία ΣΥΝ. αφαιρώ 9. αποµακρύνω, 
διώχνω, κάνω (κάποιον/κάτι) να βγει, να φύγει από εκεί όπου 
βρίσκεται: η δασκάλα τον έβγαλε από την τάξη, επειδή έκανε φασαρία- 
ΦΡ. βγάζω (κάτι | κάποιον) απ' το µυαλό µου (i) επινοώ µε τη 
φαντασία µου (κυρ. κάτι που παρουσιάζω σαν πραγµατικό): απ'το 
µυαλό του την έβγαλε αυτή την ιστορία (ii) παύω να σκέφτοµαι (κά-
τι/κάποιον): αυτό βγάλ' το απ'το µυαλό σου! (ούτε να το σκέφτεσαι!) 
10. αποµακρύνω, παίρνω (κάτι) από εκεί όπου βρίσκεται: βγάλε τα 
πράγµατα σου απ' το κρεβάτι να ξαπλώσω- ΦΡ. βγάζω τα κάστανα 
από τη φωτιά βλ. λ. κάστανο 11. πηγαίνω (κάποιον) βόλτα, συνοδεύω 
(κάποιον) σε έξοδο για ψυχαγωγία: η γυναίκα του παραπονιέται ότι 
δεν τη βγάζει συχνά έξω 12. παθαίνω ατύχηµα (σε µέλος τού σώµατος 
µου): Μην παίζετε µε τα ξύλα! Θα βγάλετε κανένα µάτι (θα πλη-
γωθείτε ή θα πληγώσετε κάποιον στο µάτι) || ~ TO χέρι µου (παθαίνω 
εξάρθρωση στο χέρι µου)· ΦΡ. (α) (κάτι) βγάζει µάτι βλ. λ. µάτι (β) το 
γινάτι βγάζει µάτι βλ. λ. γινάτι (γ) (κάποιος) βγάζει µάτια βλ. λ. µάτι 
(δ) βγάζω τα µάτια µου βλ. λ. µάτι (ε) βγάζω τα µάτια µου (µε κά-
ποιον) βλ. λ. µάτι 13. (εκφραστ.) καταπονώ (µέλος τού σώµατος µου) 
καταβάλλοντος υπερβολικό κόπο, σε ΦΡ. όπως: τόσα χρόνια έβγαζα 
τα µάτια µου διαβάζοντας || κάθε µέρα πρέπει να βγάζω τα σωθικά 
µου στην τάξη, µέχρι να µε καταλάβουν (κουράζοµαι υπερβολικά, 
ταλαιπωρούµαι) 14. οδηγώ, καταλήγω (κάπου): αυτό το µονοπάτι 
βγάζει ίσια στο ποτάµι || όπου µας βγάλει ο δρόµος (δεν έχουµε συ-
γκεκριµένο προορισµό) || (µτφ.) αναρωτιέµαι πού θα µας βγάλει αυτή 
η ιστορία || δεν βγάζω άκρη µ' αυτό το θέµα (βλ. λ. άκρη) 15. εκ-
φράζω, αφήνω να εκδηλωθεί (κάτι που έχω µέσα µου): - τ'απωθηµέ-
να µου | το άχτι µου 16. (ειδικότ.) αφήνω (κάτι) να ακουστεί, παράγω 
(ήχο): ~ κραυγή | στριγγλιά || (για απόλυτη σιωπή) δεν ~ µιλιά | κιχ | 
άχνα | τσιµουδιά | κουβέντα- ΦΡ. (οικ.) βγάζω τον σκασµό βλ. λ. 
σκασµός 17. εκφωνώ δηµόσια: ~ λόγο 18. προκαλώ (συναισθηµατική 
εκδήλωση), έχω ως αποτέλεσµα (κάτι): αυτή η κωµωδία θα βγάλει 
πολύ γέλιο || ~ κλάµα | δάκρυ 19. εµφανίζεται (κάτι) βγαίνοντας από 
µέσα µου: το µωρό θα βγάλει σε λίγο τα πρώτα του δοντάκια || η πλη-
γή κακοφόρµισε και άρχισε να βγάζει πύον || οι αµυγδαλιές βγάζουν τα 
άνθη τους τον Ιανουάριο || «τώρα π' ανθίζουν τα κλαριά και βγάζει η 
γης χορτάρι»- ΦΡ. βγάζω σπυριά (i) µου παρουσιάζεται ακµή (ii) (µτφ.) 
αποστρέφοµαι (κάποιον/κάτι): ~ µε τέτοιους ανθρώπους || ~ όταν 
ακούω αυτή τη µουσική 20. παράγω: τα δέντρα βγάζουν καρπούς || το 
εργοστάσιο βγάζει έτοιµα ενδύµατα 21. σκέφτοµαι (κάτι καινούργιο), 
επινοώ: ~ ανέκδοτα | εύθυµες ιστορίες || έβγαλε µια νέα πατέντα || (µε 
θαυµασµό) για δες, τι βγάζουν! (τι σκέφτονται) 22. (ειδικότ. για 
µηχανήµατα) παράγω µηχανικά: το κλιµατιστικό βγάζει ζεστό και 
κρύο αέρα 23. παράγω (κάτι) από (κάτι άλλο) µε ειδική διαδικασία: ~ 
µετάλλευµα από το υπέδαφος || ~ λάδι απ' τις ελιές | κρασί απ' τα 
σταφύλια- ΦΡ. βγάζω απ' τη µύγα ξίγγι για άνθρωπο που προσπαθεί 
να αποκοµίσει κέρδος απ' το παραµικρό 24. αναδεικνύω: η Ιταλία 
έβγαλε πολλούς µεγάλους µουσικούς || το σχολείο µας έβγαλε πολλούς 
επιστήµονες 25. κυκλοφορώ στο εµπόριο: ο Σαββόπουλος έβγαλε τον 
πρώτο του δίσκο το 1966 || ~ εφηµερίδα- ΦΡ. (α) βγάζω (κάτι) στο 
σφυρί βλ. λ. σφυρί (β) βγάζω (κάτι) στην αγορά κυκλοφορώ (κάτι) στο 
εµπόριο: οι αυτοκινητοβιοµηχανίες βγάζουν νέα µοντέλα στην αγορά 
26. δηµοσιοποιώ, κοινοποιώ: το υπουργείο έβγαλε τα αποτελέσµατα 
των εξετάσεων ΦΡ. (α) (οικ.) βγάζω βρόµα κυκλοφορώ, διαδίδω 
(κακή, ύποπτη) φήµη: έβγαλε βρόµα για σένα ότι θα πουλήσεις την 
επιχείρηση, επειδή δεν πάει καλά (β) βγάζω στον αέρα βλ. λ. αέρας (γ) 
βγάζω (τα άπλυτα κάποιου) στη φόρα βλ. λ. φόρα (δ) βγάζω (κάτι) 
προς τα έξω εξωτερικεύω, λέω δηµόσια: δεν δίστασε να βγάλει προς 
τα έξω όσα πιστεύει για τους συναδέλφους του || έβγαλε προς τα έξω τα 
εσωτερικά προβλήµατα τού κόµµατος 

του 27. εκλέγω: εδώ και τρεις τετραετίες η πόλη βγάζει τον ίδιο δή-
µαρχο || τον έβγαλαν βουλευτή 28. δίνω σε (κάποιον) όνοµα: τον έβγα-
λαν Ηλία 29. αποδίδω σε (κάποιον) ιδιότητα, παρουσιάζω (κάποιον) 
(ως κάτι): πήγαν να τον βγάλουν τρελό, επειδή έλεγε την αλήθεια-ΦΡ. 
(α) (ευχετ.) ο Θεός να µε βγάλει ψεύτη µακάρι να διαψευστώ, να µη 
γίνουν ποτέ όσα λέω· για δυσάρεστες προβλέψεις: ~, αλλά αυτά που 
κάνετε δεν θα σας βγουν σε καλό! (β) βγάζω όνοµα αποκτώ φήµη (για 
κάτι): έχει βγάλει όνοµα για τις ατιµίες του (γ) βγάζω (σε κάποιον) το 
όνοµα διαδίδω συγκεκριµένη κακή φήµη (για κάποιον): καλύτερα να 
µη σε βλέπουν µαζί του, γιατί θα σου βγάλουν το όνοµα ότι είσαι κι εσύ 
ένας απ' αυτούς (δ) βγάζω (κάποιον) ψεύτη εµφανίζω (κάποιον) ως 
ψεύτη, τον παρουσιάζω έτσι ώστε να φαίνεται ότι λέει ψέµατα: 
Αρνείσαι ότι έγιναν έτσι τα πράγµατα; ∆ηλαδή, πας να µε βγάλεις 
ψεύτη; 30. καταλήγω µετά από σκέψη (σε κάτι): ~ απόφαση 
(αποφασίζω) | συµπέρασµα (συµπεραίνω) 31. υπολογίζω (κάτι) σε 
συγκεκριµένο αριθµό: οι καλεσµένοι είναι πέντε- εσύ πώς τους βγάζεις 
εφτά; 32. διακρίνω, µπορώ να διαβάσω: δεν ~ τα γράµµατα σου- είναι 
πολύ δυσανάγνωστα 33. αποκτώ ως κέρδος: ~ 180.000 δραχµές τον 
µήνα (αυτός είναι ο µισθός µου) || ~ το ψωµί µου (βλ. λ. ψωµί) || ~ τον 
επιούσιο µε τον ιδρώτα τού προσώπου µου || εγώ τι θα βγάλω απ' αυτή 
τη δουλειά; 34. προσφέρω (φαγητό ή ποτό σε φιλοξενούµενο ή 
επισκέπτη): µου έβγαλαν γλυκό τού κουταλιού 35. τελειώνω (κάτι που 
κάνω): µέσα σε έναν µήνα έβγαλε δουλειά τριών µηνών 36. διανύω 
µέχρι τέλους: µε αυτά τα λεφτά µπορούµε να βγάλουµε ίσα-ίσα αυτό 
τον µήνα 37. τελειώνω τις σπουδές µου (σε συγκεκριµένο 
εκπαιδευτικό ίδρυµα): ~ το δηµοτικό | το λύκειο | το πανεπιστήµιο 38. 
παθαίνω (αρρώστια): ~ την ιλαρά | τη χρυσή (βλ.λ.)· ΦΡ. βγάζω τη 
µπέµπελη βλ. λ. µπέµπελη · 39. περιφέρω: στην εκκλησία βγάζουν 
δίσκο, για να συγκεντρώσουν χρήµατα για την αγιογράφηση τού ναού || 
σε λίγη ώρα θα βγάλουν την εικόνα για τη λιτανεία 40. εµφανίζω ροή 
υγρού: η µύτη του βγάζει αίµα ΣΥΝ. τρέχω 41. προβάλλω, 
παρουσιάζω (σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση): τον έβγαλε στην εκποµπή 
του || θα σας βγάλω στην τηλεόραση | στο γυαλί (θα σας προωθήσω ως 
ηθοποιούς, παρουσιαστές κ.λπ.) 42. εµφανίζω (κάτι κρυµµένο): - άσο 
απ' το µανίκι µου 43. κάνω εµετό: µέθυσε κι έβγαλε όλα όσα είχε φάει- 
ΦΡ. (εµφατ.) βγάζω τ' άντερα µου | τα συκώτια µου ξερνώ 44. αντλώ: 
~ νερό απ' το πηγάδι || ~ πετρέλαιο- ΦΡ. βνόζω τα λόγια (κάποιου) µε 
το τσιγγέλι | µε την τσιµπίδα για κάποιον που δεν είναι οµιλητικός 
και για να πει κάτι πρέπει να του υποβληθούν πολλές ερωτήσεις 45. 
αποβιβάζω: το καΐκι τους έβγαλε στο λιµάνι 46. αναδίδω: ο βασιλικός 
~ ωραία µυρωδιά 47. εκπέµπω ή διαχέω: η σόµπα βγάζει καπνό 48. 
απολύω (κάποιον) ή του αλλάζω καθήκοντα: τον έβγαλαν από 
διευθυντή 49. παίρνω (έγγραφο, χρήµατα κ.λπ.) από δηµόσια 
υπηρεσία: ~ σύνταξη | δικαιολογητικό | πιστοποιητικό 50. καταφέρνω 
(να ανταποκριθώ σε κάτι δύσκολο): ~ τον ανήφορο 51. σε φράσεις 
που δηλώνουν ταλαιπωρία, εξουθένωση, όπως: βγάζω το λάδι 
κάποιου (π.χ. στη δουλειά), του βγάζει την Παναγία | τον Χριστό | την 
πίστη, µου 'βγάλε την ψυχή (ανάποδα) 52. τελειώνω (κάτι που έχω 
αναλάβει), παράγω: ~ αρκετή δουλειά στο οκτάωρο µου 53. τραβάω ή 
σύρω (κάτι) από µέσα προς τα έξω: - τη βάρκα στη στεριά || ~ τον κάδο 
απ' το πηγάδι 54. ΑΘΛ. (α) αντί τού «κάνω» ή τού «επιτυγχάνω»: ~ 
σέντρα | µπαλιά || ~ γκολ (β) φέρνω κάποιον παίκτη σε ορισµένη θέση: 
οι αµυντικοί τραβήχτηκαν και έβγαλαν τον επιθετικό οφσάιντ || µε 
έξοχη µπαλιά έβγαλε τον συµπαίκτη του τετ-α-τέτ µε τον 
τερµατοφύλακα · ΦΡ. (α) βγάζω την ουρά µου απέξω αποφεύγω να 
αναµιχθώ ή να εµπλακώ (σε κάτι), αποφεύγω την ευθύνη: µόλις 
κατάλαβε ότι θα είχε πολλή δουλειά, έβγαλε την ουρά του απ'έξω (β) 
βγάζω (κάτι) (κάποιου) ξινό | απ' τη µύτη για κάτι τού οποίου η 
πραγµατοποίηση έχει τόση ταλαιπωρία, ώστε, αντί να ευχαριστιέται 
κανείς, στο τέλος δυσαρεστείται: αν δεν φτειάξει σύντοµα ο καιρός, 
θα µας το βγάλει ξινό το ταξίδι (γ) βγάζω φωτογραφία (i) 
φωτογραφίζω (κάποιον): να σε βγάλω µια φωτογραφία; (ii) 
ασχολούµαι µε τη φωτογραφία: µου αρέσει να βγάζω φωτογραφίες (δ) 
βγάζω (κάποιον) στο κλαρί | στο πεζοδρόµιο εκπορ-νεύω: φέρνουν 
κοπέλες από το εξωτερικό και τις βγάζουν στο κλαρί (ε) (λαϊκ.) τη 
βγάζω καλύπτω τις ανάγκες µου, περνάω τη ζωή µου: εσύ πώς τη 
βγάζεις; || ~ µε ελάχιστα χρήµατα || δεν έχω λεφτά για ψώνια- θα τη 
βγάλω µε τα περσινά µου ρούχα (στ) τη βγάζει δεν τη βγάζει είναι 
αµφίβολο αν θα επιζήσει (ζ) τη βγάζω καθαρή γλυτώνω, χωρίς να 
υποστώ δυσάρεστες συνέπειες από µια δύσκολη, επικίνδυνη 
κατάσταση: τον συνέλαβαν µαζί µε τους άλλους, αλλά, τελικά, την 
έβγαλε καθαρή (η) τα βγάζω πέρα τα καταφέρνω, ξεπερνώ τα 
προβλήµατα: αν δω ότι δεν τα βγάζει πέρα, θα του αναθέσω κάτι ευ-
κολότερο || δεν ~ µε τόσο χαµηλή σύνταξη (δεν µου φτάνει η σύνταξη 
για να ζήσω) || είναι πανέξυπνος και στη συζήτηση δεν τα βγάζεις 
εύκολα πέρα µαζί του (θ) τα βγάζουµε (σε παιδικά οµαδικά παιχνίδια) 
κανονίζουµε µε συγκεκριµένο τρόπο τη σειρά στο παιχνίδι ή ποιος θα 
αναλάβει συγκεκριµένο ρόλο ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-. [ΕΤΥΜ. µεσν. < εβγάζω 
< *εγβάζω (µε συγκοπή τής συλλαβής βι- κατ' απλολογίαν) < 
*εγβιβάζω < αρχ. έκβιβάζω < εκ + βιβάζω. Το βγάνω (µεσν.) < 
έβγάνω < εβγάζω < αρχ. έκβιβάζω, µε την επίδραση τού αντιθ. βάνω. 
Ορισµένες φρ. είναι ήδη µεσν. (λ.χ. βγάζω όνοµα, βγάζω από τον νου 
µου), όπως ισχύει και µε αρκετές σηµ., λ.χ. «αποµακρύνω, ανασύρω», 
«ξεριζώνω», «αναδίδω», «εκτελώ έργο, εργασία», «εξάγω», ενώ 
υπάρχουν και µετάφρ. δάνεια, λ.χ. βγάζω από τη µέση (< αγγλ. put 
somebody out of the way)]. βγαίνω ρ. αµετβ. {βγήκα (να/θα βγω, 
προστ. βγες κ. (λαϊκ.) έβγα, βγείτε κ. (λαϊκ.) βγάτε, βγαλµένος} 1. 
κινούµαι προς τα έξω (από κάπου), πηγαίνω έξω, έρχοµαι έξω: ~ (έξω) 
να πάρω λίγο αέρα || ~ από το σπίτι || ο λαός βγήκε στους δρόµους || το 
αυτοκίνητο βγαίνει απ' το γκα- 
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ράζ || (µτφ.) έκλεισε ο λαιµός µου και δεν βγαίνει φωνή ΣΥΝ. (λόγ.) 
εξέρχοµαι ΑΝΤ. µπαίνω- ΦΡ. (α) βγαίνω από τα όρια ξεπερνώ το επι-
τρεπτό ή ανεκτό σηµείο (β) βγαίνω στο βουνό βλ. λ. βουνό (γ) βγαίνω 
στο πεζοδρόµιο βλ. λ. πεζοδρόµιο (δ) βγαίνω στο κλαρί βλ. λ. κλαρί 2. 
µετακινούµαι ή αποσπώµαι (από τη θέση µου), µε βγάζουν: το καρφί 
έχει χωθεί βαθιά στον τοίχο και δεν βγαίνει εύκολα || βγαίνει το χέρι 
µου (εξαρθρώνεται) 3. (εκφραστ.) (για µέλος τού σώµατος) 
καταπονούµαι: µου βγήκαν τα µάτια µέχρι να διαβάσω αυτά τα ορ-
νιθοσκαλίσµατα 4. (+από) παύω να συµµετέχω (σε κάτι): η Ελλάδα 
είχε βγει προσωρινά από το στρατιωτικό σκέλος τού NATO || ~ απ'το 
παιχνίδι 5. (+από) (α) παύω να είµαι (σε συγκεκριµένη κατάσταση): 
~ από την αδράνεια | το τέλµα | την αφάνεια (β) βρίσκοµαι σε ορι-
σµένη κατάσταση στο τέλος περιστατικού, σηµαντικού γεγονότος 
κ.λπ.: ο πρωθυπουργός βγήκε ενισχυµένος από το συνέδριο τού κόµ-
µατος του || βγήκε ανέπαφος από το αυτοκινητικό ατύχηµα 6. µε απο-
µακρύνουν ή µε διώχνουν (από εκεί όπου βρίσκοµαι): αν ξαναµιλή-
σεις, θα βγεις έξω! (από την τάξη) || ο διαιτητής τού έδειξε κόκκινη 
κάρτα και ο παίκτης βγήκε απ' τον αγώνα 7. εξαφανίζοµαι, εξαλεί-
φοµαι: αυτοί οι λεκέδες βγαίνουν δύσκολα· ΦΡ. βγαίνω από τη µέση 
εξουδετερώνοµαι 8. πηγαίνω (σε πιο ανοιχτό χώρο): το καράβι βγαίνει 
απ' το λιµάνι | στο ανοιχτό πέλαγος 9. (α) πηγαίνω σε διασκέδαση, 
πηγαίνω (κάπου) να ψυχαγωγηθώ: ~ τα βράδια || της ζήτησε να βγουν 
µαζί (β) (µε | µαζί µε κάποιον) πηγαίνω παρέα µε κάποιον κάπου ή 
έχω ερωτικό δεσµό µε κάποιον: χθες βγήκε µε τον διευθυντή του || 
έβγαινε µαζί του επί µήνες 10. φθάνω (κάπου) ακολουθώντας 
συγκεκριµένο δρόµο: απ' αυτό το µονοπάτι θα βγείτε στη θάλασσα 11. 
καταλήγω: αυτός ο δρόµος βγαίνει στο σχολείο || (µτφ.) πού θα βγει 
αυτή η ιστορία; 12. εκδηλώνοµαι, εκφράζοµαι: σε αυτά τα τραγούδια 
βγαίνει ο πόνος τής ξενιτειάς 13. προέρχοµαι: τα λόγια αυτά βγαίνουν 
από τα βάθη τής καρδιάς µου || από πού βγαίνει αυτή η λέξη; || το 
«Κούλα» βγαίνει από το «Αγγελικούλα» 14. γίνοµαι αισθητός: όταν το 
ψυγείο χαλάει, βγαίνει ένας εκνευριστικός θόρυβος 15. αναδίδοµαι: 
από πού βγαίνει αυτή η µυρωδιά; 16. φυτρώνω: την άνοιξη βγαίνουν 
πολλά λουλούδια || (κατ' επέκτ.) βγαίνουν τρίχες στο στήθος µου || 
βγήκε ένα σπυρί στο µάγουλο σου 17. εµφανίζοµαι: βγες στο 
παράθυρο, να σε δω! || ~ στο σανίδι (στο θέατρο) | στο γυαλί (στην 
τηλεόραση) | στο πανί | στη σκηνή (στον κινηµατογράφο) || στον αέρα 
(σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκποµπή)· ΦΡ. βγαίνω | έρχοµαι στο 
φως βλ. λ. φως 18. εµφανίζοµαι ξαφνικά: εγώ οδηγούσα κανονικά, 
όταν µου βγήκε από τα δεξιά ένα µηχανάκι 19. αναδεικνύοµαι 
(καταγόµενος από κάπου): από τη Χίο βγήκαν πολλοί εφοπλιστές 20. 
παράγοµαι: οι καλύτερες φωτογραφικές µηχανές βγαίνουν στην 
Ιαπωνία 21. επινοούµαι: πώς βγήκε αυτή η ιστορία; 22. κυκλοφορώ 
(στο εµπόριο): βγήκε καινούργια εφηµερίδα | νέα µόδα-ΦΡ. βγαίνω 
στο σφυρί βλ. λ. σφυρί 23. (α) γνωστοποιούµαι: βγήκαν τα 
αποτελέσµατα των εξετάσεων || κάθε βδοµάδα βγαίνει κι ένα και-
νούργιο σκάνδαλο (β) διαδίδοµαι: βγήκαν κακές φήµες γι'αυτόν ΦΡ. 
(α) βγαίνει βρόµα κυκλοφορεί (κακή, ύποπτη) φήµη: βγήκε βρόµα ότι 
τα θέµατα τού διαγωνισµού ήταν από πριν γνωστά σε πολλούς (β) 
βγαίνω στη φόρα βλ. λ. φόρα 24. (α) εκλέγοµαι: ~ βουλευτής (β) κερ-
δίζω στις εκλογές: στις εκλογές τού 1993 βγήκε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. (γ) βγαί-
νω προς τα έξω (i) δηµοσιοποιούµαι: η είδηση βγήκε προς τα έξω πα-
ραφουσκωµένη (ii) εκδηλώνοµαι, γίνοµαι αντιληπτός από τους άλ-
λους µε ορισµένο τρόπο: η εικόνα που βγήκε προς τα έξω σχετικά µε 
το θέµα ήταν παραπλανητική 25. (συνήθ. στον αόρ. βγήκα) (σε ορι-
σµένα χαρτοπαίγνια) κερδίζω, καταφέρνω να σχηµατίσω τον απαι-
τούµενο συνδυασµό φύλλων: «βγήκα!» φώναξε χαρούµενος ο παί-
κτης 26. αποδεικνύοµαι: τα λόγια του βγήκαν αληθινά || νοµίζαµε ότι 
ήταν 200, αλλά στο µέτρηµα µάς βγήκαν 220 27. επαληθεύοµαι: είδες 
που βγήκα αληθινός σε όσα σού έλεγα; || το όνειρο µου βγήκε πραγ-
µατικό! 28. προκύπτω: τι κέρδος θα βγει απ' αυτή τη δουλειά; || από 
τη συζήτηση βγήκαν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα || από τα λεγόµενα 
του βγαίνει µια είδηση- ΦΡ. δεν βγαίνει τίποτα δεν υπάρχει απο-
τέλεσµα: ό,τι και να κάνουµε τώρα πια, -29. αποβαίνω: αυτή η ιστο-
ρία µού βγήκε σε καλό | κακό 30. παρατίθεµαι, προσφέροµαι: σε λίγο 
θα βγει και η τούρτα 31. (α) (για κάτι που ολοκληρώνει κανείς, που 
φθάνει στο τέρµα του) τελειώνω: δεν βγαίνει πτυχιακή εργασία µε 
τόσο λίγο διάβασµα || δεν βγαίνει τόσο εύκολα η παραγγελία | η 
διδακτέα ύλη | αυτή η δουλειά (β) (για σπουδαστές | φοιτητές) τελει-
ώνω µια σχολή, αποφοιτώ: ο γυιος µου βγαίνει δικηγόρος 32. (για 
χρονικό διάστηµα) διανύοµαι, φθάνω στο τέλος: µέχρι να βγει αυτός 
ο χρόνος ΦΡ. µήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει βλ. λ. µήνας 33. (για εκ-
παιδευτικό ίδρυµα) σε φράσεις που δηλώνουν το βαθµό δυσκολίας 
µε τον οποίο τελειώνει κανείς τις σπουδές του σε αυτό: η Ιατρική 
βγαίνει δύσκολα 34. καταφέρνω να αντιµετωπίσω τις οικονοµικές δυ-
σκολίες, µου φθάνουν τα λεφτά: δεν βγαίνει σήµερα ένας οικογενει-
άρχης µε 200.000 δρχ. τον µήνα 35. απαλλάσσοµαι: ~ από την υπο-
χρέωση 36. παρεµβάλλοµαι: βγήκε στη µέση κι άλλος διεκδικητής τής 
ηγεσίας 37. προκύπτω σε κλήρωση: βγήκε ο αριθµός τού λαχείου που 
διάλεξα 38. αποπατώ, ενεργούµαι, χέζω: το παιδί χτες βγήκε τρία χέρια 
(τρεις φορές, βλ. λ. χέρι σηµ. 8) · ΦΡ. (α) µου βγαίνει το όνοµα 
αποκτώ συγκεκριµένη κακή φήµη: του βγήκε το όνοµα ότι κλέβει (β) 
(παροιµ.) κάλλιο να σου βγει το µάτι παρά το όνοµα για το πόσο κα-
κό είναι να κυκλοφορήσει κακή φήµη για κάποιον (γ) βγαίνω στη 
σύνταξη αποσύροµαι από την εργασία µου και γίνοµαι συνταξιούχος 
(δ) (αργκό) τη βγαίνω (σε κάποιον) (i) συµπεριφέροµαι επιθετικά και 
µε θρασύτητα (σε κάποιον) ή του κάνω τον έξυπνο: πήγε να µου τη 
βγει χθες αλλά τον έβαλα στη θέση του! (ii) φέροµαι µε συγκεκριµένο 
τρόπο (σε κάποιον): γιατί µου τη βγαίνεις έτσι; (ε) TIJ βγαίνω από 
(τα) αριστερά (σε κάποιον) βλ. λ. αριστερός (στ) (αργκό) δεν 

µου (τη) βγαίνει κανείς κανείς δεν µπορεί να τα βάλει µαζί µου: στο 
τάβλι ~! (ζ) βγαίνω (έξω) απ' τα ρούχα µου αγανακτώ: όταν ακούω 
τέτοιες απόψεις από νέα παιδιά, ~! (η) µου βγαίνει η ψυχή | το λάδι | 
η Παναγία | η πίστη εξαντλούµαι, καταταλαιπωρούµαι: κάθε φορά 
που έχω µάθηµα σ' αυτό το τµήµα, ~! (θ) (κάτι) µου βγαίνει ξινό | από 
τη µύτη (κάτι) µε ταλαιπωρεί πάρα πολύ αντί να µε ευχαριστήσει, 
όπως θα περίµενε κανείς: µου βγήκε ξινή η εκδροµή, µ'όλες αυτές τις 
αναποδιές που µου έτυχαν στον δρόµο (ι) φτου και βγαίνω φράση 
που λέει το παιδί το οποίο «τα φυλάει» στο παιχνίδι «κρυφτό» όταν 
τελειώσει ο χρόνος κατά τον οποίο δεν κοιτάζει πού κρύβονται τα 
άλλα παιδιά και τα ειδοποιεί ότι ξεκινά το ψάξιµο, για να τα βρει 
(ια) (κάτι) µου βγαίνει (i) αισθάνοµαι ότι µπορώ να κάνω κάτι, ότι 
έχω τη διάθεση: µη µου ζητάς να του κάνω πλάκα- δεν µου βγαίνει! 
(ii) αισθάνοµαι κάτι ως αποτέλεσµα συγκεκριµένου ερεθίσµατος: 
όποτε τη συναντάω, µου βγαίνει να τη βρίσω! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γδύνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < εβγαίνω < *εγβαίνω < έκβαίνω < έκ + βαίνω. Ορισµέ-
νες φρ. είναι ήδη µεσν., λ.χ. βγαίνω στο φως, βγαίνω από τη µέση, 
βγαίνουν τα µάτια µου, ενώ το ίδιο συµβάλει και µε τις σηµ. «φεύ-
γω», «ανατέλλω, αναβλύζω», «αναδίδοµαι», «προέρχοµαι», «φυτρώ-
νω», «προκύπτω», «πραγµατοποιούµαι» κ.ά.]. 

βγαλµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει βγει από κάπου: µια φωνή 
~ απ' την ψυχή µας- ΦΡ. απ' τα κόκκαλα βγαλµένος (από τον στίχο 
«απ' τα κόκκαλα βγαλµένη των Ελλήνων τα ιερά...» τού εθνικού 
ύµνου) ως χαρακτηρισµός για κάποιον πολύ αδύνατο · 2. εξαρθρω-
µένος: ~ χέρι | ώµος. 

βγάλσιµο (το) [µεσν.] {βγαλσίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να βγάλει 
κανείς (κάτι) από εκεί όπου βρίσκεται: το ~ τού δοντιού · 2. η εξάρ-
θρωση: το ~ τού ώµου 3. (λαϊκ.-σπάν.) η αφόδευση: πρώτη φορά βλέ-
πω τέτοια ~. 

βγήκα ρ. → βγαίνω 
Β∆. βορειοδυτικός, -ή, -ό, βορειοδυτικά. 
βδέλλα κ. (λαϊκότ.) αβδέλλα (η) {βδελλών} 1. υδρόβιο σκουλήκι που 

ζει αποµυζώντας το αίµα άλλων ζώων παλαιότ. χρησιµοποιόταν για 
θεραπευτικούς σκοπούς σε αφαιµάξεις· (µτφ.) 2. πρόσωπο που 
προσκολλάται ενοχλητικά σε άλλους: µου έγινε ~ ΣΥΝ. κολλητσίδα, 
τσιµπούρι 3. πρόσωπο που ζει παρασιτικά, εις βάρος άλλων. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *βδέλ-jα < I.E. *bdel-, τής οποίας η συνεσταλµ. βαθµ. απαντά 
στο ρ. βδάλλω < *bdl- «αρµέγω, αποµυζώ», που συνδ. µε γερµ. tullen 
«πίνω, µεθώ», tulken «ρουφώ, αποµυζώ»]. 

βδέλυγµο (το) {βδελύγµ-ατος | -ατα, -άτων) οτιδήποτε προκαλεί αη-
δία, αποτροπιασµό. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. βδελύττοµαι (βλ.λ.). Η λ. χρησιµοποιείται για πρώτη 
φορά στην Π.∆. (µετάφραση των Εβδοµήκοντα) αποδίδοντας το 
εβρ. Siqquts «αηδιαστικό πράγµα» και αναφέρεται κυρ. σε είδωλα και 
σε οτιδήποτε αηδιαστικό ενώπιον τού Θεού (π.χ. ∆ευτερονόµιον 29, 
16: και ε'ίδετε τα βδελύγµατα αυτών και τα είδωλα αυτών...)]. 

βδελυγµΐ'α (η) {χωρ. πληθ.} το αίσθηµα τής ηθικής αποστροφής, τής 
αηδίας ΣΥΝ. σιχασιά- ΦΡ. µετά βδελυγµίας µε αποτροπιασµό: παλιό-
τερα οι κοµουνιστές υποχρεώνονταν από τις αρχές να αποκηρύσσουν 
εγγράφως τον κοµουνισµό «µετά βδελυγµίας». [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
βδελύττοµαι (βλ.λ.)]. 

βδελυγµος (ο) → βδελύττοµαι 
βδελυρός, -ή (λογιότ. -ά), -ό (λόγ.) αυτός που προκαλεί αηδία και 

αποστροφή: ~ έγκληµα ΣΥΝ. αποτρόπαιος, απαίσιος, αποκρουστικός, 
απεχθής, σιχαµερός. — βδελυρότητα (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*βδε-λυ-λός (µε ανοµοίωση -λός > -ρός) < βδ-έω «πέρ-δοµαι» < *bzd- < 
*pzd-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *pezd- «πέρδοµαι», πβ. λατ. pedo, 
γαλλ. péter, ιταλ. peto κ.ά.]. 

βδελύττοµαι ρ. µετβ. αποθ. {εύχρ. στον ενεστ.} (λόγ.) αισθάνοµαι 
αποστροφή και αηδία (προς κάτι)· σιχαίνοµαι: ~ τη συκοφαντία ΣΥΝ. 
απεχθάνοµαι, αποστρέφοµαι. — βδελυγµός (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ✈  βδελύττοµαι < βδελυρός (βλ.λ.)]. 

βδοµάδα (η) → εβδοµάδα 
βδοµαδιάτικος, -η, -ο (καθηµ.) 1. αυτός που αναφέρεται ή αναλογεί 
σε µία εβδοµάδα, εβδοµαδιαίος 2. βδοµαδιάτικο (το) η χρηµατική 
αµοιβή για την εργασία µιας εβδοµάδας: παίρνω το ~ || ζω µε το ~. 

β ε (το) {άκλ.} 1. οτιδήποτε έχει το σχήµα τού λατινικού V: το κέντη-
µα στην άκρη σχηµατίζει ~ 2. το άνοιγµα για τον λαιµό σε µπλούζες, 
φορέµατα, που έχει κοπεί σε σχήµα V: το φόρεµα έχει ένα βαθύ ~ || 
µπλουζάκι µε ~ 3. (συνεκδ.) µπλούζα ή φόρεµα που έχει άνοιγµα στον 
λαιµό µε σχήµα V: φέτος είναι στη µόδα τα ~ 4. το σήµα τής νίκης 
που σχηµατίζεται µε τη γροθιά κλειστή και όρθιους και ανοιχτούς 
τον δείκτη και το µεσαίο δάχτυλο (V = Victory, χειρονοµία τού Βρε-
τανού πρωθυπουργού Ου. Τσώρτσιλ κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο). 

Βεατρίκη (η) 1. όνοµα ηγεµονίδων τής Ευρώπης 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Béatrice < µτγν. λατ. beatrix < λατ. επίθ. 
beatus «ευτυχισµένος, µακάριος»]. 

βέβαια επίρρ. [µεσν.] 1. (απολύτως, ως προτασιακό επίρρ., ως απά-
ντηση σε ερώτηση) χωρίς αµφιβολία, οπωσδήποτε: -Θα σας δούµε 
στη δεξίωση; —1| -Πιστεύετε ότι θα έχουµε τελειώσει µέχρι τον Αύ-
γουστο; —! ΣΥΝ. αναµφίβολα, ασφαλώς, σίγουρα 2. (ειδικότ. στην αρχή 
περιόδου) για να δηλωθεί ότι ακολουθεί πρόταση που περιέχει 
επιφύλαξη ή συµπληρωµατική σκέψη τού οµιλητή: ~, η επιλογή αυτή 
εγκυµονεί κινδύνους || ~, µια τέτοια αντιµετώπιση τού θέµατος µπορεί 
να µας απαλλάξει από ορισµένα προβλήµατα || ~, θα µπορούσε να πει 
κανείς ότι υπερβάλλω... 3. (κυρ. για κάτι αντίθετο ή αρνητικό προς 
τη δική µας άποψη | θέση) όπως είναι φυσικό, αναµενόµενο: θα 
υπάρξουν, ~, αντιδράσεις- εµείς όµως, θα συνεχίσουµε || όλες οι αντί-
θετες απόψεις πρέπει, ~, να ληφθούν υπ' όψιν 4. (+και) (εµφατ.) για 
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βεβαίωση τού περιεχοµένου τής πρότασης που ακολουθεί: και ~ θα έρθω || - 
και θα σε βοηθήσω ΣΥΝ. ασφαλώς. Επίσης (λόγ.) βεβαίως [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ειλικρινά, ευχάριστος, προηγουµένως. 

βέβαιος, -η (λόγ. -αία), -ο 1. αυτός για τον οποίο δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία 
ή αµφισβήτηση: η ψήφιση τού νοµοσχεδίου θεωρείται ~ || τον έσωσε από ~ 
θάνατο ΣΥΝ. σίγουρος, αναµφίβολος, αναµφισβήτητος, αναντίρρητος ΑΝΤ. 
αβέβαιος, αµφίβολος· ΦΡ. το βέβαιο(ν) είναι... αυτό που µπορεί να πει κανείς 
µε σιγουριά, αυτό που δεν επιδέχεται αµφισβήτηση: ~ ότι έχει τη διάθεση να 
µας βοηθήσει 2. (για πρόσ.) αυτός που γνωρίζει κάτι καλά, που είναι 
πεπεισµένος για κάτι: είσαι απολύτως ~ για την ειλικρίνεια του; || είµαι ~ ότι θα 
πετύχεις- ΦΡ. είµαι βέβαιος για τον εαυτό µου έχω εµπιστοσύνη στις 
ικανότητες, στις δυνάµεις µου, έχω αυτοπεποίθηση, σιγουριά για τον εαυτό 
µου. [ΕΤΥΜ αρχ. < *βεβα-υσ-ιος, µε αναδιπλασιασµένο θ. *βεβα-, το οποίο 
απαντά και στον µτχ. τ. τού παρακ. βεβα-ώς (ρ. βαίνω). Σύµφωνα µε την 
ετυµ., το επίθ. βέβαιος θα σήµαινε αρχικώς «αυτόν που προχωρεί σταθερά, 
που βαδίζει µε σιγουριά», από όπου προήλθε και η σηµ. «αναµφισβήτητος, 
σίγουρος»]. 

βεβαιότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η απουσία αµφιβολίας (για κάτι), η 
σιγουριά (ότι κάτι ισχύει, θα συµβεί οπωσδήποτε κ.λπ.): εκφράζω τη ~ ότι όλα 
θα εξελιχθούν όπως τα προβλέψαµε || έχω τη ~ ότι θα νικήσουµε στις εκλογές || 
µε απόλυτη ~ για την ορθότητα των θέσεων του... || υπήρχε σε όλους η ~ για την 
πρόκριση ΑΝΤ. αβεβαιότητα, αµφιβολία, επιφύλαξη. 

βεβαιώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {βεβαίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ (κάτι) βέβαιο· 
πιστοποιώ (προφορικώς ή εγγράφως): βεβαίωσε ενόρκως τις κατηγορίες || 
φρόντισε να βεβαιώσεις την πληροφορία (να την εξακριβώσεις) ΣΥΝ. 
επιβεβαιώνω, επικυρώνω 2. (κατ' επέκτ.) πείθω (κάποιον για κάτι): τον 
βεβαίωσε πως όλα θα πάνε καλά ΣΥΝ. διαβε-βαιώ, εγγυώµαι, δίνω τον λόγο 
µου 3. (µεσοπαθ. βεβαιώνοµαι) (+για) γίνοµαι βέβαιος, πείθοµαι για κάτι: - 
για την επάρκεια των στοιχείων ΣΥΝ. σιγουρεύοµαι. Επίσης (λόγ.) βεβαιώ {-
οίς, -οί...}. 

βεβαίωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η δήλωση µε την 
οποία παρουσιάζει κανείς (κάτι) ως βέβαιο: έλαβε τη ~ ότι το αίτηµα του θα 
ικανοποιηθεί || υπήρξε - για την τήρηση τής αναπτυξιακής πολιτικής ΣΥΝ. 
πιστοποίηση 2. (συνεκδ.) το έγγραφο µε το οποίο βεβαιώνει κανείς (κάτι): 
χορηγώ ~ || υπογράφω τη ~ || υποβάλλω ~ ιατρού για την κατάσταση τής υγείας 
µου || αίτηση για χορήγηση βεβαιώσεως || για τη θεώρηση των δελτίων 
απαιτείται ~ εγγραφής στο Τ.Ε.Β.Ε. || υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως (βλ. λ. 
ψευδής) ΣΥΝ. πιστοποιητικό 3. (σπανιότ.) η επιβεβαίωση, η δήλωση ότι 
(κάτι) ισχύει πράγµατι: δεν υπήρξε ~ τής πληροφορίας ΣΥΝ. εξακρίβωση. 

βεβαιωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που βεβαιώνει, επικυρώνει: ~ έγγραφο | 
απόδειξη | στοιχείο ΣΥΝ. επικυρωτικός 2. ΓΛΩΣΣ. βεβαιωτικό επίρρηµα 
άκλιτη λέξη που επιβεβαιώνει αυτό που δηλώνει το ρήµα ή η πρόταση, λ.χ. 
βεβαίως, σωστά, πράγµατι. 

βεβαρηµένος, -η, -ο 1. αυτός που βαρύνεται από νοµικό ή ηθικό παράπτωµα: ~ 
συνείδηση | παρελθόν | ιστορικό- ΦΡ. βεβαρηµένο ποινικό µητρώο το ποινικό 
µητρώο στο οποίο έχουν καταγραφεί πολλές καταδίκες 2. αυτός που έχει 
υποστεί πολλά, που την κατάσταση του βαρύνουν πολλά προβλήµατα: αυτή η 
αρρώστια επιδείνωσε την ήδη ~ υγεία του 3. φορτωµένος (µε ευθύνες, µε 
πιεστικά πράγµατα): έχει ~ πρόγραµµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. βαρώ (-έω) «πιέζω µε το βάρος µου» µε 
παράλληλη σηµασιολ. επίδραση τού βαρύνω]. 

βεβαρηµένος ή βεβαρυµένος; Επειδή η λ. είναι µετοχή τού αρχ. 
συνηρηµένου ρ. βαρώ (βαρείς, -εί...), γράφεται κανονικά µε -η- (πβ. ωφελώ 
- ωφεληµένος, κτυπώ - κτυπηµένος, νικώ - νικηµένος κ.λπ.). Το βαρώ 
σήµαινε «καταπιέζω µε το βάρος µου, επιβαρύνω», οπότε και βεβαρηµένος 
θα πει «φορτωµένος, πιεζόµενος από υποχρεώσεις». Η συσχέτιση µε το ρ. 
βαρύνω και η σηµασιακή επίδραση τού ρ. επιβαρύνω συντελεί ώστε να 
γράφεται ενίοτε και ως βεβαρυµένος. 

βέβηλος, -η, -ο 1. αυτός που δεν δείχνει τον απαιτούµενο σεβασµό και 
καταπατεί κάτι όσιο και ιερό· µιαρός, ανόσιος: ~ χέρια έκλεψαν µια πολύτιµη 
εικόνα τής Παναγίας ΣΥΝ. ανίερος, βδελυρός, ασεβής, ιερόσυλος ΑΝΤ. όσιος, 
ιερός 2. (µτφ. ως ουσ.) αυτός που µε τη δραστηριότητα του σε τέχνη, 
επιστήµη, εργασία κ.λπ. προσβάλλει τον ίδιο τον χώρο στον οποίο 
δραστηριοποιείται: ποιος επέτρεψε σε αυτούς τους ~ να δώσουν συναυλία στον 
ναό τής µουσικής; ΦΡ. (αρ-χαιοπρ.) εκάς οι βέβηλοι! (έκάς οί βέβηλοι) µακριά 
οι βέβηλοι! (για περιπτώσεις στις οποίες διαµαρτύρεται ή αγανακτεί κανείς 
για την παρουσία ή την ελευθερία δράσεως που δίνεται σε ανθρώπους οι 
οποίοι προσβάλλουν, κατά τη γνώµη του, µε τις πράξεις και τα έργα τους κάτι 
που θεωρείται ιερό, λ.χ. τέχνη, επιστήµη, θρησκεία κ.ά.): «~» ήταν ο τίτλος 
τού άρθρου που αναφερόταν στην προσεχή εκδήλωση µοντέρνας τέχνης σε 
βυζαντινό ναό τής συµπρωτεύουσας. — βέβηλα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µη ιερός τόπος, όπου µπορεί κανείς να πατήσει» 
(επειδή έτσι ερµηνευόταν η στάση των ασεβών ανθρώπων), αβεβ. ετύµου. 
Έχουν προταθεί οι εξής ετυµ.: (α) < βεβη- | βέβάλος < *βεβα-λός, όπου το 
αναδιπλασµένο θ. βεβη- απαντά και στον παρακ. βέβη-κα, ρ. βαίνω (βλ. κ. 
βέβαιος) (β) < βέ-βηλος < *βέ βηλοϋ «έξω από το κατώφλι», όπου *βέ 
«χωρίς» (πβ. λιθ. be «χωρίς») και βηλός «κατώφλι» (< βαίνω), πβ. λατ. 
profanus «ασεβής» < pro fanum «προ τού ναού»]. 

βεβηλώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {βεβήλω-σα, -θηκα, -µένος} προσβάλλω την 
ιερότητα προσώπου, τόπου, αντικειµένου, γεγονότος κ.λπ.: ~ ναό 

Ι άσυλο | τάφο || τη µνήµη κάποιου ΣΥΝ. µιαίνω, µολύνω, σπιλώνω, ατιµάζω, 
ιεροσυλώ, (λαϊκ.) µαγαρίζω ΑΝΤ. καθαγιάζω, εξαγιάζω. βεβήλωση (η) [µτγν.] {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η προσβολή τής ιερότητας (προσώπου, τόπου, 
αντικειµένου, γεγονότος κ.λπ.): ~ ναού | τάφου από σατανιστές || η κριτική αυτή 
αποτελεί πράξη βεβήλωσης στη µνήµη τού µεγάλου ηγέτη ΣΥΝ. ιεροσυλία ΑΝΤ. 
καθα-γιασµός, εξαγιασµός. βεβιασµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που γίνεται 
βιαστικά, χωρίς προηγούµενη σκέψη και σχεδιασµό: Μην κάνεις ~ ενέργειες! 
Σκέψου πρώτα και µετά αποφάσισε || στην πολιτική δεν πρέπει να κάνει κανείς ~ 
κινήσεις || οι ~ αποφάσεις οδηγούν σε αποτυχία ΣΥΝ. βιαστικός, πρόχειρος, 
σπασµωδικός ΑΝΤ. µελετηµένος, σχεδιασµένος, προγραµµατισµένος. — 
βεβιασµένα επίρρ. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. βιάζω (< βία)]. Βεγγάζη 
(η) πόλη τής ΒΑ. Λιβύης στη Μεσόγειο Θάλασσα. [ΕΤΥΜ. < αραβ. Benghazi 
«γυιοι τού κατακτητή». Η πόλη συµπίπτει µε την αρχ. περιοχή των Εσπερίδων 
(όπου, κατά τη µυθολογία, φυλάσσονταν τα χρυσά µήλα), ενώ αργότερα έλαβε 
το όνοµα Βερενίκη από τη σύζυγο τού Πτολεµαίου Γ], Βεγγόλη (η) περιοχή τής 
ΒΑ. Ινδίας στις εκβολές τού Γάγγη. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Bengal < χίντι 
Bangäh" (βλ. το οµόρρ. Μπα-γκλαντές)]. βεγγαλικά (το) πυροτέχνηµα που, όταν 
αναφλέγεται, παράγει πολύχρωµες, λαµπρές φλόγες: συνηθίζεται να ρίχνουν 
βεγγαλικά µόλις ακουστεί το «Χριστός Ανέστη». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < 
Βεγγάλη, περιοχή των ΒΑ. Ινδιών, πβ. αγγλ. bengal light, γαλλ. feux de bengale, 
γερµ. bengalisches Licht κ.ά.]. βεγκέρο (η) {δύσχρ. βεγκερών} ελλην· εσπερίδα- 
η βραδινή συγκέντρωση σε σπίτι ή στο ύπαιθρο για συναναστροφή και 
διασκέδαση ΣΥΝ. σουαρέ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. veggheria < µτγν. λατ. vigulare < vigul | vigil «άγρυπνος, 
φύλακας»]. βεγόνια (η) → µπιγκόνια 
Βεγορίτις (η) {Βεγορίτιδ-ος, -α} λίµνη τής ∆. Μακεδονίας µεταξύ τής 
Φλώρινας και τής Έδεσσας. Επίσης Βεγορίτιδα. [ΕΤΥΜ < αρχ· Βεγορίτις 
(λίµνη), αγν. ετύµου, που παραδίδεται και µε τη λατ. ονοµασία Begoritis lacus]. 
Βέδες (οι) [1864] [Βεδών) ΘΡΗΣΚ. θρησκευτικά κείµενα που συνετέθησαν στην 
Ινδία στη σανσκριτική γλώσσα κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. και 
περιλαµβάνουν τέσσερεις συλλογές λειτουργικού περιεχοµένου και τρία 
υποµνήµατα των συλλογών. — βεδικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίγαµµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού σανσκρ. veda «σοφία» < I.E. *weid- «βλέπω -
γνωρίζω», πβ. λατ. videre «βλέπω» (> γαλλ. voir, ισπ. ver), αγγλ. wise «σοφός», 
γερµ. wissen «γνωρίζω». Οµόρρ. εΓδος, εϊδον | ϊδω, οϊδα]. βεδισµός (ο) {χωρ. 
πληθ.} ΘΡΗΣΚ. η θρησκεία των Ινδών µέχρι την επικράτηση τού βραχµανισµού, 
κύριο χαρακτηριστικό τής οποίας είναι η πίστη ότι η λύτρωση επιτυγχάνεται διά 
των έργων (δηλ. τής θυσίας, τής άσκησης, τής επιτέλεσης ηθικών καθηκόντων 
κ.λπ.) και όχι λ.χ. µέσω τής γνώσης (όπως στον βραχµανισµό). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. vedism. Βλ. κ. Βέδες]. Βεδουίνος (ο), Βεδουίνα (η) 
(δύσχρ. Βεδουίνων} κάθε µέλος των νοµαδικών πληθυσµών που περιπλανώνται 
στις έρηµους τής Μέσης Ανατολής και τής Β. Αφρικής. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. bédouin < αραβ. badawi «περιπλανώµενος, 
νοµάς» (< badw «έρηµος»)]. Β.Ε.Ε. (το) Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
Βελζεβούλ -> Βεελζεβούλ 
βεζίρης (ο) {βεζίρηδες}, βεζίρισσα (η) {δύσχρ. βεζιρισσών) 1. ανώτατος 

διοικητικός και πολιτικός άρχοντας των µουσουλµανικών κρατών τής 
Ανατολής, µε ποικίλες αρµοδιότητες ανά εποχή· ΦΡ. (µτφ.) θα σε κάνω βεζίρη 
θα σε ανταµείψω πλουσιοπάροχα 2. Μέγας Βεζίρης βεζίρης µε αυξηµένες 
αρµοδιότητες σε διοικητικό, στρατιωτικό και νοµοθετικό επίπεδο· 
πρωθυπουργός. — βεζιρόπουλο (το), βεζιρο-πούλα (η). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. vezir < αραβ. vasir «αχθοφόρος - ο επιφορτισµένος µε 
κρατικές υποθέσεις», πβ. κ. υπουργός]. Βεζούβιος (ο) ηφαίστειο τής Ιταλίας Ν. 
τής Νάπολης. [ΕΤΥΜ. < λατ. Vesuvius, αβεβ. ετύµου, πιθ. ανάγεται σε προ- 
I.E. ρίζα *ves «βουνό»]. βελάδα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} επίσηµο ανδρικό µαύρο 
ένδυµα, παρόµοιο µε το φράκο. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. velada < λατ. velata, ρ. velo «καλύπτω, ενδύω», πβ. κ. βέλο]^ 
βελάζω ρ. {βέλασα} (για πρόβατο, κατσίκι) βγάζω τη χαρακτηριστική φωνή 
των προβάτων (το «µπε-µπε»). — βέλασµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., ηχοµιµητική 
λ.]. βελανίδι (το) → βαλανίδι βελανιδιά (η) → βαλανιδιά 
βελατούρα (η) {χωρ. πληθ.} µορφή ασταριού (βλ.λ.) για λαδοµπογιές. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. velatura, αρχική σηµ. «επίστρωµα (χρώµατος, υφάσµατος)», < λατ. 
velatus, µτχ. τ. τού ρ. velare «καλύπτω»]. Βέλγιο (το) (Βελγίου) (ολλ. 
Koninkrijk België, γαλλ. Royaume de Belgique = Βασίλειο τού Βελγίου) 
κράτος τής ∆. Ευρώπης µε πρωτεύουσα τις Βρυξέλλες, επίσηµες γλώσσες τη 
Φλαµανδική (Ολλανδική), τη Βαλλονική (Γαλλική) και τη Γερµανική και 
νόµισµα το βελγικό φράγκο (2002: ευρώ). — Βέλγος (ο), Βέλγα κ. Βελγίδα (η) 
[1896], βελγικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) βελγικός, -η, -ο. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Belgique | ολλ. België < λατ. Belgium, αβεβ. ετύµου. Η 
πρώτη µνεία περί Βελγίου γίνεται το 57 µ.Χ., όπου το όνοµα Belgae 
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(ίσως < κελτ. volca «ενεργός, ευµετάβλητος») προσδιόριζε µια φυλή κελτικής 
καταγωγής, η οποία κατοικούσε µεταξύ των ποταµών Σηκουάνα και Ρήνου. 
Κατά τον 3ο αι. η σηµερινή έκταση τής χώρας αποκαλείται Gallia Belgica. Η 
επίσ. ονοµασία «Βασίλειο τού Βελγίου» υιοθετήθηκε το 1831, οπότε το 
Βέλγιο αποσχίσθηκε από το Βασίλειο των Κάτω Χωρών και έγινε ανεξάρτητο 
κράτος]. 

βελέντζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} βαρύ µάλλινο κλινοσκέπασµα µε ή χωρίς 
φλόκια. 
[ΕΤΥΜ. µεσν· < τουρκ. velence, ίσως < ιταλ. valencienne(s), από την 
οµώνυµη πόλη τής Φλάνδρας, που ήταν φηµισµένη για τα κεντήµατα της]. 

Βελζεβουλ κ. Βεελζεβουλ (ο) {άκλ.} 1. ο άρχοντας των δαιµόνων, ο Σατανάς 
2. (µτφ.) (α) ο πανούργος και δόλιος χαρακτήρας ΣΥΝ. διάβολος, σατανάς (β) 
(σπάν.) ζωηρό και άτακτο παιδί. Επίσης Βε)ε)λζε-βούλης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διάβολος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Baal-zebub «άρχοντας των µυγών». Με το όνοµα αυτό 
είναι γνωστή στην Π.∆. µια φιλισταϊκή θεότητα, τής οποίας η λατρεία 
καταδικαζόταν. Είναι πιθ. ότι η ονοµασία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο 
Βεελζεβουλ συνήθιζε να χρησµοδοτεί δίνοντας οιωνούς ή οράµατα µέσω των 
µυγών. Ίσως όµως η εβρ. ονοµασία Baal-zebub είναι υποτιµητική παραλλαγή 
τής ονοµασίας Baal-zebul «άρχοντας των αρχόντων», κάτι που συνήθιζαν οι 
Εβραίοι, όταν ήθελαν να δείξουν την περιφρόνηση τους προς τους ψεύτικους 
θεούς. Στην Κ.∆. ο Βεελζεβουλ ταυτίζεται µε τον Σατανά ως άρχοντα των 
δαιµόνων, π.χ. Λουκ. 11, 15: τινές δέ εξ αυτών εϊπον εν Βεελζεβουλ τω άρχοντι 
των δαιµονίων έκβάλλει τα δαιµόνια]. 

βεληγκέκος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ήρωας τού θεάτρου σκιών (Καραγκιόζη)· 
Τουρκαλβανός στην υπηρεσία τού πασά (ή τού µπέη ή τού σουλτάνου) 2. 
(µτφ.) πρόσωπο που τροµοκρατεί µε τη συµπεριφορά του ή προσπαθεί να 
επιβληθεί µε βίαιο τρόπο (πβ. λ. δερβέναγας, γκιουλέκας). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. Veli-Gek < veli «προστάτης, κηδεµόνας - συγγενής» + Gek 
«Γκέκας, µέλος αλβανικής φυλής» (< αλβ. gegë)]. 

βεληνεκές (το) [1870] {βεληνεκ-ούς | -ή, -ών} 1. η απόσταση από το σηµείο 
βολής ώς το σηµείο πτώσεως τού βλήµατος πυροβόλου όπλου: µέσο | µικρό | 
µεγάλο ~ || το µέγιστο ~ ενός πυροβόλου 2. (µτφ.) η απήχηση, η επιρροή στο 
κοινωνικό σύνολο: ηγέτης µεγάλου πολιτικού ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβέλεια. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. *βεληνεκής < βέλος + -ηνεκής (µε 
έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < θ. ενεκ-, πβ. αόρ. β' ήνεγκ-ον 
(ρ. φέρω), αρχ. δι-ηνεκ-ής (βλ.λ.)]. 

Βελιγράδι (το) {Βελιγραδίου} η πρωτεύουσα τής Σερβίας. [ΕΤΥΜ. < σερβοκρ. 
Beograd «λευκή πόλη» < beo «λευκός» (συνδ. ετυµολογικά µε το Άλβιών) + 
grad «πόλη». Η πόλη χτίστηκε τον 11ο αι. πάνω σε ένα αρχ. κελτικό φρούριο 
τού 4ου αι π.Χ., που ήταν γνωστό µε τη λατ. ονοµασία Singidunum «φρούριο 
των υδάτων». Το 1402 το Βελιγράδι έγινε πρωτεύουσα τής Σερβίας]. 

Βελλεροφοντης (ο) ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Γλαύκου (ή τού Ποσειδώνα) και τής 
Ευρυµέδης (ή Ευρυνόµης)· ιππεύοντας τον Πήγασο σκότωσε τη Χίµαιρα και 
κατατρόπωσε τις Αµαζόνες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αγν. ετύµου, που από τους αρχαίους ερµηνευόταν 
παρετυµολογικά ως «φονέας τού Βελλέρου (τυράννου τής Κορίνθου)». Το β' 
συνθ. -φόν-της ανάγεται πιθ. στο θ. τής λ. φόνος (βλ.λ.), πβ. κ. αρχ. άνδρο-
φόντης]. 

βέλο (το) 1. λεπτό δικτυωτό ύφασµα που καλύπτει τα γυναικεία καπέλα ή και 
µέρος από το πρόσωπο: η κυρία φορούσε καπέλο µε βέλο και γάντια 2. 
(ειδικότ.) το πέπλο τής νύφης. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. velo < λατ. velum «κάλυµµα, παραπέτασµα», πβ. κ. βε-λάδα]. 

βελοειδής, -ής, -ές [1852] {βελοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το 
σχήµα τού βέλους. 

βελοθηκη (η) [µτγν.] {βελοθηκών} η θήκη για βέλη ΣΥΝ. φαρέτρα. 
βελόνα (η) {βελονών} 1. λεπτή µεταλλική ράβδος (διαφόρων µεγεθών) που το 

ένα άκρο της είναι αιχµηρό, ενώ το άλλο είναι πλατύτερο και συχνά φέρει 
οπή, ώστε να περνά κλωστή· χρησιµοποιείται για ράψιµο, κέντηµα ή πλέξιµο 
(βλ. κ. λ. σακοράφα): µεγάλη | µικρή | χοντρή - || περνάω την κλωστή στη ~ || 
τρυπώ µπαλόνι µε ~· ΦΡ. (α) (µτφ.) κάθοµαι (πάνω) σε βελόνες έχω έντονη 
ανησυχία και αγωνία (για κάτι) ΣΥΝ. κάθοµαι στα καρφιά | σε αναµµένα 
κάρβουνα (β) (γυρεύω | ψάχνω) ψύλλους | βελόνες στ' άχυρα βλ. λ. άχυρο 2. 
(συνεκδ.) το επάγγελµα τής µοδίστρας: την έριξαν από µικρή στη ~ · 3. ενέσι-
µα ναρκωτικά (κυρ. ηρωίνη): δυστυχώς έπεσε κι αυτός στη ~ 4. (γε-νικότ.) 
κάθε όργανο ή αντικείµενο που έχει αιχµηρή άκρη ή σχήµα βελόνας, λ.χ. τα 
φύλλα τού πεύκου (οι πευκοβελόνες), ο δείκτης τού ρολογιού και τής πυξίδας 
κ.ά. 5. (ειδικότ.) η απόληξη τού βραχίονα στα στερεοφωνικά συγκροτήµατα, η 
ακίδα τού πικάπ, η οποία έρχεται σε επαφή µε τον δίσκο καθώς αυτός 
περιστρέφεται και συµβάλλει στην αναπαραγωγή τού ήχου 6. ΙΑΤΡ. (α) λεπτός 
αιχµηρός σωλήνας σε διάφορα σχήµατα, στερεωµένος σε σύριγγα, για ενέσεις, 
αφαιµάξεις ή παρακεντήσεις (β) αιχµηρή µεταλλική ράβδος που χρη-
σιµοποιείται στη χειρουργική για τη ραφή ιστών τού ανθρώπινου σώµατος. 
Επίσης (λόγ.) βελόνη [αρχ.]. — (υποκ.) βελονίτσα κ. βελο-νούλα (η) κ. 
βελονάκι (βλ.λ.) κ. βελόνι (βλ.λ.) (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. βελόνη< I.E. *gwel- 
«ρίχνω, πετάω» (πβ. βέλ-ος,βάλ-λω) + παραγ. επίθηµα -όνη, το οποίο απαντά 
σε εργαλεία και σκεύη, π.χ. άκ-όνη, σφενδ-όνη κ.ά. Η λ. βελόνη είναι σχετικά 
νεότερη (απαντά στον Αριστοφάνη και τον Αισχίνη) εν συγκρίσει µε την 
αρχαιότατη λ. βέλος (οµηρική), πράγµα που δικαιολογεί τη σηµασιολογική 
µεταβολή από τη σηµ. «βέλος, εκσφενδονιζόµενο αντικείµενο» στη σηµ. 
«αιχµηρό αντικείµενο, όργανο ραφής»]. 

βελονάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. βελόνα µεγαλύτερη σε ύψος και χοντρότερη σε 
πάχος σε σχέση µε αυτήν τού ραψίµατος, που καταλήγει σε αγκιστρωτό άκρο 
και χρησιµοποιείται στο πλέξιµο: έπλεκε µια κουβέρτα µε ~ 2. (συνεκδ.) το 
πλέξιµο µε τη βελόνα αυτή: µαθαίνει ~. 

βελόνι (το) [µεσν.] {βελον-ιού | -ιών} 1. µικρή βελόνα· ΦΡ. (α) (για πρόσ.) 
περασµένος απ' τού βελονιού την τρύπα βασανισµένος και πολύπαθος 
άνθρωπος (β) θα χάσει | σιγά µη χάσει η Βενετία βελόνι (από πληρέστερη φρ. 
θα χάσει η Πόλη πέρπερο κι η Βενετία βελόνι) για ασήµαντη, ανάξια λόγου 
απώλεια: Γιατί διαµαρτύρεται; ∆εν θα βγει µια µέρα βόλτα και ~! 2. εργαλείο 
για την κατεργασία τής πέτρας 3. (µτφ.) το ενέσιµο ναρκωτικό. 

βελονιά (η) 1. το τρύπηµα µε βελόνα 2. (συνεκδ.) η απόσταση ανάµεσα σε δύο 
διαδοχικά τρυπήµατα τής βελόνας: πυκνές | αραιές - 3. ραφή ή κέντηµα µε 
βελόνα (βλ. κ. λ. σταυροβελονιά) 4. (µτφ. συνήθ. στον πληθ.) ξαφνικός και 
οξύς πόνος, που µοιάζει µε τσίµπηµα βελόνας: αισθάνοµαι βελονιές στα πόδια 
µου ΣΥΝ. τσίµπηµα. 

βελονιάζω ρ. µετβ. {βελόνιασ-α, -µένος} 1. περνώ (την κλωστή) στην τρύπα 
τής βελόνας 2. ράβω αραιά και πρόχειρα, τρυπώνω 3. τσιµπώ µε τη βελόνα, 
αγκυλώνω: βελόνιασε από τη βιασύνη της το δάχτυλο της · 4. αρµαθιάζω τον 
καπνό. — βελόνιασµα (το). 

βελονισµός (ο) {χωρ. πληθ.} αρχαιότατη κινεζική θεραπευτική µέθοδος που 
εισήχθη και στην Ευρώπη από τον 18ο αι. και συνίσταται στην τοποθέτηση 
βελονών ποικίλης διαµέτρου, σχήµατος και µήκους σε συγκεκριµένα σηµεία 
τού σώµατος (κυρ. απολήξεις νευρικών ινών), τα οποία αντιστοιχούν στις 
θέσεις των πασχόντων εσωτερικών οργάνων ενδείκνυται κυρ. στις οξείες και 
χρόνιες παθήσεις των οστών, των αρθρώσεων και των περιφερικών νεύρων. 
— βελονιστής (ο), βελονίστρια (η). [ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. 
acupuncture]. 

βελονοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {βελονοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που το 
σχήµα του µοιάζει µε τής βελόνας: ~ φύλλο ΣΥΝ. βελονωτός. 

βελονοθεραπεία (η) {βελονοθεραπειών} ο βελονισµός (βλ.λ.). — 
βελονοθεραπευτής (ο), βελονοθεραπεύτρια (η), βελονοθεραπευτι-κός, -ή, -ό. 

βελονοθήκη (η) [µτγν.] {βελονοθηκών} θήκη για βελόνες. 
βελονωτος, -ή, -ό [1858] αυτός που µοιάζει µε βελόνα ΣΥΝ. βελονοειδής. 
βέλος (το) {βέλ-ους | -η, -ών} 1. µικρό και λεπτό (παλαιότ. ξύλινο) ακόντιο που 

εκσφενδονίζεται από το τόξο και φέρει µπροστά µετάλ-λινη ή οστέινη αιχµή 
και πίσω φτερά, τα οποία προσδίδουν σταθερότητα στην κατεύθυνση τής 
τροχιάς του: πετώ | ρίχνω | εξακοντίζω ~ || τέντωσε το τόξο του και σηµάδεψε 
µε το ~ το θήραµα ΣΥΝ. (λογοτ.) σαΐτα· ΦΡ. (α) εξ οικείων τα βέλη (λατ. telis 
nostrorum, Βιργιλ. Αινείας II 410-2) για περιπτώσεις στις οποίες η κριτική ή οι 
κατηγορίες προέρχονται από πρόσωπα τού συγγενικού ή φιλικού 
περιβάλλοντος (β) πάρθιον βέλος βλ. λ. πάρθιος2. (συνεκδ.) καθετί που έχει 
το σχήµα βέλους· (ειδικότ.) η καµπύλη ή ευθεία γραµµή µε αιχµή στην άκρη, 
που δείχνει την κατεύθυνση τής πορείας: για να πάτε στην πόλη, ακολουθήστε 
τα βέλη || στις πινακίδες υπάρχουν ~ που θα σας βοηθήσουν να στρίψετε εκεί 
όπου πρέπει ΣΥΝ. (καταχρ.) τόξο 3. (µτφ.) για πράξη ή συναίσθηµα που 
επιδρά έντονα σε αυτόν προς τον οποίο κατευθύνεται, που πληγώνει 
συναισθηµατικά, ψυχικά: τα βέλη τού έρωτα | τής ζήλιας | τής συκοφαντίας || 
τα ~ τής κριτικής στράφηκαν εναντίον του 4. το σύµβολο → που δηλώνει 
κατεύθυνση προς, ότι κάτι οδηγεί σε κάτι άλλο ή ότι το τµήµα λόγου που 
ακολουθεί παράγεται ή προκύπτει από αυτό που προηγείται. — (υποκ.) βελάκι 
(το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *gwel- «ρίχνω, πετάω», πβ. σανσκρ. gâlati «στάζει», 
αρχ. γερµ. quellan «αναβλύζω, ξεπηδώ» (> γερµ. Quelle «πηγή») κ.ά. Οµόρρ. 
βάλ-λω, βόλ-ος, από δισύλλ. ρίζα *βελη-: βλή-µα, βλη-τός και αρχ. βέλε-µνον]. 

βέλος - τόξο. Συχνή είναι η σύγχυση ανάµεσα στις δύο αυτές λέξεις. Λέµε 
π.χ. εσφαλµένως «Το τόξο δείχνει προς εκείνη την κατεύθυνση» αντί να 
πούµε «Το βέλος δείχνει...». Τόξο είναι το όπλο που εκτοξεύει βέλη. Αρα 
τόξο είναι αυτό που ρίπτει και βέλος αυτό που ρίπτεται, εκτοξεύεται από το 
τόξο. 

βελούδινος, -η, -ο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από βελούδο: ~ ύφασµα | 
πολυθρόνα | µαξιλάρι 2. (µτφ.) µαλακός και απαλός στην αφή σαν βελούδο: ~ 
δέρµα | χείλια | χάδι 3. ΠΟΛΙΤ. Βελούδινη Επανάσταση (αγγλ. velvet 
revolution) (α) η αναίµακτη κίνηση που εκδηλώθηκε το 1989 στην πρώην 
Τσεχοσλοβακία και οδήγησε στην πτώση τού κοµουνιστικού καθεστώτος (β) 
(γενικότ.) για κάθε επανάσταση που επιτυγχάνει τους σκοπούς της αναίµακτα. 
Επίσης βελουδένιος,-ια, -ιο. 

βελούδο (το) πολυτελές ύφασµα, στιλπνό και χνουδωτό στη µία του πλευρά: 
έπιπλο επενδυµένο µε ~ || ήταν ντυµένη στο ~ (σε ρούχα από βελούδο). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βελούδο < βεν. veludo < µτγν. λατ. villutus < λατ. villus 
«τρίχωµα, µαλλί»]. 

βελουτέ επίθ. {άκλ.} 1. µαλακός, απαλός στην αφή σαν το χνούδι, σαν το 
βελούδο: χαρτί - 2. (συνεκδ.) ευχάριστο στην αφή ή (προκειµένου για 
εδέσµατα) στη γεύση: γιαούρτι ~ 3. (στη µαγειρική) πλούσια λευκή σάλτσα 
που παρασκευάζεται από βούτυρο και αλεύρι (συχνά µε την προσθήκη 
αβγού). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. velouté < p. velouter < velours «βελούδο» < παλ. προ-βηγκ. 
vélos < λατ. villus «τρίχωµα, µαλλί»]. 

βελούχι (το) {βελουχ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) πηγή µε άφθονο νερό ή 
εγκατάσταση κοντά σε πηγή ή ποτάµι. [ΕΤΥΜ < µεσν. *βελοϋχι (πβ. τόπων. 
Βελούχι), αγν. ετύµου]. 



βελτιοδοξία 358 βεντέτα2 
 

βελτιοδοξία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η φιλοσοφική θεωρία σύµφωνα 
µε την οποία ο κόσµος, όσο κακός και αν είναι, µπορεί να βελτιωθεί 
ΣΥΝ. µελιορισµός. 
[ΕΤΥΜ. < βελτιο- (< βελτίων «καλύτερος») + -δοξία < δόξα «γνώµη, 
άποψη», απόδ. τού αγγλ. meliorism < λατ. melior «καλύτερος»]. 

βελτιστοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η επίτευξη τού κα-
λύτερου δυνατού, τού άριστου αποτελέσµατος: η ~ τής απόδοσης | 
τής παραγωγής ΣΥΝ. τελειοποίηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. optimisation]. 

βελτιστοποιώ ρ. µετβ. {βελτιστοποιείς... | βελτιστοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} κάνω (κάτι) βέλτιστο, άριστο, φέρνω (κάτι) στο κα-
λύτερο δυνατό επίπεδο: ~ την παραγωγική διαδικασία | τις συνθήκες 
εργασίας ΣΥΝ. τελειοποιώ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. optimise (< λατ. optimus «βέλτιστος, 
άριστος»)]. 

βέλτιστος, -η, -ο (λόγ.) ο καλύτερος δυνατός: ~ απόδοση | αποτέλεσµα 
ΣΥΝ. άριστος, τέλειος ANT. χωριστός, κάκιστος· ΦΡ. (α) (παροιµ.) το 
µη χείρον βέλτιστον (αρχ. παροιµία δυοίν κακοΐν προκειµένοιν, το 
µη χείρον βέλτιστον) για περιπτώσεις συγκαταβάσεως σε µια όχι και 
τόσο ευνοϊκή κατάσταση, µε το επιχείρηµα ότι θα µπορούσαν να 
συµβούν και χειρότερα ή όταν κανείς, έχοντας να επιλέξει ανάµεσα 
σε δύο πράγµατα, καταστάσεις κ.λπ., διαλέγει τελικά το λιγότερο κακό 
(επιζήµιο, βλαπτικό): προκειµένου να µείνω χωρίς δουλειά, προτίµησα 
να δουλέψω, έστω και µε λίγα χρήµατα- ~! (β) εύχοµαι τα βέλτιστα 
εύχοµαι ό,τι καλύτερο. — βέλτιστα επίρρ. [ΕΤΥΜ, αρχ., υπερθ. 
βαθµός τού συγκρ. βελτίων | βέλτερος, αβεβ. ετύ-µου, πιθ. < *βελ-τός 
«επιθυµητός», πβ. σανσκρ. baia- «δύναµη», λατ. de-bil-is «ανίσχυρος» 
κ.ά. Οι λ. βελτίων | βέλτερος και βέλτιστος χρησιµοποιήθηκαν 
αντίστοιχα στην Αρχαία ως συγκρ. και υπερθ. βαθµός τού επιθ. 
αγαθός µε ηθική σηµασία]. 

βελτιώνω ρ. µετβ. {βελτίω-σα, -θηκα, -µένος} φέρω (κάτι) σε καλύτε-
ρη κατάσταση, καθιστώ (κάτι) καλύτερο από ό,τι είναι: ~ την απόδο-
ση | την κατάσταση | τη θέση | την υγεία | τις σχέσεις µου µε κάποιον || 
ο καιρός αναµένεται προοδευτικά να βελτιωθεί || - τα Αγγλικά | τα 
Ελληνικά µου || νέα έκδοση βελτιωµένη ΣΥΝ. καλυτερεύω, 
αναβαθµίζω ANT. χειροτερεύω, επιδεινώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νευρωτικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. βελτίω (-όω) < αρχ. βελτίων «καλύτερος». Βλ. κ. βέλτι-
στος]. 

βελτίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η εξέλιξη 
προς το καλύτερο, η µεταβολή προς καλύτερη κατάσταση: ~ συνθη-
κών ζωής | τού καιρού | τής απόδοσης µαθητή | τής υγείας ασθενούς | 
των σχέσεων || βλέπω | σηµειώνω | παρουσιάζω ~ ΣΥΝ. καλυτέρευση 
ΑΝΤ. επιδείνωση· ΦΡ. βελτίωση βαθµολογίας η δυνατότητα που έχει 
µαθητής, σπουδαστής, φοιτητής ο οποίος δίνει εξετάσεις, να επανε-
ξεταστεί σε µάθηµα και να βελτιώσει την απόδοση του: δίνω για ~ 
ΣΥΝ. αναβαθµολόγηση 2. (συνήθ. στον πληθ.) η αλλαγή, η τροποποίη-
ση που αποσκοπεί στο να γίνει κάτι καλύτερο: επιφέρω τις απαραί-
τητες - σε κείµενο | χώρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νευρωτικός. 

βελτιώσιµος, -η, -ο [1861] αυτός που µπορεί να βελτιωθεί. 
βελτιωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που συντελεί στη βελτίωση: ~ 
µέτρα | παρέµβαση 2. βελτιωτικό (το) καθεµιά από τις χηµικές ου-
σίες που προστίθεται σε τρόφιµα, ποτά, καύσιµα κ.ά. για τη βελτίω-
ση των ιδιοτήτων τους (π.χ. τής γεύσης), για τη συντήρηση τους κ.λπ. 
(πβ. κ. λ. πρόσθετα, πρόσθετος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νευρωτικός. 

βενεδικτίνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κιτρινόχρωµο γαλλικό ηδύποτο (λι-
κέρ), που παρασκευάζεται από διάφορα αρωµατικά φυτά. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. bénédictine, ηδύποτο που παρασκευαζόταν από Βενεδικτίνους 
µοναχούς, < λατ. Benedictinus < benedictum «ευλογία» < bene «ευ, 
καλώς» + dictum «λόγος»]. 

Βενεδικτίνος (ο), Βενεδικτίνη (η) µοναχός τού τάγµατος τού Αγίου 
Βενεδίκτου. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Bénédictin < εκκλησ. λατ. benedictinus (βλ. κ. βενεδι-
κτίνη)]. 

Βενεζουέλα (η) (ισπ. Republica de Venezuela = ∆ηµοκρατία τής Βε-
νεζουέλας) κράτος τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα το Καράκας, επί-
σηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το µπολιβάρ. — Βενεζουε-
λανός (ο), Βενεζουελανή (η), βενεζουελανός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ισπ. 
Venezuela «µικρή Βενετία» (οπτικό δάνειο) < Venezia «Βενετία», από 
τους πρώτους Ισπανούς εξερευνητές, που συνέδεσαν τις ινδιάνικες 
καλύβες, χτισµένες σε πασσάλους πάνω στο νερό, µε τη Βενετία]. 

Βενετία (η) (ιταλ. Venezia) 1, πόλη και λιµάνι τής ΒΑ. Ιταλίας, κτι-
σµένη στην οµώνυµη λιµνοθάλασσα, µε µεγάλη καλλιτεχνική παρά-
δοση, παγκοσµίως γνωστή για τα κανάλια της- ΦΡ. θα χάσει η Βενε-
τία βελόνι βλ. λ. βελόνι 2. γυναικείο όνοµα. Επίσης (λαϊκ.-λογοτ.) Βε-
νετό (σηµ. 1) κ. (καθηµ.) Βενέτα (σηµ. 2). — Βενετός [µεσν.] κ. 
Βενετς)ι)άνος (ο) [µεσν.], Βενετή κ. Βενετς)ι)άνα (η), βενετικός, -ή, -
ό [µεσν.] κ. βενετικός, -η, -ο κ. βενετς)ι)άνικος (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < λατ. Venetia < Veneti (αγν. ετύµου, ίσως σηµαίνει «λευκοί»), 
ονοµασία λαών ιλλυρικής καταγωγής, τµήµα των οποίων µε-
τακινήθηκε στη ΒΑ. Ιταλία κατά τον 9ο αι. π.Χ.]. 

βενετικό (το) νόµισµα από τη Βενετία: φλουρί ~. 
Βένετοι (οι) ΙΣΤ. η µία από τις δύο ισχυρές αντίπαλες οµάδες (φα-
τρίες) που µετείχαν στις αρµατοδροµίες τού ιπποδρόµου στο Βυζά-
ντιο (η άλλη ήταν οι Πράσινοι), µε έντονη ανάµειξη και επιρροή στις 
πολιτικές εξελίξεις (πβ. λ. Πράσινοι). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. venetus < Venetia «Βενετία». Με τη λ. αυτή κατο-
νοµαζόταν µερίδα τού ρωµαϊκού και τού βυζαντινού ιπποδρόµου, τής 
οποίας οι αµαξηλάτες φορούσαν γαλάζιες ενδυµασίες και κράνη, που 
προέρχονταν από τη Βενετία]. 

βενζίνα (η) → βενζίνη 
βενζινάδικο (το) κατάστηµα όπου προµηθεύονται οι οδηγοί οχηµάτων 

καύσιµη ύλη (βενζίνη, πετρέλαιο κ.λπ.) ΣΥΝ. πρατήριο βενζίνης. 
[ΕΤΥΜ. < βενζίνη + παραγ. επίθηµα -άδικο]. 

βενζινάκατος (η) {βενζινακάτ-ου | -ων, -ους} µικρό βενζινοκίνητο 
σκάφος ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπενζίνα, (ναυτ.) λάντζα. 

βενζιναντλία (η) {βενζιναντλιών} συσκευή ή εγκατάσταση άντλησης 
στα πρατήρια καυσίµων για την αποθήκευση και αυτόµατη παροχή 
βενζίνης στα οχήµατα. 

βενζινάροτρο (το) άροτρο που λειτουργεί µε βενζινοµηχανή. 
βενζίνη (η) [1861] {χωρ. πληθ.} πτητικό και εύφλεκτο υγρό, προϊόν τής 

επεξεργασίας τού αργού πετρελαίου, µε χαρακτηριστική και έντονη 
οσµή, που χρησιµοποιείται κυρ. ως καύσιµο σε µηχανές εσωτερικής 
καύσεως (ιδ. στα αυτοκίνητα, όπου, ανάλογα µε την ποιότητα της, 
διακρίνεται σε απλή και σούπερ): αµόλυβδη - (χωρίς ενώσεις τού µο-
λύβδου για αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας) || αυξάνεται η 
τιµή τής ~ || γεµίζω το ρεζερβουάρ τού αυτοκινήτου µε ~ || περιέβρε-
ξαν µε ~ το δάπεδο τού κτηρίου και του έβαλαν φωτιά || πρατήριο 
βενζίνης (το βενζινάδικο). Επίσης (λαϊκ.) βενζίνα κ. µπενζίνα. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Benzin (πλάστηκε το 1833 από τον Γερµανό χηµικό Ε. 
Mitscherlich) < benz-, το οποίο απαντά και στο ουσ. βενζόη (βλ.λ.)]. 

βενζινοκινητήρας (ο) η βενζινοµηχανή (βλ.λ.). 
βενζινοκίνητος, -η, -ο αυτός που κινείται µε βενζίνη. 
βενζινόκολλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κόλλα που παρασκευάζεται µε 

βάση τη βενζίνη. 
βενζινοµηχανή (η) µηχανή εσωτερικής καύσεως που λειτουργεί µε 

βενζίνη ΣΥΝ. βενζινοκινητήρας. 
βενζινόπλοιο (το) {-ου κ. -πλοίου | -ων κ. -πλοίων} πλοίο που κινείται 

µε βενζινοµηχανή ή ιστιοφόρο που έχει βοηθητική βενζινοµηχανή. 
βενζινοπώλης (ο) {βενζινοπωλών}, βενζινοπώλισσα (η) {βενζινο-

πωλισσών} ιδιοκτήτης πρατηρίου βενζίνης: ο πρόεδρος τής Οµοσπον-
δίας Βενζινοπωλών. 

βενζόη (η) [1876] {χωρ. πληθ.} παχύρρευστη ουσία που εκκρίνουν ορι-
σµένα δέντρα τής Α. Ινδίας και χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία 
και τη φαρµακευτική. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. benzoe < *lobenjui (όπου το Ιο- θεωρήθηκε εσφαλµ. 
ως άρθρο) < αραβ. lubân djâwi «λιβάνι τής Ιάβας»]. 

βενζολίο (η) {βενζολίου} εύφλεκτο, άχρωµο και δηλητηριώδες υγρό, 
προϊόν τής απόσταξης λιθανθράκων, που χρησιµοποιείται στη χηµική 
και τη φαρµακευτική βιοµηχανία, τη βυρσοδεψία, τη βιοµηχανία 
χρωµάτων και παρασκευής πλαστικών υλών κ.λπ. Επίσης βενζόλη 
(η) κ. βενζέλαιο (το) [1887]. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. benzol < benz-, το οποίο απαντά και στο ουσ. βενζόη 
(βλ.λ.)]. 

βένθος (το) {βένθ-ους | -η, -ών} (λόγ.) ο βυθός των θαλασσών, των πο-
ταµών και των λιµνών και (συνεκδ.) το σύνολο των ζωικών και φυτι-
κών οργανισµών που ζουν στους βυθούς των θαλασσών, των ποτα-
µών και των λιµνών. — βενθικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «βάθος», < I.E. *gwembh-, πβ. αρχ. νορβ. kvefja 
«βυθίζω», αρχ. σουηδ. kvaf «βυθός». Οµόρρ. βάπτω (< *gwipgh-), βαθ-
ύς, βόθ-ρος, βάθ-ος, βυθ-ός, βαπτ-ίζω κ.ά. Η λ. πέρασε ως επιστηµ. όρ. 
και σε ξένες γλώσσες, π.χ. αγγλ. benthos κ. benthon κ.ά.]. 

βενιαµίν (ο) {άκλ.} το µικρότερο και χαϊδεµένο παιδί τής οικογένειας 
ΣΥΝ. υστερότοκος, στερνοπαίδι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Binjâmin «γυιος τού δεξιού χεριού» (δηλ. γυιος 
που βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση, που χαίρει ευνοίας). Στην Π.∆. ο Βε-
νιαµίν ήταν το τελευταίο και το πιο αγαπηµένο από τα δώδεκα αγώ-
ρια τού Ιακώβ]. 

veni, vidi, vici λατ. (προφέρεται βένι, βίντι, βίκι) ελλην. ήλθον, είδον, 
ενίκησασε περιπτώσεις ταχύτατης και επιδέξιας επίλυσης ενός σύν-
θετου προβλήµατος. 
[ΕΤΥΜ. Η παροιµιώδης αυτή φρ. ελέχθη από τον Ιούλιο Καίσαρα το 47 
π.Χ., µετά την αστραπιαία νίκη του στη Μ. Ασία επί τού βασιλιά τού 
Πόντου Φαρνάκη, τον οποίο συνέτριψε ολοσχερώς µέσα σε πέντε 
ηµέρες. Γραµµατικώς η φρ. αποτελείται από τρία ρήµατα σε παρελ-
θοντικό χρόνο: venio «έρχοµαι», video «βλέπω», vinco «νικώ»]. 

βενιζελικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο 
(1864-1936): ~ κόµµα | κυβέρνηση | νόµος | παράταξη 2. αυτός που 
υποστήριζε το κόµµα, τις ιδέες και τους πολιτικούς στόχους τού Ελ. 
Βενιζέλου: ~ εφηµερίδα | δηµοσιογράφος | αξιωµατικός | ιστορικός 3. 
βενιζελικός (ο), βενιζελική (η) οπαδός τού κόµµατος τού Ελ. 
Βενιζέλου: πιστός | φανατικός ~ ΑΝΤ. αντιβενιζελικός. 

βεντάλια κ. βεντάγια (η) {δύσχρ. βενταλιών) µικρό αντικείµενο, 
πτυσσόµενο ή µη, κατασκευασµένο από φτερά, χαρτί ή λεπτό ύφα-
σµα, σχήµατος συνήθ. ηµικυκλικού, που προκαλεί ελαφρό ρεύµα αέ-
ρος καθώς το κινούµε ρυθµικά µε το χέρι: του έκανε αέρα µε -1| χρω-
µατιστή | γυναικεία - ΣΥΝ. (λόγ.) ριπίδιο(ν). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. ventaglio < λατ. ventilo «ανεµίζω, λικνίζω» < ventus 
«άνεµος»]. 

βεντέτα1 (η) {βεντετών} ελλην. εκδίκηση 1. έθιµο κατά το οποίο, σε 
περίπτωση προσβολής τής τιµής ή φόνου, αυτός που υπέστη την προ-
σβολή ή κάποιος συγγενής τού θύµατος ανταποδίδει την προσβολή 
µε παρόµοια ή βαρύτερη πράξη κατά τού δράστη ή συγγενικού του 
προσώπου: µανιάτικη | κρητική ~ || υπάρχει από παλιά ~ ανάµεσα 
στις δύο οικογένειες ΣΥΝ. αντεκδίκηση 2. (κατ' επέκτ.) κάθε περίπτω-
ση έχθρας ανάµεσα σε δύο άτοµα ή πλευρές: υπάρχει ~ µεταξύ τους 
από τον καιρό που διοικούσαν δύο ανταγωνιστικές εταιρείες. [ΕΤΥΜ, 
µεσν. < ιταλ. vendetta < λατ. vindicta < vindico «εκδικούµαι» < vindex 
«τιµωρός, εκδικητής»]. 

βεντέτα2 (η) {βεντετών} 1. πρόσωπο διάσηµο για τις επιδόσεις του 



βεντετίζω 359 βερµούτ 
 

στην τέχνη, στο επάγγελµα του, στον αθλητισµό ή σε άλλο πεδίο δράσης: µια 
~ τού διεθνούς θεάτρου || η οµάδα παρατάχθηκε µε όλες τις ~ της ΣΥΝ. φίρµα, 
αστέρι, σταρ 2. πρόσωπο που υπερεκτιµά τις ικανότητες του και έχει 
υπεροπτικές τάσεις: πήρε ύφος βεντέτας || (αργκό) το παίζει ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φηµισµένος. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. vedetta, παράλλ. τ. τού ουσ. veletta «υπερυψωµένος τόπος, 
στρατιωτική σκοπιά, παρατηρητήριο» < ισπ. vela < velar «παρατηρώ, 
φρουρώ» < λατ. vigilo < vigil «άγρυπνος»]. 

βεντέτα: προφορά. Και ετυµολογικά και σηµασιολογικά έχουµε δύο ειδών 
βεντέτες: βεντέτα (προφ. µε -ν-: βενάέτα) «αντεκδίκηση, αντίποινα» και 
βεντέτα (προφ. χωρίς -ν-: βεύέτα) «διασηµότητα». Και αυτό γιατί το α' 
προέρχεται από ιταλ. vendetta (< λατ. vindicta < vindico «εκδικούµαι»), 
ενώ το β' από ιταλ. vedetta (< veletta «υπερυψωµένος τόπος», από όπου η 
σηµ. «εµφανής, περίοπτος»). Αρα οι δύο λέξεις διαφέρουν στην προφορά 
τους (βενάέτα - βεάέ-τα), κάτι που δεν είναι εµφανές λόγω τού ντ που 
χρησιµοποιείται, κατ' ανάγκην, στα Ελληνικά και για τα δύο (βεντέτα = 
βεντέτα). 

→ εκδίκηση 

βεντετίζω ρ. αµετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} συµπεριφέροµαι σαν βεντέτα, 
υπεροπτικά και αυτάρεσκα. 

βεντετισµός (ο) υπεροπτική και αυτάρεσκη νοοτροπία και συµπεριφορά: ο ~ 
γνωστών ηθοποιών | τραγουδιστών. Επίσης (λαϊκ.) βεντε-τιλίκι (το). 

βεντιλατέρ (το) {άκλ.} ανεµιστήρας που ενεργοποιείται µε θερµοστάτη, για να 
διατηρεί σε αυτοκίνητο σταθερή τη θερµοκρασία τού νερού τού ψυγείου. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. ventilateur < αγγλ. ventilator < λατ. ventilator, -oris < 
ventilare «σείω, λικνίζω» < ventus «άνεµος»]. 

βεντούζα (η) {δύσχρ. βεντουζών} 1. ΙΑΤΡ. µικρό, συνήθ. γυάλινο δοχείο µε 
µεγάλο στόµιο (συνήθ. ποτήρι), που εφαρµόζεται στο δέρµα, αφού πρώτα 
θερµανθώ ο εσωτερικός του αέρας, µε σκοπό να συγκε-ντρωθεί αίµα στο σηµείο 
επαφής και το οποίο χρησιµοποιείται στη λαϊκή ιατρική ως θεραπευτικό µέσο 
για τα κρυολογήµατα: κούφια | κοφτή ~ 2. µαλακή, επίπεδη επιφάνεια από 
λάστιχο, καουτσούκ ή παρόµοιο υλικό, που έχει την ιδιότητα να επικολλάται 
σε άλλη επιφάνεια απορροφώντας το ενδιάµεσο στρώµα αέρος και που 
χρησιµοποιείται ως απόληξη σε πολλές καθηµερινές εφαρµογές, λ.χ. σε κρε-
µάστρες, αντικείµενα τοίχου κ.λπ. 3. βεντούζες (οι) οι µυζητήρες τού 
χταποδιού (και γενικότ. των µαλακίων), µε τους οποίους απορροφάται η 
τροφή του και µε τους οποίους µπορεί να κολλά στα τοιχώµατα βράχων κ.α. 4. 
(µτφ. για πρόσ.) άνθρωπος φορτικός και ενοχλητι-κός: µου 'χει γίνει ~· όπου 
πάω µπροστά µου τον βρίσκω· στη ΦΡ. κολλάω (σε κάποιον) σαν βεντούζα 
γίνοµαι (σε κάποιον) ενοχλητικός, κολλητσίδα ΣΥΝ. βδέλλα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. ventouse < λατ. ventosa (cucurbita) «κολοκυθιά γεµάτη 
αέρα» (< ventus «άνεµος»)]. 

Β.Ε.Π. (το) Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιώς. 
Βέρα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. Vera, από το επίθ. vero < λατ. verus 

«αληθινός, σωστός»]. 
βέρα (η) {σπάν. βερών} 1. το (συνήθ. χρυσό) δαχτυλίδι αρραβώνα ή γάµου: 

βάζω | φορώ ~· ΦΡ. αλλάζω βέρες | δαχτυλίδια βλ. λ. αλλάζω 2. (συνεκδ.) η 
µνηστεία ή ο γάµος: τιµώ | σέβοµαι | ατιµάζω τη ~ µου. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. 
vera < µτγν. λατ. viria «δαχτυλίδι, βραχιόλι»]. 

βεραµάν επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει ανοιχτό πράσινο χρώµα: ~ µπλούζα | 
κουβέρτα | τοίχος 2. βεραµάν (το) το ίδιο το ανοιχτό πράσινο χρώµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. vert-amande «πράσινος σαν χλωρό αµύγδαλο» < vert 
«πράσινος» + amande «αµύγδαλο»]. 

βεράντα (η) {βεραντών} ευρύχωρος εξώστης σπιτιού, στεγασµένος ή όχι, το 
µπαλκόνι: µεγάλη | ευρύχωρη ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. veranda(h) < χίντι baranda | barämdä < περσ. bar ämadah 
«βγαίνει έξω, προεξέχει». Κατ' άλλη άποψη η λ. τής Χίντι προέρχεται από 
πορτ. varanda < λατ. vara «στύλος, υποστύλωµα»]. 

βεράτιο(ν) (το) → µπεράτι 
βερβένα (η) ποώδες αυτοφυές φυτό µε φαρµακευτικές ιδιότητες. [ΕΤΥΜ. < 

ιταλ. verbena < λατ. verbena (συνηθ. πληθ. verbenae), λ. που 
χρησιµοποιήθηκε κατ' επέκτ. για τον χαρακτηρισµό κάθε ιερού φυτού ή 
δέντρου από τους αρχαίους, λ.χ. τής µυρσίνης, τής ελιάς ή τής δάφνης]. 

βερβερίτσα (η) {δύσχρ. βερβεριτσών} (διαλεκτ.) ο σκίουρος (βλ.λ.). Επίσης 
βερβέρα. [ΕΤΥΜ. < σλαβ. ververitsa]. 

βέργα (η) {βεργών} 1. µακρύ, λεπτό και ευλύγιστο κλαδί από το οποίο έχουν 
αφαιρεθεί τα φύλλα ΣΥΝ. βίτσα 2. (κατ' επέκτ.) κάθε µακριά και λεπτή 
ράβδος από µέταλλο ή άλλη ύλη: ~ χρυσού | πλατίνας || σιδερένια ~ ΣΥΝ. 
ράβδος 3. (ειδικότ.) το ραβδί (βλ.λ.) ΣΥΝ. µπαστούνι 4. (παλαιότ.) χάρακας ή 
επίµηκες ξύλινο ραβδί για σχολική χρήση (δείκτης) ή για ραβδισµό των 
άτακτων ή αδιάβαστων µαθητών: τον έτσουξε µε τη ~ στην παλάµη. — (υποκ.) 
βεργούλα κ. βεργίτσα (η), βεργί (το) [µεσν.], βεργίζω ρ. (σηµ. 4) [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο, ξόβεργα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. verga < λατ. virga 
«ράβδος, κλωνάρι»]. 

βεργιά (η) το χτύπηµα µε βέργα (βλ.λ., σηµ. 4). 
Βεργίνα (η) 1. κωµόπολη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό Ηµαθίας, όπου µετά 

από αλλεπάλληλες ανασκαφές ανακαλύφθηκαν ερείπια µακεδόνικου 
ανακτόρου και βασιλικοί τάφοι µοναδικής αρχαιολογικής αξίας: ο τάφος τού 
Φιλίππου στη ~ 2. το αστέρι | ο ήλιος τής 

Βεργίνας έµβληµα τής αρχαίας µακεδόνικης δυναστείας που παριστάνει έναν 
ήλιο µε δεκαέξι ακτίνες· από τη δεκαετία τού '90 επιχείρησαν να το 
σφετεριστούν οι Σκοπιανοί ως έµβληµα τού κράτους τους. 
[ΕΤΥΜ Η ονοµασία τής κωµόπολης δόθηκε το 1922, όταν πρόσφυγες από τον 
Πόντο εγκαταστάθηκαν εκεί όπου προηγουµένως υπήρχαν δύο µικροί 
οικισµοί (Κούτλες και Μπάρµπες). Το όνοµα Βεργίνα (πιθ. < λατ. virginea < 
virgo «παρθένος») οφείλεται σε λαϊκό µύθο, κατά τον οποίο µια βασίλισσα µε 
αυτό το όνοµα ζούσε στο παλάτι που υπήρχε στη θέση των αρχ. ερειπίων]. 

βεργολυγερή (η) [µεσν] (εκφραστ.) ψηλή, λεπτή και ευκίνητη γυναίκα. 
βερέµης (ο)  {βερέµηδες}, βερέµισσα  (η)  {δύσχρ. βερεµισσών} (λαϊκ.) 

ασθενικός και καχεκτικός άνθρωπος. — βερέµικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
verem «φθίση»]. 

Βερενίκη (η) 1. ΑΣΤΡΟΝ. κόµη τής Βερενίκης αµφιφανής αστερισµός τού Β. 
Ηµισφαιρίου, που αποτελείται από 43 αµυδρούς αστέρες τής ίδιας 
λαµπρότητας, σε σχήµα τριγωνικό 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ. 
µακεδόνικο κύρ. όν. (κ. Φερενίκη) < Βέρε- (< φέρω, µε τη µακεδόνικη τροπή 
τού I.E. *bh- σε β- αντί τού αναµενόµενου φ-) + νίκη]. 

βερεσέ επίρρ. (λαϊκ.) χωρίς άµεση πληρωµή, µε πίστωση: αγόρασε λάδι ~ || 
έτρωγε και γλεντούσε ~ ΣΥΝ. (λόγ.) επί πιστώσει ΑΝΤ. τοις µετρητοίς- ΦΡ. 
(µτφ.) (α) ακούω βερεσέ (κάτι) δεν λαµβάνω σοβαρά υπ' όψιν µου (κάτι), δεν 
υπολογίζω (κάτι): «αυτά που λες εγώ τ'~» (λαϊκ. τραγ.) (β) τζάµπα και βερεσέ 
χωρίς σοβαρό λόγο, αναίτια: µαλώνετε - ΣΥΝ. αδίκως, µαταίως. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. veresiye]. 

βερεσεδικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που πωλείται µε πίστωση. 
βερεσές (ο) {βερεσέδες κ. βερεσέδια (τα)} (λαϊκ.) 1. η πώληση ή η αγορά µε 

πίστωση: «φίλοι αν µε αγαπάτε βερεσέ µη µου ζητάτε» (επιγραφή στις παλιές 
ταβέρνες) 2. βερεσέδια (τα) τα χρήµατα που οφείλονται (σε κάποιον) από 
πώληση µε πίστωση: «έχω πάντα τη συνήθεια να πληρώνω, - δεν αφήνω 
πουθενά» (λαϊκ. τραγ.). Επίσης βερεσέ (το) {άκλ.}. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. βερεσέ]. 

Βερίγγειος Πορθµός (ο) στενή λωρίδα θάλασσας µεταξύ τής ΒΑ. Ρωσίας και 
τής ∆. Αλάσκας, το κοντινότερο σηµείο µεταξύ τής Ασίας και τής Αµερικής. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τού ∆ανού εξερευνητή V. Bering (1681-1741), ο οποίος 
διέπλευσε τη λωρίδα αυτή και ανακάλυψε µικρά νησιά της]. 

βερικοκιά (η) οπωροφόρο φυλλοβόλο δέντρο, µε πλατιά φύλλα σε σχήµα 
καρδιάς, λευκά ή ρόδινα άνθη, καρπός τού οποίου είναι το βερίκοκο (βλ.λ.). 

βερίκοκο (το) (παλαιότ. ορθ. βερύκοκο) πορτοκαλοκίτρινος µικρός και 
στρογγυλός καρπός µε σαρκώδη, χυµώδη και εύγευστη σάρκα, χνουδωτή 
φλούδα µε αυλακωτή χάραξη και ξυλώδη πυρήνα (κουκούτσι) ΣΥΝ. καϊσί· ΦΡ. 
τι εστί βερίκοκο για την επισήµανση τής ιδιαίτερης δυσκολίας εγχειρήµατος ή 
και ως απειλή: για προσπάθησε και θα σου δείξω εγώ ~ || ας τολµήσει να µας 
επιτεθεί και θα δει ~! [ΕΤΥΜ < µτγν. βερίκοκ(κ)ον, µεταπλ. τ. τού ουσ. 
πραικόκιον < λατ. praecox (persicum) «πρώιµο ρωδάκινο», επειδή το 
βερίκοκο ωριµάζει γρηγορότερα από το ρωδάκινο. Η γρ. µε δύο -κκ- 
(βερίκοκκο) οφείλεται σε παρετυµολ. σύνδεση µε τη λ. κόκκος. Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι οι λ. των ευρωπ. γλωσσών για το βερίκοκο (πβ. αγγλ. 
apricot, γαλλ. abricot, γερµ. Aprikose κ.ά.) προέρχονται από την Ελλην. µέσω 
τής Αραβικής, π.χ. γαλλ. abricot < πορτ. albricoque < αραβ. al-barqüq < 
πραικόκιον]. 

βερισµός (ο) 1. ΜΟΥΣ. αισθητικό ρεύµα τού τέλους τού 19ου αι. και των αρχών 
τού 20ού, που εισήγαγε στην ιταλική όπερα στοιχεία ρεαλισµού· κύριοι 
εκπρόσωποι είναι οι Πουτσίνι, Μασκάνι και Λεονκα-βάλλο 2. ΛΟΓΟΤ. µορφή 
τού λογοτεχνικού ρεαλισµού που επικρατούσε στην Ιταλία στα τέλη τού 19ου 
και στις αρχές τού 20ού αι. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. verismo (< vero 
«αληθής»)]. 

βεριτάµπλ επίθ. {άκλ.} γνήσιος, αληθινός. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. véritable 
< vérité «αλήθεια» < λατ. Veritas]. 

βερµιγιόν (το) {άκλ.} έντονο κόκκινο χρώµα µε πορτοκαλί αποχρώσεις· (κ. ως 
επίθ.): ένα ~ κραγιόν. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. vermillon < vermeil < λατ. vermiculus «σκουλήκι» (από τη 
σηµ. «έντονο κόκκινο χρώµα που παράγεται από έλµινθες, σκουλήκια»)]. 

Βέρµιο (το) {Βερµίου} όρος τής ∆. Μακεδονίας στον νοµό Ηµαθίας. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. Βέρµιον | Βέρµεον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο θρακικής προελ., αφού η 
περιοχή αποτελούσε αρχικώς την κοιτίδα των Θρακών Φρυγών]. 

βερµούδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κοντό παντελόνι που το µήκος του φτάνει λίγο 
πάνω από το γόνατο: ανδρική | γυναικεία | καλοκαιρινή | φαρδιά ~. — (υποκ.) 
βερµουδίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. φρ. bermuda (short) «κοντό παντελόνι (σορτ) από τις 
Βερµούδες»]. 

Βερµούδες (οι) {Βερµούδων αντί τού ορθότ. Βερµούδων} 1. νησιά τού Β∆. 
Ατλαντικού Ωκεανού κοντά στις Α. ακτές των Η.Π.Α., που αποτελούν 
αποικία τής Μ. Βρετανίας 2. το τρίγωνο των Βερµούδων περιοχή τού Β. 
Ατλαντικού Ωκεανού, όπου δεκάδες πλοία και αεροπλάνα έχουν εξαφανιστεί 
κατά µυστηριώδη και ανεξήγητο τρόπο. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Bermuda. Η 
ονοµασία οφείλεται στον Ισπανό εξερευνητή Juan Bermudez, ο οποίος 
θεωρείται ότι ανακάλυψε τα νησιά το 1503]. 

βερµούτ (το) {άκλ.} οινοπνευµατώδες ποτό που παρασκευάζεται από λευκό 
κρασί, βότανα και άλλες αρωµατικές ουσίες. 



verba volant scripta marient 360 βήµα 
 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. vermouth < γερµ. Wermut «αγριαψιθιά» < αρχ. γερµ. 
wer(i)muota, αγν. ετύµου]. verba volant scripta manent λατ. 
(προφέρεται βέρµπα βόλαν-τ σκρίπτα µάνεν-τ) ελλην. τα λόγια πετούν, τα 
γραπτά µένουν για την αξία, τη βαρύτητα τού γραπτού λόγου. βερµπαλισµός (ο) 
1. η χρησιµοποίηση στον λόγο ηχηρών λέξεων και εντυπωσιακών εκφραστικών 
σχηµάτων, χωρίς την απαιτούµενη σαφήνεια και ουσία ΣΥΝ. ρητορισµός, 
µεγαλοστοµία 2. (κατ' επέκτ.) η άσκοπη φλυαρία. — βερµπαλιστής (ο), 
βερµπαλίστρια (η), βερµπαλιστικός, -ή, -ό, βερµπαλιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. verbalism < verbal «λεκτικός, προφορικός» < λατ. 
verbum «λόγος, λέξη»]. Βερνάρδος (ο) 1. άγιος τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας 2. όνοµα ηγεµόνων τής Ευρώπης. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Bernard ανάγεται σε αρχ. γερµ. ber «αρκούδα» 
και hard «σκληρός»]. Βέρνη (η) η πρωτεύουσα τής Ελβετίας. [ΕΤΥΜ < γερµ. 
Bern, πιθ. < αρχ. γερµ. bero «αρκούδα» (πβ. γερµ. Bär). Θεωρείται ότι η 
ονοµασία αυτή δόθηκε στην περιοχή τον Ιο αι. µ.Χ., όπως µαρτυρείται σε κελτ. 
επιγραφή, όπου η θεά Artio απεικονίζεται µεταµορφωµένη σε αρκούδα. 
Εξάλλου, το έµβληµα (θυρεός) τόσο τής πόλεως όσο και τού οµώνυµου 
καντονίου απεικονίζει µέχρι και σήµερα µιαν αρκούδα. Σύµφωνα µε άλλη 
άποψη, η λ. ανάγεται σε I.E. *ber «ελώδης τόπος» και συνδ. µε την ιταλ. πόλη 
Verona. Η πόλη ιδρύθηκε το 1191 από τον δούκα Berthold von Zähring στη 
θέση ενός αρχ. πύργου]. βερνίκι (το) {βερνικ-ιού | -ιών} ρευστό ή στερεό, 
λιπαρό παρασκεύασµα µε το οποίο αλείφονται ξύλινες, µεταλλικές ή 
δερµάτινες επιφάνειες για προστασία, στίλβωση ή χρωµατισµό: περνάω το 
έπιπλο µε ~ || ~ για τα νύχια ΣΥΝ. λούστρο. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < µτγν. βερενίκιον« είδος φυτού - νίτρο αρίστης 
ποιότητας» < αρχ. Βερενίκη (βλ.λ.), όνοµα τής συζύγου τού βασιλιά τής 
Αιγύπτου Πτολεµαίου Γ]. βερνικώνω ρ. µετβ. {βερνίκω-σα, -θηκα, -µένος} 
αλείφω (επιφάνεια) µε βερνίκι, στιλβώνω ΣΥΝ. λουστράρω, γυαλίζω· ΦΡ. 
(µειωτ. ως χαρακτηρισµός) κέρατο βερνικωµένο δύστροπος και σκληρός 
άνθρωπος. — βερνίκωµα (το), βερνικωτής (ο), βερνικωτός, -ή, -ό. Βέρνον (το) 
όρος τής Β∆. Μακεδονίας στον νοµό Καστοριάς· αλλιώς Βίτσι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. τ. τού αρχ. Βέρµιον | Βέρµεον (βλ.λ.) µε διαφορετικό πα-ραγ. 
επίθηµα (-νον)]. Βέροια (η) πόλη τής Κ. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού νοµού 
Ηµαθίας. — Βεροιώτης (ο), Βεροιώτισσα (η), βεροιώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < Βέρ(ρ)οια < *Φέρροια < Φέρων, όνοµα Μακεδόνα 
στρατηγού, ο οποίος φέρεται ως ιδρυτής της (πβ. Στεφάνου Βυζαντίου: Βέρροια· 
πόλις Μακεδονίας, ην Φέρων κτίσαι φα-σίν, αυτούς δέ τό φ εις β µεταποιεϊν, ως 
Βαλακρόν και Βίλιππον). Επειδή η ερµηνεία αυτή δεν εξηγεί την κατάλ. -οια, η 
λ. Βέροια έχει συσχετιστεί και µε το ρ. ρέω ή µε το παράγωγο ουσ. ροία (πβ. κ. 
Νάουσα)]. Βερολίνο (το) η πρωτεύουσα τής ενωµένης (και πάλι από το 1990) 
Γερµανίας· µέχρι το 1989 ήταν χωρισµένο µε τείχος σε δύο ανεξάρτητους 
τοµείς, το Α. και το ∆. Βερολίνο. — Βερολινέζος (ο), Βερολινέ-ζα (η), 
βερολινέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. Berlin, αγν. ετύµου]. 
Βερονίκη (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης και τής Ρω-
µαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. Επίσης Βερόνικα [ΕΤΥΜ. < 
Βερενίκη (βλ.λ.), κατ' επίδρ. τού µεσν. λατ. Veronica (οµοίας προελ.), το οποίο 
παρετυµολογήθηκε προς τη φρ. vera icon «αληθινή εικόνα (τού Χριστού)». 
Σύµφωνα µε δηµοφιλή µύθο, δόθηκε από τη Βερονίκη στον Χριστό ένα 
µαντήλι, για να σκουπίσει τον ιδρώτα και το αίµα του, ύφασµα πάνω στο οποίο 
αποτυπώθηκε η εικόνα τού προσώπου του]. βέρος, -α, -ο (καθηµ.-εκφραστ.) 
αληθινός, γνήσιος: ~ δεξιός | Αθηναίος (δηλ. αυτόχθων, ντόπιος) ΣΥΝ. αµιγής, 
πραγµατικός, καθαρόαιµος ANT. πλαστός, νόθος. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. vero «αληθινός, γνήσιος» < λατ. verus]. Βερσαλλίες (οι) 
{Βερσαλλιών} Ν∆. προάστιο τού Παρισιού, γνωστό για τα πολυτελή ανάκτορα 
που έκτισε εκεί ο Λουδοβίκος Ι∆'. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. Versailles 
(οπτικό δάνειο), αβεβ. ετύµου, ίσως < λατ. *vers-alia < versus «πλαγιά»]. 
βερσιόν (η) {άκλ.} παραλλαγή, εκδοχή: ~ λογοτεχνήµατος || η αµερικανική ~ 
µιας ιταλικής ταινίας. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. version, αρχική σηµ. «αλλαγή», < λατ. *versio (πβ. a-versio 
«αποστροφή») < vertere «στρέφω, µεταβάλλω»]. βέρσο (το) {άκλ.} ΦΙΛΟΛ. η 
πίσω όψη τυπωµένου ή χειρόγραφου φύλλου ΑΝΤ. ρέκτο. 
[ΕΤΥΜ- < νεολατ. (folio) verso «µε τη σελίδα γυρισµένη (στην πίσω όψη)» < 
λατ. versus «αντίθετος, ανάποδος», µτχ. τ. τού ρ. vertere «γυρίζω, στρέφω»]. 
βερόκοκο (το) → βερίκοκο 
βεσέ κ. βε-σε (το) [άκλ.} (καθηµ.) η τουαλέτα, το αποχωρητήριο (συ-νήθ. 
µικρών διαστάσεων). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τουαλέτα. [ΕΤΥΜ. Εκγαλλισµένη προφορά 
των αγγλ. αρχικών W.C. = Water Closet «τουαλέτα» (κατά λέξη «θάλαµος 
νερού»)]. βέσπα (η) {δύσχρ. βεσπών} µοτοσυκλέτα µικρού κυβισµού, ευέλικτη 
και κατάλληλη για µικρές αστικές διαδροµές: οδηγώ ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. vespa 
«σφήκα», µάρκα µοτοσυκλέτας ιταλ. κατασκευής]·   , βεστιάριο (το) 
{βεστιαρί-ου | -ων) 1. ο χώρος θεάτρου ή άλλης αί- 

θουσας, όπου φυλάσσονται πανωφόρια, καπέλα κ.λπ. των θεατών ή των 
καλεσµένων 2. το σύνολο των ενδυµάτων που διαθέτει ηθοποιός ή θέατρο 
(για τους ηθοποιούς του) ΣΥΝ. ιµατιοθήκη, γκαρνταρόµπα. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
βεστιάριον < λατ. vestiarium < vestis «ένδυµα»]. 

Βεστφαλία (η) περιοχή τής Κ∆. Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. 
Westfalen (νεολατ. Westphalia) < West «δυτικός» + -falen < αρχ. γερµ. falaho 
«κάτοικος πεδιάδας»]. 

βετέξ (το) {άκλ.} απορροφητικό πανί για το καθάρισµα συνήθ. βρεγµένων 
επιφανειών. [ΕΤΥΜ Εµπορική ονοµασία Wettex]. 

βετεράνος (ο) 1. παλιός, πεπειραµένος πολεµιστής, παλαίµαχος: οι ~ τού 
πολέµου στο Βιετνάµ ΣΥΝ. παλιά καραβάνα 2. ο εξασκηµένος και έµπειρος 
άνθρωπος, πρόσωπο µε µακρά θητεία σε έναν χώρο, που συνήθ. έχει 
αποσυρθεί λόγω ηλικίας: ~ τής πολιτικής | δηµοσιογράφος | παίκτης | 
ηθοποιός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόµαχος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. βετεράνος < λατ. 
veteranus < veteres (πληθ.) «πρόγονοι, παλαιοί» < vêtus «παλαιός, αρχαίος»]. 

βέτο (το) {άκλ.} η αρνησικυρία (βλ.λ.): το δικαίωµα τού ~ || ασκώ ~ σε απόφαση 
| στη διάσκεψη. [ΕΤΥΜ < λατ. veto «απαγορεύω»]. 

βετούλι (το) {βετουλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το χρονιάρικο κατσίκι (πβ. λ. ζυγούρι). 
[ΕΤΥΜ. < αρωµ. vinili < λατ. vitulus «µοσχάρι»]. 

Βηθλεέµ (η) {άκλ.} 1. πόλη τής Κ. Παλαιστίνης, Ν. τής Ιερουσαλήµ, όπου 
γεννήθηκε ο Χριστός· ΦΡ. άστρο τής Βηθλεέµ το αστέρι που οδήγησε τους 
µάγους στον τόπο γεννήσεως τού Χριστού (Κ.∆. Ματθ. 2, 1-10) 2. γυναικείο 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «οίκος άρτου», < εβρ. bëth «οίκος» (που ήταν, 
λόγω τού σχήµατος τού γράµµατος, και η αρχική ονοµασία τού γράµµατος 
βήτα < bëth) + lehem «άρτος». Κατ' άλλη άποψη, λιγότερο πιθ., η εβρ. 
ονοµασία σηµαίνει «οίκος τής (ασσυριακής θεότητας) Λαχµού (Lahmu)»]. 

βήµα (το) {βήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η µετατόπιση τού ενός ποδιού σε σχέση 
µε το άλλο που µένει σταθερό, µέχρι να πατήσει αυτό που κινήθηκε στο 
έδαφος: έκανε ένα ~ µπρος και ένα ~ στο πλάν ΦΡ. (α) ακολουθώ (κάποιον) 
βήµα προς βήµα | κατά βήµα µιµούµαι πιστά (κάποιον)· παρακολουθώ από 
κοντά όλες τις κινήσεις (κάποιου) (β) δεν κάνω (ούτε) βήµα (i) δεν 
µετακινούµαι καθόλου, παραµένω στη θέση µου: δεν πρόκειται να κάνω βήµα, 
αν δεν µου δώσεις εξηγήσεις (ii) (µτφ.) δεν παίρνω πρωτοβουλίες: δεν κάνει 
βήµα χωρίς την έγκριση τού πατέρα της (βλ. κ. σηµ. 8) (γ) τα βήµατα µου µε 
οδηγούν (κάπου) κατευθύνοµαι (κάπου), συχνά χωρίς να το έχω 
προγραµµατίσει, ενστικτωδώς (δ) παίρνω βήµα αρχίζω να περπατώ 
συντονίζοντας το βήµα µου µε οµάδα που παρελαύνει ή ασκείται στον 
βηµατισµό 2. η παραπάνω κίνηση ως προς την ταχύτητα µε την οποία γίνεται η 
εναλλαγή θέσης των ποδιών: πηγαίνω µε ~ ταχύ || πλησίασε µε αργά ~ || 
επιταχύνω το ~ µου (περπατώ γρηγορότερα)' ΦΡ. βήµα-βήµα (i) σιγά-σιγά, 
πολύ αργά, προσεκτικά: περπατούσε ~ (ii) (κ. βήµα προς βήµα) µε προσεκτική 
και προοδευτική αλλαγή των δεδοµένων, χωρίς ριζοσπαστικές αποφάσεις και 
µέτρα: ~ επίλυση τής κρίσης στις σχέσεις των δύο χωρών 3. (συνεκδ.) η 
απόσταση που καλύπτει η παραπάνω κίνηση των ποδιών, ιδίως στο 
περπάτηµα: κάνει µεγάλα | µικρά ~ || ανοίγω το ~ µου (κάνω µεγαλύτερα 
βήµατα) ΣΥΝ. δρασκελιά · 4. η απόσταση τού ανοίγµατος των ποδιών στο 
περπάτηµα, που λαµβάνεται και ως µονάδα µήκους: θα το βρεις δέκα βήµατα 
πιο κάτω- ΦΡ. (α) δυο βήµατα πολύ κοντά: δεν είναι µακριά, ~ από εδώ (β) ένα 
βήµα (από κάπου) πάρα πολύ κοντά, σε απόσταση αναπνοής: ~ από την 
κορυφή | την επιτυχία | την καταστροφή 5. η ιδιαίτερη κίνηση των ποδιών 
(µπροστά, πίσω, στο πλάι) στον χορό: του έµαθα τα - τού βαλς | τού συρτού | 
τού τσάµικου 6. ο τρόπος βαδίσµατος: τον γνωρίζω από το ~ του || ρυθµικό | 
βαρύ ~ ΣΥΝ. περπατησιά, βάδισµα, βηµατισµός 7. (συνεκδ.) ο ήχος από την 
κίνηση των ποδιών κατά το περπάτηµα: ακούω βήµατα· ποιος να 'ναι τέτοια 
ώρα; 8. η ενέργεια, η προσπάθεια ή η πρωτοβουλία για κάτι: ~ προσέγγισης | 
προόδου- ΦΡ. (α) τα πρώτα βήµατα η πρώτη προσπάθεια ή εµπειρία: η 
υπόθεση αυτή είναι ~ στη σταδιοδροµία του ως δικηγόρου (β) κάνω το πρώτο 
βήµα κάνω την πρώτη κίνηση (για συµφιλίωση ή για να αποκτήσω σχέσεις µε 
κάποιον) (γ) κάνω τα σωστά βήµατα ενεργώ µε τον σωστό τρόπο: «για να 
βρείτε ποιες σπουδές ταιριάζουν στο παιδί σας, κάντε τα σωστά ~» (εφηµ.) 9. 
(µτφ.) το στάδιο σε µια διαδικασία, στην πορεία προς έναν στόχο: η 
τεχνολογία έχει κάνει µεγάλα βήµατα στον 20ό αιώνα || η διακοπή των 
εχθροπραξιών αποτελεί ~ προς την ειρήνευση || βρισκόµαστε ένα - πριν από την 
κατάκτηση τού κυπέλλου 10. η πιο ψηλή θέση ενός χώρου, από όπου µιλούν οι 
οµιλητές, οι βουλευτές κ.λπ.: κοινοβουλευτικό | δικαστικό - ΣΥΝ. βάθρο, έδρα· 
ΦΡ. (λόγ.) από βήµατος | από τού βήµατος από το σηµείο στο οποίο στέκεται 
ο οµιλητής, ο αγορητής: ο υπουργός από τού βήµατος τής Βουλής ανέφερε ένα 
νέο στοιχείο για την υπόθεση 11. (γενικότ.) ο χώρος (σε αίθουσα, έντυπο, µέσο 
µαζικής επικοινωνίας) που προσφέρεται για έκφραση απόψεων: η εκποµπή 
αυτή αποτελεί ελεύθερο ~ για τους ακροατές · 12. η απόσταση µεταξύ δύο 
συνεχόµενων στροφών σπείρας, π.χ. βίδας ΣΥΝ. πάσο · 13. ΕΚΚΛΗΣ. το 
εσώτατο και άδυτο µέρος χριστιανικού ναού, ο «χώρος τού αχώρητου» (δηλ. 
τού Ιησού Χριστού), όπου βρίσκεται η Αγία Τράπεζα: το άγιο | ιερό ~. — 
(υποκ.) βηµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ. 
[ΕΤΥΜ- < αρχ. βήµα | βαµα < ρίζα βα- < I.E. *gwä-, παράλλ. τ. τού *gwem- 
«πηγαίνω, έρχοµαι», από όπου κ. βαίνω (< *βάµ-_/ω), πβ. σαν-σκρ. a-ga-m 
«πήγα», λατ. venio «έρχοµαι», γαλλ. venir, γερµ. kommen, αγγλ. come κ.ά. 
Οµόρρ. βά-σις (-η), βα-τός, βάδ-ην, βα-τήρ(ας), βά-θρο(ν), βω-µός κ.ά. Το 
βήµα σήµαινε αρχικά « τόπος από όπου εκφω- 
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νεί κανείς οµιλίες», αφού η λ. αναφερόταν κυρίως στο βήµα τής Πνύ-
κας. Πολλές φρ. αποτελούν µετάφρ. δάνεια: βήµα προς βήµα (< γαλλ. 
pas à pas), τα πρώτα βήµατα (< γαλλ. les premiers pas), κάνω το πρώτο 
βήµα (< γαλλ. faire le premier pas), κάνω εσφαλµένο βήµα (< γαλλ. 
faire un faux pas), είναι µόνο δύο βήµατα (< γαλλ. c'est seulement à 
deux pas), κάνω βήµα σηµειωτόν (< γαλλ. marquer le pas) κ.ά.]. 

βηµατίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {βηµάτισα} κινούµαι κάνοντας βήµατα, 
βαδίζω: - νευρικά! σκεφτικός/ ανήσυχος ΣΥΝ. περπατώ, προχωρώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ. 

βηµατισµός (ο) [µεσν.] 1. το βάδισµα, το περπάτηµα 2. ο τρόπος βα-
δίσµατος: την αναγνώρισε από τον - της || στρατιωτικός ~ (ειδικός 
τρόπος βαδίσµατος των στρατιωτών) 3. (συνεκδ.) ο ήχος των βηµά-
των: ακούγονταν βηµατισµοί στον επάνω όροφο. 

βηµατοδότης (ο) {βηµατοδοτών} 1.ΦΥΣΙΟΛ. µηχανισµός τής καρδιάς 
τού ανθρώπου, αλλά και κάθε έµβιου οργανισµού, που προκαλεί τους 
καρδιακούς παλµούς 2. ΙΑΤΡ.-ΤΕΧΝΟΛ. η ηλεκτρονική συσκευή που εµ-
φυτεύεται στον θώρακα των καρδιοπαθών και διεγείρει το µυοκάρδιο 
µε τη ρυθµική παραγωγή ηλεκτρικών διεγέρσεων. [ΕΤΥΜ Απόδ. 
τού αγγλ. pacemaker]. 

βηµόθυρο (το) [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ. 1. η µεσαία από τις τρεις πύλες τού 
Ιερού, η Ωραία Πύλη τού χριστιανικού ναού 2. βηµόθυρα (τα) τα δύο 
φύλλα τής Ωραίας Πύλης. 

βηξ (ο) {βηχός | χωρ. πληθ.} (λόγ.) ο βήχας (βλ.λ.)· στη ΦΡ. (σκωπτ.-ει-
ρων.) απορία ψάλτου, βηξ ο ψάλτης που δεν µπορεί να ψάλει, προ-
σποιείται ότι βήχει· για πρόσωπο που επινοεί διάφορα τεχνάσµατα 
όταν βρίσκεται σε αµηχανία ή αδυναµία να κάνει κάτι, που χρονο-
τριβεί όταν δεν µπορεί να απαντήσει. [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. βήχας]. 

βήξιµο (το) {βηξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να βήχει κανείς 2. ο ίδιος 
ο βήχας και ο τρόπος µε τον οποίο βήχει κανείς- ΦΡ. (λαϊκ.) άλλο το 
βήξιµο κι άλλο το κλάσιµο για προφανή διαφορά τής ποιότητας: δεν 
είναι όλα τα πράγµατα ίδια- -!. 

βηρύλλιο (το) {βηρυλλίου} ΧΗΜ. στοιχείο (σύµβολο Be) που περι-
λαµβάνεται στις αλκαλικές γαίες, µε εφαρµογές στη µεταλλουργία 
και την πυρηνική τεχνολογία (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < 
µτγν. βηρύλλιον < πρακριτ. veruliya- < velurija < Vêlur, πόλη τής Ν. 
Ινδίας, πατρίδα των πολύτιµων λίθων]. 

βήρυλλος (η) {βηρύλλου} πυριτικό ορυκτό από το οποίο εξάγεται το 
βηρύλλιο και που µερικές ποικιλίες του αποτελούν πολύτιµους λί-
θους (η ακουαµαρίνα, το σµαράγδι κ.ά.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < βηρύλλιον 
(υποχωρητ.)]. 

Βηρυτός (η) η πρωτεύουσα τού Λιβάνου. Επίσης (λαϊκ.-παλαιότ.) 
Μπερούτι (το). 
[ΕΤΥΜ < λατ. Berytus < αραβ. BayrOt < εβρ. Beeroth «πηγές» (πληθ. 
τού beer «πηγή»), λόγω τού ότι η πόλη χρησιµοποιούσε για ύδρευση 
τον πλούσιο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα της]. 

Βησσαρίων (ο) {Βησσαρίων-ος, -α} 1. αρχιεπίσκοπος Νικαίας και 
καρδινάλιος τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας (1403-1472)· µαθητής 
τού Πλήθωνα, από τους σηµαντικότερους πλατωνικούς φιλοσόφους 
τής υστεροβυζαντινής περιόδου, ο οποίος, αν και υπέρµαχος των ορ-
θοδόξων θέσεων, τάχθηκε για λόγους πολιτικούς υπέρ τής ενώσεως 
των Εκκλησιών 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Βησσαρίωνας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Βησσαρίων | 
Πασσαρίων, όν. αιγυπτ. προελ.]. 

βήτα το {άκλ.} Β, β το δεύτερο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου- ΦΡ. 
(α) βήτα κατηγορίας | διαλογής κατώτερης ποιότητας: ταινία | θέση 
| µουσική | πολίτης ~ (β) ο άλφα και ο βήτα ο ένας και ο άλλος, ο κα-
θένας: να µην ακούς τι λέει ~· να παίρνεις τις αποφάσεις µόνος σου 
ΣΥΝ. ο τάδε και ο δείνα (βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ; < αρχ. βήτα < 
εβρ. bêth «σπίτι»]. 

βητάκι (το) (εκφραστ.-υποκ.) ο µαθητής τής Β' τάξης (όλων των βαθ-
µίδων τού σχολείου). 

βητάς (ο) {βητάδες} (αργκό) σπουδαστής στρατιωτικής σχολής που 
βρίσκεται στο δεύτερο έτος. 

βήχας (ο) {χωρ. πληθ.) η απότοµη και σπασµωδική εκπνοή αέρα από 
τους πνεύµονες, που συνοδεύεται από χαρακτηριστικό τραχύ ήχο: 
δυνατός | συνεχής | ξερός (ξερόβηχας) | µαλακός | ώριµος ~ || (πα-
ροιµ.) «ο βήχας κι ο έρωτας δεν κρύβονται»- ΦΡ. κόβω τον βήχα (κά-
ποιου) θέτω τέλος στις απαιτήσεις (κάποιου) ή επαναφέρω (κάποιον) 
στην τάξη: κοίταξε να του κόψεις τον βήχα, γιατί, αν πάρει κι άλλο 
θάρρος, δεν θα υπολογίζει κανέναν! Επίσης (λόγ.) βηξ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βήξ, -χός, αγν. ετύµου, ίσως ονοµατοποιηµένη λ.]. 

βήχω ρ. αµετβ. {έβηξα} 1. έχω βήχα λόγω οργανικών αιτιών: ~ δυνατά 
|| είναι κρυωµένος και βήχει συνέχεια 2. προκαλώ βήχα: ~ ελαφρά, 
για να καθαρίσω τη φωνή µου || ~ για να δηλώσω την παρουσία µου. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον αόρ. έβηξα τού αρχ. ρ. βήσσω | -ττω (< *βήχ-(ω 
< βήξ, βηχ-ός), κατά το σχήµα έτρεξα - τρέχω, έβρεξα - βρέχω κ.τ.ό.]. 

βία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η άσκηση σωµατικής ή άλλης δύναµης ή η χρη-
σιµοποίηση απειλών µε σκοπό την επιβολή τής θέλησης (κάποιου): 
ασκώ ~ || προσφεύγω στη - || ένοπλη | ωµή | κτηνώδης | σωµατική | 
φυσική | παράνοµη ~ || πράξη | χρήση βίας || εκλογές βίας και νοθείας 
|| κράτος | καθεστώς που στηρίζεται στη ~ ΣΥΝ. εξαναγκασµός, κα-
ταναγκασµός· ΦΡ. (α) ψυχολογική βία βλ. λ. ψυχολογικός (β) ανωτέ-
ρα βία βλ. λ. ανώτερος (γ) διά τής βίας | µε τη βία µε την άσκηση πιέ-
σεων, αναγκαστικά: κατέλαβε την εξουσία ~ || κατόρθωσε να απο-
σπάσει ~ από τον κατηγορούµενο την οµολογία των πράξεων του || 
τον ανάγκασαν ~ να υπογράψει | να συναινέσει (δ) (µόλις και) µετά 
βίας (οριακά και) µε δυσκολία, (ίσα-ίσα και) κατόπιν πολλής προ-
σπάθειας ή πιέσεων: - πέρασε την τάξη || ~ καλύπτει τις βασικές του 
ανάγκες 2. η πίεση, η ανάγκη (να γίνει κάτι): ας µην πιεζόµαστε άδι- 

κα- δεν υπάρχει ~ 3. η δύναµη: έπεσε µε ~ επάνω του ΣΥΝ. σφοδρότη-
τα, ορµή · 4. (σπάν.) η βιασύνη: για ποιον λόγο τόση ~; ΣΥΝ. σπουδή, 
βιάση. Επίσης βια [µεσν.] (σηµ. 4). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *gwiyâ- (δισύλλ. ρίζα), πβ. σανσκρ. j(i)ya- «κυριαρ-
χία». Οµόρρ. βινώ (-έω) «συνουσιάζοµαι». Η φρ. ανωτέρα βία αποδί-
δει τη γαλλ. force majeure]. 

βιάζω (βι-άζω) ρ. µετβ. {βίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. εξαναγκάζω (κά-
ποιον) µε τη χρήση βίας ή µε απειλή άµεσου κινδύνου σε συνουσία, 
κακοποιώ σεξουαλικά: οδήγησε σε ερηµικό µέρος την κοπέλα και τη 
βίασε 2. (µτφ.) προσβάλλω βάναυσα: τέτοιου είδους εκφράσεις βιά-
ζουν το γλωσσικό µας αίσθηµα 3. ασκώ βία σε (κάποιον), ώστε να 
πράξει (κάτι) που δεν επιθυµεί: µην το βιάζεις το παιδί, θα φάει µόνο 
του ΣΥΝ. πιέζω. 
[ΕΤΥΜ; αρλ·, αρχική σηµ. «ενεργώ βίαια, χρησιµοποιώ βία», < βία. Η 
σηµ. «εξαναγκάζω σε συνουσία» είναι µεσν.]. 

βιάζω (βιά-ζω) ρ. µετβ. {βιάστηκα, βεβιασµένος} 1. (γενικά) επισπεύ-
δω (κάτι) ασκώντας πίεση: δεν είναι σοφό να βιάζουµε τις εξελίξεις-
όλα θα γίνουν στην ώρα τους- ΦΡ. βιάζω τον εαυτό µου | τη µνήµη 
µου καταβάλλω τη µέγιστη προσπάθεια για να επιτύχω ή να θυµηθώ 
(κάτι)· (µεσοπαθ. βιάζοµαι) ♦ 2. (αµετβ.) επείγοµαι, δεν έχω χρόνο στη 
διάθεση µου: ~ πολύ και πρέπει να φύγω || πρέπει να βιαστούµε, γιατί 
έχουµε αρκετό δρόµο ακόµη- ΦΡ. (παροιµ.) όποιος βιάζεται, σκο-
ντάφτει οι βιαστικές και πρόχειρες δουλειές συνήθ. καταλήγουν σε 
αποτυχία ♦ (µετβ.) 3. (+να) (α) προτρέχω, σπεύδω: µη βιαστείτε να 
βγάλετε συµπεράσµατα (β) ανυποµονώ; ~ να βρεθώ κοντά σας 4. (κα-
ταχρ.) (α) επισπεύδω (κάτι): µην το βιαστείς το άρθρο- πρέπει να κά-
νεις καλή δουλειά (β) έχω άµεση ανάγκη (από κάτι): δώσε αµέσως 
την παραγγελία, γιατί τον βιάζοµαι τον υπολογιστή 5. (η λόγ. µτχ. 
βεβιασµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. Το ρ. βιάζοµαι (παρεκτεταµ. τ. τού αρχ. βιώµαι < βιά-οµαι < 
βία) είχε αρχικώς τη σηµ. «χρησιµοποιώ βία», από όπου µετέπεσε στη 
σηµ. «επείγοµαι» (µεσν.) από την ταχύτητα και τη σπουδή µε την 
οποία ενεργεί όποιος καταβάλλει έντονη προσπάθεια]. 

βιά-ζοµαι και βι-ά-ζοµαι. Όπως διαφέρουν στην προφορά και τη 
σηµασία τους λ.χ. τα ά-δει-α (η) και ά-δεια (κουτιά) (βλ. λ. άδεια) 
ή τα έ-ννοι-α (η) και έ-ννοια (σου), έτσι και το βιά-ζοµαι «είµαι 
βιαστικός» διαφέρει από το βι-ά-ζοµαι «υφίσταµαι βιασµό». Και 
στην περίπτωση αυτή η συµπροφορά σε µία συλλαβή (η συνίζηση, 
βλ.λ.) τού βιά-ζοµαι το διαφοροποιεί από το ασυνίζητο βι-ά-ζοµαι, 
που προφέρεται ως δύο συλλαβές. Συνίζηση έχουµε και στον γνω 
στό στίχο τού Εθνικού Ύµνου τού ∆. Σολωµού προκειµένου για τη 
λ. βί-α, που για µετρικούς λόγους προφέρεται εκεί ως µονοσύλλα 
βη (σηµαίνοντας όµως «βιασύνη»): Σε γνωρίζω από την όψη που 
µε βια µετράει τη γη (βια όχι βί-α). → µετοχή, συνίζηση 

βιαιοπραγία (η) [1833] {βιαιοπραγιών} 1.η άσκηση και η επιβολή 
βίας, η βίαιη πράξη ΣΥΝ. βιαιότητα 2. ΝΟΜ. κάθε επίθεση εναντίον 
προσώπου ή πράγµατος µε χρησιµοποίηση φυσικής δύναµης. — βι-
αιοπραγώ ρ. [1888] {-είς...}. [ΕΤΥΜ < βίαιος + -πραγία < θ. πραγ- 
(πβ. ά-πραγ-ος), ρ. πράττω]. 

βίαιος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από τη χρήση βίας ή 
ιδιότητες της (επιθετικότητα, απειλητικότητα, δύναµη κ.λπ.): ~ χα-
ρακτήρας | εκδήλωση | επεισόδιο | επίθεση | σύγκρουση | αντίδραση | 
θάνατος ΣΥΝ. βάναυσος, άγριος, απότοµος ΑΝΤ. ήπιος 2. ΝΟΜ. βίαιη 
προσαγωγή βλ. λ. προσαγωγή 3. (για καιρικά φαινόµενα) ορµητικός, 
σφοδρός: - άνεµος | χιονοθύελλα. — βίαια | βιαίως [µτγν.] επίρρ., βι-
αιότητα (η) [αρχ.]. 

Βίας (ο) {Βίαντ-ος, -α} ο Πριηνεύς- ένας από τους επτά σοφούς τής 
αρχαιότητας (6ος αι. π.Χ.), γνωστός για τα αποφθέγµατα και τα γνω-
µικά του. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., πιθ. < βία, κατά το κλιτικό παράδειγµα των Αϊας, 
Κάλχας, "Ατλας (-ας, -αντος)]. 

βιάση (η) {χωρ. πληθ.} η βιασύνη ΣΥΝ. σπουδή, βία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βιάζω, πβ. κ. βράζω - βράση]. 

βιασµός (ο) [µτγν.] 1. ΝΟΜ. αξιόποινη πράξη την οποία διαπράττει 
όποιος µε σωµατική βία ή µε απειλή σπουδαίου και άµεσου κινδύνου 
εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία ή σε ασελγή πράξη: κατηγορείται 
για απόπειρα βιασµού || ~ ανηλίκου 2. ο εξαναγκασµός (κάποιου) να 
κάνει ή να υποστεί (κάτι) παρά τη θέληση του µε την άσκηση ή απει-
λή βίας εις βάρος του: ψυχολογικός ~ || ~ τής προσωπικότητας κά-
ποιου 3. (µτφ.) η βάναυση µεταχείριση ή κακοποίηση: ο ~ τής φύσης 
είχε ως αποτέλεσµα τη διατάραξη τής οικολογικής ισορροπίας 4. 
(µτφ.) η κατάφωρη παραβίαση των αρχών στις οποίες βασίζεται (κά-
τι): ~ τής δηµοκρατίας | τής ελευθερίας || συχνά η γλώσσα µας υφί-
σταται ~ στις διάφορες τηλεοπτικές εκποµπές. 

βιαστής (ο) [µτγν.] πρόσωπο που διαπράττει βιασµό. 
βιαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (ενεργ.) αυτός που βιάζεται, που δεν θέλει 

να χάσει χρόνο: είµαι | φεύγω | περπατώ - 2. (παθ.) (για λόγους, σκέ-
ψεις, πράξεις, κινήσεις κ.λπ.) αυτός που γίνεται µε βιασύνη· γρήγο-
ρος: έριξε µια ~ µατιά || ~ επίσκεψη | γράµµα | δουλειά | βάδισµα | 
ανάσα || πάµε για έναν βιαστικό καφέ ΣΥΝ. βεβιασµένος, επείγων 3. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που στερείται επιµέλειας και φροντίδας- πρόχει-
ρος: µην παίρνετε ~ αποφάσεις || - συµπέρασµα ΣΥΝ. επιπόλαιος. — 
βιαστικά επίρρ. [µεσν.]. 

βιασύνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η κατάσταση κατά την οποία κάποιος 
επείγεται, κινείται γρήγορα, µε βιάση: πάνω στη ~ του ξέχασε να 
κλειδώσει την πόρτα ΣΥΝ. βιάση, ανυποµονησία· ΦΡ. µε πιάνει βια-
σύνη αρχίζω να επείγοµαι, αισθάνοµαι ότι δεν έχω χρόνο, ότι πρέπει 
να βιαστώ. 



βίβα 362 βιβλιστής 
 

βίβα επιφών. → εβίβα 
βιβάρι κ. διβάρι (το) {βιβαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο περιφραγµένος θαλάσσιος 

χώρος, στον οποίο εκτρέφονται ψάρια· το ιχθυοτροφείο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
βιβάριον < λατ. vivarium «ζωοτροφείο, ιχθυοτροφείο» < vivus «ζωντανός, 
έµβιος»]. 

βίβερε περικολοζαµέντε (το) {άκλ.}- ελλην. ζην επικινδύνως- το να ζει κανείς 
ριψοκίνδυνα. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. vivere pericolosamente. Η χρήση τής φρ. οφείλεται και στο 
ακουστικό αίσθηµα τής παρήχησης που δηµιουργούν οι υγροί φθόγγοι]. 

βιβλιακός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τα βιβλία: ~ παραγωγή | 
κυκλοφορία. 

βιβλιάριο (το) {βιβλιαρί-ου | -ων} πιστοποιητικό σε σχήµα βιβλίου µε τα 
ατοµικά στοιχεία τού κατόχου (ονοµατεπώνυµο, φωτογραφία κ.λπ.), µε το 
οποίο µπορεί κανείς να ασκήσει δικαίωµα ή να εξυπηρετηθεί: ατοµικό (όπου 
καταχωρίζονται τα στοιχεία και οι µεταβολές κατά τη στρατιωτική θητεία 
κάποιου) | εκλογικό (µε το οποίο ψηφίζει κανείς) | ασφαλιστικό (για τις 
υποθέσεις που αφορούν στον ασφαλιστικό φορέα) ~ || ~ υγείας (για τις 
επισκέψεις σε γιατρό) | ταµιευτηρίου | καταθέσεων | ενσήµων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
βιβλιάριον, υποκ. τού αρχ. βιβλίον]. 

βιβλιεκδότης (ο) {βιβλιεκδοτών}, βιβλιεκδότρια (η) {βιβλιεκδο-τριών) 
εκδότης βιβλίων, πρόσωπο που αναλαµβάνει την έκδοση και την κυκλοφορία 
βιβλίων. — βιβλιεκδοτικός, -ή, -ό [1895]. 

βιβλιεµπόριο (το) {βιβλιεµπορί-ου | -ων) το εµπόριο βιβλίων. Επίσης 
βιβλιεµπόρια (η) [1833]. — βιβλιέµπορος (ο/η) [1844], βιβλιεµπορι-κός, -ή\ -
ό [1868]. 

βιβλικός, -ή, -ό [1834] αυτός που σχετίζεται µε τη Βίβλο, δηλ. την Αγία 
Γραφή: ~ όνοµα | ρητό | ύφος | χρόνοι | προφητεία | διδασκαλία· ΦΡ. (α) 
βιβλική µορφή σεβάσµιο πρόσωπο, που θυµίζει µορφές τής Βίβλου (β) 
βιβλική καταστροφή πολύ µεγάλη καταστροφή. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. 
biblical < µεσν. λατ. biblicus < λατ. biblia < αρχν Βίβλος (βλ.λ.)]. 

βιβλίο (το) 1. το σύνολο χειρόγραφων ή τυπωµένων φύλλων χαρτιού ίδιων 
διαστάσεων, που είναι συρραµµένα στη µία πλευρά και καλύπτονται από 
εξώφυλλα, το οποίο συνήθ. εκδίδεται σε πολλά αντίτυπα: δερµατόδετο | 
χαρτόδετο | πανόδετο | σκληρόδετο ~ || εγκυκλο-παιδικό | λογοτεχνικό | παιδικό 
| κλασικό ~|| ~ τσέπης (µικρού µεγέθους, συνήθ. χαρτόδετο, και τις 
περισσότερες φορές µε θεµατολογία που προσφέρεται για µαζική 
κατανάλωση) || διαβάζω | ξεφυλλίζω | ανοίγω | εκδίδω | τυπώνω - || εκτύπωση | 
διακίνηση | διαφήµιση βιβλίου || έφαγε τη ζωή του στα ~ (δαπάνησε το 
µεγαλύτερο µέρος τής ζωής του στη µελέτη) || θα τον δεις πάντα µε ένα - στα 
χέρια (για µελετηρό και φιλοµαθή άνθρωπο) || χωµένος στα - (για άνθρωπο 
που αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο στο διάβασµα) ΣΥΝ. τόµος· ΦΡ. (α) ιερά 
βιβλία τα θρησκευτικά και λειτουργικά βιβλία µιας θρησκείας και (ειδικότ.) τα 
βιβλία τής Παλαιάς και τής Καινής ∆ιαθήκης (β) τρώω | καταβροχθίζω | 
ρουφάω ένα βιβλίο διαβάζω ένα βιβλίο µε γρήγορο ρυθµό από τη µεγάλη µου 
επιθυµία να το τελειώσω (γ) δεν ανοίγω βιβλίο | δεν πιάνω βιβλίο στα χέρια 
µου δεν διαβάζω καθόλου, δεν µελετώ (δ) ξέρω | διαβάζω (κάποιον) σαν 
ανοιχτό βιβλίο γνωρίζω πολύ καλά τον χαρακτήρα (κάποιου) (ε) βιβλίο | έργο 
αναφοράς βλ. λ. αναφορά (στ) απόκρυφα βιβλία βλ. λ. απόκρυφος 2. 
(συνεκδ.) κάθε γραπτή εργασία που έχει εκδοθεί υπό µορφήν βιβλίου (σηµ. 1): 
έχει γράψει δύο ~ 3. (ειδικότ.) σύνολο φύλλων χαρτιού καλυµµένων µε 
εξώφυλλα και συρραµµένων στη µία πλευρά, που προορίζονται για 
καταγραφή λογαριασµών, πρακτικών συνεδρίων κ.λπ.: λογιστικό ~||~ 
πρακτικών | συλλυπητηρίων | ευχών || ~ επισκεπτών (στο οποίο οι επισκέπτες 
µουσείου, έκθεσης, εκδήλωσης κ.λπ. σηµειώνουν τις εντυπώσεις τους) ΣΥΝ. 
κατάστιχο 4. µέρος, τµήµα εκτεταµένου συγγράµµατος: το έργο τού Ηροδότου 
αποτελείται από εννέα ~ 5. (µτφ.) καθετί που διδάσκει και διαφωτίζει τον 
άνθρωπο: το ~ τής φύσης (δηλ. η φύση) || το ~ τής ζωής (δηλ. η ζωή). — 
(υποκ.) βιβλιαράκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, παραποµπή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βιβλίον < βυβλίον (µε προληπτική αφοµοίωση τού -υ- σε -ι-) 
< βύβλος, από το όνοµα τής φοινικικής πόλεως Βύβλου, από όπου εισαγόταν ο 
κατεργασµένος πάπυρος. Το ίδιο το Βύβλος είναι σηµιτ. προελ. (πβ. εβρ. 
Gébal «περιοχή, σύνορο»), το δε αρχικό Β- (αντί τού αναµενόµενου Γ-) ίσως 
οφείλεται σε αφοµοίωση]. 

βιβλιογνώστης (ο) [1843] {βιβλιογνωστών}, βιβλιογνώστρια (η) 
{βιβλιογνωστριών} πρόσωπο που γνωρίζει την ιστορία, το περιεχόµενο, την 
αξία κ.λπ. των βιβλίων. — βιβλιογνωστικός, -ή, -ό, βιβλιο-Υνωσία (η). 
βιβλιογραφία (η) {βιβλιογραφιών} ο κατάλογος βιβλίων και γενικότ. 
δηµοσιευµάτων που αναφέρονται σε ορισµένο αντικείµενο µελέτης και όπου 
αναγράφονται το όνοµα τού συγγραφέα, ο τίτλος τού δηµοσιεύµατος, ο τόπος 
και η χρονολογία εκδόσεως του κ.λπ.: υπάρχει πλούσια - για το θέµα αυτό || 
εκτενής | ξένη | διεθνής | επιλεγµένη ~ || συµβουλεύοµαι τη σχετική ~ || στο τέλος 
τού συγγράµµατος παρατίθεται αναλυτικά η ~. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. bibliographie. Το µτγν. βιβλιογραφία 
είχε τη σηµ. «συγγραφή βιβλίων»]. βιβλιογραφίας, -ή, -ό [1851] αυτός που 
σχετίζεται µε τη βιβλιογραφία: ~ τεκµηρίωση | παραποµπή | αναφορά | 
υποστήριξη.  — βι-βλιογραφικ-ά /-ώς [1854] επίρρ. βιβλιογράφος (ο/η) 
πρόσωπο που ασχολείται συστηµατικά µε τη σύνταξη βιβλιογραφιών. — 
βιβλιογραφώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. bibliographe]. 
βιβλιοδεσία (η) [1866] {βιβλιοδεσιών} η συρραφή των φύλλων χειρογράφου ή 
εντύπου και η ένωση τους µε προστατευτικό κάλυµµα 

(εξώφυλλο), ώστε να πάρουν τη µορφή βιβλίου ή άλλου εντύπου (λ.χ. 
περιοδικού): καλλιτεχνική | µηχανική ~ || έξοδα βιβλιοδεσίας ΣΥΝ. δέσιµο, 
στάχωση. Επίσης βιβλιοδέτηση [1892] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων}. — 
βιβλιοδετώ ρ. [1856] {-είς...}. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Buchbinderei]. 

βιβλιοδετείο (το) [1852] το εργαστήριο όπου γίνεται η βιβλιοδεσία. — 
βιβλιοδέτης (ο/η) [µεσν.], βιβλιοδετικός, -ή, -ό [1886]. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
βιβλιοδέτης < βιβλίον + -δέτης < δένω]. 

βιβλιοθηκάριος (ο/η) [µεσν.] (-ου κ. -αρίου | -ων κ. -αρίων} υπάλληλος τής 
βιβλιοθήκης, υπεύθυνος για την ταξινόµηση, τη συντήρηση, τη φύλαξη των 
βιβλίων και την παροχή πληροφοριών σχετικά µε αυτά στους αναγνώστες 
ΣΥΝ. βιβλιοφύλακας. 

βιβλιοθήκη (η) [µτγν.] {βιβλιοθηκών} 1. έπιπλο ειδικά κατασκευασµένο για την 
τοποθέτηση και τη φύλαξη βιβλίων: βάζω το βιβλίο στη ~ || µεγάλη | µικρή ~· 
ΦΡ. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) ζωντανή | κινητή βιβλιοθήκη πολυµαθής 
άνθρωπος, που αποτελεί ανεξάντλητη πηγή γνώσεων ΣΥΝ. κινητή 
εγκυκλοπαίδεια 2. (συνεκδ.) η συλλογή βιβλίων που διαθέτει (ιδιώτης, ίδρυµα 
κ.λπ.): πλούσια | αξιόλογη | προσωπική | πανεπιστηµιακή | σχολική ~ || δηµόσια 
| κοινοτική | δανειστική | Εθνική | δηµοτική ~ 3. το κτήριο όπου στεγάζονται 
και φυλάσσονται συλλογές βιβλίων: θα σε περιµένω έξω από την Εθνική ~ 4. 
σειρά βιβλίων που αναφέρονται σε ορισµένο κλάδο τής επιστήµης ή τής 
τέχνης,ή εκδίδονται από τον ίδιο εκδότη: λαογραφική ~||~ Φωτίου || η ~ τού 
Φιλολόγου. — (υποκ.) βιβλιοθηκούλα (η) (σηµ. 1). 

βιβλιοθηκονοµία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που ασχολείται µε την 
οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση των βιβλιοθηκών: σχολή 
βιβλιοθηκονοµίας. — βιβλιοθηκονόµος (ο/η), βιβλιοθηκονο-µικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < βιβλιοθήκη + -νοµία < νέµω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
bibliothéconomie]. 

βιβλιοκαπηλία (η) [1871] {χωρ. πληθ.} η παράνοµη ανατύπωση και πώληση 
βιβλίων. — βιβλιοκάπηλος (ο/η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία. 

βιβλιοκλόπος (ο/η) [1893] πρόσωπο που οικειοποιείται, αντιγράφει ή εκδίδει 
χωρίς νόµιµη άδεια βιβλία άλλων ή αποσπάσµατα τους. — βιβλιοκλοπή κ. 
βιβλιοκλοπία (η) [1870]. 

βιβλιοκρισία (η) [1861] {βιβλιοκρισιών} η κριτική βιβλίου ή άλλου 
δηµοσιευµένου κειµένου από ειδικό, η οποία δηµοσιεύεται σε εφηµερίδα, 
περιοδικό ή αυτοτελώς: εκτενής | κατατοπιστική | αντικειµενική - ΣΥΝ. 
βιβλιοκριτική. 

βιβλιοκριτικός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη βιβλιοκρισία: ~ 
δοκίµιο | σηµείωµα 2. βιβλιοκριτικός (ο/η) πρόσωπο που ασκεί κριτική 
βιβλίων σε εφηµερίδες 3. βιβλιοκριτική (η) η βιβλιοκρισία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. bibliocritique]. 

βιβλιολάτρης (ο) {βιβλιολατρών}, βιβλιολάτρισσα (η) {βιβλιολα-τρισσών} 
πρόσωπο που αγαπά υπερβολικά τα βιβλία ΣΥΝ. βιβλιόφιλος. — βιβλιολατρία 
(η) [1889]. 

βιβλιολογία (η) [1857] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των γνώσεων σχετικά µε τον 
τρόπο δηµιουργίας ενός βιβλίου και προώθησης του στο εµπόριο. 

βιβλιοµανής, -ής, -ές [1831] (βιβλιοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. µανιώδης 
συλλέκτης βιβλίων (κυρ. σπάνιων και πολύτιµων) 2. φανατικός αναγνώστης 
βιβλίων ο βιβλιοφάγος. — βιβλιοµανία (η) [1854]. 

βιβλιοπαραγωγή (η) [1893] {χωρ. πληθ.} το σύνολο τής παραγωγής των 
βιβλίων που εκδίδονται µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

βιβλιοπαρουσίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η παρουσίαση 
νέου βιβλίου στο κοινό. 

βιβλιοπωλείο (το) [µτγν.] το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται βιβλία: κεντρικό | 
συνοικιακό | νοµικό ~. — βιβλιοπώλης (ο) [αρχ.], β\-βλιοπώλισσα (η) [1826], 
βιβλιοπωλικός, -ή, -ό [1782]. 

βιβλιόσηµο (το) {βιβλιοσήµ-ου | -ων} 1.το έντυπο σήµα ιδιοκτησίας ενός 
βιβλίου, που τυπώνεται από τον εκδοτικό οίκο στο εσώφυλλό του · 2. ειδικό 
ένσηµο (φορόσηµο) που επικολλάται στο εσωτερικό των σχολικών βιβλίων. 

βιβλιοστάτης (ο) {βιβλιοστατών} στήριγµα για τα βιβλία, ώστε να στέκονται 
όρθια στα ράφια. [ΕΤΥΜ < βιβλίο + -στάτης < ί-στα-µαι]. 

βιβλιοσυλλέκτης (ο) [1898] {βιβλιοσυλλεκτών}, βιβλιοσυλλέ-κτρια (η) 
{βιβλιοσυλλεκτριών} συλλέκτης βιβλίων. — βιβλιοσυλλε-κτικός, -ή, -ό. 

βιβλιοτεχνία (η) {χωρ. πληθ.} το σύνολο των διαφόρων τεχνικών διαδικασιών 
τής ηλεκτρονικής και τής παραδοσιακής τυπογραφίας (στοιχειοθεσία, 
εκτύπωση, βιβλιοδεσία κ.λπ.) που συντελούν στη στερεή κατασκευή και 
καλαίσθητη εµφάνιση των βιβλίων. 

βιβλιοφάγος (ο/η) [1871] 1. έντοµο που τρέφεται µε χαρτί, δέρµα ή ξύλο και 
καταστρέφει τα βιβλία ΣΥΝ. βιβλιόψειρα 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) 
πρόσωπο που διαβάζει πολλά βιβλία. 

βιβλιόφιλος, -η, -ο [1831] αυτός που αγαπά τα βιβλία, που τα συλλέγει και τα 
µελετά ΣΥΝ. βιβλιολάτρης. — βιβλιοφιλία (η) [1888], βιβλιοφιλικός, -ή, -ό. 

βιβλιοφύλακας (ο) [µεσν.] {βιβλιοφυλάκων} ο υπάλληλος δηµόσιας 
βιβλιοθήκης ΣΥΝ. βιβλιοθηκάριος. 

βιβλιοχαρτοπωλείο (το) [1887] το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται βιβλία, 
περιοδικά κ.λπ. έντυπα, χαρτικά και είδη γραφικής ύλης. — 
βιβλιοχαρτοπώλης (ο) [1894], βιβλιοχαρτοπώλισσα (η), βιβλιοχαρτο-πωλικός, 
-ή, -ό. 

βιβλιόψειρα (η) {δύσχρ. βιβλιοψειρών} ο βιβλιοφάγος (βλ.λ., σηµ. 1). 
βιβλιστής (ο) ο µελετητής και ερµηνευτής τής Βίβλου. 
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[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biblicist]. Βίβλος (η) 1. 
ΘΡΗΣΚ. η Αγία Γραφή, δηλ. η Παλαιά και η Καινή ∆ιαθήκη ΣΥΝ. Ιερά 
Γράµµατα, Ιερά Κείµενα, Ιερές Γραφές, ο Λόγος τού Θεού · 2. (α) η 
συλλογή επίσηµων εγγράφων που αναφέρονται σε εσωτερικά ή 
διεθνή ζητήµατα, η οποία εκδίδεται από τις κυβερνήσεις κρατών ή 
διεθνείς οργανισµούς και χαρακτηρίζεται από το χρώµα τού 
εξωφύλλου που υιοθετείται από κάθε χώρα (β) Λευκή Βίβλος (i) 
επίσηµη δέσµη προτάσεων και µέτρων για συγκεκριµένη πολιτική που 
θα ακολουθήσει (η Ε.Ε. ή ένα κράτος): ~ για την ολοκλήρωση τής 
εσωτερικής αγοράς τής Ε.Ε. (ii) (γενικότ.) κάθε επίσηµος κανονισµός 
που προβλέπει τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί 
ένας στόχος σε διάφορα επίπεδα: ~ στον στρατό || ~ για την οικονοµία 
| την παιδεία (γ) Μαύρη Βίβλος βιβλίο στο οποίο καταγράφονται όλα 
τα κατακριτέα έργα καθεστώτος, προσώπου κ.ά. (λ.χ. οι διώξεις, οι 
δολοφονίες, οι παραβιάσεις δικαιωµάτων κ.τ.ό.): η ~ τού φασισµού 
(δ) Χρυσή Βίβλος επίσηµο βιβλίο στο οποίο αναγράφονταν παλαιό-
τερα µε χρυσά γράµµατα τα ονόµατα των ευγενών και ισχυρών αν-
θρώπων µιας επικράτειας (ε) Πράσινη Βίβλος σύνολο διάφορων ιδεών 
οι οποίες χρησιµεύουν ως βάση συζήτησης προκειµένου να ληφθεί 
κάποια απόφαση 3. βίβλος γενέσεως (Κ.∆. Ματθ. 1,1) βιβλίο που 
περιέχει γενεαλογία· για λεπτοµερή εξιστόρηση γεγονότων ή ατέ-
λειωτη πολυλογία. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. βύβλος < Βύβλος, όνοµα φοινικικής πόλεως, από 
όπου εισήχθη ο κατεργασµένος πάπυρος (βλ. λ. βιβλίο). Μετάφρ. δά-
νεια αποτελούν οι φρ. Λευκή Βίβλος (< αγγλ. White Paper) και Χρυσή 
Βίβλος (< ιταλ. libro d'oro)]. 

Βίβλος - Αγία Γραφή. Και οι δύο όροι αναφέρονται στο σύνολο 
των βιβλίων τής Παλαιάς και τής Καινής ∆ιαθήκης και χρησιµο-
ποιούνται ευρύτερα και εναλλακτικά από όλες τις χριστιανικές 
Εκκλησίες και οµολογίες. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι ο µεν όρος 
Αγία Γραφή είναι αυτός που επικράτησε κυρίως στην παράδοση 
τής Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, ενώ ο Ορος Βίβλος χρη-
σιµοποιήθηκε περισσότερο και καθιερώθηκε στη θεολογική γλώσ-
σα των ρωµαιοκαθολικών και των προτεσταντών. 

βιγλα (η) {βιγλών} ψηλό σηµείο από όπου µπορεί κανείς να ελέγχει 
µια περιοχή- σκοπιά, παρατηρητήριο: « 'Ρηλά στη ~ που αγρυπνώ σαν 
τον καλό τσοµπάνο» (Αγγ. Σικελιανός) ΣΥΝ. καραούλι. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< λατ. vigilia «φυλακή, σκοπιά»]. 

βιγλάτορας (ο) {βιγλατόρων} (λογοτ.) πρόσωπο που βιγλίζει: «κι 
έχουµε στο κατάρτι µας ~ | παντοτινό τον ήλιο τον ηλιάτορα» (Οδ. 
Ελύτης) ΣΥΝ. φρουρός, παρατηρητής. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. vigilator 
< vigilia «φυλακή, σκοπιά»]. 

βιγλιζω ρ. µετβ. [µεσν.] {βίγλισα} (λογοτ.) 1. εποπτεύω (ως σκοπός) µε 
το βλέµµα τη γύρω περιοχή: «επήγε το βλαχόπουλο στη βίγλα να βι-
γλίσει» (ακριτικό τραγ.) ΣΥΝ. φρουρώ, επιθεωρώ 2. (συνεκδ.) ενεδρεύω, 
παραµονεύω ΣΥΝ. καιροφυλακτώ 3. κοιτάζω από µακριά, διακρίνω 
ΣΥΝ. ξεχωρίζω. 

βιγόνια (η) → µπιγκόνια 
βίδα (η) {βιδών} 1. επίµηκες µεταλλικό καρφί, στού οποίου το στέλε-

χος έχουν χαραχθεί βόλτες (σπείρωµα), ώστε να έχει ελικοειδείς αυ-
λακώσεις στην επιφάνεια του και να µπορεί να εισέρχεται µε περι-
στροφική κίνηση σε οπές· ΦΡ. (α) κάνω βίδες (i) (για µηχανική κα-
τασκευή, κυρ. αυτοκίνητα και µηχανές) διαλύω (κάτι), καταστρέφω: 
τράκαρε το αυτοκίνητο και το έκανε βίδες ΣΥΝ. κάνω κοµµάτια, 
σµπαραλιάζω (ii) (για πρόσ.) κατατροπώνω (κάποιον): τα επιχειρή-
µατα του και τα στοιχεία του ήταν ακαταµάχητα· έκανε τον αντίπαλο 
του βίδες! (β) (µτφ.) γίναµε βίδες µαλώσαµε πολύ άσχηµα 2. (συ-
νεκδ.) κάθε µεταλλικό αντικείµενο που έχει αντίστοιχη λειτουργία 3. 
(µτφ.) το λογικό, το µυαλό· κυρ. στη ΦΡ. µου 'στρίψε | 'φύγε | λάσκαρε 
η βίδα τρελάθηκα, έχασα τα λογικά µου 4. (µτφ.) η τρέλα: έχει κάποια 
~ στον εγκέφαλο 5. (στον πληθ.) ζυµαρικό τού οποίου κάθε κοµµάτι 
θυµίζει στο σχήµα τη βίδα. — (υποκ.) βιδίτσα κ. βιδούλα (η) κ. 
βιδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < βεν. vida < λατ. vitis «αµπέλι, κλήµα», µε τη σηµ. «έλικα κλή-
µατος»]. 

βιδάνιο (το) {βιδαν-ιού | -ιών) (διαλεκτ.) 1. ό,τι αποµένει από τα πο-
τά στα ποτήρια (το οποίο συχνά αναµείγνυαν και πουλούσαν ξανά) 
ΣΥΝ. απόπιοµα · 2. το ποσοστό των κερδών από χαρτοπαίγνιο που δί-
νεται στη χαρτοπαικτική λέσχη. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. guadagno «κέρδος» < ρ. guadagnare «κερδίζω» (πβ. 
γαλλ. gagner) < µεσν. λατ. guadaniare < φρανκον *waidanjan «βόσκω, 
τρέφω»]. 

βιδέλο (το) (διαλεκτ.) το µοσχάρι. [ΕΤΥΜ. µεσν· < ιταλ. vitello < λατ. 
vitellus, υποκ. τού ουσ. vitulus «µοσχάρι»]. 

βιδολόγος (ο) 1. ΤΕΧΝΟΛ. κοπτικό εργαλείο µε πολλές κόψεις, µε το 
οποίο δηµιουργούµε (κόβουµε) εξωτερικά σπειρώµατα 2. (γενικά) ερ-
γαλείο κατάλληλο για το σφίξιµο ή το χαλάρωµα των βιδών το κα-
τσαβίδι ΣΥΝ. βιδωτήρι, (λόγ.) κοχλιοστρόφιο. 

βίδρα (η) {βιδρών} η ενυδρίδα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < σλαβ. vidrä]. 

βιδώνω ρ. µετβ. {βίδω-σα, -θηκα, -µένος) 1. στερεώνω (κάτι) µε βίδα 
περιστρέφοντας την ANT. ξεβιδώνω· ΦΡ. (α) (αργκό) µου τη βιδώνει (i) 
µου δηµιουργείται έµµονη ιδέα, µου µπαίνει (κάτι) στο µυαλό: στα 
καλά καθούµενα του τη βίδωσε να γυρίσει πίσω (ii) χάνω τα λογικά 
µου, παρουσιάζω ανεξήγητη, παράξενη συµπεριφορά: ώρες-ώρες του 
τη βιδώνει κι αρχίζει να φωνάζει (iii) µου προκαλεί αντίδραση, µε 
εκνευρίζει: δεν τον µπορώ αυτό τον τύπο, - ΣΥΝ. µου τη δίνει (β) (αρ- 

γκό) είµαι βιδωµένος (i) είµαι ακίνητος: είναι βιδωµένος στην καρέ-
κλα και δουλεύει ασταµάτητα (ii) είµαι προσκολληµένος (σε κάτι): ~ 
µε την αστρολογία ΣΥΝ. είµαι κολληµένος | πωρωµένος µε 2. τοποθε-
τώ (κάτι που έχει σπείρωµα) σε (κάτι άλλο) περιστρέφοντας το ΣΥΝ. 
(λόγ.) κοχλιώνω. — βίδωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-. 

βιδωτήρι (το) {δύσχρ. βιδωτηρ-ιού | -ιών} (καθηµ.) το κατσαβίδι. 
βιδωτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει στερεωθεί ή µπορεί να στερεωθεί µε 

βίδες 2. (α) αυτός που έχει εξωτερικό σπείρωµα και µε περιστροφή 
µπορεί να τοποθετείται σε υποδοχή µε εσωτερικό σπείρωµα: ~ λάµπα 
ΣΥΝ. κοχλιωτός (β) ΙΑΓΡ. βιδωτά δόντια τεχνητά δόντια, βιδωµένα στα 
φατνία τής γνάθου 3. (κατ' επέκτ.) αυτός που εύκολα διαλύεται σε 
µέρη, τα οποία συναρµολογούνται µε βίδες: µεταφέραµε εύκολα τη 
βιβλιοθήκη, γιατί ήταν ~. 

Βιένη (η) η πρωτεύουσα τής Αυστρίας. — Βιενέζος (ο), Βιενέζα (η), 
βιενέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Wien < αρχ. γερµ. Wenia < κελτ. Vedunia 
«χείµαρρος», ίσως λόγω τού ότι την πόλη διαρρέουν τα ορµητικά νε-
ρά τού ∆ούναβη. Στη θέση τής σηµερινής πόλης υπήρχε η κελτική πό-
λη Vindobona (πιθ. σηµ. «λευκό φρούριο»), την οποία κατέκτησαν οι 
Ρωµαίοι τον Ιο αι. π.Χ. Η ονοµ. Wenia µαρτυρείται από το 881 µ.Χ.]. 

Βιετνάµ (το) {άκλ.} (βιετν. Nuóc Công Hòa Xä Hôi Chu Nghîa Viêt-
Nam = Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία τού Βιετνάµ) κράτος τής ΝΑ. Ασίας 
µε πρωτεύουσα το Ανόι, επίσηµη γλώσσα τη Βιετναµική και νόµισµα 
το νέο ντονγκ. — Βιετναµέζος (ο), Βιετναµέζο (η), βιετναµικός, -ή, -
ό κ. (καθηµ.) βιετναµέζικος, -η, -ο, Βιετναµικά κ. (καθηµ.) Βιετναµέ-
ζικα (τα). 
[ΕΤΥΜ. < βιετν. Viet-Nam | Nam-Viet < κινεζ. Nam-Yue «ξένοι λαοί τού 
Νότου». Θεωρείται ότι κατά τον 3ο αι. π.Χ. µετανάστες τής κινεζικής 
φυλής Βιέτ (κινεζ. Yue) ήλθαν σε επαφή και επιµιξία µε τους ιθαγε-
νείς λαούς τής περιοχής, που ήταν κυρ. ινδονησιακής ή µελανησια-
κής καταγωγής. Το 207 π.Χ. ιδρύθηκε το βασίλειο Nam-Viet, όπου εν-
σωµατώθηκαν µικρότερα βασίλεια µε κατοίκους µικτής καταγωγής, 
ενώ το 939 µ.Χ. το Nam-Viet απαλλάχθηκε εντελώς από την κινεζική 
κυριαρχία. Η επίσηµη ονοµασία «Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία τού 
Βιετνάµ» δόθηκε το 1976 µε την ενοποίηση τού Βόρειου και τού Νό-
τιου τµήµατος τής χώρας]. 

βίζα (η) {δύσχρ. βιζών} 1. η θεώρηση και η επικύρωση διαβατηρίων, 
πιστοποιητικών ή ναυτιλιακών εγγράφων αλλοδαπών από τις αρµό-
διες αρχές ενός κράτους 2. (συνεκδ.) το έγγραφο που εκδίδεται από 
επίσηµη αρχή ξένης χώρας (πρεσβεία, προξενείο) και που θεωρείται 
απαραίτητο για να επιτραπεί η είσοδος (αλλοδαπού) στη χώρα: έκ-
δοση | χορήγηση βίζας. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. visa < λατ. visa «θεωρηµένα» (ενν. sunt), πληθ. ουδ. τής 
µτχ. visus, p. video «βλέπω, θεωρώ»]. 

βιζαβί επίρρ.· αντίκρυ, απέναντι, πρόσωπο µε πρόσωπο· ΦΡ. βιζαβί ΚΙ 
απεναντίας (λαϊκ.-εµφατ.) ο ένας απέναντι στον άλλον ΣΥΝ. φάτσα 
(µε φάτσα). [ΕΤΥΜ < γαλλ. vis-à-vis]. 

βίζιτα (η) {δύσχρ. βιζιτών} (λαϊκ.) 1. η φιλική ή επαγγελµατική επί-
σκεψη· ΦΡ. αρµένικη βίζιτα επίσκεψη µεγάλης διάρκειας, που κατα-
ντά κουραστική για τον οικοδεσπότη 2. (συνεκδ.-κακόσ.) η αµοιβή 
για κάθε επαγγελµατική επίσκεψη, κυρ. για την επίσκεψη πόρνης 
στο σπίτι τού πελάτη: ζει από τις ~. — (λαϊκ.) βιζιτατζού κ. βιζιτού 
(η) (σηµ. 2), βιζιτάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. visita < λατ. visito «επισκέπτοµαι» < viso «παρατηρώ, 
επισκέπτοµαι», παράλλ. τ. τού p. video «βλέπω»]. 

βιζόν (το) {άκλ.} 1. µικρό σαρκοφάγο θηλαστικό µε πυκνό καστανό 
τρίχωµα, από το οποίο προέρχεται η οµώνυµη πολύτιµη γούνα 2. (συ-
νεκδ.) η γούνα που φτειάχνεται από το τρίχωµα τού παραπάνω ζώου: 
αγόρασε ένα ακριβό ~ || φοράω ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. vison «νυφίτσα» < µτγν. λατ. vissio «πολύ άσχηµη µυ-
ρωδιά, βροµιά», από τη δυσάρεστη οσµή που αναδίδει το ζώο. Η 
γαλλ. λ. παρετυµολογήθηκε προς το γερµ. Wiesel «νυφίτσα»]. 

Βιθυνία (η) περιοχή τής Β∆. Μικράς Ασίας µε έντονο ελληνικό στοι-
χείο από την αρχαιότητα µέχρι το 1922. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, που έχει την αφετηρία του στο θρακικό φύλο 
των Βιθυνών, αγν. ετύµου]. 

βικάριος (ο) {βικαρί-ου | -ων, -ους} ο αναπληρωτής ή τοποτηρητής 
επισκόπου στη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < λατ. vicarius «αναπληρωτής, τοποτηρητής» < vicis (τ. 
γενικής) «εναλλαγή, διαδοχή» (απαντά συνήθ. ο πληθ. vices)]. 

Βίκινγκ (ο) {πληθ. Βίκινγκς) 1. Σκανδιναβός πειρατής ή επιδροµέας, 
κυρ. κατά την περίοδο 800-1050 µ.Χ. 2. (λογοτ.) ο Σκανδιναβός: οι ξαν-
θοί - τού Βορρά κατέκλυσαν τις παραλίες τού Νότου. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
Viking (οπτικό δάνειο) < αρχ. σκανδ. vikingr «πειρατής» (πβ. αρχ. 
γερµ. wichinc «ναυτικός»). Ως προς την περαιτέρω ερµηνεία, δύο 
απόψεις έχουν προταθεί: (α) Αναγωγή στο αρχ. σκανδ. vik «ακτή, 
ορµίσκος», µε αναφορά στα νορβηγικά φιόρδ, από όπου έρχονταν οι 
εισβολείς (β) Σύνδεση µε το αρχ. αγγλ. wie «κατασκήνωση, 
κατοικία», µε αναφορά στο είδος των εγκαταστάσεων που χρη-
σιµοποιούσε ο λαός αυτός]. 

βίκος (ο) αυτοφυές χνουδωτό φυτό µε έρποντα ή αναρριχώµενο βλα-
στό, που καλλιεργείται για την παραγωγή χλωρού χόρτου και σανού 
(για ζωοτροφή). [ΕΤΥΜ. < µτγν. βικία (ή) | βικίον (τό) < λατ. vicia 
«κουκκί, κύαµος»]. 

Βίκτωρ (ο) {Βίκτ-ορος κ. -ωρος, -ορα κ. -ωρα} 1. όνοµα αγίων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Βίκτορας 
κ. Βίκτωρας [ΕΤΥΜ. < λατ. victor «νικητής» < vinco «νικώ»]. 

Βικτωρία (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης Βικτώρια 



βικτωριανός 364 βιογεωγραφία 
 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Victoria < λατ. victoria «νίκη»]. βικτωριανός, -ή, -ό 1. αυτός 
που σχετίζεται µε την περίοδο βασιλείας τής βασίλισσας Βικτωρίας στην Αγγλία 
2. (µτφ.) πουριτανός, σεµνότυφος, αυτός που χαρακτηρίζεται από αυστηρή 
εξωτερική ηθική: ~ εποχή | ήθη | αντιλήψεις. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Victorian < Victoria, βασίλισσα τής Αγγλίας 
(1837-1901)]. Βικτωρίας Λίµνη (η) λίµνη τής Α. Αφρικής µεταξύ τής Κένυας, 
τού Μπουρούντι και τής Ουγκάντας. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. (Lake) Victoria, ονοµασία που δόθηκε προς τιµήν τής 
βασίλισσας Βικτωρίας τής Αγγλίας (1837-1901)]. βίλα (η) {βιλών} (συνήθ. 
εξοχική) πολυτελής κατοικία, έπαυλη. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. villa < λατ. villa 
«εξοχική κατοικία» < *vicula, υποκ. τού vicus «χωριό, συνοικία» (πβ. αρχ. 
οίκος)]. βιλαετι (το) {βιλαετ-ιού | -ιών) ΙΣΤ. µεγάλη διοικητική περιφέρεια στα 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας: το ~ τού Αϊδινίου. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. vilâyet < αραβ. 
wiläya]. βιλάι (το) µακρύ λεπτό σχοινί (διαµέτρου συνήθ. 8-10 χιλιοστών), το 
οποίο ρίχνεται µε ένα βαρίδι στην άκρη από το πλοίο στην προκυµαία, για να 
ρυµουλκηθεί ο κάβος που δένεται στην άκρη του και να δεθεί στη δέστρα τής 
προκυµαίας. Επίσης ιβιλάι. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. heaving-line (µε 
ατελή προφορά) < ρ. heave «υψώνω, ρυµουλκώ» + line «γραµµή - σχοινί»]. 
βιλανέλα (η) ΜΟΥΣ. είδος φωνητικής µουσικής- τον 16ο αι. ήταν δηµοφιλές 
τραγούδι χορευτικού χαρακτήρα το οποίο στη συνέχεια εξελίχθηκε σε είδος 
πολυφωνικού τραγουδιού. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. villanella < villano «χωρικός» (αφού η villanella ήταν 
τραγούδι των χωρικών τού 16ου αι.) < υστερολατ. villanus < λατ. villa (στην 
ποιητ. σηµ. «χωριό»)]. Βίλνιους (η) η πρωτεύουσα τής Λιθουανίας. [ΕΤΥΜ. < 
λιθ. Vilnius < Vilnija (< vilnis «κύµα»), όνοµα ποταµού στις Οχθες τού οποίου 
χτίστηκε η πόλη]. βιµπράτο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. ελλην. παλλόµενο 1. η ελαφρά 
διακύµανση τού τονικού ύψους ενός µουσικού φθόγγου, η οποία δεν µετα-
βάλλει την ταυτότητα τού φθόγγου (εάν µεταβάλλεται η ταυτότητα τού 
φθόγγου, έχουµε τρίλο ή τρέµολο, βλ.λ.) 2. η τεχνική τής παραγωγής 
«παλλοµένου» ήχου, η οποία διαφέρει ανάλογα µε το µουσικό όργανο (είναι 
διαφορετική στα έγχορδα, στα πνευστά ή στο τραγούδι, ενώ δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί στο πιάνο) 3. ένδειξη τής µουσικής παρτιτούρας, κατά την 
οποία ζητείται να παιχτούν ένας ή περισσότεροι φθόγγοι µε παλλόµενη τεχνική 
(κυρ. για λόγους εκφραστικούς, παραγωγής εµπλουτισµένου ή 
χαρακτηριστικού ήχου κλπ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. vibrato, µτχ. τού ρ. vibrare 
«πάλλω, δονώ» < λατ. vibro]. βιµπράφωνο (το) {βιµπραφών-ου | -ων} ΜΟΥΣ. 
κρουστό µουσικό όργανο αποτελούµενο από ελάσµατα αλουµινίου, που 
πάλλονται καθώς ο εκτελεστής τα χτυπά µε ειδικές µπαγκέτες. Επίσης 
βιµπραφόν {άκλ.}. — βιµπραφωνίστας (ο). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. vibraphone (νόθο συνθ.) < vibrer «πάλλω, δονώ» + -phone < 
ελλην. φωνή]. βινενκρέτ (η) {άκλ.} ελαφριά σάλτσα από λάδι, λεµόνι ή ξίδι, µε 
ή χωρίς την προσθήκη αρωµατικών χόρτων. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. vinaigrette < vinaigre «ξίδι» < vin «κρασί» + aigre «ξινός»]. 
βινιέτα (η) {βινιετών} 1. ΤΥΠΟΓΡ. µικρή ξυλογραφία που απεικόνιζε 
κληµατόφυλλα και κοσµούσε συνήθ. κεφαλίδες σελίδων βιβλίων σήµερα ο 
όρος δηλώνει κάθε διακοσµητικό βιβλίου ή εντύπου 2. διακοσµητικό 
ζωγραφικό ή γραµµικό σχέδιο, που τίθεται στην αρχή ή στο τέλος των 
κεφαλαίων ενός βιβλίου 3. (ειδικότ. στα κόµικς) καθένα από τα τετράγωνα 
πλαίσια (κάδρα, καρέ) στα οποία σχεδιάζονται οι σκηνές τής ιστορίας που 
αφηγείται µε σκίτσα ο σχεδιαστής. [ΕΤΥΜ < γαλλ. vignette < vigne «κλήµα», 
επειδή από τον 16ο αι. διακοσµητικά σχέδια µε σχήµα κλήµατος στόλιζαν την 
αρχή των κεφαλαίων ενός βιβλίου]. βίντεο (το) {άκλ.} ελλην. µαγνητοσκόπιο 1. 
η ηλεκτρονική συσκευή που έχει τη δυνατότητα να καταγράφει σε ειδικές 
κασέτες και να αναπαράγει σε οθόνη οπτικό και ηχητικό σήµα που προέρχεται 
από κεραία τηλεόρασης, βιντεοκάµερα ή άλλη παρόµοια συσκευή 2. (συνεκδ.) 
η βιντεοκασέτα και το περιεχόµενο της: βλέπω | παρακολουθώ ~ || µια νέα 
ταινία βγήκε σε ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. video (< λατ. video «βλέπω»), από την πλήρη ονοµασία 
videotape recorder «οπτικό µαγνητοσκόπιο». Είναι αξιοσηµείωτο ότι η γαλλ. 
ονοµασία τής συσκευής είναι η ελληνογενής λ. magnétoscope « µαγνητοσκόπιο 
»]. βιντεογκέιµ (το) {άκλ.} το βιντεοπαιχνίδι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. video game]. βιντεογουολ (το) {άκλ.} σύστηµα που 
περιλαµβάνει πολλές µικρές οθόνες, που σχηµατίζουν µια πολύ µεγάλου 
µεγέθους ενιαία οθόνη στην οποία προβάλλονται εικόνες από βίντεο ή 
τηλεόραση. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. video wall]. βιντεογραφώ ρ. µετβ. 
{βιντεογραφείς... | βιντεογράφ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} εγγράφω (κάτι) 
σε βίντεο, µαγνητοσκοπώ.   — βι-ντεογραφία (η). βιντεοδίσκος (ο) οπτικός 
δίσκος που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση εικόνων βίντεο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. videodisk. Βλ. κ. D.V.D.]. βιντεοθήκη (η) 
{βιντεοθηκών} 1. κατασκευή µε ράφια για την τοποθέτηση και φύλαξη 
βιντεοκασετών 2. (συνεκδ.) το βιντεοκλάµπ (βλ.λ.). βιντεοκάµερα (η) 
{βιντεοκαµερών} φορητή συσκευή, η οποία έχει τη δυνατότητα να εγγράφει σε 
βιντεοκασέτα εικόνα και ήχο µε σκοπό την τηλεοπτική τους αναπαραγωγή. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. video camera]. 
βιντεοκασέτα (η) (βιντεοκασετών) κασέτα στην ταινία τής οποίας εγγράφονται 

εικόνα και ήχος. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. video cassette]. 
βιντεοκλάµπ (το) {άκλ.} το κατάστηµα στο οποίο διατίθενται προς ενοικίαση ή 

πώληση βιντεοκασέτες ΣΥΝ. βιντεολέσχη, βιντεοθήκη. [ETYM. < αγγλ. video 
club]. 

βιντεοκλαµπάς (ο) {βιντεοκλαµπάδες) (λαϊκ.) ο ιδιοκτήτης βιντεοκλάµπ. 
βιντεοκλίπ (το) {άκλ.} µικρής διάρκειας ταινία που περιέχει συνήθ. µια 

οπτικοποιηµένη παρουσίαση µουσικού θέµατος ή τραγουδιού και 
προβάλλεται κυρ. για διαφηµιστικούς λόγους σε τηλεοπτικά µουσικά, 
ψυχαγωγικά προγράµµατα, σε µεγάλες οθόνες στα καταστήµατα πώλησης 
δίσκων µουσικής κ.α. ΣΥΝ. κλιπ. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. video clip < video + clip 
«κοµµάτι, απόσπασµα - συνδετήρας»]. 

βιντεολέσχη (η) (βιντεολεσχών) το βιντεοκλάµπ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. video club]. 

βιντεοµανής (ο/η) {βιντεοµαν-ούς | -είς} πρόσωπο που παρακολουθεί 
συνεχώς ταινίες στο βίντεο. — βιντεοµανία (η). 

βιντεοοθόνη (η) {βιντεοοθονών} οθόνη στην οποία αναπαράγεται εικόνα από 
βίντεο. 

βιντεοπαιχνίδι (το) {βιντεοπαιχνιδ-ιού | -ιών} παιχνίδι εγγεγραµµένο ψηφιακά 
σε βιντεοκασέτα, το οποίο αναπαράγεται σε οθόνη µέσω ειδικής συσκευής 
(τύπου βίντεο) και παίζεται από έναν ή περισσότερους παίκτες ΣΥΝ. 
βιντεογκέιµ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. video game]. 

βιντεοπειρατεία (η) {βιντεοπειρατειών} η παράνοµη αναπαραγωγή και εµπορία 
βιντεοκασετών. — βιντεοπειρατής (ο). 

βιντεοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η απαθανάτιση γεγονότων 
µε βιντεοκάµερα, η µαγνητοσκόπηση: ~ γάµων | βαφτίσεων. — βιντεοσκοπώ 
ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ., < βίντεο + σκοπώ, πβ. µαγνητο-σκόπηση]. 

βιντεοταινία (η) {βιντεοταινιών} 1. η ταινία τής βιντεοκασέτας, στην οποία 
έχουν εγγραφεί εικόνα και ήχος 2. (συνεκδ.) το περιεχόµενο τής παραπάνω 
ταινίας (συνήθ. γυρισµένης µε κινηµατογραφική µηχανή ή βιντεοκάµερα) 3. 
(συνεκδ.) έργο γυρισµένο µε βιντεοκάµερα και προορισµένο για προβολή σε 
συσκευή βίντεο, κατ' αντιδιαστολή προς τις κινηµατογραφικές ταινίες 
(γυρισµένες σε κινηµατογραφικό φιλµ και προορισµένες για τις αίθουσες 
κινηµατογράφου): η τηλεόραση µετέδωσε µια ~ τού 1985. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. videotape]. 

βιντεοτέξτ κ. βιντεοτέξ (το) {άκλ.} καθένα από τα ποικίλα ηλεκτρονικά 
συστήµατα για τη διανοµή δεδοµένων µέσω τηλεφωνικών γραµµών ή 
τηλεοπτικών εκποµπών και την αναπαραγωγή τους σε βι-ντεοοθόνες, που 
επιτρέπουν συχνά στον χρήστη να παρέµβει. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Videotext < 
video + text «κείµενο»]. 

βιντεοτηλεφωνο (το) {βιντεοτηλεφών-ου | -ων} το εικονοτηλέφωνο (βλ.λ.). — 
βιντεοτηλεφώνηµα (το). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. videophone (νόθο συνθ.)]. 

βίντσι (το) {βιντσ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) το βαρούλκο (βλ.λ.). [EJYM < αγγλ. winch 
< αρχ. αγγλ. wince < I.E. *weng- «κάµπτω, λυγίζω», πβ. γερµ. winken 
«νεύω»]. 

βινυλιο (το) {βινυλίου) 1. ΧΗΜ. µονοσθενής οργανική ρίζα που χρησιµοποιείται 
στην παραγωγή εύκαµπτων πλαστικών 2. (συνεκδ.) ο δίσκος πικάπ, ο οποίος 
κατασκευάζεται από υλικό που περιέχει βινυλιο (βινυλίτη). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. vinyle < vin- (< λατ. vinum «κρασί») + -yle 
(ελλην. ύλη), επειδή από το χηµικό αυτό στοιχείο προέρχεται η βι-νυλική 
αλκοόλη]. 

βιθ- κ. βιό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι έχει σχέση: 1. µε τη ζωή: βιο-
γραφία 2. µε τα έµβια όντα και τη µελέτη τους: βιο-λογία, βιο-κοινωνιολογία, 
βιό-τοπος 3. µε παραγωγικούς τοµείς χρήσιµους για τον άνθρωπο: βιο-
µηχανία, βιο-τεχνία. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. βίος 
και απαντά κυρ. σε ελληνογενείς ξέν. όρ., πβ. αγγλ. bio-logy, bio-sphere, 
γαλλ. bio-masse, bio-métrie κ.ά.]. 

βιοαεριο (το) {βιοαερίου | χωρ. πληθ.} αέριο µείγµα πλούσιο σε µεθάνιο που 
παράγεται από αναερόβια διάσπαση οργανικών αποβλήτων και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως πηγή ενέργειας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. biogas 
(νόθο συνθ.)]. 

βιοανάδραση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) η τεχνική µε την οποία 
εκπαιδεύεται κανείς να συνειδητοποιεί και να ελέγχει µε τη δύναµη τού νου 
του ασυνείδητες ή µη αντιληπτές ακούσιες (φυσιολογικές) σωµατικές 
λειτουργίες (λ.χ. τους παλµούς τής καρδιάς, την αρτηριακή πίεση κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. biofeedback (νόθο συνθ.)]. 

βιοαστροναυτική (η) κλάδος τής αστροναυτικής που µελετά τις βιολογικές 
συνθήκες στο διάστηµα και τη δυνατότητα διαβίωσης τού ανθρώπου σε αυτές. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bioastronautics]. 

βιογένεση (η) [1893] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) ΒΙΟΛ. η παραγωγή 
ζωντανών οργανισµών από άλλους ζωντανούς οργανισµούς κατ' αντιδιαστολή 
προς την αυτόµατη γένεση, την αβιογένεση ΣΥΝ. βιογο-νία. — βιογενετικός, -
ή, -ό [1890], βιογενετικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
biogenesis]. 

βιογενετική (η) [1890] ΒΙΟΛ. το σύνολο των θεωριών που ερευνούν τις πηγές 
τής ζωής και την εξέλιξη των οργανισµών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. biogénétique]. 

βιογεωγραφία (η) (χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. κλάδος που ασχολείται µε τη 
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µελέτη και τη γεωγραφική κατανοµή ζώων και φυτών.   — βιονεω- 
Υραφικός, -ή, -ό, βιογεωγραφικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biogeography]. 

βιογονία (η) η βιογένεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. biogony]. 

βιογραφία (η) [µεσν.] {βιογραφιών} η γραπτή εξιστόρηση τής ζωής και τού 
έργου ενός (συνήθ. σηµαντικού) προσώπου: αφηγηµατική | µυθιστορηµατική 
~. 

βιογραφικός, -ή, -ό [1812] αυτός που σχετίζεται µε τη βιογραφία: -λεξικό | 
εγκυκλοπαίδεια | στοιχεία· ΦΡ. βιογραφικό (σηµείωµα) το κείµενο στο οποίο 
αναγράφονται όλα τα ατοµικά στοιχεία κάποιου, οι σπουδές και τα πτυχία του, 
οι σηµαντικότερες δραστηριότητες του, η επαγγελµατική του προϋπηρεσία- 
ζητείται συνήθ. για την επιλογή προσωπικού για την κάλυψη εργασιακής 
θέσεως κ.ά.: σύντοµο | πλήρες | πλούσιο ~ || συντάσσω ~ ΣΥΝ. (λατ.) 
curriculum vitae. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. biographique]. 

βιογράφος (ο/η) [1856] συγγραφέας βιογραφίας. — βιογράφηση (η), βιογραφώ 
ρ. [1829] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. biographe]. 

βιοδιασπώ ρ. µετβ. {βιοδιασπάς... | βιοδιάσπ-ασα, -ώµαι, -άται..., -άστηκα, -
ασµένος} διασπώ µε βιολογικές διαδικασίες· (συνήθ. η µτχ. µεσοπαθ. ενεστ. 
βιοδιασπώµενος, -η, -ο): - φυτοφάρµακα | απορρυπαντικά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. biodegrade (νόθο συνθ.)]. 

βιοδυναµικη (η) η βιοενεργητική (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biodynamics]. 

βιοενέργεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. η ενέργεια που προέρχεται από τον 
χηµικό µετασχηµατισµό τής βιοµάζας (βλ.λ.) · 2. ΨΥΧΟΛ. θεραπεία η οποία 
αποβλέπει στην αποκατάσταση τής ψυχοσωµατικής ισορροπίας τού ατόµου, 
βοηθώντας το να απελευθερώσει τη ζωτική του ενέργεια. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bioenergy]. 

βιοενεργητική (η) ΦΥΣΙΟΛ. Ο κλάδος που µελετά τις µεταβολές τής ενέργειας 
στους ζωντανούς οργανισµούς ΣΥΝ. βιοδυναµικη. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. bioénergétique]. 

βιοηθική (η) {χωρ. πληθ.} η µελέτη των ηθικών προβληµάτων που γεννά η 
σύγχρονη τεχνολογία, η ιατρική και η γενετική και κυρ. η ανθρώπινη 
παρέµβαση στη βιολογική διαδικασία (λ.χ. η κλωνοποίηση, η ευθανασία, ο 
έλεγχος των γεννήσεων κ.ά.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
bioethics]. 

βιοηλεκτρισµός (ο) (χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η παραγωγή ή η δράση ηλεκτρικού 
ρεύµατος ή ηλεκτρικής τάσης από τους οργανισµούς. [ETYM. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. bioelectricity]. 

βιοθεραπεία (η) {βιοθεραπειών} ΙΑΤΡ. 1. θεραπευτική µέθοδος κατά την οποία 
χρησιµοποιούνται καλλιέργειες ζωντανών µικροοργανισµών 2. η αντιβίωση.  
— βιοθεραπευτικός, -ή, -ό, βιοθεραπευτικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. biothérapie]. 

βιοθεωρία (η) {βιοθεωριών} ΦΙΛΟΣ, η θεωρία περί τού βίου, για τη ζωή: έχει 
αναπτύξει µια ιδιότυπη ~ || η ~ του στηρίζεται στην πείρα (πβ. λ. κοσµοθεωρία). 
— βιοθεωρητικός, -ή, -ό. 

βιοϊατρικη (η) ΙΑΤΡ. επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται κυρ. µε την 
ικανότητα τού ανθρώπου να επιβιώνει και να λειτουργεί σε περιβάλλοντα που 
προκαλούν υπέρµετρη εκδήλωση άγχους, καθώς επίσης και µε το πώς τέτοια 
περιβάλλοντα µπορούν να µεταβληθούν, ώστε να ελαχιστοποιούν το άγχος 
αυτό. — βιοϊατρικός, -ή, -ό, βιοϊ-ατρικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. biomedicine (νόθο συνθ.)]. 

β !o καταλύτη ς (ο) {βιοκαταλυτών} ΒΙΟΛ. ουσία που καταλύει βιολογικές 
αντιδράσεις· το ένζυµο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biocatalyst]. 

βιοκλίµα (το) {βιοκλίµατος | χωρ. πληθ.} η σχέση µεταξύ κλίµατος και έµβιων 
όντων. — βιοκλψατικός, -ή, -ό, βιοκλιµατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. bioclimat]. 

βιοκλιµατισµός (ο) ο κλιµατισµός που επιτυγχάνεται µε την κατανάλωση των 
διαθέσιµων ενεργειακών πηγών (λ.χ. τής ηλιακής ακτινοβολίας, τής ενέργειας 
από τους ζωντανούς οργανισµούς κλπ.) και τη φυσική κυκλοφορία τού αέρα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. bioclimatisme]. 

βιοκλιµατολογία (η) ο κλάδος τής κλιµατολογίας και τής οικολογίας που 
ασχολείται µε την επίδραση τού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των ζωντανών 
οργανισµών και στην κατανοµή τους στη Γη. — βιοκλιµατολογικός, -ή, -ό, 
βιοκλιµατολογία επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
bioclimatologie]. 

βιοκοινωνία (η) {βιοκοινωνιών} ΒΙΟΛ. το σύνολο των φυτικών και ζωικών 
οργανισµών που ζουν σε έναν βιότοπο. Επίσης βιοκοινότητα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. biocénose < παλ. biocœnose < bio- (< βίος) + 
carnose (< κοινός)]. 

βιοκοινωνιολογία (η) ΒΙΟΛ. η µελέτη µιας οµάδας ή κοινωνίας οργανισµών και 
των σχέσεων που αναπτύσσονται τόσο µεταξύ των οργανισµών αυτών όσο 
και προς το κοινό τους περιβάλλον. [ΕΤΥΜ.Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
biosociology (νόθο συνθ.)]. 

βιόλα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} καθένα από διάφορα καλλωπιστικά φυτά, όπως η 
βιολέτα. [ΕΤΥΜ.< λατ. viola «µενεξές»]. 

βιΟλα2 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. έγχορδο όργανο τής οικογένειας των 
βιολιών, που είναι µεγαλύτερο από το βιολί κατά το ένα έβδοµο τού µεγέθους 
του και κουρδίζεται µία πέµπτη χαµηλότερα ΣΥΝ. άλτο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
ιταλ. viola < αρχ. προβηγκ. viola | viula < µεσν. λατ. vidula, αγν. ετύµου]. 

Βιολέτα (η) γυναικείο όνοµα. 
βιολέτα (η) {βιολετών} καλλωπιστικό φυτό, µε µικρά λουλούδια χα-

ρακτηριστικού µοβ χρώµατος (που απαντά όµως και σε ποικίλους άλλους 
χρωµατισµούς, όπως λευκό, ρόδινο κ.ά.). — βιολετής, -ιά, -ί. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
violetta, υποκ. τού viola < λατ. viola «µενεξές»]. 

βιολί (το) {βιολ-ιού | -ιών} 1. ΜΟΥΣ. µικρό τετράχορδο µουσικό όργανο, που 
κουρδίζεται σε διαστήµατα πέµπτης και παίζεται στερεωµένο µεταξύ τού 
ώµου και τής κάτω γνάθου τού µουσικού και µε τη βοήθεια δοξαριού 2. 
(συνεκδ.) ο βιολιστής: πόσο πληρώνονται τα - τής ορχήστρας; ΦΡ. (α) πρώτο 
βιολί (i) ο πρώτος βιολιστής, ο «εξάρχων» τής ορχήστρας, που έχει τον πρώτο 
ρόλο στα ορχηστρικά έργα (ii) (µτφ.) ο πρωταγωνιστής σε µια κατάσταση, 
αυτός που πρωτοστατεί, που παίζει τον πρώτο ρόλο (β) βιολιά (τα) (i) οι 
βιολιστές συµφωνικής ορχήστρας, που κάθονται στα αριστερά τού 
αρχιµουσικού: πρώτα | δεύτερα ~ (ii) µικρή ορχήστρα από διάφορα µουσικά 
όργανα, ανάµεσα στα οποία και βιολιά: πήγαν σε ένα ακριβό εστιατόριο µε ~ 3. 
(µτφ.) µονότονη και ενοχλητική συµπεριφορά ή συνήθεια: πόσο θα κρατήσει 
αυτό το ~; κυρ. στις ΦΡ. (α) το βιολί βιολάκι! | αυτός το βιολί του! | το ίδιο 
βιολί! για κάτι (συµπεριφορά, συνήθεια, ισχυρισµό κ.ά.) που επαναλαµβάνεται 
(προκαλώντας δυσφορία, ενόχληση): τον έχω µαλώσει τόσες φορές, αλλ' αυτός 
το βιολί βιολάκι! || εδώ έχουν έρθει τα πάνω κάτω κι αυτός το βιολί του! || Ξανά 
το ίδιο βιολί! Πόσο θα σε ανέχοµαι ακόµη; ΣΥΝ. τον χαβά του (β) αλλάζω 
βιολί βλ. λ. αλλάζω. — (υποκ.) βιολάκι κ. (σπανιότ.) βιολίνο (το). [ΕΤΥΜ. 
µεσν., υποκ. τού ουσ. βιόλα2 (βλ.λ.)]. 

βιολιστής (ο), βιολίστρια (η) {βιολιστριών} µουσικός που παίζει βιολί (πβ. λ. 
βιολιτζής). [ΕΤΥΜ. < βιολί + παραγ. επίθηµα -ιστής]. 

βιολιτζής (ο) {βιολιτζήδες} (λαϊκ.) ο βιολιστής· συνήθ. αυτοδίδακτος βιολιστής 
που παίζει σε κοινωνικές εκδηλώσεις, λ.χ. πανηγύρια, γάµους κ.λπ.· ΦΡ. 
βαράτε βιολιτζήδες! παίξτε βιολιτζήδες, ας αρχίσει η διασκέδαση! [ΕΤΥΜ. < 
βιολί + παραγ. επίθηµα -(ι)τζής]. 

βιολογία (η) [1836] η επιστήµη που ερευνά τα κοινά φαινόµενα τής οργανικής 
ζωής: µοριακή | ιατρική ~. — βιολόγος (ο/η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. biologie]. 

ΣΧΟΛΙΟ Αξιοπερίεργη λέξη. Αρχαία και νεότερη, χωρίς σηµασιακή σχέση 
µεταξύ τους. Το αρχ. βιολογία, παράγωγο τού βιολόγος, σήµαινε την 
ενασχόληση µε τα ήθη των ανθρώπων και µάλιστα για διακωµώδηση, κάτι 
σαν «κωµική ηθογραφία». Το νεότ. βιολογία πρωτοπλάστηκε, µε βάση τα 
Ελληνικά, από τον Γάλλο Lamarck το 1802 (στο έργο του Hydro-logie) ως 
biologie, ενώ το ίδιο έτος εκδίδεται το έργο Biologie τού Γερµανού G. 
Reinhold. Με τη νεότερη αυτή σηµασία η λ. χρησιµοποιήθηκε από τον 
A.A. Μαυροκορδάτο το 1836 και αργότερα από τον Σπ. Ζαµπέλιο (1859) 
κ.ά. Έτσι, ενώ το αρχ. βιολογία συνδεόταν µε το ηθο-ποιία, το νεότ. 
βιολογία συνδέθηκε εξαρχής µε τα αφορώντα στον βίο (το φαινόµενο τής 
ζωής) και στα έµβια όντα. 

βιολογικός, -ή, -ό [1885] αυτός που σχετίζεται µε τη βιολογία: ~ έρευ-να | 
ανάγκη | φαινόµενο | εργαστήριο | φάρµακο | προϊόν ΦΡ. (α) βιολογικό όπλο 
όπλο που µε τη χρήση ζωντανών οργανισµών (εντόµων, µικροβίων) προκαλεί 
ασθένειες ή και θάνατο σε ανθρώπους, ζώα, φυτά (β) βιολογικός πόλεµος ο 
πόλεµος που διεξάγεται µε βιολογικά όπλα (γ) βιολογικός καθαρισµός η 
χηµική επεξεργασία υγρών αποβλήτων, ώστε να µη ρυπαίνονται οι αποδέκτες 
των λυµάτων (θάλασσες, ποταµοί κλπ.) (δ) βιολογικό ρολόι βλ. λ. ρολόι (ε) 
βιολογικός κύκλος βλ. λ. κύκλος (στ) βιολογικός έλεγχος ο έλεγχος τού 
πληθυσµού ενός επιβλαβούς ζωικού ή φυτικού είδους µε βιολογικούς ή 
άλλους τρόπους (λ.χ. τη χρήση ζωντανών οργανισµών εχθρικών προς αυτό) 
(ζ) βιολογική ασπίδα περίβληµα από σκυρόδεµα γύρω από πυρηνικό 
αντιδραστήρα για την προστασία από διαρροή ραδιενέργειας (η) βιολογικό 
φίλτρο φίλτρο που συγκρατεί τους µικροοργανισµούς σε πορώδες υλικό και 
χρησιµοποιείται στον βιολογικό καθαρισµό (θ) βιολογική καλλιέργεια βλ. λ. 
καλλιέργεια. — βιολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
biologique]. 

βιολονίστας (ο) {βιολονιστών}, βιολονίστρια (η) {βιολονιστριών} βιολιστής 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. violoniste < violon «βιολί»]. 

βιολοντσελιστας (ο) {βιολοντσελιστών}, βιολοντσελίστρια (η) 
{βιολοντσελιστριών} µουσικός που παίζει βιολοντσέλο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού ιταλ. violoncellista]. 

βιολοντσέλο (το) ΜΟΥΣ. όργανο µε βαθύ ήχο, τής οικογένειας των βιολιών, το 
δεύτερο σε µέγεθος µετά το κοντραµπάσο· έχει τέσσερεις χορδές, στηρίζεται 
στο δάπεδο και παίζεται κρατηµένο ανάµεσα στα γόνατα ΣΥΝ. τσέλο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. violoncello < violon- (µεγεθ. τού viola) + υποκ. επίθηµα -
cello]. 

βιόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ο θάνατος ενός οργανισµού και η 
αποσύνθεση των ιστών του. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biolysis]. 

βιοµαγνητισµός (ο) η µελέτη τής επίδρασης τού µαγνητισµού στους ζωντανούς 
οργανισµούς. — βιοµαγνητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
biomagnétisme]. 

βιοµάζα (η) {βιοµαζών} ΒΙΟΛ. 1. το βάρος ή η µάζα των ζωντανών οργανισµών 
ενός φυτικού ή ζωικού είδους ανά µονάδα επιφανείας εδάφους ή όγκου νερού 
2. (περιληπτ.) σύνολο υποπροϊόντων τής φυσικής, ζωικής, δασικής και 
αλιευτικής παραγωγής, καθώς και τής βιοµηχανικής τους επεξεργασίας 
(αστικά λύµατα, σκουπίδια, απόβλη- 
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τα), τα οποία αποτελούν σηµαντική πηγή ενέργειας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξεν. όρ., < αγγλ. biomass]. 

βιοµετεωρολογία (η) ΜΕΤΕΩΡ. κλάδος που µελετά τις επιδράσεις των 
ατµοσφαιρικών συνθηκών στους ζωντανούς οργανισµούς. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biometeorology]. 

βιοµετρία (η) ΒΙΟΛ. 1. ο υπολογισµός τής πιθανής διάρκειας τής αν-
θρώπινης ζωής 2. ο κλάδος που µελετά και αναλύει τα µετρικά χα-
ρακτηριστικά των ζώων και τού ανθρώπου· συγγενεύει µε τη βιο-
στατιστική (βλ.λ.) 3. δασική βιοµετρία ο επιστηµονικός κλάδος που 
έχει ως αντικείµενο την ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων στατιστι-
κής ανάλυσης στη δασοπονία και στον σχεδιασµό πειραµάτων, την 
ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων µέτρησης ή εκτίµησης βασικών πα-
ραµέτρων ή µεταβλητών των δασικών δένδρων και δασικών συστά-
δων ή δασών. Επίσης βιοµετρική. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. biométrie]. 

βιοµηχανία (η) {βιοµηχανιών} 1. ο τοµέας τής παραγωγής που µετα-
σχηµατίζει πρώτες ύλες και ηµικατεργασµένα προϊόντα σε κατανα-
λωτικά αγαθά µε τη χρήση µηχανών κυρ. και λιγότερο µε την αν-
θρώπινη εργασία: πρόοδος | εξέλιξη | ανάπτυξη | µαρασµός τής ~· ΦΡ. 
(α) ελαφρά βιοµηχανία η βιοµηχανία που παράγει προϊόντα τελικής 
καταναλώσεως, λ.χ. ποτά, υφάσµατα, είδη διατροφής (β) βαριά βιο-
µηχανία η βιοµηχανία που παράγει προϊόντα, τα οποία θα χρησιµο-
ποιηθούν για νέα επεξεργασία ή ως υλικά για την εκτέλεση άλλων 
παραγωγικών δραστηριοτήτων (βλ. κ. κεφαλαιουχικά αγαθά, λ. κε-
φαλαιουχικός) 2. καθένας από τους επιµέρους κλάδους τού παραπά-
νω τοµέα παραγωγής, ανάλογα µε το προϊόν που παράγει: ~ τροφίµων 
γάλακτος | αυτοκινήτων | οπλικών συστηµάτων | επίπλων | υποδηµά-
των || γεωργική | φαρµακευτική ~ 3. (συνεκδ.) το συγκρότηµα ή το 
κτήριο στο οποίο παράγονται προϊόντα µε τον παραπάνω τρόπο: 
υπάρχουν δύο βιοµηχανίες δίπλα σε οικισµούς ΣΥΝ. εργοστάσιο 4. 
(µτφ.) (α) κάθε µηχανισµός που παράγει προϊόντα για µαζική κατα-
νάλωση: το Χόλλυγουντ υπήρξε µια - ονείρων || η σύγχρονη τηλεό-
ραση είναι µια ~ παραγωγής ιδεών και ειδώλων για κατανάλωση (β) 
(κακόσ.) κάθε οργανωµένη δραστηριότητα που παράγει κάτι παρά-
νοµα σε µεγάλες ποσότητες: είχαν στήσει - παραγωγής πλαστών δια-
βατηρίων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιοµήχανος. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. industrie < λατ. industria «φιλοπονία, ενεργη-
τικότητα». Σχηµατίστηκε µε βάση το αρχ. επίθ. βιοµήχανος «αυτός 
που δείχνει ευφυΐα στην αντιµετώπιση των βιοτικών µερίµνων»]. 

-βιοµηχανία β' συνθετικό για την παραγωγή λέξεων που δηλώνουν 
βιοµηχανία ορισµένου προϊόντος: αλλαντο-βιοµηχανία, γαλακτοβιο-
µηχανία, καπνο-βιοµηχανία, αυτοκινητο-βιοµηχανία. 

βιοµηχανικός, -ή, -ό [1840] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη βιοµηχανία 
ή παράγεται από αυτήν: ~ προϊόντα | παραγωγή | µονάδες | επι-
χειρήσεις | εργάτης | κεφάλαιο | επενδύσεις | κολοσσός | υποδοµή | 
περιοχή | κλάδος | τοµέας | απόβλητα | έκθεση | οργανισµός | χώρα || 
Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης || Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πει-
ραιώς- ΦΡ. (α) ΙΣΤ. Βιοµηχανική Επανάσταση η οικονοµική και κοι-
νωνική µεταβολή που ξεκίνησε τον 18ο αι. στη Μ. Βρετανία και 
απλώθηκε ώς τις αρχές τού 19ου αι. στις άλλες χώρες και η οποία εί-
χε ως κύρια χαρακτηριστικά τον καταµερισµό τής εργασίας, την αυ-
ξηµένη ειδίκευση, τη µαζική παραγωγή και την κατανάλωση νέων 
µορφών ενέργειας (άνθρακα, πετρελαίου, ηλεκτρισµού) (β) βιοµηχα-
νική κοινωνία η κοινωνία που διαµορφώθηκε από τις οικονοµικές, 
κοινωνικές και πολιτικές µεταβολές που επέφερε η βιοµηχανική επα-
νάσταση και παραγωγή (γ) βιοµηχανική ζώνη η περιοχή που ορίζεται 
από το κράτος για την αποκλειστική εγκατάσταση βιοµηχανιών, υπό 
τον όρο ότι θα ικανοποιούνται ορισµένοι όροι δόµησης και λειτουρ-
γίας (δ) βιοµηχανική κατασκοπία η προσπάθεια µιας βιοµηχανικής 
επιχείρησης να αποσπάσει µε διάφορους τρόπους πληροφορίες για 
τα προϊόντα (σχέδια, προδιαγραφές, νέες ιδέες, επαγγελµατικά µυ-
στικά κ.λπ.) µιας ανταγωνίστριας επιχείρησης 2. (α) αυτός που πα-
ράγεται στη βιοµηχανία, κατ' αντιδιαστολή προς τον χειροποίητο ή 
τον φυσικό: ~ έπιπλο | υφαντό (β) βιοµηχανικά φυτά διαφορετικά είδη 
φυτών (σιτάρι, ελιά, βαµβάκι, λινάρι), τα οποία µετά από επεξερ-
γασία διαφόρων µερών τους (ριζών, φύλλων, ανθέων) µετατρέπονται 
σε προϊόντα απαραίτητα για τη διατροφή ή την ένδυση τού ανθρώ-
που. — βιοµηχανικ-ά/-ώς [1862] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιοµήχανος. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. industriel]. 

βιοµηχανισµός (ο) [1811] 1. η βιοµηχανοποίηση (βλ.λ.) 2. η συστη-
µατική επιδίωξη αναπτύξεως τής βιοµηχανίας µιας χώρας· ο εκβιο-
µηχανισµός. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. industrialisme]. 

βιοµηχανοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µετατροπή 
βιοτεχνίας ή άλλης χειρωνακτικής εργασίας σε βιοµηχανία: ~ τής 
παραγωγής ψωµιού | τής υποδηµατοποιίας ΣΥΝ. εκβιοµηχάνιση 2. η 
µετατροπή µιας χώρας από γεωργική σε βιοµηχανική 3. η εκµετάλ-
λευση πρώτης ύλης µε βιοµηχανικά µέσα: η ~ τής παραγωγής απο-
φέρει τεράστια κέρδη 4. (µτφ.) η τυποποίηση και µαζική προσφορά 
(κοινωνικών ή πνευµατικών) αγαθών: η εισβολή τής τεχνολογίας στη 
ζωή µας έχει οδηγήσει στη - τής διασκέδασης. — βιοµηχανοποιώ ρ. 
{-εις...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιοµήχανος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
industrialisation]. 

βιοµηχανοποιήσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να τύχει βιοµηχα-
νοποίησης (σηµ. 3): ~ λάδι. 

βιοµήχανος (ο/η) {βιοµηχάν-ου | -ων, -ους} 1. ιδιοκτήτης βιοµηχα-
νίας, ενός ή περισσοτέρων εργοστασίων µαζικής παραγωγής αγαθών 
ΣΥΝ. εργοστασιάρχης 2. (µτφ.) πολύ πλούσιος άνθρωπος: δεν είµαι 
κανένας - για να ξοδεύω τόσα λεφτά σε αγορές και διασκεδάσεις. 
[ΕΤΥΜ. < βιοµηχανία (υποχωρητ.)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. βιοµήχανος είναι αρχαία και σήµαινε «αυτόν που µη 
χανεύεται τρόπους να ζήσει», άρα τον έξυπνο που τα βγάζει πέρα 
στη ζωή. Η λέξη ξαναχρησιµοποιήθηκε µε διαφορετική σηµασία 
-µε τη σηµασία που την ξέρουµε σήµερα- τον 19ο αι. Τότε πλά 
στηκαν και τα βιοµηχανία, βιοµηχανικός κ.ά. Το 1890 πλάστηκε 
και ρήµα βιοµηχανώ, που θα µπορούσε να χρησιµοποιείται και 
σήµερα αντί τού βιοµηχανοποιώ (και βιοµηχάνηση, βιοµηχανηµέ- 
νος αντί βιοµηχανοποίηση, βιοµηχανοποιηµένος), όπως και λ. βιο- 
µηχάνηµα (από τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο), που θα µπο 
ρούσε να αποδώσει µονολεκτικά την περίφραση βιοµηχανικό προϊ 
όν (produit d'industrie). → 
βιοτέχνης 

βιονικός, -ή, -ό ΒΙΟΛ. 1. αυτός τού οποίου ορισµένες λειτουργίες επι-
τελούνται από τεχνητά ηλεκτρονικά µέλη: ~ γυναίκα 2. βιονική (η) η 
εφαρµογή δεδοµένων τής βιολογίας στον σχεδιασµό και στην κατα-
σκευή ηλεκτρονικών συστηµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bionics < bio(logy) + (electro)-
nics, λ. που πλάστηκε από τον Αµερικανό αξιωµατικό Jack Steele το 
1958]. 

βιονοµία (η) ΒΙΟΛ. ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά την κατανοµή 
των οργανισµών στο περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά αυτής τής 
κατανοµής. — βιονοµικός, -ή, -ό, βιονοµικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bionomics], 

βιοοικολογία (η) η οικολογία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bioecology]. 

βιοπαλαιστής (ο) [1888], βιοπαλαίστρια (η) {βιοπαλαιστριών} 
πρόσωπο που αγωνίζεται σκληρά για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα 
για τη ζωή: είναι ένας φτωχός ~· εργάζεται από το πρωί ώς το βράδυ 
ΣΥΝ. µεροκαµατιάρης. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. struggleforlifer]. 

ΣΧ0ΛΙ0 Γύρω στο 1890, για να αποδοθεί στα Ελληνικά το αγγλικό 
«σύνθετο εκ συναρπαγής» (από φράση) struggleforlifer (< struggle 
for life), πλάστηκε το βιοπαλαιστής και λίγο αργότερα το βιοπα-
λαίω και το βιοπάλη Το βιοµαχητής, που πλάστηκε αντί τού βιο-
παλαιστής, αν και καλύτερα σχηµατισµένο, δεν επικράτησε. Είναι 
απορίας άξιον πάντως πώς δεν ενεργοποιήθηκε η αρχ. λ. βιοπόνος, 
που ετυµολογικά θα απέδιδε καλύτερα τον αγώνα για την εξα-
σφάλιση πόρων ζωής. Η εξασφάλιση των προς το ζην αποδόθηκε 
και µε το βιοπορισµός (1868), το δε 1896 εµφανίζεται και η λ. βΐΌ-
ποριστής Και τα δύο ανάγονται στην εξεύρεση «πόρων τού βίου». 

βιοπάλη (η) [1896] {χωρ. πληθ.} ο αγώνας που κάνει ο άνθρωπος για 
να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την επιβίωση του: ρίχτηκε από 
µικρός στη ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιοπαλαιστής. 

βιοποικιλοτητα (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η ιδιότητα µιας βιοκοινωνίας 
(βλ.λ.) να έχει πολλά είδη ζώων, φυτών, των οποίων η αφθονία δεν 
παρουσιάζει µεγάλες διαφορές. Επίσης βιοποικιλία [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. biodiversity (νόθο συνθ.)]. 

βιοπορισµός (ο) [1868] η εξασφάλιση µε προσωπική εργασία των 
απαραιτήτων για τη ζωή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιοπαλαιστής. [ΕΤΥΜ. < 
βιο- + πορισµός < πορίζω «παρέχω»]. 

βιοποριστικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται για βιοπορισµό: ~ επάγγελµα | 
λόγοι | δραστηριότητα. — βιοποριστικά επίρρ. 

βιοπτικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε βιοψία: ~ υλικό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biopsie]. 

βιόρρυθµος κ. βιορρυθµός (ο) {βιορρύθµ-ου | -ων, -ους} (συνήθ. 
στον πληθ.) (α) το φαινόµενο κατά το οποίο λειτουργίες που σχετίζο-
νται µε τη φυσιολογία και τη συµπεριφορά των ζωντανών οργανι-
σµών παρουσιάζουν περιοδικούς κύκλους κατά την εµφάνιση τους, 
ανάλογα µε τις εξωτερικές µεταβολές ή τους εσωτερικούς µηχανι-
σµούς ελέγχου τού οργανισµού (β) οι αριθµοί τής περιοδικής µεταβο-
λής στη συµπεριφορά, τη συναισθηµατική και φυσική κατάσταση 
των ανθρώπων, σύµφωνα µε διαδεδοµένη (επιστηµονικώς µη αξιόπι-
στη) θεωρία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biorhythm]. 

βιόρρυθµος ή βιορρυθµός; Τα αρχαίας και λόγιας προέλευσης 
σύνθετα µε βραχύ φωνήεν στην κατάληξη κανονικά αναβίβαζαν 
τον τόνο: βαθµός - ισόβαθµος, οµοιόβαθµος- αριθµός - τιµάριθµος, 
υπεράριθµος, ευάριθµος, πολυάριθµος, ολιγάριθµος· λαιµός - πο-
νόλαιµος- δήµος - πάνδηµος, απόδηµος κ.τ.ό. Αρα και ρυθµός -
βιόρρυθµος, όπως ιδιόρρυθµος, οµόρρυθµος, ετερόρρυθµος, ταχύρ-
ρυθµος, εύρυθµος, έκρυθµος, βραδύρρυθµος κ.ά. Το σύνθετο βιορ-
ρυθµός θα αποτελούσε ένα είδος «χαλαρού συνθέτου», πβ. θεός -
χαµοθεός, αλλά ισόθεος, ηµίθεος, φιλόθεος- φλοιός - πευκοφλοιός, 
αλλά λεπτόφλοιος, ξηρόφλοιος, δασύφλοιος κ.λπ. 

βίος (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η περιουσία, τα υπάρχοντα κάποιου: 
έχασε όλο το ~ του 2. (συνεκδ.) ο πλούτος, η αφθονία αγαθών.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. περιουσία. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. βίος (ο) «ζωή»]. 

βίος (ο) 1. η ανθρώπινη ζωή· ΦΡ. (α) διά βίου (διά βίου, Αριστοτ. Πο-
λιτικά 1272a) για ολόκληρη τη ζωή: ενώθηκαν ~ µε τα δεσµά τού γά-
µου || η ~ παιδεία (β) κάνω τον βίο αβίωτο βλ. λ. αβίωτος 2. (ειδικότ.) 
ο τρόπος µε τον οποίο ζει και συµπεριφέρεται ένας άνθρωπος ή οµά-
δα ανθρώπων σε ορισµένο τοµέα τής ζωής: ιδιωτικός/ πολιτικός/ δη-
µόσιος | κοινωνικός ~ || έγγαµος | ηθικός | θεωρητικός | πρακτικός | 
πολυτάραχος | έκλυτος ~ || βίον ανθόσπαρτον (ως ευχή σε νεονύµ- 



-βίος 367 βισκόζ 
 

φους) || του επεβλήθη η κατώτερη ποινή λόγω προτέρου εντίµου βίου-
ΦΡ. βίος και πολιτεία (i) τίτλος µυθιστορηµατικών βιογραφιών, π.χ. «~ 
τού Αλέξη Ζορµπά» τού Ν. Καζαντζάκη (ii) (ειδικότ.) για πολύπαθη ή 
περιπετειώδη ζωή: δεν του φαίνεται, αλλά είναι - 3. (συνεκδ.) η διάρ-
κεια ζωής ή ύπαρξης: ο ~ τής κυβερνήσεως υπήρξε βραχύς 4. η βιο-
γραφία (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) βίοι αγίων τα συναξάρια (βλ. λ. συναξάρι) (β) 
βίοι παράλληλοι (i) τίτλος βιβλίου τού Πλουτάρχου, στο οποίο αφη-
γείται συγκριτικά σε ζεύγη τη ζωή επιφανών ανδρών (ενός Έλληνα 
και ενός Ρωµαίου) (ii) για πρόσωπα που ζουν παρόµοιες καταστά-
σεις ή που έχουν ανάλογη εξέλιξη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *βί/-ος < I.E. *gwiy-a- «ζωτικότητα, ενέργεια» (δισύλλ. 
ρίζα), πβ. σανσκρ. jivah «ζωντανός», λατ. viv-us, γαλλ. vif, αγγλ. quick 
«γρήγορος» (αρχική σηµ. «ζωντανός»), γερµ. er-quicken «ζωογονώ», 
σερβοκρ. iiv «ζωντανός» κ.ά. Οµόρρ. βιώ, ζώ (< *gwyö-), ζωή, υγιής 
(βλ.λ.) κ.ά.]. 

βίος - ζωή. Σήµερα η λ. βίος θεωρείται λόγια και χρησιµοποιείται 
σε παγιωµένες λόγιες εκφράσεις (ζει έκλυτον βίο - εύχοµαι βίον 
ανθόσπαρτον κ.ά.) και σε σταθερές χρήσεις (πολιτικός | δηµόσιος | 
ιδιωτικός | έγγαµος | έντιµος | οµαλός | ηθικός | πολυτάραχος βίος). 
Η κυρίως χρησιµοποιούµενη λ. σε όλες τις χρήσεις είναι η λ. ζωή. Η 
αρχική και αρχαία διάκριση, κατά την οποία το µεν βίος δήλωνε 
κυρίως τον «τρόπο ζωής» και τη «διάρκεια τής ζωής», ενώ το ζωή 
«το βίος, την περιουσία» και την ίδια τη ζωή, «τη βιολογική 
πλευρά τής ζωής», ξεπεράστηκε µε το πέρασµα τού χρόνου από τη 
λ. ζωή, που δήλωσε όλες τις σηµασίες. Στη γλώσσα τού Ευαγ-
γελίου και στη χριστιανική αντίληψη γενικότερα επικρατεί η λ. 
ζωή. Αυτή είναι η λ. που χρησιµοποιείται για να δηλώσει την 
«αιώνιον ζωήν» και η ίδια λ. χρησιµοποιείται συχνά στα λόγια 
τού Χριστού «έκ τού θανάτου εις την ζωήν» (Ιωάνν. 5, 24), «εγώ 
είµι ό άρτος τής ζωής» (Κ.∆. Ιωάνν. 6, 48), «εγώ είµι ή άνάστασις 
και ή ζωή» (Ιωάνν. 11,25), «εγώ είµι [...] ή αλήθεια και ή ζωή» (Ιω-
άνν. 14, 60) κ.α. 

-βίος, -βια, -βιο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό επιθέτων που ση-
µαίνουν: 1. (κ. στον πληθ.) φυσικό περιβάλλον ή χρονικό διάστηµα 
στο οποίο ζει (ένα ζώο): υδρό-βιος, λιµνό-βιος, νυκτό-βιος 2. διάρκεια 
ζωής: αιωνό-βιος, βραχύ-βιος, µακρό-βιος3. τρόπο διαβίωσης: λαθρό-
βιος 4. (για πρόσ.) ιδιαίτερη ενασχόληση (µε κάτι), συνήθεια να συ-
χνάζει (κάποιος) σε ένα µέρος: µηχανό-βιος, µπαρό-βιος, καφενό-βιος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. βραχύ-βιος, µτγν. 
αΐωνό-βιος), που προέρχεται από το ουσ. βίος]. 

βιοσοφία (η) [1881] ΦΙΛΟΣ, το σύνολο των θεωριών που αναφέρονται 
στο φαινόµενο και στον τρόπο τής ζωής. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Lebensweisheit]. 

βιοστατιστική (η) ΒΙΟΛ. η εφαρµογή τής στατιστικής σε βιολογικά και 
ιατρικά δεδοµένα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. biostatistics (νόθο 
συνθ.)]. 

βιοσύνθεση (η) {-ης κ. -έσεως [ -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. Ο τρόπος σχη-
µατισµού των οργανικών ενώσεων (λ.χ. τής πρωτεΐνης) µε την επί-
δραση ενζύµων στους ζωντανούς οργανισµούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. biosynthesis]. 

βιόσφαιρα (η) [1891] {χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ. 1. το εξωτερικό λεπτό στρώ-
µα τής επιφάνειας τής Γης (έδαφος, θάλασσες, τµήµα τής ατµόσφαι-
ρας) στο οποίο αναπτύσσονται ζωντανοί οργανισµοί από τα ανόργα-
να στοιχεία µε την επίδραση τής ενέργειας 2. (συνεκδ.) το σύνολο 
των ζωντανών οργανισµών που βρίσκονται στην επιφάνεια τής Γης. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. biosphère]. 

βιοτέχνης (ο/η) [1884] {βιοτεχνών} ιδιοκτήτης βιοτεχνίας, πρόσωπο 
που ασχολείται µε τη βιοτεχνία. 

βιοτέχνης - βιοτεχνία - βιοτεχνικός. Νεότερες λέξεις. Η λ. βιοτε-
χνία πρωτοεµφανίζεται στον Κωνσταντίνο Ασώπιο (το 1856), ενώ 
το βιοτέχνης στον Γεώργιο Βιζυηνό και το βιοτεχνικός στον Ανα-
στάσιο Χρηστοµάνο (1884). Το δίδυµο βιοτεχνία - βιοµηχανία πλά-
στηκε για να αποδώσει τη δυάδα industry - manufacture µε καθα-
ρώς ελληνικές λέξεις, που καθιερώθηκαν στη χρήση. 

βιοτεχνία (η) [1856] {βιοτεχνιών} 1. ΟΙΚΟΝ. ο κλάδος τής παραγωγής 
που ασχολείται µε τη µετατροπή (µεταποίηση) πρώτων υλών σε προϊ-
όντα· απασχολεί µικρό αριθµό εργατών και χρησιµοποιεί σε περιορι-
σµένη έκταση απλά µηχανικά µέσα, τα δε προϊόντα που παράγει συ-
νήθ. δεν είναι τυποποιηµένα 2. κάθε επιχείρηση που παράγει µε τον 
παραπάνω τρόπο συγκεκριµένα προϊόντα: - ετοίµων ενδυµάτων 3. 
(συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγάζεται µια βιοτεχνία: πυρκαγιά 
εκδηλώθηκε σε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιοτέχνης. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
manufacture]. 

βιοτεχνικός, -ή, -ό [1884] ΟΙΚΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε τη βιοτε-
χνία: ~ παραγωγή | προϊόντα || Βιοτεχνικό Επιµελητήριο. 

βιοτεχνολογία (η) {βιοτεχνολογιών} ΒΙΟΛ. η χρησιµοποίηση ζωντα-
νών οργανισµών ή άλλων βιολογικών συστηµάτων για την παραγω-
γή φαρµάκων ή άλλων προϊόντων: ~ τροφίµων.   — βιοτεχνολόγος 
(ο/η), βιοτεχνολογικός, -ή, -ό, βιοτεχνολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biotechnology]. 

βιοτή (η) {χωρ. πληθ.} η ζωή, ο βίος και οι ανάγκες τού βίου: οι 
έγνοιες τής ~. [ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. τού βίοτος < βίος]. 

βιοτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ζωή και ειδικότ. µε τις 
υλικές ανάγκες τής ζωής: ~ µέριµνες | ασχολίες | συνθήκες- ΦΡ. 
ΟΙΚΟΝ. βιοτικό επίπεδο το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που 

µπορεί να αγοράσει κανείς µε το µέσο εισόδηµα του· (γενικότ.) το 
σύνολο των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών διαβίωσης ενός 
ατόµου ή συνόλου ατόµων: υψηλό | χαµηλό ~ 2. βιοτικά (τα) (α) τα 
υλικά αγαθά που είναι απαραίτητα για τη ζωή (β) οι υλικές µέριµνες 
κατ' αντιδιαστολή προς την πνευµατική ζωή: η συζήτηση ξεκινά µε 
τα ~ και περνά στα πνευµατικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < βίοτος (µε παραγ. επίθηµα -τος, πβ. κ. θάνα-τος) < βίος. Η φρ. 
βιοτικό επίπεδο αποδίδει το αγγλ. standard of living]. 

βιοτικός ή βιωτικός; Έχει διδαχθεί από παλιά ότι, αφού η λ. ση 
µαίνει «αυτόν που αναφέρεται στον βίο», παράγεται από το αρχ. 
βίοτος «ζωή» ή το αρχ. βιοτή «ζωή» (βιοτ-ικός) και όχι από το βιώ 
Ι βιώνω, που δίνει ρηµατικό επίθ. σε -τος (βιωτός, από όπου και 
αβίωτος· πβ. τον βίον αβίωτον). Αν σχηµατιζόταν από το ρήµα βιώ 
Ι βιώνω επίθ. βιωτικός, θα σηµαίνε «αυτόν που βιώνει» (πβ. δηλώ 
νω - δηλωτικός, τονώνω - τονωτικός, µειώνω - µειωτικός, ανανε 
ώνω - ανανεωτικός κ.τ.ό.). → 
παρώνυµο 

βιότοπος (ο) {βιοτόπ-ου | -ων, -ους} ΒΙΟΛ. το φυσικό περιβάλλον που 
διαθέτει όλες τις απαραίτητες συνθήκες για την εκπλήρωση µέρους ή 
ολόκληρου τού κύκλου τής ζωής των φυτικών ή ζωικών οργανισµών 
ΣΥΝ. οικότοπος (πβ. λ. υδροβιότοπος). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. biotope]. 

βιότυπος (ο) {βιοτύπ-ου | -ων, -ους} ΒΙΟΛ. οµάδα ατόµων που αποτε-
λούν υποσύνολο ενός είδους, έχουν ίδια ή παραπλήσια γενετική σύ-
σταση και διαφέρουν από τις άλλες οµάδες τού ίδιου είδους ως προς 
ορισµένα χαρακτηριστικά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
biotype]. 

β io υλικό (το) υλικό που χρησιµοποιείται για την κατασκευή τεχνη-
τών µελών τού σώµατος και για τεχνητές εµφυτεύσεις. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. biomaterial (νόθο συνθ.)]. 

βιοφιλµογραφία (η) {βιοφιλµογραφιών} βιογραφικό σηµείωµα προ-
σώπων από τον χώρο τού κινηµατογράφου (λ.χ. ηθοποιών, σκηνοθε-
τών κ.ά.), στο οποίο αναφέρεται η ζωή και το έργο τους. 

βιοφυσική (η) ΒΙΟΛ. κλάδος που ασχολείται µε την επίλυση βιολογι-
κών προβληµάτων χρησιµοποιώντας τις αρχές τής φυσικής. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biophysics]. 

βιοφωσφορισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η εκποµπή φωτός (χωρίς θερµό-
τητα) από ζωντανούς οργανισµούς (λ.χ. από πυγολαµπίδες, ψάρια 
των βαθιών νερών κ.ά.) ΣΥΝ. βιοφωτισµός, βιοφωταύγεια. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. bioluminescence (νόθο συνθ.)]. 

βιοφωταύγεια (η) {χωρ. πληθ.) ο βιοφωσφορισµός. 
βιοφωτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ο βιοφωσφορισµός. 
βιοφωτογραφία (η) {βιοφωτογραφιών} ΒΙΟΛ. η φωτογράφιση ζωντα-

νών οργανισµών, όταν βρίσκονται σε φυσική κίνηση. 
βιοχηµεία (η) η επιστήµη που µελετά τις χηµικές διαδικασίες τού 

κύκλου τής ζωής στα φυτά και τα ζώα. — βιοχηµικός, -ή, -ό [1891]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. biochimie]. 

βιοψία (η) (βιοψιών) ΙΑΤΡ. η µέθοδος διαγνώσεως ανωµαλιών τού ορ-
γανισµού, κατά την οποία εξετάζονται σε µικροσκόπιο κύτταρα ή 
ιστοί που έχουν αφαιρεθεί από ζωντανό οργανισµό, για να διαπι-
στωθεί το είδος εξαλλαγής που έχουν υποστεί: ~ σε τµήµα όγκου, για 
να διαπιστωθεί αν είναι κακοήθης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < βι-
(ο) + -οψία < όψη, < αγγλ. biopsy]. 

βΐπ (ο/η) {άκλ.} πρόσωπο πλούσιο και διάσηµο: αίθουσα ~ σε αερο-
δρόµιο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. αρκτικόλεξο V.I.P. (Very Important Person «πολύ σπου-
δαίο πρόσωπο»)]. 

ΒΙ.ΠΕΡ. κ. βίπερ (το) {άκλ.} 1. βιβλίο περιπτέρου, δηλ. βιβλίο που 
πωλείται σε περίπτερα 2. (γενικότ.) κάθε βιβλίο τσέπης, κυρ. αστυνο-
µικού ή αισθηµατικού περιεχοµένου. — (υποκ.) βιπεράκι (το). 

βίρα επιφών. ΝΑΥΤ. τράβα!, σήκωσε!: ~ τις άγκυρες! 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. vira, προστ. τού ρ. virare «στρέφω»]. 

βιράρω ρ. µετβ. {βίραρα} ΝΑΥΤ. 1. περιστρέφω, χρησιµοποιώ βαρούλ-
κο, για να σηκωθεί άγκυρα ή βάρκα 2. (γενικότ.) τραβώ, σηκώνω. — 
βιράρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν. < ιταλ. virare «στρέφω», µε τη σηµ. «στρέφω τον τρο-
χό (εργάτη), για να σηκωθεί η άγκυρα», < µτγν. λατ. gyrâre (< αρχ. 
γύρος) µε την επίδρ. τού λατ. vibrare «πάλλω»]. 

Βιργίλιος κ. Βεργίλιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. Πόπλιος Βεργίλιος Μά-
ρων ένας από τους σηµαντικότερους Ρωµαίους ποιητές (70-19 π.Χ.)· 
έργα του Βουκολικά, Γεωργικά, Αινείας 2. όνοµα αγίων τής Ρωµαιο-
καθολικής Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Vergilius, αγν. ετύµου. o τ. Virgilius κατά παρετυµολ. 
προς τις λ. virgo «παρθένος» ή virga «ράβδος»]. 

Βιργινία (η) γυναικείο όνοµα. [ΙΪΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Virginia < 
λατ. Virginia < virgo «παρθένος»]. 

Βιρµανία (η) → Μυανµάρ 
βιρτουόζος (ο), βιρτουόζα (η) 1. πρόσωπο που κατέχει άριστα την 

τέχνη συγκεκριµένου µουσικού οργάνου ή τού τραγουδιού: ~ τού βιο-
λιού | τού τραγουδιού ΣΥΝ. αριστοτέχνης, δεξιοτέχνης, µετρ 2. (γενι-
κότ.) πρόσωπο που διαθέτει ξεχωριστές δεξιότητες σε ορισµένο το-
µέα ΣΥΝ. δεξιοτέχνης. — βιρτουόζικος, -η, -ο, βιρτουόζικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. virtuoso < virtu «αρετή, χάρισµα» < λατ. virtus]. 

Βισκαϊκός Κόλπος (ο) κόλπος τού Α. Ατλαντικού Ωκεανού µεταξύ 
τής Γαλλίας και τής Ισπανίας. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. Golfo de Vizcaya < Vizcaya, επαρχία των Βάσκων στη Β. 
Ισπανία, < βασκ. Bizkâr «ορεινή χώρα»]. 

βισκόζ (το) {άκλ.} ύφασµα που περιέχει βισκόζη (βλ.λ.). 



βισκόζη 368 βλάβη 
 

[ETYM. < γαλλ. viscose < µτγν. λατ. viscosus < λατ. viscum «ιξός»]. 
βισκόζη (η) υλικό που προέρχεται από την κατεργασία τής κυτταρίνης (βλ.λ.) 

και το οποίο χρησιµοποιείται στην κατασκευή ινών, υφασµάτων, σωλήνων 
κ.ά. (βλ. λ. βισκόζ). 

βισµούθιο (το) {βισµούθιου} ΧΗΜ. εύθραυστο, αργυρόλευκο µέταλλο 
(σύµβολο Bi), µε ρόδινες αποχρώσεις, που χρησιµοποιείται για τη σύνθεση 
ενώσεων ποικίλων χρήσεων (στη φαρµακευτική, την υαλουργία κ.λπ.) (βλ. κ. 
λ. περιοδικός, ΠίΝ). 
[ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. bismuth < αρχ. γερµ. bismut, αβεβ. ετύ-µου, 
πιθ. < *wismut < wisa «λιβάδι» (πβ. γερµ. Wiese) + -mut «δικαίωµα 
εκµεταλλεύσεως» < muten «απαιτώ, διεκδικώ»]. 

Βιστονίς (η) {Βιστονίδ-ος, -α} λίµνη τής Θράκης µεταξύ τής Ξάνθης και τής 
Κοµοτηνής. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τού αρχ. θρακ. φύλου Βίστονες | Βίστωνες, αγν. ετύ-µου]. 
Βιστούλας (ο) ποταµός τής Πολωνίας που πηγάζει από τα Καρπάθια Όρη και 
εκβάλλει στη Βαλτική Θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Vistula (πολ. Wista), αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται σε I.E. 
*weik- «ρέω»]. 

βίοωνας (ο) {βισώνων} µεγαλόσωµο βοοειδές µε τραχύ τρίχωµα, κυρτούς 
ώµους, κοντά κέρατα στραµµένα προς τα πάνω και πιγούνι µε γένι, το οποίο 
είναι περιζήτητο για το δέρµα του: το κυνήγι τού ~ στις αµερικάνικες πεδιάδες. 
Επίσης βόνασος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. βίσων, -ωνος < λατ. bison < αρχ. γερµ. 
wisant]. 

βιταλισµός (ο) ελλην. ζωτικοκρατία- ΒΙΟΛ. θεωρία που αποδίδει τα φαινόµενα 
τής ζωής στην ύπαρξη µιας ζωτικής αρχής, η οποία διαφοροποιείται από τις 
φυσικές και χηµικές δυνάµεις που παρεµβαίνουν στις διαδικασίες τής ζωής. — 
βιταλιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. vitalisme < vital 
«ζωτικός»]. 

βιταµίνη (η) {βιταµινών} 1. καθεµιά από διάφορες οργανικές ενώσεις, που σε 
µικρές ποσότητες συµβάλλουν στη ρύθµιση τού ζωικού µεταβολισµού, οι 
οποίες παρέχονται στον οργανισµό είτε φυσιολογικά µε το φαγητό και των 
οποίων η έλλειψη (αβιταµίνωση) προκαλεί ποικίλες δυσλειτουργίες, είτε µε 
φάρµακα: η - C βρίσκεται στα εσπεριδοειδή και η έλλειψη της προκαλεί 
σκορβούτο 2. (συνήθ. στον πληθ.) (α) τροφές µε υψηλή περιεκτικότητα σε 
βιταµίνες, οι υγιεινές τροφές: τον τελευταίο µήνα κάνω δίαιτα πλούσια σε -' 
όλο φρούτα και λαχανικά (β) ειδικές κάψουλες ή δισκία που περιέχουν 
βιταµίνες και χορηγούνται κατόπιν ιατρικής εντολής για την αντιµετώπιση 
οργανικών προβληµάτων: παίρνω ~. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Vitamine (νόθο συνθ.) < λατ. vita «ζωή» + 
amine «αµίνη» (βλ. κ. αµινοξύ). Ο όρ. πλάστηκε το 1912 από τον Πολωνό 
βιοχηµικό C. Funk, λόγω τής παλαιότερης πεποίθησης ότι οι ουσίες αυτές 
περιείχαν αµινοξέα]. 

βιταµινοθεραπεία (η) {βιταµινοθεραπειών} ΙΑΤΡ. η θεραπεία µε τη λήψη 
βιταµινών. 

βιταµινούχος, -ος, -ο αυτός που περιέχει βιταµίνες: ~ τροφές. [ΕΤΥΜ. < 
βιταµίνη + -ούχος < έχω]. 

βιτρίνα (η) {δύσχρ. βιτρινών} 1. η προθήκη, χώρος καταστήµατος µε τζάµι ή 
κρύσταλλο, όπου εκτίθεται δειγµατοληπτικά το εµπόρευµα 2. (ειδικότ.) 
οικιακό έπιπλο µε κρύσταλλο στη µπροστινή πλευρά, όπου τοποθετούνται 
ποτήρια, ασηµικά ή αξιόλογα διακοσµητικά αντικείµενα 3. (γενικότ.) κάθε 
προθήκη που έχει προστατευτικό τζάµι: - µουσείου ΣΥΝ. σκευοθήκη 4. (µτφ.) 
καθετί που εντυπωσιάζει, που προβάλλεται προς τα έξω ως το καλύτερο 
στοιχείο ενός χώρου, αυτό που αντιπροσωπεύει, που αντανακλά το 
περιεχόµενο (όπως η προθήκη καταστήµατος προβάλλει ό,τι καλύτερο 
διαθέτει): η εθνική οµάδα είναι η ~ τού ποδοσφαίρου µας- ΦΡ. έργο βιτρίνας το 
δηµόσιο έργο που γίνεται για εντυπωσιασµό και ψηφοθηρία, χωρίς να υπάρχει 
άµεση ανάγκη (λ.χ. σιντριβάνια, αισθητικές παρεµβάσεις κ.λπ., κατ' 
αντιδιαστολή προς τα έργα υποδοµής). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. vitrine < vitre 
«τζάµι» < λατ. vitrum «γυαλί»]. 

βιτριολι (το) {βιτριολ-ιού | χωρ. πληθ.} (καθηµ.) το θειικό οξύ: τον τύφλωσε 
ρίχνοντας του ~. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. vitriol < µεσν. λατ. vitriolum < µτγν. λατ. 
vitreolum, ουδ. τού επιθ. vitreolus «υαλώδης» < λατ. vitrum «γυαλί». Η 
ονοµασία οφείλεται στην υαλώδη όψη, την οποία παρουσιάζουν συχνά τα 
θειικά άλατα]. 

βιτρό (το) {άκλ.} το υαλογράφηµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < γαλλ. vitraux, πληθ. 
τού vitrail < λατ. vitrum «γυαλί»]. 

βίτσα (η) {δύσχρ. βιτσών} 1. λεπτή και ευλύγιστη βέργα από κλαδί δέντρου ή 
θάµνου, συνήθ. λεία και καθαρισµένη: η ~ του δασκάλου 2. (κατ' επέκτ.) 
µαστίγιο που είναι φτειαγµένο από κοντό ξύλινο ραβδί και σχοινί ΣΥΝ. 
καµτσίκι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < σλαβ. vitsa < λατ. vitea, θηλ. τού επιθ. viteus < vitis 
«αµπέλι»]. 

Βίτσι (το) {άκλ.} το όρος Βέρνον (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < βουλγ. BiC < bice «µοσχάρι»]. 

βιτσιά (η) [µεσν.] χτύπηµα µε βίτσα: «δίνει τού µαύρου του ~, στη χώρα 
κατεβαίνει» (ακριτικό τραγ.). 

βιτσίζω ρ. µετβ. {βίτσισα} χτυπώ (κάποιον) µε βίτσα. — βίταισµα (το). 
βίτσιο (το) 1. το ηθικό ελάττωµα και ειδικότ. η σεξουαλική απόκλιση από ό,τι 

θεωρείται φυσιολογικό· διαστροφή 2. (οικ.) η ιδιαίτερη αδυναµία (σε κάτι), 
µανία (για κάτι): έχει ~ µ'αυτή τη µουσική. [ΕΤΥΜ; < µεσν. βίτσιον < ιταλ. 
vizio < λατ. Vitium «αµάρτηµα»]. 

βιτσιόζος (ο), βιτσιόζα (η) (οικ.) πρόσωπο που έχει βίτσιο (κυρ. σεξουαλική 
διαστροφή). — βιτσιόζικος, -η, -ο, βιτσιόζικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < ιταλ. vizioso < 
vizio (βλ. λ. βίτσιο)]. 

βίωµα (το) {βιώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΨΥΧΟΛ. η προσωπική εµπειρία από κάτι 
(κατάσταση, σχέση κ.λπ.), καθώς και η γνώση που αυτή πα- 

ρέχει και η οποία επιδρά έντονα στη ζωή τού ανθρώπου, στη διαµόρφωση τής 
νοοτροπίας του και τής συµπεριφοράς του: στο έργο του αποτυπώνει τα 
προσωπικά ~ του από τον πόλεµο || θετικό | αρνητικό | έντονο | θρησκευτικό ~. 
[ΕΤΥΜ < βιώνω < βίος, απόδ. τού γερµ. Erlebnis]. 

βίωµα - βιωµατικός. Και οι δύο λέξεις είναι νεότερες, παραγόµε 
νες από το βιώνω. Βίωµα είναι το αποτέλεσµα τής βίωσης, κάτι 
που έχει ζήσει κανείς έντονα, άρα η εµπειρία (πβ. γερµ. Erlebnis < 
erleben). Το βιωµατικός (από το βίωµα) δηλώνει «τον αναφερόµε 
νο σε (προσωπικά) βιώµατα, σε εµπειρίες» και, κατ' επέκταση, τον 
«υποκειµενικό, τον συναισθηµατικό». Με τη διευρυµένη του ση 
µασία χρησιµοποιείται για να αποδώσει το αγγλ. emotive (ενίοτε 
και το emotional), ιδίως όταν αναφέρεται στη γλώσσα- π.χ. βιωµα 
τική σηµασία (emotive meaning), βιωµατική χρήση, βιωµατική λει 
τουργία κ.ο.κ. → βιώνω 

βιωµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στο βίωµα ή περιέχει βιώµατα 2. 
αυτός που περιέχει προσωπικά, υποκειµενικά στοιχεία, που αντανακλούν 
προσωπικές εµπειρίες: - χρήση τής γλώσσας || το ~ φορτίο µιας λέξης ANT. 
αντικειµενικός, λογικός. — βιωµατικ-ά | -ώς επίρρ., βιωµατικότητα (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βίωµα, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. emotive]. 

βιώνω ρ. µετβ. {βίω-σα, -θηκα, -µένος} ζω µε έντονο και ενσυνείδητο τρόπο 
(καταστάσεις ή γεγονότα): δεν αρκεί να γνωρίζεις την πίστη σου, πρέπει και να 
τη βιώνεις || αυτές τις καταστάσεις δεν τις βγάλαµε απ' το µυαλό µας- τις 
βιώσαµε. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βιώ (-όω) < I.E. *gwiy-ö- (δισύλλ. ρίζα), πβ. αόρ. β' έ-βίων. 
Οµόρρ. βίος (βλ.λ.), ζώ, υγιής κ.ά. Ενώ το ρ. ζώ δήλωνε απλώς την κα-
τάσταση τής ύπαρξης (εν αντιθέσει µε τον θάνατο), το ρ. βιώ δήλωσε εξαρχής 
τον τρόπο ζωής, το περιεχόµενο τού βίου]. 

βιώνω - ζω. Αντίθετα προς το ρ. ζω, που δηλώνει (µε ή χωρίς αντικείµενο, 
δηλ. τόσο ως αµετάβατο όσο και ως µεταβατικό) την ενέργεια τού ζην, τής 
ζωής, το ρ. βιώνω (που αντικατέστησε το αρχ. βιώ) δεν σηµαίνει «περνώ τη 
ζωή µου» ή «βρίσκοµαι στη ζωή», αλλά είναι πάντοτε µεταβατικό και 
σηµαίνει «ζω κάτι ως έντονη και συνειδητή εµπειρία»· δηλώνει µια 
επιτατική σηµ. τού ζω: Εβίωσε την αγάπη και το µίσος όσο κανείς άλλος. Το 
ρ. βιώνω χρησιµοποιείται πολύ στη λογοτεχνία, τη δηµοσιογραφία, σε 
πολιτικά και κοινωνιολογικά κείµενα κ.α. Το ίδιο και τα παράγωγα βίωση, 
βίωµα και βιωµατικός, πολύ περισσότερο που το ζω εκτός από το ζωή δεν 
σχηµάτισε ισχυρά παράγωγα λόγω τού σηµασιολογικού εύρους τής λ. ζωή 
(το ζήσιµο και η ζήση είναι περιορισµένης χρήσεως, το δε ζωτικός έχει 
κυρ. µεταφορική σηµασία). Πολύ ισχυρά στη χρήση είναι και τα σύνθετα 
τού βιώνω: το αναβιώνω και το επιβιώνω. Και τα δύο είναι ήδη αρχαία. Το 
αναβιώνω (και στην Αρχαία) χρησιµοποιείται ως αµετάβατο (χωρίς 
συµπλήρωµα) και ως µεταβατικό (µε συµπλήρωµα): Πολλά έθιµα 
αναβίωσαν σε νεότερους χρόνους - Θα προσπαθήσουν να αναβιώσουν την 
αίγλη που είχε η περιοχή στο παρελθόν. Το επιβιώνω «διατηρούµαι στη 
ζωή, συνεχίζω να ζω» χρησιµοποιείται ως αµετάβατο p.: Χωρίς την 
υποστήριξη σας δεν θα µπορέσει να επιβιώσει µέσα σε τόσες δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει. Παράλληλα προς το επιβιώνω υπάρχει το επιζώ µε την ίδια 
σηµασία, ενώ δεν υπάρχει αναζώ παράλληλα προς το αναβιώνω. 

βίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ο τρόπος µε τον οποίο 
βιώνει κανείς (κάτι): η ~ τής δυστυχίας και τής εξαθλίωσης στη διάρκεια τού 
πολέµου τον έκανε ν' αλλάξει ζωή || η ~ τής αλήθειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιώνω. 

βιώσιµος, -η, -ο αυτός που έχει τη δυνατότητα ή µεγάλες πιθανότητες να 
επιζήσει, να επιβιώσει· (συνήθ. µτφ.) αυτός που µπορεί να συνεχίσει να 
υπάρχει σε καλή κατάσταση: θα ενισχυθούν οι βιώσιµες επιχειρήσεις || ~ 
κυβέρνηση || πρέπει να βρεθεί µια - και δίκαιη λύση για το Κυπριακό ANT. (κυρ. 
για επιχειρήσεις) προβληµατικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < βιώ «ζω»]. 

βιωσιµότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. η εκτίµηση των δυνατοτήτων ή 
πιθανοτήτων (υψηλών ή χαµηλών) επιβίωσης ζωντανών οργανισµών (π.χ. 
είδους ζώων, κατηγορίας πληθυσµού, παιδιών, πασχόντων από ασθένεια 
κ.λπ.) ANT. θνησιµότητα 2. (µτφ.) η δυνατότητα ή οι µεγάλες πιθανότητες 
επιβίωσης: η ~ τής επιχείρησης | τού κυβερνητικού σχήµατος | ενός οργανισµού. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. viability]. 

βιωτικός, -ή, -ό → βιοτικός 
βλαβερός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που προκαλεί βλάβη (στην υγεία, τη φύση, την 

κοινωνία κ.λπ.), ο επιζήµιος: ~ συµπεριφορά | φάρµακο | έντοµο | ηθική | ιδέα 
ΣΥΝ. επιβλαβής, βλαπτικός. — βλαβερ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., βλαβερότητα (η) 
[1889]. 

βλάβη (η) {βλαβών} 1. (γενικά) η ζηµιά, η φθορά- (ειδικότ.) κάθε φθορά που 
προκαλεί διακοπή τής λειτουργίας και συνεπάγεται επισκευή ή αντικατάσταση 
(µηχανήµατος, εργαλείου κ.λπ.): το ηλεκτρικό δίκτυο υπέστη ~ λόγω τής 
κακοκαιρίας || το αυτοκίνητο έπαθε ~ στη µέση τού δρόµου 2. ΙΑΤΡ κάθε 
κάκωση ή αλλοίωση, µεταβολή προς το χειρότερο: η καρδιά του υπέστη 
ανεπανόρθωτη ~ κατά τη διάρκεια τής εγχείρησης 3. η πρόκληση ζηµίας 
(υλικής ή ηθικής), που προκύπτει είτε από µη εκπλήρωση συµβατικής 
υποχρέωσης είτε από συµπεριφορά που αντίκειται σε νοµικό κανόνα: 
περιουσιακή ~ || σωµατική ~ εξ αµελείας ή εκ προθέσεως- ΦΡ. (α) ηθική βλάβη 
βλ. λ. ηθικός (β) σωµατική βλάβη η σωµατική κάκωση ή βλάβη τής υγείας τού 
πα- 
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θόντος που προκαλείται από βίαιη εξωτερική ενέργεια: κατηγορείται για την 
πρόκληση σωµατικής βλάβης σε ανήλικο (γ) (λόγ.) ανήκεστος βλάβη η 
αθεράπευτη ζηµία, φθορά: αποφυλακίστηκε λόγω ανήκεστου βλάβης τής υγείας 
του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *βλαπ- (µε αφοµοίωση τού -π- προς το προηγούµενο β-), θ. 
που απαντά στο ρ. βλάπ-τω (βλ.λ.). Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικά για να 
δηλώσει σωµατικά ελαττώµατα (π.χ. εν δµµασιν βλάβας έχω, Αισχύλ. 
Αγαµέµνων 889)]. 

Βλαδίµηρος (ο) 1. όνοµα ηγεµόνων τού Κιέβου 2. άγιος τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. Vladimir < παλαιότ. Vladimer | Volodimer < γερµ. Waldemar 
«φηµισµένος εξουσιαστής» < αρχ. γερµ. waltan «εξουσιάζω» + mari 
«περίφηµος, φηµισµένος»]. 

βλαισοποδία (η) [µτγν.] ΙΑΤΡ. δυσµορφία των ποδιών (κυρ. στην παιδική 
ηλικία), κατά την οποία τα γόνατα προσεγγίζουν το ένα το άλλο, ενώ οι 
αστράγαλοι αποκλίνουν µεταξύ τους. 

βλαισόπους, -ους, -ουν {βλαισόπ-οδος, -οδα | -οδες (ουδ. -οδα), -όδων} ΙΑΤΡ. 
αυτός που παρουσιάζει βλαισοποδία (βλ.λ.). [ETYM. µτγν. < βλαισός «κυρτός, 
στραβός» (βλ.λ.) + πους, ποδός]. 

βλαισός, -ή, -ό 1. ΙΑΤΡ. (µέλος τού σώµατος) που παρουσιάζει κύρτωση µε 
γωνία ανοικτή προς τα έξω: ~ γόνατο || ~ µεγάλος δάκτυλος τού ποδιού 2. 
αυτός τού οποίου τα γόνατα συγκλίνουν, ενώ οι αστράγαλοι του είναι σε 
απόσταση µεταξύ τους ΣΥΝ. βλαισόπους, (λαϊκ.) στραβοπόδης, στραβοκάννης. 
— βλαισότητα [αρχ.] κ. βλαίσωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Το επίθηµα -σός παρουσιάζεται και σε άλλα επίθ. 
που δηλώνουν ελαττώµατα, π.χ. λοξός, γαµψός κ.ά. Το λατ. επίθ. blaesus 
«τραυλός» προέρχεται από την Ελλην., όπως µαρτυρεί το φωνηεντικό 
σύµπλεγµα -ae-]. 

βλάκας (ο) {δύσχρ. βλακών} 1. ΙΑΤΡ. πρόσωπο που πάσχει από βλακεία (σηµ. 
1) 2. (µειωτ.) πρόσωπο που ενεργεί και συµπεριφέρεται µε ανόητο τρόπο, ο 
ηλίθιος: είναι ~, δεν καταλαβαίνει τίποτα! ΣΥΝ. κουτός, ανόητος, χαζός, 
κρετίνος, (σκωπτ.) κουτορνίθι ANT. ξύπνιος, έξυπνος, ατσίδας· ΦΡ. (α) (ειρων.) 
έξυπνος βλάκας ο βλάκας που έχει εκλάµψεις εξυπνάδας (β) βλάκας µε 
περικεφαλαία | µε πατέντα | µε λοφίο πολύ ανόητος, χαρακτηριστικά ηλίθιος 
(γ) (εµφατ.) ένας βλάκας και µισός χαζός σε βαθµό που ξεπερνά το 
συνηθισµένο- σε περιπτώσεις στις οποίες θέλει να εκφράσει κανείς την έντονη 
απογοήτευση του για τις ενέργειες είτε τού ίδιου είτε τρίτου: ∆εν περίµενα 
ποτέ να την πάθω µ' αυτό τον τρόπο! Είµαι ~! 3. (σκωπτ.-εκφραστ. ο τ. βλαξ) 
σε χαρακτηρισµούς, αναφωνήσεις κ.λπ.: τι έκανα ο ~! || έτσι είπαµε να το 
φτειάξεις, βρε ~; || ασφαλώς, πρόκειται περί βλακός! Επίσης (λόγ.) βλαξ 
{βλακός}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. βλάξ, -κός < *µβλάξ < 
*µλάξ < *ml-äk- < I.E. *mel- «µαλακός», πβ. σανσκρ. mrdun, λατ. mollis, 
γαλλ. mou/mol, αγγλ. mild κ.ά. Οµόρρ. µαλ-ακ-ός, µαλ-θ-ακ-ός κ.ά. Η λ. βλάξ 
χρησιµοποιήθηκε αρχικώς µε τη σηµ. «µαλακός», από όπου προήλθε η σηµ. 
«ανόητος, χαζός»]. 

βλακεία (η) {βλακειών (σηµ. 3)} 1. (α) ΙΑΤΡ. διανοητική καθυστέρηση µέσου 
βαθµού (µεταξύ τής µωρίας -ελαφρά µορφή- και τής ιδιωτείας - βαριά µορφή) 
ΣΥΝ. ηλιθιότητα, χαζοµάρα, κουταµάρα, µωρία ΑΝΤ. εξυπνάδα (β) (καθηµ.) η 
αδυναµία να αντιλαµβάνεται κανείς σωστά τα πράγµατα· (γενικότ.) η 
δυσκολία αντίληψης: η ~ του δεν περιγράφεται! || τόση - δεν έχω ξαναδεί! || 
µην τον κατακρίνεις- αυτός απαλλάσσεται λόγω βλακείας! 2. (συνεκδ.) κάθε 
επιπόλαιος λόγος ή πράξη και γενικότ. ενέργεια την οποία δεν δικαιολογείται 
να κάνει ένας λογικός άνθρωπος: µην κάνεις καµιά ~ και της πεις όσα συζη-
τήσαµε! || έκανα τη - να µην αγοράσω εκείνο το οικόπεδο τότε που ήταν φτηνό 
ΣΥΝ. χαζοµάρα, κουταµάρα ΑΝΤ. εξυπνάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < βλακεύω < βλάξ]. 

βλακέντιος (ο) (λόγ.-σκωπτ.) ο βλάκας ΣΥΝ. κουτεντές. [ΕΤΥΜ. < βλάκας +  -
έντιος, ίσως παρωδία των λατ. επιθηµάτων -entius ή -entior (συγκρ. βαθµ.)]. 

βλακεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {βλάκεψα} γίνοµαι βλάκας. 
βλακίστατος, -η, -ο [µτγν.] υπερβολικά βλάκας. 
βλακόµετρο (το) [1889] (σκωπτ.) ο πολύ ανόητος άνθρωπος, αυτός που µπορεί 

να χρησιµεύσει ως µέτρο βλακείας. 
βλακόµουτρο (το) (υβριστ.) ο βλάκας ΣΥΝ. χαζός, ηλίθιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 

ανόητος. 
βλακοφερνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} δίνω την εντύπωση ότι είµαι 

βλάκας. 
βλακώδης, -ης, -ες [αρχ.] {βλακώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών βλακωδέ-στ-ερος, -

ατός} αυτός που αρµόζει σε βλάκα, που είναι χαρακτηριστικός τού βλάκα: ~ 
αστείο | ύφος | συµπέρασµα | γέλιο | έκφραση | στάση | αντίληψη | ενέργεια | 
απαγόρευση ΣΥΝ. ανόητος, χαζός, κουτός, ηλίθιος ANT. έξυπνος, ευφυής. — 
βλακωδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

βλάµης (ο) {βλάµηδες}, βλάµισσα (η) {βλαµισσών} (λαϊκ.) (παλαιότ.) 1. ο 
αδελφοποιτός (βλ.λ.) 2. πρόσωπο που χαρακτηρίζεται από γενναιότητα, που 
δείχνει λεβεντιά ΣΥΝ. γενναίος, λεβέντης, ασίκης. — βλάµικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ, < αλβ. vlam «αδελφοποιτός»]. 

βλαµµένος, -η, -ο [µεσν.] (υβριστ.) αυτός που έχει διανοητική βλάβη· ανόητος, 
χαζός: ~ είσαι; Τόση ώρα σου µιλάω και δεν καταλαβαίνεις τίποτε! || τι λέει 
αυτό το ~; ΣΥΝ. ανισόρροπος, ηλίθιος, (σκωπτ.) πειραγµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τρελός. 

βλαπτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί ή επιφέρει βλάβη, ζηµία: ~ 
παράγοντας | επίδραση || αυτός είναι ~ για τα συµφέροντα µας || τα καυσαέρια 
είναι ~ για το αναπνευστικό σύστηµα ΣΥΝ. βλαβε- 

ρός, επιβλαβής, επιζήµιος ΑΝΤ. αβλαβής, ακίνδυνος, ωφέλιµος. — 
βλαππκότητα (η) [1891], βλαπτικ-ά /-ώς [µτγν.] επίρρ. βλάπτω κ. (λαϊκ.) 
βλάφτω [µεσν.] ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έβλαψα, βλάφτηκα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω κακό 
σε (κάποιον/κάτι), προξενώ σε (κάποιον/κάτι) ζηµιά, βλάβη (υλική, ηθική 
κ.λπ.): ~ τα εθνικά συµφέροντα | τον οργανισµό | τη χώρα | τις καλλιέργειες | την 
υπόληψη | την ανάπτυξη | το γόητρο κάποιου | την εξέλιξη | την κοινωνία || το 
κάπνισµα βλάπτει σοβαρά την υγεία ΣΥΝ. ζηµιώνω, πειράζω ΑΝΤ. ωφελώ, 
ευνοώ 

* 2. (αµετβ.) κάνω κακό: το πολύ φαγητό βλάπτει || λίγο περισσότερη 
ευγένεια δεν βλάπτει 3. (απρόσ. βλάπτει) κάνει κακό: (αρνητ.) δεν ~ 
να ζητάς συγγνώµη καµιά φορά! ΣΥΝ. πειράζει, ενοχλεί. — βλάψιµο 
(το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *βλάπ-jω, που συνδ. µε σανσκρ. markâ- «βλάβη, κατα-
στροφή», λατ. mulcare «βλάπτω - µαστιγώνω». Το ρ. χρησιµοποιείται στον 
Όµηρο µε τη σηµ. «παρεµποδίζω την πορεία, κόβω τον δρόµο κάποιου», όπου 
απαντά επίσης η σηµ. «καθιστώ τα πόδια τού αλόγου ανίκανα για πορεία». Η 
σηµερινή σηµ. είναι µεθοµηρική]. 

Βλάσιος (ο) {Βλασίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Βλάσης. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., αγν. ετύµου]. 

βλασταίνω ρ. αµετβ. {βλάστησα} 1. (για φυτά) αναπτύσσω βλαστούς, βγάζω 
(νεαρά) βλαστάρια ΣΥΝ. αναβλαστάνω, εκβλαστάνω, θάλλω 2. (κατ' επέκτ.) 
ριζώνω στο χώµα και αποκτώ βλαστούς, άνθη και καρπούς: σ' αυτό τον 
αγριότοπο τίποτα δεν βλασταίνει ΣΥΝ. φυτρώνω, ξεφυτρώνω, αναφύοµαι, 
ευδοκιµώ 3. (µτφ.) κάνω την εµφάνιση µου, έρχοµαι στο προσκήνιο ή φθάνω 
σε σηµείο ακµής: τα λόγια του έκαναν να βλαστήσει ο σπόρος τής ελευθερίας 
ΣΥΝ. γεννιέµαι, εµφανίζοµαι, αναδύοµαι, ευδοκιµώ, ακµάζω. Επίσης 
βλαστάνω κ. βλαστίζω. — βλάστεµα (το) (σηµ. 1,2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. βλαστάνω, αβεβ. ετύµου. Αν ο αόρ. β' βλαστ-
εϊν προέρχεται από τ. *βλαθ-τεϊν, τότε η λ. θα µπορούσε να συνδεθεί µε το 
επίθ. βλωθ-ρός «ψηλός» (για δέντρα) < *µλωθ-ρός < *mlödh-, µετα-πτωτ. 
βαθµ. δισύλλαβου I.E. θ. *melôdh- «ύψωµα, κεφάλι», πβ. σανσκρ. mûrdh-ân- 
«κορυφή - κεφάλι»]. 

βλαστάρι (το) {βλασταρ-ιού | -ιών} 1. ο βλαστός που µόλις έχει αναπτυχθεί, ο 
µικρός βλαστός 2. ο βλαστός ποώδους φυτού ΣΥΝ. εκβλά-στηµα, φυντάνι, 
φύτρο 3. (µτφ.-θωπευτ.) το παιδί: (σε προσφώνηση) ~ µου! — (υποκ.) 
βλασταράκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. βλαστάριον, υποκ. τού αρχ. βλαστός]. 

βλάστη (η) {χωρ. πληθ.} ο βλαστός· κυρ. το τµήµα τού φυτικού εµβρύου που 
µετατρέπεται σε σπέρµα µετά τη γονιµοποίηση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < βλαστάνω 
(υποχωρητ.)]. 

βλάστη µα (το) {βλαστήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ευδοκίµηση και η ανάπτυξη 
των φυτών ΣΥΝ. βλάστηση, φύτρωµα 2. (συνεκδ.) ο βλαστός (βλ.λ.) 3. ΒΙΟΛ. 
το αρχικό στάδιο τού αναγεννήµατος (βλ.λ.) ενός οργάνου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
βλαστάνω]. 

βλαστήµια (η) (λαϊκ.) ο έντονα υβριστικός λόγος (πβ. λ. βλασφηµία). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. βλασφηµία (µε ανοµοίωση τού συµπλέγµατος -σφ- και 
αναβιβασµό τού τόνου κατά το σχήµα αγρυπνώ - αγρύπνια, στενοχωρώ - 
στενοχώρια κ.ά.) < βλασφηµώ]. 

βλάστηµος, -η, -ο → βλάσφηµος 
βλαστηµώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {βλαστηµάς... | βλαστήµησα} (εκφραστ.) βρίζω 

(βλ. κ. λ. βλασφηµώ)· ΦΡ. (α) βλαστηµώ την ώρα και τη στιγµή (λ.χ. που 
γεννήθηκα, που ήρθα κ.λπ.)· καταριέµαι την ώρα που έκανα κάτι· για 
περιπτώσεις που µετανιώνουµε έντονα για κάτι (β) (καθηµ.) βλαστήµα τα! 
για να εκφραστεί έντονη στενοχώρια και απογοήτευση: «κι αρχίζουν τα 
παραπατήµατα και τότε πια βλαστήµα τα» (καντάδα) ΣΥΝ. άστα να πάνε, (!-
λαϊκ.) χέστα κι άστα (πβ. λ. βλασφηµώ). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίζω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βλαστηµώ < αρχ. βλασφηµώ (βλ.λ.), µε τροπή τού -σφ-σε -στ- 
είτε µε φωνολογική ανοµοίωση είτε µε παρετυµολ. συσχέτιση προς τα τιµή | 
τιµώ]. 

βλάστηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να βλαστάνει ένα φυτό και 
συνεκδ. ο χρόνος κατά τον οποίο συντελείται αυτή η διαδικασία: τον καιρό 
τής ~ ΣΥΝ. εκβλάστηση 2. (κατ' επέκτ.) το σύνολο των φυτών σε ένα 
οικοσύστηµα: τροπική | πλούσια | αραιή ~ ΣΥΝ. χλωρίδα. — βλαστητικός, -ή, 
-ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. βλάστησις < βλαστάνω (βλ. λ. βλασταίνω)]. 

βλαστίδιο (το) {βλαστιδί-ου | -ων} το φυτικό ή ζωικό έµβρυο που σχηµατίζεται 
λίγες µέρες µετά τη γονιµοποίηση. 

βλαστικοτητα (η) [1899] {χωρ. πληθ.} η φυσική ικανότητα τού σπόρου ή τού 
φυτού για βλάστηση (βλ.λ.). 

βλαστοειδής, -ής, -ές {βλαστοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
βλαστό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

βλαστολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {βλαστολογείς... | βλαστολόγ-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος) αποκόπτω νεαρούς βλαστούς (από τα φυτά) ΣΥΝ. 
κορφολογώ. — βλαστολόγηµα (το) [1809]. 

βλαστοµύκητας (ο) {βλαστοµυκήτων} ΒΙΟΛ. µονοκύτταρος µικροοργανισµός, 
συνήθως παθογόνος για τον άνθρωπο και τα ζώα, που πολλαπλασιάζεται µε 
εκβλάστηση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. blastomycete]. 

βλαστοµυκητίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. λοιµώδης ασθένεια 
που προσβάλλει το δέρµα και τα σπλάχνα των ανθρώπων και προκαλείται από 
βλαστοµύκητες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. blastomycosis]. 

βλαστός (ο) 1. BOT. τµήµα τού φυτού πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι 
οφθαλµοί, τα φύλλα και τα λουλούδια (βλ. κ. λ. βλαστάρι): ο ~ τού δέντρου 
ονοµάζεται κορµός || αναρριχώµενος | ξυλώδης ~ 2. (ειδικότ.) 
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ο βλαστός (σηµ. 1) ποώδους φυτού ΣΥΝ. βλαστάρι 3. (µτφ.) νεαρό µέλος 
οικογένειας (ή και ευρύτερης οµάδας ανθρώπων), τέκνο: οι - τού έθνους (η 
νέα γενιά) || µονάκριβος - τής οικογένειας || νεαρός - ΣΥΝ. γόνος, απόγονος, 
γέννηµα, βλαστάρι, παιδί, θρέµµα. — βλαστικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< βλαστάνω (υποχωρητ.)]. 

βλασφηµία (η) [αρχ.] {βλασφηµιών} (λόγ.) 1. ο ανόσιος και ασεβής λόγος 
εναντίον τού Θεού, ιερών προσώπων και πραγµάτων: είναι ~ να αµφισβητείς 
την ύπαρξη τού Θεού 2. (κατ' επέκτ.) ο υβριστικός λόγος· ΦΡ. άπαγε της 
βλασφηµίας βλ. λ. άπαγε. 

βλάσφηµος, -η, -ο [αρχ.] κ. βλάστηµος [µεσν.] 1. αυτός που βρίζει τα θεία 2. 
(κατ' επέκτ. για πρόσ. και πράξεις) απρεπής (απέναντι σε κάτι σεβαστό), 
ασεβής. 

βλασφηµώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βλασφηµείς... | βλασφήµησα} προσβάλλω, κυρ. 
µε τα λόγια (ιερό πρόσωπο ή πράγµα): (µετβ.) µη βλασφηµείτε τα θεία! || 
(αµετβ.) Μη βλασφηµείς! ∆εν πρέπει να µιλάς έτσι για τον Θεό! (πβ. λ. 
βλαστηµώ). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βλασφηµώ, (-έω), αβεβ. ετύµου. Το β' συνθ. (-φηµώ) προ-
έρχεται από τη λ. φήµη. Αν το ά συνθ. βλασ- αναχθεί στο ρ. βλάπτω, 
µπορούµε να θεωρήσουµε ότι *βλα)ψ)-φηµώ > βλασ-φηµώ (µε ανο-µοίωση). 
Στην Αρχ. η λ. αναφέρεται σε µειωτ. λόγια που εκστοµίζο-νται εναντίον 
κάποιου (π.χ. όσα εις ηµάς εβλασφήµησαν, ∆ηµοσθ. Περί τού στεφάνου 3), 
ενώ ο περιορισµός τής λ. σε υβριστικές εκφράσεις ή τρόπους συµπεριφοράς 
έναντι τού Θεού είναι µτγν. και απαντά µόνο στη βιβλική γλώσσα (π.χ. Κ.∆. 
Αποκάλ. 16, 9: και εβλασφήµησαν το όνοµατοῦΘεού)]. 

βλαττι (το) {βλαττί-ου | -ων} (λαϊκ.) πολύτιµο µεταξωτό ύφασµα, συ-νήθ. σε 
κόκκινο χρώµα (µε το οποίο κατασκευάζονται επικαλύµµατα τής Αγίας 
Τράπεζας}. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. βλαττίον < βλάττα < λατ. blatta «µεταξοσκώληκας -
πορφύρα»]. 

βλαττίδα (η) ΙΑΤΡ. µικρό σκληρό δερµατικό εξάνθηµα, µε χρώµα ερυθρό ή 
ρόδινο και σχήµα στρογγυλό ή ακανόνιστο, που εµφανίζεται και υποχωρεί 
αυτοµάτως, χωρίς να αφήνει σηµάδια, αποτελεί δε χαρακτηριστικό σύµπτωµα 
πολλών δερµατοπαθειών. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < *βλαττίδα, υποκ. 
τού µτγν. βλάττα < λατ. blatta «µεταξοσκώληκας - πορφύρα»]. 

βλάφτω ρ. → βλάπτω 
βλαχαδερό κ. βλαχαντερό (το) (µειωτ.) ο επαρχιώτης, αυτός που 

συµπεριφέρεται σαν αγροίκος. [ΕΤΥΜ. < βλάχος + άντερο, µε καταβιβασµό τού 
τόνου]. 

βλαχάκι (το) {χωρ. γεν.} το βλαχόπουλο (βλ.λ.). 
βλαχάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (µειωτ.) η άξεστη γυναίκα. 
Βλαχία (η) (περιληπτ.) το σύνολο των Βλάχων. 
βλαχιά (η) 1. σύνολο άξεστων ανθρώπων: έφυγε απ'το σπίτι της, που είχε όλα τα 

καλά, και πήγε να ζήσει µες στη ~ 2. η άξεστη, απολίτιστη συµπεριφορά 3. 
(συνεκδ.) οποιαδήποτε πράξη ή συµπεριφορά ταιριάζει σε αγροίκο, 
απολίτιστο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρωτιά. 

Βλαχία (η) περιοχή και διοικητική περιφέρεια τής Ν. Ρουµανίας· πα-λαιότ. από 
τις σηµαντικότερες παραδουνάβιες ηγεµονίες. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Βλάχος]. 

βλάχικος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Βλάχους (βλ.λ.): ~ 
γάµος | γλώσσα | τραγούδι | φορεσιά 2. Βλάχικα (τα) λατινογενής γλώσσα 
συγγενής προς τη Ρουµανική, που οµιλείται από ορισµένες πληθυσµικές 
οµάδες δίγλωσσων Ελλήνων η Αρωµουνική, η Κουτσοβλαχική 3. (µτφ.-
µειωτ.) αυτός που ταιριάζει σε αγροίκο, τραχύς και άξεστος: ~ φέρσιµο | 
συµπεριφορά ΣΥΝ. επαρχιώτικος, χωριάτικος, απολίτιστος ΑΝΤ. πολιτισµένος, 
εκλεπτυσµένος, ραφινάτος. — βλάχικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλάχος. 

βλάχο- κ. βλαχό- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. ότι κάτι σχετίζεται µε τους 
Βλάχους: βλαχο-χώρι, βλαχο-καλύβα, βλαχο-τσάρουχο, βλαχό-φωνος 2. 
(µειωτ.-ειρων.) επαρχιώτικη και κακού γούστου ιδιότητα: βλαχο-τράγουδο, 
βλαχο-µπαρόκ, βλαχο-σαλέ, βλαχο-ευρωπαίοι. 

βλαχοδήµαρχος (ο) [1896] {βλαχοδηµάρχ-ου | -ων, -ους} (µειωτ.) πρόεδρος 
κοινότητας ή δήµαρχος µικρού δήµου που συµπεριφέρεται σαν σπουδαίο 
πρόσωπο, ως φορέας σηµαντικής εξουσίας. 

βλαχοµπαρόκ (το) {άκλ.} (κακόσ.) 1. ΜΟΥΣ. Ο ανεπιτυχής συνδυασµός 
στοιχείων τής παραδοσιακής µουσικής µε στοιχεία τής σύγχρονης 
ηλεκτρονικής µουσικής 2. (ως επίθ.-κατ' επέκτ.) οτιδήποτε προσπαθεί άκοµψα 
και µε ποµπώδη τρόπο να συνταιριάξει ετερόκλιτα στοιχεία. 

βλαχοντίσκο (η) {άκλ.} (σκωπτ.) ΜΟΥΣ. το είδος ελαφράς µουσικής που 
συνδυάζει σύγχρονους ευρωπαϊκούς ρυθµούς µε στοιχεία δηµοτικής ή λαϊκής 
µουσικής. 

βλαχόπουλο (το), βλαχοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το παιδί τού Βλάχου, 
νεαρός Βλάχος (βλ.λ.) ΣΥΝ. βλαχάκι 2. (κατ' επέκτ.) νεαρός βοσκός ή νεαρός 
χωρικός ΣΥΝ. βοσκόπουλο, τσοπανόπουλο, χωριατόπουλο, χωριατόπαιδο. 
[ΕΤΥΜ. < Βλάχος + -πουλο (βλ.λ.)]. 

Βλάχος (ο), Βλάχα (η) [µεσν.] 1. ο δίγλωσσος Έλληνας που µιλά Βλάχικα (βλ. 
κ. λ. Αρωµούνοι, Κουτσόβλαχος, Καραγκούνης) 2. (γενι-κότ.) κάθε ορεσίβιος 
βοσκός τής ηπειρωτικής Ελλάδας. [ΕΤΥΜ µεσν. < Vlah < αρχ. γερµ. Valah < 
λατ. Volcae (Ουάλκαι), όνοµα εκλατινισµένου φύλου κελτικής καταγωγής, το 
οποίο ζούσε στα εδάφη τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την κάθοδο των 
γερµανικών φύλων. Οι Γερµανοί συνήθιζαν να αποκαλούν Valah τους 
υποτελείς σε αυτούς λαούς, που ήταν λατινόφωνοι. Κατ' άλλη άποψη, η λ. 
ανάγεται σε αµάρτυρο *Βαλάχος < αραβ. fellah «γεωργός», επειδή οι Ρω-
µαίοι, αφού κατέκτησαν την Αίγυπτο, χρησιµοποιούσαν ντόπιους γεωργούς 
ως φύλακες]. 

Βλάχοι - Ουαλοί - Βαλλόνοι. Αντίθετα προς ό,τι πήγαν να επιβάλουν 
παλαιότερα ξένα συµφέροντα και πολιτικές σκοπιµότητες (έφτασε να 
λειτουργήσει ρουµανικό σχολείο στα Γιάννενα, για να µάθουν οι Βλάχοι... 
ως «µειονότητα» τη «µητρική» τους γλώσσα, που ήταν τάχα τα 
Ρουµανικά!), σήµερα η επιστηµονική έρευνα έχει αποκαταστήσει την 
αλήθεια, που είναι και ευρύτερα αποδεκτή. Οι Έλληνες, στην καταγωγή και 
τη συνείδηση, Βλάχοι (γνωστοί και ως Κουτσόβλαχοι και Αρωµούνοι, 
επίσης κατά περιοχές και ως Αρβανιτόβλαχοι, Καραγκούνηδες, 
Φρασαριώτες κ.λπ.) είναι δίγλωσσοι Έλληνες ποιµένες και κτηνοτρόφοι (Κ. 
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Αιτωλοακαρνανίας), που παράλληλα προς τα 
Ελληνικά µιλούν µια λατινογενή διάλεκτο, τα Βλάχικα ή Κουτσοβλάχικα ή 
Αρωµουνικά. Η γλωσσική τους συγγένεια (όχι εθνολογική!) µε τους 
Ρουµάνους οφείλεται στο ότι τόσο τα Αρωµουνικά όσο και τα Ρουµανικά 
ανάγονται σε κοινή γλωσσική πηγή, την Ανατολική ή Βαλκανική Λατινική. 
Εκλατινισθέντες γλωσσικά Έλληνες οι Βλάχοι µίλησαν την Αρωµουνική, 
µε έντονη την επίδραση και τής Αρχαίας Ελληνικής (στα Βλάχικα 
σώζονται λέξεις ελληνικές, όπως urma < οδµή | οσµή ή udare < ούθαρ 
«µαστός, στήθος» κ.ά. που δεν διατηρήθηκαν στην Κοινή Ελληνική), ενώ η 
γλώσσα των Ρουµάνων έχει επηρεαστεί από τη Γετοδακική. Η ονοµασία 
Βλάχοι ανάγεται γλωσσικά στο όνοµα γαλατικού φύλου Volcae (εκλατινι-
σµένου από τις επιδροµές του σε ρωµαιοκρατούµενες περιοχές), που οι 
Γερµανοί ονόµασαν Valah, χαρακτηρίζοντας µε αυτό όλους τους 
λατινόφωνους υπηκόους τού ρωµαϊκού κράτους. Από το γερµ. Valah 
προήλθαν οι εθνικές ονοµασίες Ουαλοί (Βρετανία), Βαλλόνοι (Βέλγιο), 
Γκωλουά (πβ. ντε Γκωλ) (Γαλλία) και Valah > vlan > Βλάχ-ος (Βυζάντιο). 

βλάχος (ο), βλάχα (η) (ως µειωτ. χαρακτηρισµός) 1. επαρχιώτης, πρόσωπο που 
έχει εµφάνιση, συµπεριφορά και οµιλία χωριάτη, ο άξεστος· ΦΡ. (σκωπτ.) (α) 
εµείς οι βλάχοι όπως λάχει οι ανοικοκύρευτοι άνθρωποι ενεργούν µε 
πρόχειρο, ανοικοκύρευτο τρόπο· συχνά λέγεται αυτοειρωνικά από κάποιον 
που θέλει να δείξει ότι βολεύεται εύκολα παντού, σε οποιεσδήποτε συνθήκες: 
Μην ψάχνεις τώρα για κάθισµα! Κάτσε χάµω! ~! (β) πονηρός ο βλάχος! κυρ. 
για επαρχιώτη, που αποδεικνύεται έξυπνος, πονηρός, ενώ τον θεωρούσαν 
αφελή · 2. εδώδιµο µεγάλο ψάρι (µέχρι και 40 κιλά), συγγενικό µε τον ροφό, 
µε ανοιχτό γκρίζο-καφέ χρώµα, που ζει κατά κανόνα σε µεγάλα βάθη. 

βλαχουριά (η) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) 1. (λαϊκ.) το σύνολο των Βλάχων 2. 
(µτφ.-µειωτ.) σύνολο άξεστων ανθρώπων. [ΕΤΥΜ. < βλάχος + παραγ. 
επίθηµα -ουριά (< µεσν. -ούρα < λατ. -ura), πβ. κ. κλεφτ-ουριά]. 

βλαχόφωνος, -η, -ο → -φωνος 
βλαχοχώρι (το) {βλαχοχωρ-ιού | -ιών) 1. (λαϊκ.) χωριό Βλάχων 2. (µτφ.-µειωτ.) 

αποµακρυσµένο, αποµονωµένο χωριό. 
βλάψιµο (το) → βλάπτω 
βλέµµα (το) {βλέµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. στροφή ή/και προσήλωση των 

µατιών σε (κάτι/κάποιον): έριξε το ~ του στο µεγάλο ρολόι τού σταθµού || 
στρέφω | καρφώνω | σηκώνω | παίρνω | αποστρέφω | υψώνω το - µου ΣΥΝ. 
µατιά· ΦΡ. υπό το βλέµµα κάποιου (για κάτι που γίνεται) ενώ κάποιος βλέπει 
απλώς ή προσέχει ή επιβλέπει 2. ο τρόπος µε τον οποίο κοιτά κανείς, η 
ιδιαίτερη εντύπωση που δίνει η µατιά του: ψυχρό | άγριο | αδιάφορο | 
διαπεραστικό | βλοσυρό | τροµαγµένο | απλανές | επίµονο | λοξό | ύπουλο | 
περιφρονητικό | τολµηρό | σατανικό | εχθρικό | στοχαστικό ~||~ γεµάτο οίκτο | 
ικεσία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *βλέπ-µα < βλέπω]. 

βλέννα (η) {βλεννών} 1. ΒΙΟΛ. το πυκνόρρευστο, ηµιδιαφανές και γλοιώδες 
έκκριµα ορισµένων αδένων: τραχηλική ~ 2. (ειδικότ.) η πυ-κνόρρευστη ουσία 
που εκκρίνεται και συγκεντρώνεται στη µύτη ΣΥΝ. µύξα 3. BOT. ιξώδης ουσία 
που απαντά σε ορισµένα φυτά, λ.χ. στο λι-νάρι. Επίσης βλέννη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < βλεννός < *µλεδ-σ-νός, όπου *µλεδ- επεκτεταµένος τ. τού 
I.E. *mel «µαλακός», πβ. σανσκρ. mrdnâti «µαλακώνει», λατ. mollis 
«µαλακός». Βλ. κ. µαλακός]. 

βλεννογόνος, -ος, -ο [1867] 1. ΒΙΟΛ. αυτός που παράγει και εκκρίνει βλέννα 
(βλ.λ.): ~ αδένας 2. βλεννογόνος (ο) η επιθηλιακή µεµβράνη που σχηµατίζεται 
κοντά στα φυσικά στόµια τού σώµατος και επενδύει την εσωτερική επιφάνεια 
των κοίλων οργάνων του για την καλύτερη προστασία τους: αναπνευστικός/ 
στοµατικός/ πεπτικός/ γεννητικός ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. muqueuse]. 

βλεννορραγία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξείας µορφής βλεννόρ-ροια 
(βλ.λ.), που ως κύριο σύµπτωµα έχει τη ρύση βλέννας από τα γεννητικά 
όργανα. — βλεννορραγικός, -ή, -ό [1854]. [ΕΤΥΜ. < βλέννα + -ρραγία, πβ. 
παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην, ρ. ρήγ-νυ-µι, βλ. κ. ρήγµα]. 

βλεννόρροια (η) [1853] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το αφροδίσιο νόσηµα που 
προσβάλλει το ουρογεννητικό σύστηµα, προκαλώντας πυώδη φλεγµονή στην 
ουρήθρα και ρύση πύου από αυτήν στους άνδρες και κάψιµο, κολπικό 
έκκριµα ή µόλυνση τού τραχήλου τής µήτρας και των σαλπίγγων στις 
γυναίκες ΣΥΝ. (λαϊκ.) σκουλαµέντο. — βλεννορροϊ-κός, -ή, -ό [1853]. 
[ΕΤΥΜ. < βλέννα + -ρροια < ροή, απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. gonorrhée < 
gono- (< γόνος) + -rhée (< -ροια < ροή)]. 

βλεννώδης, -ης, -ες [αρχ.] {βλεννώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΒΙΟΛ. αυτός που 
έχει τη µορφή βλέννας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

βλέπω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {είδα (να/θα δω, προστ. δες, δείτε κ. δέστε κ. (λαϊκ.) 
ιδέστε), ειδώθηκα, ιδωµένος) ♦ (µετβ.) 1. αντιλαµβάνοµαι (κά- 
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ποιον/κάτι) µέσω τής όρασης: ~ το βουνό στο βάθος || από αυτή τη θέ-
ση δεν - τίποτα || τα είδα όλα µε τα ίδια µου τα µάτια || τι είδες και 
τρόµαξες; ΦΡ. (α) βλέπω το φως (τού ήλιου) γεννιέµαι: είδε για πρώτη 
φορά το φως τής ηµέρας σε µια µικρή πόλη τής Μεσογείου (β) βλέπω 
το φως τής δηµοσιότητας έρχοµαι στη δηµοσιότητα, αποκαλύπτοµαι 
µέσω τού Τύπου: συνταρακτικά στοιχεία για τη δράση παρακρατικών 
οργανώσεων είδαν το φως τής δηµοσιότητας ΣΥΝ. δηµοσιεύοµαι, 
κυκλοφορούµαι (γ) όπως σε βλέπω και µε βλέπεις για να δηλώσουµε 
τη βεβαιότητα µας για κάτι που λέγεται: τα πράγµατα έγιναν έτσι 
ακριβώς, ~! ΣΥΝ. αλήθεια, ειλικρινά, πράγµατι (δ) δεν βλέπω την 
ώρα να... (µεσν. φρ.) διακατέχοµαι από µεγάλη ανυποµονησία για 
(κάτι): ~ γυρίσω σπίτι ΣΥΝ. ανυποµονώ, λαχταρώ (ε) να το δω και να 
µην το πιστέψω! βλ. λ. πιστεύω {στ) δεν βλέπω (ούτε) τη µύτη µου 
για περίπτωσης στις οποίες δεν µπορεί να διακρίνε κανείς τίποτα (λ.χ. 
όταν έχει οµίχλη, σκοτάδι κ.λπ.) (ζ) ποιος είδε τον Θεό και δεν (τον) 
φοβήθηκε! για έκρηξη παράφορου θυµού, έντονης οργής και µανίας: 
µόλις έµαθε τι έγραψαν οι εφηµερίδες για την ιδιωτική του ζωή, ~! (η) 
είδα πολλά | έχω δει πολλά έχω περάσει πολλά στη ζωή και έχω 
µεγάλη πείρα: ~ στη ζωή µου, γι' αυτό ν' ακούς τι σου λέω! ΑΝΤ. δεν 
έχω δει τίποτε (θ) βλέπω τον Χάρο µε τα µάτια µου κινδυνεύω σοβαρά 
να χάσω τη ζωή µου (ι) βλέπω κατάµατα (κάποιον | κάτι) αντικρίζω 
µε θάρρος, χωρίς φόβο: ας δούµε κατάµατα την πραγµατικότητα κι ας 
µην εθελοτυφλούµε! (ια) (παροιµ.) ακόµη δεν τον είδαµε (και) Γιάννη 
τόνε βγάλαµε | τον βαφτίσαµε για όσους καταστρώνουν 
µεγαλεπήβολα σχέδια, χωρίς να στηρίζονται σε θετικές και βάσιµες 
προϋποθέσεις ή για όσους προτρέχουν των εξελίξεων, συζητούν ή 
αναφέρονται σε κάτι θεωρώντας το ως δεδοµένο, ενώ ακόµη δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί (ιβ) (λόγ.) βλέπω διό τής τεθλασµένης διαθέτω 
διορατικότητα και µπορώ να διαβλέψω µελλοντικές εξελίξεις (ιγ) τι 
έχουν να δουν τα µάτια µας! πόσα πολλά φοβερά ή περίεργα 
πράγµατα πρόκειται ακόµη να παρακολουθήσουµε ή να ζήσουµε! (ιδ) 
βλέπω άσπρη µέρα | Θεού πρόσωπο βελτιώνεται η κατάσταση µου, 
βρίσκω επιτέλους ησυχία, ευηµερία και ευτυχία: µακάρι να 
κερδίσουµε το λαχείο, να δούµε κι εµείς µιαν άσπρη µέρα ΣΥΝ. ευ-
ηµερώ, ευτυχώ (ιε) βλέπω φως διακρίνω την πιθανότητα θετικής 
εξέλιξης: ~ στο βάθος τού τούνελ || δεν ~ σ' αυτή την υπόθεση (ιστ) 
βλέπω καλό ευεργετούµαι ή βελτιώνεται η κατάσταση µου: δεν είδα 
καλό µαζί σου τόσα χρόνια ΣΥΝ. ωφελούµαι (ιζ) (ειρων.) κάνε παιδιά, 
να δεις καλό! τα παιδιά πολλές φορές αποδεικνύονται αχάριστα και 
δεν αναγνωρίζουν στους γονείς τους τις θυσίες που κάνουν για αυτά 
(ιη) δεν µε βλέπω καλά δεν αισθάνοµαι ασφαλής, διαισθάνοµαι ότι 
κάτι κακό θα µου συµβεί: ~µ'αυτούς τους ανθρώπους που έµπλεξα! || 
(και ως απειλή ή προειδοποίηση) αν συνεχίσεις να συµπεριφέρεσαι 
έτσι, δεν σε βλέπω καλά! (ιθ) τα βλέπω (σε χαρτοπαιξία από παίκτη 
προς άλλον παίκτη) δείξε µου τα χαρτιά σου (κ) το 'χω δει | ξαναδεί 
αυτό το έργο (οικ.) για να δηλώσουµε ότι µια κατάσταση ή γεγονός 
(συνήθ. αρνητ.) µας είναι γνώριµο, γιατί το έχουµε βιώσει ήδη: εγώ 
δεν τους πιστεύω πια- ~ και ξέρω καλά ότι όλοι τους είναι µόνο λόγια! 
(κα) (αργκό) τα είδα όλα! ως σχόλιο για κάτι εντυπωσιακό, 
µοναδικό, που προκαλεί τη µέγιστη εντύπωση (κβ) να σε δω (i) (µε 
έµφαση στο «να», προτρεπτικά) στάσου να σε παρατηρήσω, συνήθ. 
να σε θαυµάσω: ~! Γι ωραία που είσαι µε αυτό το φόρεµα! (ii) (+ 
πρόταση, ως έκφραση αµφιβολίας) να διαπιστώσω (κάτι που σχε-
τίζεται µε εσένα): ~ τι θα κάνεις, τώρα που αρχίζουν τα δύσκολα! || 
(κ. απολύτως) -Θα πετύχω οπωσδήποτε στον διαγωνισµό! —! (κγ) (...) 
και τι να δω; (παρενθετικά σε αφήγηση) για να εξάψουµε το ενδια-
φέρον τού ακροατή για αυτό που θα ακολουθήσει: Ανοίγω την πόρτα, 
~; Όλο το σπίτι ήταν άνω-κάτω! (κδ) µην είδατε τον Πανα)γ)ή για πε-
ριπτώσεις στις οποίες κάποιος αθετεί υπόσχεση του, δεν ανταποκρί-
νεται σε προγενέστερη δέσµευση και εξαφανίζεται 2. κατευθύνω τη 
µατιά µου προς (κάτι/κάποιον), παρακολουθώ µε το βλέµµα (αντικεί-
µενα, θεάµατα, περιστατικά κ.λπ.(: έβλεπα τα δάχτυλα του να τρέµουν 
πάνω στο γραφείο || ~ την παρέλαση από το µπαλκόνι τού σπιτιού µου 
ΣΥΝ. παρακολουθώ, παρατηρώ, κοιτάζω, ατενίζω, αγναντεύω, θωρώ 
3. (κατ' επέκτ.) σχηµατίζω φανταστικές εικόνες και παραστάσεις: ~ 
όνειρο | όραµα | οπτασία ΣΥΝ. ονειρεύοµαι, οραµατίζοµαι- ΦΡ. βλέπω 
(κάποιον | κάτι) στον ύπνο µου (µεσν. φρ.) (ι) (κυριολ.) ονειρεύοµαι 
(κάποιον/κάτι) (ii) (µτφ.) σε ερωτήσεις προς κάποιον που επιθυµεί 
(κάτι) πάρα πολύ: -Θες παγωτό πρωινιάτικα; Καλά, στον ύπνο σου το 
έβλεπες; 4. (µτφ.) (για άποψη, εκτίµηση) θεωρώ, διαµορφώνω 
συγκεκριµένη στάση (θετική, αρνητική): - δύσκολη την ικανοποίηση 
τού αιτήµατος ΣΥΝ. κρίνω· ΦΡ. (α) βλέπω µε καλό µάτι (κάτι) 
αντιµετωπίζω (κάτι) µε ευνοϊκή διάθεση: ~ τη συνεργασία µας µε τη 
γαλλική εταιρεία ΣΥΝ. ευνοώ, συµπαθώ, καλοβλέπω ΑΝΤ. βλέπω µε 
κακό µάτι (β) βλέπω (κάτι | κάποιον) µε άλλο µάτι υιοθετώ διαφορε-
τική συµπεριφορά, αλλάζω αντιµετώπιση: πρώτα τον περιφρονούσε, 
αλλά µετά την επιτυχία του άρχισε να τον βλέπει µε άλλο µάτι (γ) τα 
βλέπω ρόδινα | µαύρα αντιµετωπίζω τον κόσµο και το µέλλον µε αι-
σιοδοξία | απαισιοδοξία: είναι στην αρχή ακόµα και τα βλέπει όλα 
ρόδινα || είναι απαισιόδοξος και τα βλέπει όλα µαύρα ΣΥΝ. αισιοδοξώ | 
απαισιοδοξώ (δ) τα βλέπω σκούρα για δύσκολη κατάσταση, για τις 
δυσκολίες που αντιλαµβάνεται κανείς ότι θα συναντήσει: ~ τα 
πράγµατα- φοβάµαι ότι δεν θα τα καταφέρουµε (ε) βλέπω (κάποιον | 
κάτι) αφ' υψηλού αντιµετωπίζω (κάποιον/κάτι) ως κατώτερο µου, του 
συµπεριφέροµαι µε υπεροψία και περιφρόνηση: από τότε που πήρε 
προαγωγή, µας βλέπει αφ' υψηλού ΣΥΝ. σνοµπάρω (στ) (λαϊκ.) πώς 
την έχεις δει (τη δουλειά) | πώς το βλέπεις το πράγµα; τι νοµίζεις 
ότι είσαι (ή κάνεις), πού το πας;: ∆ηλαδή, πώς την έχεις δει τη δου-
λειά; Εσύ θα αναλαµβάνεις ό,τι σε βολεύει και όλα τα δύσκολα θα 
πέφτουν σε µας; (ζ) (λαϊκ.) την έχω δει (π.χ. σπουδαίος) νοµίζω, θεω- 

ρώ τον εαυτό µου (π.χ. σπουδαίο): την έχει δει βεντέτα και δεν µας 
δίνει σηµασία! (η) (αργκό) την έχω δει κάπως νοµίζω ότι είµαι κάτι 
σπουδαίο: την έχει δει κάπως και µας σνοµπάρει 5. (µτφ.) διαπιστώ-
νω, αντιλαµβάνοµαι: µετά τις τελευταίες εξελίξεις είδα το λάθος µου 
ΣΥΝ. διαπιστώνω, αναγνωρίζω· ΦΡ. (α) να δεις που... (i) για να εκ-
φράσουµε µε βεβαιότητα τον φόβο ότι θα γίνει κάτι που δεν θέλουµε: 
~ ότι τώρα που δεν τον θέλουµε, θα εµφανιστεί µπροστά µας! (ii) για 
να ενθαρρύνουµε κάποιον που ανησυχεί για κάτι: ~ όλα θα πάνε καλά 
|| ~ δεν θα µας αφήσει έτσι στο τέλος, κάτι θα κάνει! (β) εγώ να δεις! 
προς επίρρωσιν αυτών που λέγονται από τον συνοµιλητή (συνήθ. για 
δυσάρεστη κατάσταση): -Φοβάµαι πολύ! —! || -Τρέµω απ'το κρύο. -~! 
6. καταλαβαίνω (γιατί έγινε ή υπάρχει κάτι): δεν έβλεπε τον λόγο 
ύπαρξης τριών διαφορετικών ιδρυµάτων για τον ίδιο σκοπό ΣΥΝ. 
κατανοώ· ΦΡ. άκου να δεις (i) άκου να καταλάβεις, πρόσεξε να µά-
θεις ή να αντιληφθείς τι γίνεται: ~ τι µου συνέβη σήµερα (ii) (απολύ-
τως, συνήθ. ως σχόλιο για κάτι που είπε κάποιος, πληροφορηθήκαµε 
κ.λπ.) για φαντάσου! τι λες!: Ώστε τέτοια πράγµατα συµβαίνουν εκεί 
µέσα! ~!ΣΥΝ. για δες! 7. υποβάλλω σε εξέταση και έρευνα (κάτι): όλα 
αυτά θα τα δούµε καλύτερα στην επόµενη συνεδρίαση || ας δούµε όµως 
και την άλλη πλευρά τού ζητήµατος ΣΥΝ. εξετάζω, ερευνώ, αναζητώ 8. 
(για ιατρούς) υποβάλλω σε ιατρική εξέταση (κάποιον) ή κάνω 
ιατρική επίσκεψη: πρέπει να τον δει κατεπειγόντως γιατρός || ο γιατρός 
βλέπει καθηµερινά γύρω στους δεκαπέντε ασθενείς ΣΥΝ. εξετάζω· ΦΡ. 
(ειρων.) πρέπει να σε δει γιατρός! δεν είσαι λογικός, δεν λειτουργείς 
σωστά: δεν είναι λογικά πράγµατα αυτά που λες- ~! 9. προβλέπω, 
προλέγω: «Εξόριστε Ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις» (Οδ. 
Ελύτης) || τον - µια µέρα να γίνεται µεγάλος και τρανός 10. εκτιµώ 
(µια κατάσταση): Πώς τα βλέπεις τα πράγµατα; Θα έχουµε εκλογές; 
ΦΡ. για να δούµε... για να δηλώσουµε συγκρατηµένη επιφύλαξη ή 
απαισιοδοξία: -Πιστεύω πως θα κρατήσει τον λόγο του. —11. 
σκέφτοµαι (για κάτι), προκειµένου να πάρω απόφαση: να δούµε τι θα 
κάνουµε µε τη συµφορά που µας βρήκε || (κ. αµετβ.) πήγαινε τώρα να 
κοιµηθείς και αύριο βλέπουµε || φτειάξε πρώτα αυτό και µετά βλέπουµε 
ΣΥΝ. αποφασίζω· ΦΡ. (α) βλέποντας και κάνοντας για ενέργειες που 
γίνονται ανάλογα µε τις περιστάσεις, που προσαρµόζονται στις 
εκάστοτε συνθήκες: ας µη βιαστούµε να πούµε από τώρα πώς θα 
δράσουµε- θα προχωρήσουµε ~ (β) θα δούµε ως απάντηση, για να 
δηλωθεί επιφύλαξη για το µέλλον που κλίνει προς την άρνηση: -Θα 
πάµε µαζί τους, τελικά; —, δεν ξέρω 12. προσέχω, για να 
προφυλαχθώ ή να αποφύγω (κάποιον/κάτι): βλέπε πού πατάς! ΣΥΝ. 
έχω τον νου µου 13. (α) παρακολουθώ (κάτι) µε προσοχή και συνέ-
πεια (για να προλάβω πιθανές αρνητικές εξελίξεις): βλέπε το φαγητό, 
ώσπου να γυρίσω (β) (κατ' επέκτ.) προσηλώνω τη σκέψη µου (κάπου), 
µε απασχολεί (κάτι): µόνο το προσωπικό του συµφέρον βλέπει και 
τίποτε άλλο ΣΥΝ. σκέπτοµαι, υπολογίζω 14. (α) έχω επαφή ή επι-
κοινωνία µε πρόσωπο, συναντώ (κάποιον): χαίροµαι ιδιαιτέρως που 
σας βλέπω || χρόνια και ζαµάνια έχω να τον δω || τον βλέπω κάθε 
πρωί στο λεωφορείο- (ειδικότ. για επίσηµη επαφή): είδα τον πρόεδρο 
χθες και συζήτησα µαζί του το θέµα σας || θέλει να σε δει ο διευθυντής- 
ΦΡ. δεν θέλω να δω (κάποιον) στα µάτια µου για να εκφραστεί 
έντονη αντιπάθεια, αποστροφή ή οργή για ανεπιθύµητο πρόσωπο: Εί-
ναι αχάριστος, δεν θέλω να τον δω στα µάτια µου! (β) επισκέπτοµαι 
(κάποιον): πήγα να τους δω, προτού φύγω για διακοπές 15. σε φράσεις 
που δηλώνουν έκπληξη, απορία, θαυµασµό, π.χ. (α) για δες... (εµ-φατ.) 
(i) για µεγάλο θαυµασµό: για δες τον πόσο µεγάλωσε! || «για δέστε τον 
αµάραντο σε τι βουνό φυτρώνει!» (δηµοτ. τραγ.) (ii) (απολύτως ως 
σχόλιο) για φαντάσου!: -Ήρθε και µου µίλησε ο ίδιος! — ! (β)... να 
δουν τα µάτια σου! για να δείξουµε πλήθος από κάτι: λεφτά ~, µε τον 
σωρό! || κόσµο ~ στη συγκέντρωση 16. σε φράσεις που δηλώνουν 
απειλή προς κάποιον ότι θα υποστεί συνέπειες: τώρα θα δεις τι θα 
πάθεις! || (κ. απολύτως) κάνε πως µου αντιµιλάς και θα δεις! ΦΡ. (α) 
αυτό θα το δούµε! ως απειλή µε χροιά αµφισβήτησης αυτού που 
ισχυρίζεται κάποιος: -Εγώ θα κάνω ό,τι νοµίζω! —! (β) µε βλέπεις 
καλά; ως απειλή για να δείξουµε σε κάποιον ότι δεν αστειευόµαστε, 
ότι δεν πρέπει να αψηφά τις αντιδράσεις µας: Για πρόσεξε- ~ ; Θα την 
πληρώσεις άσχηµα, αν συνεχίσεις! (γ) Καλά, θα δεις! ή Θα δεις κι 
εγώ! ως απειλή, παράπονο ή και χάριν αστεϊσµού: ∆εν θα µου πεις; 
Καλά, θα δεις κι εγώ άλλη φορά αν θα σου ξαναπώ τίποτα! ♦ (αµετβ.) 
17. (α) αντιλαµβάνοµαι µέσω τής όρασης (β) (ειδικότ.) έχω την 
ικανότητα τής όρασης: µετά την επέµβαση µπορεί πλέον και βλέπει 
ΑΝΤ. είµαι τυφλός· ΦΡ. (α) όποιος έχει µάτια βλέπει για κάτι που 
είναι ολοφάνερο και µπορεί να διαπιστωθεί από τον οποιονδήποτε 
(λέγεται συχνά και για όσους προσποιούνται ότι δεν καταλαβαίνουν, 
για όσους εθελοτυφλούν): δεν χρειάζεται να σου εξηγήσω τίποτα-! || ~ 
γιατί σ' αγάπησα ΣΥΝ. ο νοών νοείτω (β) κάνω πως δεν βλέπω 
προσποιούµαι τον ανήξερο ή συµπεριφέροµαι σκοπίµως µε ανοχή: 
ένας µαθητής προσπαθούσε να αντιγράψει, αλλά ο επιτηρητής έκανε 
πως δεν έβλεπε ΣΥΝ. κάνω τα στραβά µάτια (γ) βλέπω µακριά έχω 
διορατικότητα, είµαι οξυδερκής (δ) (µτφ.) δεν βλέπω πέρα από τη 
µύτη µου βλ. λ. µύτη (ε) (µτφ.) βλέπω µπροστά έχω στραµµένη την 
προσοχή µου στο µέλλον, δεν είµαι προσκολληµένος στο παρελθόν: 
στο κόµµα µας βλέπουµε πάντα µπροστά! 18. (για άψυχα) είµαι 
στραµµένος (προς κάποια κατεύθυνση, προς συγκεκριµένο σηµείο): 
το παράθυρο έβλεπε στην αυλή ΣΥΝ. έχω θέα 19. (προφορ. βλέπεις, 
βλέπετε · συχνά παρενθετικά στον λόγο) για τη δήλωση τής στάσης 
τού οµιλούντος (ειρωνείας, απολογίας κ.λπ.), την παρουσίαση τής αι-
τίας µιας κατάστασης κ.ά.: έχει ανάγκη, βλέπεις, το αφεντικό µου από 
χρήµατα! || θέλω να σας εξυπηρετήσω, αλλά είναι αδύνατον, βλέπετε, 
να διακόψω τώρα τη σύσκεψη || δεν περνάει καλά- βλέπεις, δεν 
γνωρίζει κανέναν σ' αυτή την πόλη... 20. σε επικοινωνιακά στοιχεία 
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(εισαγωγικά ή παρενθετικά), στον λόγο, π.χ. κοίτα να δεις: ~, εγώ αυτά δεν τα 
πιστεύω, δέστε | δείτε | δείτε κάτι: ∆είτε κάτι· αυτό που µε ρωτάτε απαιτεί 
εκτενή ανάλυση..., ∆έστε... Άλλο πράγµα η δηµοκρατία κι άλλο η ασυδοσία- 
(µεσοπαθ. βλέποµαι) 21. συναντιέµαι (µε κάποιον): βλεπόµαστε αρκετά συχνά 
|| δεν βλεπόµαστε καθόλου τελευταία || (παροιµ.) «µάτια που δεν βλέπονται, 
γρήγορα λησµονιούνται» (για πρόσωπα που δεν έρχονται σε οπτική επαφή, που 
δεν συ-ναντιούνται) 22. είµαι σε ανεκτό επίπεδο, αποδεκτός (ούτε καλός ούτε 
για απόρριψη): -Είναι καλή η ταινία; -Βλέπεται || είναι πολύ άσχηµος στο 
πρόσωπο, δεν βλέπεται! · ΦΡ. (α) (εκφραστ.) είδα κι απόειδα για κάτι που 
επιτυγχάνει κανείς µετά από µεγάλη αναµονή και προσπάθεια: ~ µέχρι να τον 
ξεµπλέξω από τις κακές παρέες (β) (εµφατ.) είδα κι έπαθα κουράστηκα πάρα 
πολύ ή πέρασα από ταλαιπωρίες µέχρις ότου επιτύχω κάτι: είδε κι έπαθε να 
τους ξεφορτωθεί ΣΥΝ. βασανίστηκα, ταλαιπωρήθηκα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίγαµµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *γλέπω < *gwlep-, αγν. ετύµου. Εν αντιθέσει µε το συνώνυµο 
ορώ (-άω), που σήµαινε κυρ. «κοιτάζω, αντιλαµβάνοµαι», το ρ. βλέπω είχε 
αρχικά τη σηµ. «έχω την ικανότητα τής οράσεως» (π.χ. µή βλέπων ό µάντις ή, 
Σοφοκλ. Οίδ. Τύραννος 747(, ενώ αργότερα προσλαµβάνει και τη σηµ. 
«κοιτάζω», αντικαθιστώντας έτσι το ορώ. Ενώ στην Αρχ. χρησιµοποιείται είτε 
ως αµετβ. είτε ακολουθούµενο από πρόθ., στην Κ.∆. απαντά η σηµερινή 
χρήση µε άµεσο αντικείµενο (π.χ. Εβρ. 2, 9: βλέποµεν Ίησοϋν... δόξη και τιµή 
εστεφανωµένον). Αξιοσηµείωτο είναι ότι η σηµασιολ. διάκριση βλέπω - 
κοιτάζω απαντά σε διάφορες ευρωπ. γλώσσες, π.χ. αγγλ. see-look, γαλλ. voir-
regarder, γερµ. sehen-schauen κ.ά. Η φρ. τα βλέπω όλα µαύρα είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. je vois tout en noir. Οµοίως και οι φρ. δεν βλέπω πέρα από τη 
µύτη µου (γαλλ. je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez), δεν βλέπω 
γιατί (γαλλ. je ne vois pas pourquoi)]. 

βλέπω: συνώνυµα. Το βλέπω είναι το λέξηµα που εκφράζει γενικά ότι έχει 
κανείς την ικανότητα τής όρασης, ότι χωρίς συγκεκριµένο σκοπό ή 
πρόθεση ή ιδιαίτερη προσπάθεια χρησιµοποιεί την αίσθηση τής όρασης. 
Μια σειρά από άλλα ρήµατα προϋποθέτουν την πρόθεση, τον σκοπό να 
γίνει αυτό που δηλώνει η λέξη, µε εξαίρεση το χαζεύω που δηλώνει σαφώς 
την απουσία συγκεκριµένου σκοπού. Περισσότερο συνδεδεµένα µε την 
έννοια τού τρόπου µε τον οποίο βλέπει κανείς είναι τα κοιτάζω, θεωρώ, 
ατενίζω, παρατηρώ, προσέχω, παρακολουθώ, χαζεύω και διακρίνω. Τα 
αντικρίζω, αγναντεύω, επισκοπώ συνδέονται περισσότερο µε τον έννοια τού 
τόπου. Συγκεκριµένα, το κοιτάζω και το (λογοτεχνικότερο) θωρώ 
σηµαίνουν «στρέφω το βλέµµα µου για να δω». Το ατενίζω σηµαίνει 
«καρφώνω και κρατώ το βλέµµα µου στραµµένο κάπου». Όταν αυτό 
γίνεται µε κάποια προσπάθεια, δηλώνεται µε το διακρίνω, ενώ όταν γίνεται 
µε συγκέντρωση, προσοχή και σταδιακό τρόπο δηλώνεται από τα ρήµ. 
προσέχω, παρατηρώ και παρακολουθώ. Αν βλέπω απέναντι ή µπροστά µου, 
αν προσδιορίζεται δηλ. ο συγκεκριµένος τόπος (ή κατεύθυνση), 
χρησιµοποιείται το αντικρίζω- αν βλέπω µακριά, σε απόσταση, τότε, το 
αγναντεύω- και αν βλέπω από πάνω κι εποπτεύω, τότε το επισκοπώ. 

βλεφαρίδα (η) 1. (συνήθ. στον πληθ.) καθεµιά από τις µικρές, λεπτές τρίχες 
στις άκρες των βλεφάρων των ανθρώπων και ορισµένων ζώων, χρήσιµες για 
την προστασία των µατιών: ψεύτικες ~ || «δυο πράσινα µάτια µε µπλε 
βλεφαρίδες» (τραγ.) ΣΥΝ. µατόκλαδο, µατοτσίνορο 2. (περιληπτ.-οικ.) το 
σύνολο από τις λεπτές τρίχες στις άκρες των βλεφάρων τού κάθε µατιού: 
«αυτά τα µάτια κάπου τα 'χω ξαναδεί, αυτή την ίδια βελουδένια βλεφαρίδα» 
(τραγ.) 3. ΒΙΟΛ. κυτταρικό οργανίδιο µε µορφή τριχιδίου (βλ.λ.), που καλύπτει 
σε µεγάλο αριθµό το σώµα πρωτόζωων (βλ. λ. βλεφαρίδοφορα) και την 
επιφάνεια ορισµένων κυττάρων µεταζώων ΣΥΝ. κροσσός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βλεφαρίς, -ίδος < βλέφαρον. o βιολ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. cilium]. 

βλεφαρίδοφορα (τα) ΒΙΟΛ. κατηγορία πρωτόζωων τα οποία σε όλες σχεδόν τις 
φάσεις τού κύκλου ζωής τους φέρουν πολυάριθµες βλεφαρίδες, µε τον 
συγχρονισµένο παλµό των οποίων κινούνται. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού νεολατ. 
ciliata]. 

βλεφαρίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {βλεφάρισα} (συνήθ. για γυναίκα) ανοιγοκλείνω 
διαρκώς τα βλέφαρα κοιτώντας (κάποιον), κυρ. για να του εκφράσω το 
(ερωτικό) ενδιαφέρον µου. — βλεφάρισµα (το). 

βλεφαρίτιδα (η) ΙΑΤΡ. χρόνια φλεγµονή τού χείλους των βλεφάρων: ελκώδης ~. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. βλεφαρϊτις < βλέφαρον. o ιατρ. όρ. είναι αντιδάν., < γαλλ. 
blepharite]. 

βλέφαρο (το) {βλεφάρ-ου | -ων} 1. (συνήθ. στον πληθ.) καθεµιά από τις κινητές 
δερµάτινες πτυχές που καλύπτουν και προστατεύουν τους βολβούς των 
οφθαλµών: τα ~ τρεµοπαίζουν | βαραίνουν | ανοίγουν | πέφτουν | κλείνουν | 
πεταρίζουν || µισοκλείνω | σφαλώ | ανοιγοκλείνω | χαµηλώνω | παίζω | κλείνω 
τα ~ || κλειστά | βαριά (όταν κάποιος νυστάζει) | κουρασµένα ~ || βάφω τα ~ µε 
σκιές ΣΥΝ. µατόφυλλο· ΦΡ. (αργκό) ρίχνω ένα βλέφαρο κοιτάζω βιαστικά, 
ρίχνω µια µατιά 2. (καταχρ.) η βλεφαρίδα. — βλεφαρικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βλέφαρον, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *βλέφαρ < *βλέπ-αρ (µε 
εκφραστική δάσυνση -π- > -φ-) < βλέπω, πράγµα που θα δικαιολογούσε τη 
συχνή αρχ^. σηµ. «µάτι» τής λ. βλέφαρον]. 

βλεφαροπλαστικη (η) [1895] ΙΑΤΡ. πλαστική εγχείρηση στα βλέφαρα. [ETYM. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. blépharoplastie]. 

βλεφαρόπτωση (η) [1876] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η χαλάρωση 
και πτώση τού άνω βλεφάρου. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. blépharoptose]. βλεφαρόσπασµος (ο) 
[1873] ΙΑΤΡ. η ακούσια σύσπαση των βλεφάρων, που έχει ως αποτέλεσµα να 
ανοιγοκλείνουν είναι αντανακλαστικός ή οφείλεται σε παθήσεις τού νευρικού 
συστήµατος, σε υστερία κλπ. και παρατηρείται κυρ. σε νευρικούς ανθρώπους ή 
γέροντες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. blepharospasmus]. βλέψεις 
(οι) {βλέψεων} οι επιδιώξεις (κάποιου), ο στόχος που προσπαθεί να επιτύχει: η 
χώρα αυτή τρέφει | έχει επεκτατικές - εναντίον γειτονικών χωρών || ηγεµονικές | 
αρχηγικές | πολιτικές | εδαφικές ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. βλέψις «βλέµµα, κοίταγµα» < 
αρχ. βλέπω. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο, λ.χ. εδαφικές βλέψεις (< 
γαλλ. visées territoriales)]. βλήθηκα ρ. → βάλλω 
βλήµα (το) {βλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) (γενικά) κάθε αντικείµενο που 

ρίχνεται εναντίον στόχου: τα πρώτα ~ ήταν λίθοι ή βέλη που ρίχνονταν µε το 
χέρι, µε τόξο ή µε σφεντόνα (β) (ειδικότ.) κάθε αντικείµενο (σφαίρα, βολίδα, 
βόµβα, πύραυλος κ.λπ.) που εκτοξεύεται από βλητικό µηχανισµό όπλου και 
κατευθύνεται εναντίον στόχου, µε σκοπό την πρόκληση βλάβης ή 
καταστροφής: - πυροβόλου | όλµου | αυτόµατου || βαλλιστικό | κατευθυνόµενο | 
καπνογόνο | αντιαρµατικό | άσφαιρο | διατρητικό | εµπρηστικό ~ || έκρηξη | 
εκτόξευση | βροχή | εξαπόλυση βληµάτων || κίνηση | πορεία | τοποθέτηση | 
σχήµα | διάµετρος βληµάτων || ~ αέρος - εδάφους ΣΥΝ. βόλι, βολίδα 2. (υβρι-
στ.) ανόητος άνθρωπος, βλάκας. — βληµατικός, -ή, -ό (σηµ. 1). [ΕΤΎΜ. < 
αρχ. βλήµα < *gwlê-, µηδενισµένη (ως προς το α' µέρος) βαθµ. δισύλλαβης 
ρίζας *gwelë-, η οποία απαντά κυρ. µε τη µονοσύλλαβη µορφή I.E. *gwel- 
«ρίχνω, πετάω», πβ. σανσκρ. gâlati «στάζει», αρχ. γερµ. quellan «αναβλύζω, 
ξεπηδώ» (> γερµ. Quelle «πηγή») κ.ά. Οµόρρ. αρχ. βέλε-µνον«βέλος», βάλ-
λω, βολ-ή, βέλ-ος, βόλ-ος, βλη-τός κ.ά.]. 

βλητικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε βολή: ~ σωλήνας | πίνακας | άσκηση 
| τροχιά 2. βλητική (η) η επιστήµη που ερευνά τους νόµους κίνησης των 
βληµάτων, ιδ. αυτών που εκτοξεύονται από πυροβόλα όπλα ΣΥΝ. βαλλιστική. 
— βλητικότητα (η) [1895]. [ΕΤΎΜ. µτγν. < θ. βλη-, πβ. βλή-µα (βλ.λ.). o 
επιστηµ. όρ. βλητική είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. balistique (< ελλην. 
βάλλω)]. 

βλητος, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να εξακοντιστεί, να ριφθεί 2. αυτός που 
µπορεί να χτυπηθεί, να βληθεί: ~ στόχος. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. βλη- (πβ. βλή-µα), 
ρηµατικό επίθ. τού βάλλω]. 

βλίτο (το) (εσφαλµ. βλήτο) 1. χορταρικό που τρώγεται ως σαλατικό ή αποτελεί, 
σε άγρια κατάσταση, ζιζάνιο 2. (µτφ.-υβριστ.) ανόητος άνθρωπος, κουτός· ΦΡ. 
τρώω βλίτα είµαι ανόητος ΣΥΝ. τρώω άχυρο | κουτόχορτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βλίτον, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *µλ-ίτον, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*mel-9 «αλέθω», πβ. λατ. molo, γαλλ. moudre (< παλ. γαλλ. moldre < λατ. 
molere), αγγλ. meal «αλεύρι», γερµ. Mehl κ.ά. Οµόρρ. µύλ-η, α-µυλ-ο(ν) κ.ά. 
Η σηµ. «ανόητος, ευήθης» είναι µτγν. (Ησύχιος)]. 

βλογηµένος, -η, -ο → ευλογηµένος 
βλογιά (η) → ευλογιά 
βλογιοκοµµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει σηµαδευτεί στο πρόσωπο από τις 

χαρακτηριστικές ουλές τής ευλογιάς (βλ.λ.). Επίσης βλογιάρης, -α, -ικο. 
βλογάω ρ. → ευλογώ 
βλοσυρός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει εχθρικό βλέµµα, που η µατιά του εµπνέει 

φόβο: µε κοιτούσε ~|| ~ ύφος ΣΥΝ. αγριωπός 2. (γενικότ.) αυτός που δεν έχει 
φιλική διάθεση ή έκφραση ANT. γλυκός, µειλίχιος, προσηνής. — βλοσυρ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ., βλοσυρότητα (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. 
αποσπάστηκε από το συνθ. βλοσυρώ-πις «µε µάτι γύπα», οπότε το α' συνθ. 
βλοσυρ- οδηγεί σε I.E. *gwltur-, πβ. λατ. voltur «γύπας»]. 

βλωµός (ο) (λόγ.) η στερεά τροφή, αφού µασηθεί και αναµιχθεί µε σάλιο µέσα 
στο στόµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, ίσως σχηµατισµένο σύµφωνα µε το συνώνυµο 
ψωµός, οπότε συνδ. µε λατ. gula «οισοφάγος»]. 

βόας (ο) [1825] {δύσχρ. βοών} µεγαλόσωµο φίδι που έχει ως βασικό του 
χαρακτηριστικό το ότι δεν είναι ιοβόλο, αλλά σφίγγει το θύµα του µέχρι 
θανάτου· ζει στην Κ. και Ν. Αµερική, τη ΝΑ. Ασία και την Ωκεανία: - ο 
συσφιγκτήρας || «δεν είναι ~, δεν είναι κροταλίας, είναι το φιδάκι ο ∆ιαµαντής» 
(φράση που συνήθιζαν οι κράχτες σε περιοδεύοντα τσίρκα, για να 
προσελκύσουν κόσµο). [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. boa < λατ. boa 
«υδρόβιο ερπετό», αγν. ετύµου]. 

βογγητό κ. (εσφαλµ.) βογκητό (το) 1. ο βαρύς στεναγµός που εκφράζει πόνο 
ΣΥΝ. γογγυσµός, µούγγρισµα 2. (µτφ.) κάθε υπόκωφη βοή ή πνιχτός ήχος: το 
~ τής θάλασσας. Επίσης βόγγος (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βογγώ. 

βογγίζω ρ. → βογγώ 
βόγγος (ο) → βογγητό 
βογγώ (κ. -άω) κ. (εσφαλµ.) βογκώ ρ. αµετβ. {βογγάς... | βόγγ-ησα κ. -ηξα} 1. 

βγάζω βογγητό λόγω σωµατικού ή ψυχικού πόνου ΣΥΝ. (ανα)στενάζω, 
γογγύζω, µουγγρίζω 2. (µτφ.-σπάν.) αντηχώ υπόκωφα: δυο µέρες 
λυσσοµανούσε ο αέρας κι η θάλασσα βογγούσε. Επίσης βογγίζω. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. γογγώ (µε ανοµοίωση) < µτγν. γογγύζω (βλ.λ.)]. 

βογγώ ή βογκώ, βογγητό ή βογκητό; Από την ετυµολογία τής λ. (< γογγώ) 
είναι φανερό ότι η ορθή γραφή είναι µε ·γγ- (βογγώ). Με -γκ- γράφονται 
είτε οι παραδεδοµένες µε ·γκ- λέξεις (άγκυρα, αγκαλιά, εγκαταλείπω, 
έγκυρος, όγκος κ.λπ.) είτε δάνειες (ξενικής 
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προελεύσεως) λέξεις µε (n)g ή ne (αγκαζέ < engagé, µπαγκάζια < 
bagages, Φράγκος < Franc κ.ά.). Βεβαίως, στην αρχή τής λ. κάθε γκ 
γράφεται µε -γκ-, αφού στην Ελληνική δεν µπορούν οι λέξεις να 
αρχίζουν µε -γγ- (γκρεµός < κρηµνός, γκαρίζω, < ογκαρίζω < ογκώ-
µαι, γκόλ(ρ)φι < εγκόλπιο, γκαµήλα < καµήλα κ.τ.ό.). Το 
αοριστικό θέµα σχηµατίζεται σε -ξ (βογγήξω - βόγγηξα) (πβ. 
φυσώ - φύσηξα, βουτώ - βούτηξα, ρουφώ - ρούφηξα, ζουλώ - ζού-
ληξα κ.τ.ό.). 

βογιάρος (ο) ΙΣΤ. το µέλος τής ρωσικής φεουδαρχικής αριστοκρατίας 
µέχρι την εποχή τού τσάρου Πέτρου Α (αρχές 18ου αι.). — βο-
γιάρικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ρωσ. boyare, πληθ. τού boyarin «άρχοντας, ευγενής» < 
αρχ. σλαβ. bolyarinu, αγν. ετύµου]. 

βογκητό (το) → βογγητό 
βογκώ ρ. -r* βογγώ 
βογόµιλος (ο) {-ου κ. -ίλου | -ων κ. -ίλων, -ους κ. -ίλους} ΙΣΤ. Ο οπα-

δός χριστιανικής δυαρχικής αίρεσης που διαδόθηκε από την περιοχή 
τής Βουλγαρίας στον σλαβικό κόσµο τής Βαλκανικής Χερσονήσου 
κατά τον 10ο και 1 Ιο αι.· απέρριπτε την εκκλησιαστική πρακτική και 
τα µυστήρια και κήρυσσε την ανυπακοή σε κάθε µορφή εξουσίας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βουλγ. bog «Θεός» + mil «αγαπητός, φίλος»]. 

βοδάµαξα (η) → βοϊδάµαξα 
Βοδενά (τα) η Έδεσσα (βλ.λ.): κεράσια Βοδενών. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 

Βόδας (< σλαβ. voda «νερό»), παλαιότ. ονοµασία τού ποταµού 
Εδεσσαίου, ο οποίος διαρρέει την πόλη. Βλ. κ. Έδεσσα]. 

βόδι κ. (λαϊκ.) βόιδι (το) {βοδ-ιού | -ιών} (κοινό όν. και για το αρσ. 
και για το θηλ. ζώο) 1. µεγαλόσωµο µηρυκαστικό κατοικίδιο ζώο που 
εκτρέφεται για το κρέας ή/και το γάλα του, ενώ σε πολλές περιοχές 
τού κόσµου χρησιµοποιείται και σε γεωργικές εργασίες- το αρσενικό 
ονοµάζεται ταύρος (βλ.λ.), το θηλυκό αγελάδα (βλ.λ.) και το νεαρό 
µοσχάρι (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) τρώω σαν (το) βόδι τρώω πάρα πολύ (β) κοι-
µάµαι σαν (το) βόδι κοιµάµαι πάρα πολύ (γ) (µτφ.) φάγαµε το βόδι, 
στην ουρά Θα σταµατήσουµε; | θα κολλήσουµε | θα κουραστούµε; | 
δεν θα κουραστούµε στην ουρά βλ. λ. ουρά 2. το αρσενικό βοοειδές 
που ευνουχίστηκε σε νεαρή ηλικία, για να γίνει καταλληλότερο για 
πάχυνση και εργασία· (µτφ.-µειωτ.) 3. αυτός που δεν έχει σβελτάδα 
και άνεση στις κινήσεις εξαιτίας των µεγάλων διαστάσεων του ΣΥΝ. 
βαρύς, δυσκίνητος, νωθρός 4. ο άξεστος άνθρωπος, αυτός που δεν συ-
µπεριφέρεται µε ευγένεια και διακριτικότητα 5. ο πνευµατικά νω-
θρός, ο ανόητος ΣΥΝ. βραδύνους, βλάκας. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βόδιν | βόιδιν < αρχ. βοΐδιον, υποκ. τού αρχ. βοϋς, βο-
ός < *βώ-υς < I.E. *gwo-u- «βόδι», σανσκρ. gâuh, λατ. bos (γεν. bov-is), 
γαλλ. bœuf, αρχ. γερµ. kuh «αγελάδα», αγγλ. cow, γερµ. Kuh, σερβοκρ. 
goveda «αγέλη» κ.ά. Οµόρρ. βού-βαλος, βου-κόλος, έκατόµ-βη (βλ.λ.), 
βού-τυρο(ν) κ.ά.]. 

βοδινός, -ή, -ό κ. βοϊδινός 1. αυτός που σχετίζεται µε το βόδι: ~ 
γλώσσα ΣΥΝ. βόειος 2. βοδινό (το) το κρέας τού βοδιού. Επίσης 
(λαϊκ.) βοϊδήσιος, -ια, -ιο. 

βοεβόδας (ο) ΙΣΤ. 1. ο στρατιωτικός διοικητής ή πολιτικός αξιωµα-
τούχος σλαβικών λαών 2. (α) (στην Οθωµανική Αυτοκρατορία) ο ηγε-
µόνας τής Μολδαβίας, τής Βλαχίας ή, αργότερα, κάθε ευρωπαϊκής 
επαρχίας (β) (γενικότ.) ανώτερος διοικητικός υπάλληλος. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < σλαβ. wojewode «αρχηγός στρατού» (< woj «στρατός» + woditi 
«οδηγώ»), τίτλος που κατά τους µέσους βυζαντινούς χρόνους 
χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει τον αξιωµατούχο ή τον διοικητή 
σλαβικού στρατού]. 

βόειος, -εία, -ο(ν) (βοεί-ου | -ων, -ους} (λόγ.) βοδινός: παραγωγή ~ 
κρέατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < βοΰς «βόδι»]. 

βοερός, -ή, -ό κ. βουερός αυτός που παράγει ή εκπέµπει δυνατή βοή, 
γεµάτος θόρυβο: ~ ποτάµι ΣΥΝ. θορυβώδης. — βοερά κ. βουερά 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < βοή + παραγ. επίθηµα -έρος, πβ. θλιβ-ερός, ζοφ-ερός, τροµ-
ερός κ.ά.]. 

βοή κ. βουή (η) {χωρ. πληθ.) 1. ο συνεχής, υπόκωφος και συγκεχυµέ-
νος ήχος µε µεγάλη ένταση: η ~ τού ανέµου | των κυµάτων || υπόκω-
φη ~ ΣΥΝ. βουητό 2. δυνατός, ισχυρός και ακαθόριστος θόρυβος, ιδ. 
αυτός που προέρχεται από πλήθος ανθρώπων: η ~ τού πλήθους- ΦΡ. 
(για µαζικές αποφάσεις, εκλογές κ.λπ.) διά βοής µε κριτήριο την προ-
φορική δήλωση των µετεχόντων σε σώµα που αποφασίζει, χωρίς τη 
χρήση ψηφοδελτίων ή άλλων παρόµοιων µέσων: η εκλογή προέδρου 
στο συνέδριο τού κόµµατος έγινε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «πολεµική κραυγή», < βοώ (υποχωρητ.)]. 

βοήθεια (η) {βοηθειών} 1. η ενέργεια που έχει σκοπό να υποστηρίξει, 
να ενισχύσει, να προστατεύσει ή να ανακουφίσει (κάποιον/κάτι): 
προσφέρω | δίνω τη ~ µου || καλώ σε ~ || σπεύδω προς - κάποιου || µε 
τη ~ τού θεού || παρέχω υλική | ηθική | οικονοµική | στρατιωτική | 
έµπρακτη | συστηµατική | άµεση | αµυντική | αποτελεσµατική | πο-
λύτιµη ~ || «µήπως θέλετε -;», ρώτησε η πωλήτρια τον πελάτη ΣΥΝ. 
επικουρία, (λόγ.) αρωγή ΑΝΤ. παρακώλυση, παρεµπόδιση· ΦΡ. (α) βοή-
θεια µου, σου... (ι) ευχετ. έκφραση που λέγεται σε κάποιον που µόλις 
παρακολούθησε ιερή ακολουθία, αγιασµό κ.λπ. ή µετά την απλή ανα-
φορά ενός αγίου για επίκληση τής βοήθειας του: αύριο είναι τού Αγί-
ου ∆ηµητρίου, βοήθεια µας! (ii) (λαϊκ.) όταν σε κάποιον συµβαίνει 
κάτι ανεπιθύµητο: Ήρθε ο θείος σου από το χωριό. Βοήθεια σου! (β) 
χείρα βοηθείας βλ. λ. χειρ 2. (συνεκδ.) ό,τι προσφέρεται προς ενίσχυ-
ση ή επικουρία, το ηθικό ή/και υλικό µέσο αρωγής ή συνδροµής: άρ-
χισε η διανοµή τής ανθρωπιστικής ~ σε τρόφιµα στους πρόσφυγες 
ΣΥΝ. βοήθηµα, επικουρία, αρωγή, έρανος·  ΦΡ. (α) (ως επιφών.) (µια) 

βοήθεια! ικετευτική φρ. ζητιάνων, για να τους δοθεί ελεηµοσύνη (β) 
πρώτες βοήθειες η άµεση και στοιχειώδης ιατρική περίθαλψη που 
παρέχεται σε τραυµατίες και γενικότ. σε επείγοντα περιστατικά πριν 
από την εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυµα για συστηµατική θερα-
πεία: δεν βρήκαν κανέναν να του δώσει τις ~ (γ) σταθµός πρώτων 
βοηθειών ειδική ιατρική µονάδα, όπου παρέχονται πρώτες βοήθειες 
και άµεση περίθαλψη σε τραυµατίες και επείγοντα περιστατικά: κά-
λεσαν τον σταθµό πρώτων βοηθειών, αλλά δεν απαντούσε κανείς 3. 
(κλητ. ως επιφών. βοήθεια!) εκφωνείται από άνθρωπο που διατρέχει 
κίνδυνο· έκκληση για προστασία, ενίσχυση κ.λπ.: ~, κλέφτες! [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *βοήθοια < βοηθό-ος (µε µεταπλασµό κατά τα ουσ. σε -εια). 
Βλ. λ. βοηθός. Κατ' άλλη άποψη, βοήθεια < *βοήθεF-jα < βοηθώ (-έω). 
Η φρ. πρώτες βοήθειες αποδίδει το αγγλ. first-aid]. 

βοήθηµα (το) [αρχ.] {βοηθήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε συµ-
βάλλει στην αντιµετώπιση κάποιας ανάγκης, παρέχει ενίσχυση, υπο-
στήριξη, διευκόλυνση κ.λπ.: χρηµατικό | έκτακτο | τακτικό | οικονο-
µικό | γενναίο ~ || οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν σηµαντικό 
- για όλες τις επιστήµες ΣΥΝ. βοήθεια · 2. (α) κάθε έντυπη έκδοση 
που αποσκοπεί στη διευκόλυνση µαθητή, σπουδαστή ή µελετητή 
κατά τη µελέτη (β) (ειδικότ. για σχολικά µαθήµατα) βιβλίο µε απα-
ντήσεις και λύσεις των ασκήσεων σχολικών βιβλίων ΣΥΝ. λυσάρι. 

βοηθητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προσφέρει βοήθεια, επικουρία: 
~ στοιχείο | µέσο | παράγοντας ΣΥΝ. επικουρικός, ενισχυτικός ΑΝΤ. 
παρεµποδιστικός, κωλυσιεργός 2. (α) αυτός που έχει δευτερεύοντα 
ρόλο, που καθήκον του είναι να υποβοηθεί· αυτός που εµφανίζει 
δευτερεύουσα σηµασία: ~ προσωπικό | υπηρεσία | σκάφος | ρόδες 
ποδηλάτου ΣΥΝ. δευτερεύων, επικουρικός, εφεδρικός ΑΝΤ. βασικός, κύ-
ριος- ΦΡ. βοηθητικοί χώροι χώροι σπιτιού οι οποίοι εξυπηρετούν δευ-
τερεύουσες ανάγκες, λ.χ. αποθήκευσης και φύλαξης αντικειµένων (β) 
ΑΘΛ. βοηθητικό (το) δευτερεύων αγωνιστικός χώρος που χρησιµοποι-
είται από τις οµάδες για προπονήσεις αντί τού γηπέδου στο οποίο δί-
νονται οι επίσηµοι αγώνες 3. ΣΤΡΑΤ. βοηθητικός (ο) στρατιώτης που 
λόγω παθήσεως δεν κρίνεται κατάλληλος να υπηρετήσει ως µάχιµος, 
αλλά αναλαµβάνει µόνο δευτερεύουσες υπηρεσίες ΣΥΝ. (αργκό) γιω-
τάς 4. ΓΛΩΣΣ. βοηθητικό ρήµα βλ. λ. ρήµα. — βοηθητικ-ά | -ώς επίρρ. 

βοηθός (ο/η) 1. το πρόσωπο που προσφέρει βοήθεια: σε ό,τι προσπά-
θησα είχα πολύτιµο ~ τη γυναίκα µου ΣΥΝ. συµπαραστάτης· ΦΡ. (ευ-
χετ.) (και) ο Θεός βοηθός (µεσν. φρ.) είθε ο Θεός να παράσχει βοή-
θεια (λέγεται συνήθ. όταν πρόκειται να επιχειρηθεί κάτι δύσκολο ή 
παράτολµο): ας ξεκινήσουµε κι ~! · 2. πρόσωπο που εργάζεται υπό 
την εποπτεία ή/και τη διεύθυνση προϊσταµένου: προσλαµβάνω | 
παίρνω ~||~ λογιστή | δικηγόρου || οικιακή ~ 3. αυτός που εργάζεται 
κοντά σε τεχνίτη (µάστορα), για να µάθει µια τέχνη ΣΥΝ. µαθητευό-
µενος, παραγυιός, κάλφας, τσιράκι · 4. (παλαιότ.) ειδικός επιστήµο-
νας που εργαζόταν σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, πανεπιστηµια-
κή κλινική ή ερευνητικό κέντρο κοντά σε καθηγητή και υπό την επο-
πτεία του · 5. (στο αρσ.) (στα κοµµωτήρια) τροχήλατο έπιπλο στο 
οποίο τοποθετούνται διάφορα υλικά και µικροαντικείµενα που χρη-
σιµοποιούν οι κοµµωτές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δούλος, πανεπιστηµιακός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < βοηθόος < *βοη-θόΡος < βοή + -θόΐος < θέω «τρέχω», 
συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. (επί) βοήν θέω «σπεύδω στην κραυ-
γή (για βοήθεια)»]. 

βοηθώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βοηθ-άς κ. -είς... | βοήθ-ησα, -ιέµαι 
κ. -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. δίνω βοήθεια σε (κάποιον/κά-
τι): ~ τη µητέρα µου να κουβαλήσει τα ψώνια || ~ κάποιον να σταθεί 
στα πόδια του | να συνέλθει || ο θεός να µας βοηθήσει! || µπορώ να 
σας βοηθήσω; ΣΥΝ. ενισχύω, συντρέχω ΑΝΤ. εµποδίζω, (παρα)κωλύω 2. 
(ειδικότ.) επιφυλάσσω ειδική µεταχείριση σε (κάποιον), ευνοώ: τον 
βοήθησαν οι καθηγητές, αλλιώς δεν θα περνούσε την τάξη 3. καθιστώ 
(κάτι) ευκολότερο: η µείωση τού πληθωρισµού βοηθεί την οικονοµική 
ανάπτυξη || ~ την κατάσταση ♦ 4. (αµετβ.) κάνω ευκολότερη την 
κατάσταση: δεν βοηθάς καθόλου µ' αυτά που κάνεις || προσφέροµαι 
να βοηθήσω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βοηθώ < βοηθέω < βοηθοέω (µε υφαίρεση) < βοηθόος, 
βλ. λ.βοηθός]. 

Βοηµία (η) ιστορική επαρχία τής Τσεχίας µε πρωτεύουσα την Πράγα· 
γνωστή για τα περίφηµα προϊόντα τής υαλουργίας της (κρύσταλλα 
Βοηµίας). — Βοηµός (ο), Βοηµή κ. Βοηµίδα (η), βοηµικός, -ή, -ό. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, τσιγγάνος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. Bohemia < λατ. Boii (< κελτ. bhoi «µά-
χη»), ονοµασία κελτ. λαού που κατοικούσε στην περιοχή κατά τα µέ-
σα τής 1ης χιλιετίας π.Χ. και απωθήθηκε αρχικώς από τους Γερµα-
νούς (ΐος αι. µ.Χ.) και εν συνεχεία από τους Σλάβους (5ος αι.). Το β' 
τµήµα τής ονοµασίας ανάγεται σε ρίζα *haimoz «σπίτι» (πβ. γοτθ. 
heim-s), οπότε το τοπωνύµιο θα σήµαινε «κατοικία των Βοηµών 
(Boii)». Για την τσεχ. ονοµασία Cechy βλ. λ. Τσεχία. Βλ. κ. µποέµ]. 

βοθρατζής (ο) {βοθρατζήδες} (λαϊκ.) ο καθαριστής βόθρων συνήθ. ο 
ιδιοκτήτης βυτείου εκκενώσεως βόθρων ή ο εργαζόµενος στην εκκέ-
νωση βόθρων ΣΥΝ. βοθροκαθαριστής. [ΕΤΥΜ < βόθρος + παραγ. 
επίθηµα -ατζής]. 

βοθροκαθαριστής (ο) [1885] ο καθαριστής βόθρων ΣΥΝ. (λαϊκ.) βο-
θρατζής. 

βοθρολύµατα (τα) {βοθρολυµάτων} τα λύµατα βόθρου. βόθρος (ο) 
(καθηµ.) 1. βαθύς, υπόγειος λάκκος, στον οποίο διοχετεύονται και 
συγκεντρώνονται οι ακαθαρσίες κάθε σπιτιού, στις περιοχές όπου δεν 
υπάρχει οργανωµένο δίκτυο αποχέτευσης ΣΥΝ. οχετός 2. (µτφ.) (ως 
χαρακτηρισµός) πρόσωπο που λέει συνεχώς βωµολοχίες, χυδαίες 
λέξεις: το στόµα του είναι ~ 3. ΑΝΑΤ. κοίλος σχηµατισµός, συνήθως 
σε οστό, στον οποίο βρίσκεται κάποιος ανατοµικός σχηµατισµός ή 
αδένας, λ.χ. ο βόθρος τού τουρκικού εφιππίου στο κρανίο, 
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µέσα στον οποίο βρίσκεται η υπόφυση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *βόφ-ρος (µε ανοµοίωση τού δεύτερου χειλικού -φ-) < 
*gwobh-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gwembh- | *gwmbh- «βαθύς, βυθός», πβ. 
λατ. fodio «σκάβω», fossa «όρυγµα, βόθρο°ς», γαλλ. fosse κ.ά. Οµόρρ. αρχ. 
βάπτω, βυθός, βαθύς κ.ά. Η λ. σήµαινε αρχικά το όρυγµα ή τον λάκκο που 
προοριζόταν για θυσίες ζώων, πλύσιµο ρούχων κ.τ.ό. Η σηµεοινή σηµ. είναι 
µτγν.]. 

Βοϊβοδίνα κ. Βοϊβοντίνα (η) αυτόνοµη περιοχή τής ΒΑ. Γιουγκοσλαβίας µε 
ουγγρική µειονότητα. 
[ΕΤΥΜ. < σερβοκρ. Vojvodina, αρχική σηµ. «χώρα τού βοεβόδα (βλ.λ.)»]. 

βοϊδάµαξα (η) {δύσχρ. βοϊδαµαξών} άµαξα που τη σέρνουν βόδια. 
βοϊδήσιος, -ια, -ιο → βοδινός 
βόιδι (το) ~» βόδι 
βοϊδινός, -ή, -ό → βοδινός 
βοϊδοκεφαλή (η) (λαϊκ.-µειωτ.) 1. κεφάλι βοδιού 2. κεφάλι άσχηµου ανθρώπου, 

πρόσωπο µε χοντροκοµµένα χαρακτηριστικά. 
βοϊδολάτης (ο) {βοϊδολατών} (λαϊκ.) πρόσωπο που βόσκει βόδια ΣΥΝ. 

γελαδάρης, (λόγ.) βουκόλος. 
[ΕΤΥΜ. < βοϊδο- (< βό(ι)δι) + -λάτης < ελαύνω «οδηγώ, άγω» (πβ. αρχ. βοη-
λάτης)]. 

βοϊδοµάτης, -α/-ισσα, -ικο 1. αυτός που έχει µάτια µεγάλα και στρογγυλά σαν 
τού βοδιού 2. βοϊδοµάτης (ο) ποικιλία σταφυλιού µε χοντρές ρώγες. 

βθϊδόµυγα (η) {δυσχρ. βοϊδοµυγών} (λαϊκ.) έντοµο πάρα πολύ ενοχλητικό για 
τα ζώα (βλ. λ. οίστρος, σηµ. 2). 

βοϊδόνευρο (το) [µεσν.] (λαϊκ.) το καµουτσίκι. 
Βοιωτία (η) περιοχή και νοµός τής Α. Στερεάς Ελλάδας µε πρωτεύουσα τη 

Λιβαδειά. — Βοιωτός (ο) [αρχ.], Βοιωτή (η), βοιωτικός, -ή, -ό [µτγν]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. Βοιωτός | Βοιώτιος < Βόιον | Βοϊον (ορός), βουνό τής 
Πίνδου (µεταξύ Ηπείρου και Μακεδονίας), από όπου κατέβηκαν οι Βοιωτοί 
προς τις νότιες πεδιάδες]. 

βολά (η) (λαϊκ.) η φορά: πρώτη ~ έρχεται σπίτι µας. [ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < 
αρχ. βολή, υπό την επίδρ. τού ουσ. φορά]. 

βολάν (το) {άκλ.} 1. το στρογγυλό και περιστρεφόµενο τµήµα τού πηδαλίου 
διευθύνσεως αυτοκινήτου· το τιµόνι: κάθοµαι στο ~ 2. (συνεκδ.) η οδήγηση: 
είναι άσος τού - · 3. (για ενδύµατα) ταινία από ύφασµα ή δαντέλα που 
τοποθετείται για διακοσµητικούς λόγους, κυρ. στο κατώτατο τµήµα 
γυναικείου ενδύµατος (πβ. λ. φραµπαλάς, φεστόνι, γιρλάντα). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
volant < ρ. voler «πετάω - οδηγώ» < λατ. volare]. 

Βόλβη (η) λίµνη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό Θεσσαλονίκης. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. τοπωνύµιο < βολβός (βλ.λ.)]. 

βολβοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {βολβοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή), -ών} βολ-βόσχηµος 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

βολβόρριζο (το) [1873] BOT. κάθε φυτό τού οποίου η ρίζα αποτελεί βολβό 
(βλ.λ.). 

βολβός (ο) 1. BOT. στρογγυλεµένος και υπόγειος βλαστός, ο οποίος αποτελείται 
από ένα κεντρικό στέλεχος που περιβάλλεται από σαρκώδη, 
αλληλεπικαλυπτόµενα λεπτά φύλλα και ρίζες (όπως ένα κρεµµύδι)· µέσα σε 
αυτόν αποταµιεύονται θρεπτικές ουσίες τις οποίες καταναλώνει κατά την 
ανάπτυξη του ο βλαστός 2. (α) φυτό τού οποίου οι στρογγυλεµένοι υπόγειοι 
βλαστοί διατηρούνται σε ξίδι, για να καταναλωθούν ως έδεσµα (β) (στον 
πληθ.) οι καθαρισµένοι, βρασµένοι και διατηρηµένοι σε ξίδι υπόγειοι βλαστοί 
τού παραπάνω φυτού ως έδεσµα 3. ΑΝΑΤ. (α) το στρογγυλόσχηµο τµήµα τού 
µατιού που περιέχει τα αισθητήρια όργανα τής όρασης (β) µοίρα τού 
δωδεκαδάκτυλου, όπου µπορεί να αναπτυχθεί έλκος. — βολβικός, -ή, -ό 
[1867]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αναδιπλασιασµένος τ., που συνδ. µε άλλες ονοµατοποι-
ηµένες I.E. λ., οι οποίες δηλώνουν στρογγυλά αντικείµενα, πβ. λατ. bulla 
«φυσαλλίδα», γαλλ. bulle, λιθ. burbulas, bûlbé «πατάτα» κ.ά. Βλ. κ. 
(ς)βώλος]. 

βολβόσχηµος, -η, -ο αυτός που έχει σχήµα βολβού. 
βολβώδης, -ης, -ες [µτγν.] {βολβώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) βολβόσχηµος 

(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
Βόλγας (ο) ποταµός τής ∆. Ρωσίας που εκβάλλει στην Κασπία Θάλασσα, ο 

µεγαλύτερος σε µήκος ποταµός τής Ευρώπης. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. Volga < παλ. 
ρωσ. wologa «υγρασία» (> ρωσ. vlaga). Ήδη στην αρχαιότητα ο ποταµός 
ήταν γνωστός µε το όνοµα 'Ρα (∆ιοσκουρίδης), το οποίο ανάγεται στους 
Φιννο-Ούγγρους κατοίκους τής περιοχής (µτγν. 'Ρα < αρχ. φινλ. Raw «ρεύµα 
νερών»)]. 

βολέ (το) {άκλ.} (στο ποδόσφαιρο) το χτύπηµα τής µπάλας όταν βρίσκεται 
στον αέρα (δεν ακουµπάει στο έδαφος) µε το πάνω µέρος τού ποδιού: σουτ ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. volée < ρ. voler «πετάω, ρίχνω»]. 

βολεί ρ. απρόσ. (διαλεκτ.) 1. είναι δυνατόν 2. είναι εύκολο, βολετό. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. βολεί< µτγν. εύβολεϊ< εύβολος«καλότυχος, τυχερός» (ιδ. στη ρίψη τού 
ζαριού) < ευ + -βόλος < βολή]. 

βόλεϊ κ. βολεϊ-µπολ (το) (παλαιότ. ορθ. βόλλεϋ) {άκλ.} ελλην. πετό-σφαιρα κ. 
πετοσφαίριση· αθλητικό παιχνίδι µεταξύ δύο οµάδων από έξι παίκτες, οι 
οποίοι προσπαθούν να περάσουν τη µπάλα στην αντίπαλη περιοχή πάνω από 
ένα ψηλό δίχτυ, που βρίσκεται στη µέση τού γηπέδου, χρησιµοποιώντας τα 
δάχτυλα, τους καρπούς ή τους βραχίονες. — βολεϊµπολίοτας (ο), 
βολεϊµπολίστρια (η). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. volley-ball < volley «πτήση, ρίψη» (< 
γαλλ. voler < λατ. volare) + ball «µπάλα»]. 

βόλεµα (το) {βολέµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η τακτοποίηση αντικειµένων στον 
χώρο ΣΥΝ. διευθέτηση 2. (συνήθ. µτφ.) η ευνοϊκή µεταχείριση και 
ικανοποίηση αιτηµάτων ή αναγκών κάποιου µε πλάγιους τρό- 

πους, κυρ. η επαγγελµατική αποκατάσταση του: όλοι κοιτούν το -τους στην 
εποχή µας! 

βολεµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τακτοποιηθεί, που κάθεται άνετα στη θέση 
του: τον βρήκε βολεµένο στον καναπέ' (µτφ.) 2. αυτός που έχει εξυπηρετηθεί 
µε πλάγια µέσα 3. αυτός που έχει επαναπαυ-θεί σε µια κατάσταση, που ζει 
άνετα και µε ασφάλεια: εσύ είσαι ~ και µιλάς εκ τού ασφαλούς. 

βολετός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.-λογοτ.) 1. αυτός που µπορεί να γίνει, να 
επιτευχθεί: να ήταν ~ να πήγαινα να τον βρω! ΣΥΝ. µπορετός, δυνατός, 
εφικτός ANT. αδύνατος, ακατόρθωτος, ανέφικτος 2. αυτός που ευνοεί, που 
βολεύει όταν γίνεται: σου είναι ~ να συναντηθούµε σήµερα; ΣΥΝ. βολικός 
ANT. άβολος. 

βολεύω ρ. µετβ. {βόλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. τακτοποιώ (αντικείµενα), κάνω 
(κάτι) να χωρέσει σε ορισµένο χώρο: βόλεψα τα χειµωνιάτικα στο πατάρι ΣΥΝ. 
διευθετώ 2. βοηθώ (κάποιον) να είναι άνετα, παρέχω σε (κάποιον) άνεση: 
τακτοποιήσου τώρα πρόχειρα εδώ και θα έρθω µετά να σε βολέψω- ΦΡ. (α) 
(κάτι) µε βολεύει θεωρώ (κάτι) ευνοϊκό για µένα, κρίνω ότι µε εξυπηρετεί: η 
ηµεροµηνία που ορίσατε δεν µε βολεύει καθόλου! ΣΥΝ. µε εξυπηρετεί (β) τα 
βολεύω (i) αντεπεξέρχοµαι σε ανάγκες και δυσκολίες, κατορθώνω να 
επιβιώσω: δουλεύουν όλοι στην οικογένεια και τα βολεύουν ΣΥΝ. τα καταφέρνω, 
τα φέρνω βόλτα, τα βγάζω πέρα (ii) έρχοµαι σε συµφωνία, σε συµβιβασµό: ο 
δικηγόρος αγωνίζεται να τα βολέψει µε τους πιστωτές τού πελάτη του ΣΥΝ. 
συµβιβάζοµαι, τα βρίσκω (γ) (µτφ.) τη βολεύω (καλά) τακτοποιούµαι, 
εξυπηρετούµαι µε τρόπο που µε συµφέρει, συνήθ. διορίζοµαι σε θέση µε 
πλάγια µέσα: είχε έναν γνωστό στο Υπουργείο και τη βόλεψε || αυτός καλά τη 
βόλεψε' εµείς να δούµε... 3. (τριτο-πρόσ. βολεύει, βολεύουν) εξυπηρετεί, δεν 
προκαλεί πρόβληµα: βολεύει αυτή η ηµεροµηνία 4. (µτφ.) εξασφαλίζω σε 
(κάποιον) (συνήθ. µε πλάγιους τρόπους) θέση εργασίας, προνόµιο, αξίωµα 
κ.λπ.: τον βόλεψε ο θείος του στην τράπεζα ΣΥΝ. τοποθετώ, διορίζω 5. (µτφ.) 
βάζω (κάποιον) στη θέση του, του συµπεριφέροµαι όπως του αξίζει, τον κα-
νονίζω- συνήθ. απειλητικά: θα τον βολέψω καλά αυτόν που τόλµησε να σε 
πειράξει! · 6. (!) γαµώ ΣΥΝ. πηδώ' (µεσοπαθ. βολεύοµαι) 7. (α) τακτοποιούµαι 
σε κατοικία, κάθισµα κ.λπ.· αισθάνοµαι οικεία και άνετα (β) εξυπηρετούµαι 
προσωρινά (µε κάτι): βολέψου για σήµερα µε αυτά τα ρούχα και αύριο θα σου 
φέρω καινούργια 8. (κατ' επέκτ.) βρίσκοµαι σε ευνοϊκή θέση, έχω εξασφαλίσει 
καλή οικονοµική, κοινωνική κ.λπ. θέση: έχει βολευτεί καλά µετά την 
κληρονοµιά τής θείας του ΣΥΝ. τακτοποιούµαι 9. (η µτχ. βολεµένος, -η, -ο) 
βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. < *ευβολεύω < µτγν. εϋβολος «καλότυχος, τυχερός» (ιδ. στη ρίψη τού 
ζαριού) < εύ + -βόλος < βολή]. 

βολεψάκιας (ο) {βολεψάκηδες} (οικ.) 1. πρόσωπο που επιδιώκει τη βόλεψή 
του, την άνεση και την καλοπέραση του 2. πρόσωπο που προσπαθεί να 
εξυπηρετείται µε πλάγιους τρόπους. [ΕΤΥΜ < βόλεψη + παραγ. επίθηµα -άκιας, 
πβ. κ. γυαλ-άκιας, µατάκιας]. 

βόλεψη (η) {χωρ. πληθ.} η βολή, το βόλεµα. 
βολή* (η) 1. (α) η ρίψη αντικειµένου από µεγάλη απόσταση: ~ λίθου | σφαίρας | 
ακοντίου | δίσκου ΣΥΝ. ρίψη, εκσφενδόνιση, εξακοντισµός, ριξιά (β) ΑΘΛ. 
(στο µπάσκετ) η ρίψη τής µπάλας προς το καλάθι από συγκεκριµένο σηµείο: 
εκτέλεση βολών 2. (ειδικότ. για πυροβόλο όπλο) η εκτόξευση βλήµατος και ο 
παραγόµενος ήχος: µέχρι την πόλη ακούστηκαν οι - από την άσκηση τού 
πυροβολικού || εύστοχη | δοκιµαστική | επιτυχηµένη | προειδοποιητική ~ ΣΥΝ. 
πυροβολισµός, ριξιά· ΦΡ. (α) βολή κατά βολή | κατά ριπάς τρόπος βολής των 
πυροβόλων όπλων, είτε µε ένα βλήµα (σφαίρα) σε κάθε πάτηµα τής σκανδάλης 
είτε µε πολλά µαζί (ριπές) (β) χαριστική βολή βλ. λ. χαριστικός (γ) απόσταση 
βολής βλ. λ. απόσταση 3. (µτφ.) λόγος που έχει στόχο να προσβάλει, να θίξει 
κάποιον: στη χθεσινή του συνέντευξη εξαπέλυσε βολές κατά των συνυποψήφιων 
του || η δήλωση του υπήρξε ευθεία ~ κατά τού αντιπροέδρου ΣΥΝ. επίθεση, 
κατηγορία. [ΕΤΥΜ αρχ. < *gwol-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gwel- «ρίχνω, 
πετώ». Βλ. λ. βάλλω. Οι Γάλλοι εκπαιδευτές που οργάνωσαν τον ελληνικό 
στρατό στις αρχές τού 20ού αι., εισήγαγαν αρκετούς νέους όρους, οι οποίοι 
αποδόθηκαν στην Ελληνική: εκτός βολής (< γαλλ. hors de portée), πεδίο βολής 
(γαλλ. champ de tir), γραµµή βολής (< γαλλ. ligne de tir), χαριστική βολή (< 
γαλλ. coup de grâce) κ.ά.]. βολή' (η) (λαϊκ.) η άνεση, η απουσία κόπου και 
δυσκολίας: θέλει τη ~ της και στην πόλη και στην εξοχή || βρήκε τη ~ του εδώ κι 
έµεινε ΣΥΝ. ευκολία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βολεύω 
(υποχωρητ.)]. βόλι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) το βλήµα πυροβόλου όπλου: τον 
βρήκαν τα ~ των εχθρών κατάστηθα || «δεν µας τροµάζουν των Γερµανών τα 
βόλια» (τραγ. τής Αντίστασης) ΣΥΝ. βολίδα, σφαίρα, µπάλα, οβίδα· ΦΡ. καλό 
βόλι! ευχετ. σε κάποιον που πάει στη µάχη, να είναι εύστοχες οι βολές του. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βόλιν < µτγν. βόλιον, υποκ. τού αρχ. βόλος (βλ.λ.), πβ. κ. 
βάλλω]. -βολία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
σηµαίνουν: 1. εκποµπή, διάχυση: ακτινο-βολία, φεγγο-βολία 2. ρίψη: δισκο-
βολία, τοξο-βολία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. ακτινοβολία, 
αρχ. πετρο-βολία), που προέρχεται από τα συνθ. σε -βόλος (βλ.λ.)]. Βολιβία (η) 
(ισπ. Republica de Bolivia = ∆ηµοκρατία τής Βολιβίας) κράτος τής Ν. 
Αµερικής µε πρωτεύουσα τη Σούκρε και διοικητικό κέντρο τη Λα Πας, 
επίσηµες γλώσσες την Ισπανική, την Κέτσουα και την Αϊµάρα και νόµισµα το 
µπολιβιάνο. — Βολιβιανός (ο), Βολιβία- 



βολίδα 375 βόµβα 
 

νή (η), βολιβιανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Bolivia, ονοµασία που δόθηκε στη χώρα στις 6 Αυγούστου 
1825 προς τιµήν τού Νοτιοαµερικανού ελευθερωτή Simon Bolivar (1783-
1830), που έγινε και ο πρώτος πρόεδρος της. Μέχρι τότε ονοµαζόταν Άνω 
Περού, αφού οι δύο χώρες (Βολιβία και Περού) ήταν ενωµένες στην τότε 
ισπανική αυτοκρατορία]. 

βολίδα (η) 1. οτιδήποτε εκτοξεύεται από απόσταση εναντίον στόχου, λ.χ. 
βέλος, ακόντιο κ.λπ. 2. (ειδικότ.) η σφαίρα πυροβόλου όπλου · 3. ΝΑΥΤ. ειδικό 
όργανο µε µορφή βαριδιού, που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση τού βυθού 
των θαλασσών (ώς 50 µέτρα) και για τη µελέτη τής διαµόρφωσης του- 
διακρίνουµε την κοινή βολίδα, που αποτελεί-ται από βαθµολογηµένο σχοινί 
και βαρίδι για µέτρηση µικρών βαθών και τη µηχανική βολίδα που είναι 
συσκευή µέτρησης µεγαλυτέρων βαθών · 4. (µτφ.) (α) (στο ποδόσφαιρο) πολύ 
δυνατό σουτ: «µε ~ από 30 µέτρα σηµείωσε το 2-1» (εφηµ.) (β) (ως επίρρ.) µε 
πολύ µεγάλη ταχύτητα: µόλις του είπα τα νέα, έφυγε - να προλάβει · 5. ΑΣΤΡΟΝ. 
µικρό, φωτεινό ουράνιο σώµα που βρίσκεται σε τροχιά διαρκείας και εκπέµπει 
έντονη λάµψη· είδος διάττοντος αστέρος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. βολίς, -ίδος < αρχ. 
βολή < βάλλω]. 

βολιδοσκοπώ ρ. µετβ. [1889] {βολιδοσκοπείς... | βολιδοσκόπ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. (κυριολ.) µετρώ το βάθος τής θάλασσας µε τη βοήθεια 
βολίδας (βλ.λ., σηµ. 3) ή εξετάζω τη διαµόρφωση τού βυθού ΣΥΝ. 
βυθοµετρώ, βυθοσκοπώ, βολίζω 2. (συνήθ. µτφ.) προσπαθώ µε έµµεσο τρόπο 
να ανακαλύψω τις σκέψεις, τις διαθέσεις (κάποιου). — βολιδοσκόπηση (η). 
[ΕΤΥΜ. < βολίδα + σκοπώ (-έω) «σκοπεύω». Η σηµ. «ανιχνεύω τις 
προθέσεις κάποιου» αποδίδει το αγγλ. sound out]. 

βολίζω ρ. µετβ. {βόλισ-α, -τηκα, -µένος} εξετάζω το βάθος (θάλασσας) ή/και τη 
σύσταση τού βυθού της µε τη βοήθεια βολίδας (βλ.λ., σηµ. 3) ΣΥΝ. 
βολιδοσκοπώ, βυθοσκοπώ, βυθοµετρώ. — βόλισµα (το) κ. βό-λιση (η) [1887], 
βολιστής (ο) [1887]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. βολή < βάλλω]. 

βολικός, -ή, -ό 1. αυτός που προσφέρει άνεση: ~ πολυθρόνα | κάθισµα ΣΥΝ. 
άνετος, αναπαυτικός, εύχρηστος, πρακτικός ANT. άβολος 2. αυτός που 
βολεύει, που δεν προκαλεί πρόβληµα: ~ σηµείο | ώρα | σύστηµα ΣΥΝ. ευνοϊκός 
3. αυτός που υποχωρεί εύκολα στις επιθυµίες των άλλων και γίνεται συχνά 
αντικείµενο εκµετάλλευσης: τον βρήκαν ~ και του φόρτωσαν τις αγγαρείες 
ΣΥΝ. καλόβολος ANT. δύσκολος. — βολικά επίρρ. [ΕΤΎΜ. < βολή < 
βολεύω]. 

βόλιση (η) → βολίζω 
βόλισµα- (το) → βολίζω 
βολιστής (ο) → βολίζω 
βόλλεϋ (το) → βόλεϊ 
βολοβάν (το) (παλαιότ. ορθ. βολ ω βαν) (άκλ.) µικρό, στρογγυλό πα-

ρασκεύασµα από ζύµη σφολιάτας που το εσωτερικό του γεµίζεται µε 
κοµµατάκια τυριών, κρέατος, ψαριού ή θαλασσινών και µε διάφορες σάλτσες. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. vol-au-vent (κατά λέξη «πέταγµα στον αέρα»), εξαιτίας τής 
ελαφριάς ζύµης του]. 

βολοδέρνω ρ. → βολοδέρνω 
βολοκόπηµα (το) → βωλοκοπώ 
βολοκόπος (ο) → βωλοκοπώ 
βολοκοπώ ρ. → βωλοκοπώ 
βολονταρισµός (ο) ελλην. βουλησιαρχία- ΦΙΛΟΣ, αντίληψη σύµφωνα µε την 

οποία αναγνωρίζεται στη βούληση πρωταρχική θέση σε σχέση µε τις άλλες 
ανθρώπινες λειτουργίες ή ιδιότητες, λ.χ. τη σκέψη (βλ. κ. λ. βουλησιαρχία). — 
βολονταριστής (ο), βολονταρίστρια (η), βολονταριστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. volontarisme < volonté «θέληση» < λατ. 
voluntas]. 

Βόλος (ο) πόλη και λιµάνι τής Θεσσαλίας, πρωτεύουσα τού νοµού Μαγνησίας. 
— Βολιώτης (ο), Βολιώτισσα (η), βολιώτικος, -η, -ο. [ΕΤΎΜ. Αβεβ. ετύµου, 
πιθ. < µεσν. Γόλος < τουρκ. Yolkaz < αρχ. Ίωλκός. Η µεταβολή Γόλος > 
Βόλος οφείλεται στην προσπάθεια λογίων τού 19ου αιώνα να συνδέσουν την 
πόλη µε τα αρχ. ουσ. βόλος | βολή «δίχτυ ψαρέµατος» ή βώλος «σβώλος 
χώµατος» (από όπου και η εσφαλµ. γρ. Βώλος)]. 

βόλος (ο) → βώλος 
-βόλος λεξικό επίθηµα ονοµάτων τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής που δηλώνουν 

αυτόν που ρίχνει, πετά κάτι: δισκο-βόλος, κεραυνο-βόλος. [ΕΤΥΜ Λεξικό 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. δισκο-βόλος, κεραυνο-βόλος, τοξο-
βόλος κ.ά.), που προέρχεται από µεταπτωτ. βαθµ. τού ρ. βάλλω (βλ. λ. βολή)]. 

-βόλος. Ένα πλήθος ονοµατικών συνθέτων τής Ελληνικής από το βάλλω 
δηλώνουν «αυτόν ο οποίος βάλλει», είτε πρόκειται για πρόσωπα είτε για 
πράγµατα. Τα ονόµατα αυτά ως µεταρρηµατικά (ρηµατικά σύνθετα) µε 
ενεργητική σηµασία τονίζονται κανονικά στην παραλήγουσα. Τέτοια 
σύνθετα είναι: δισκο-βόλος, σφαιρο-βόλος, φυλλο-βόλος, ακτινο-βόλος, 
κεραυνο-βόλος, σπινθηρο-βό-λος, µυρο-βόλος, φωτο-βόλος, ταχυ-βόλος, 
ευθυ-βόλος, ιο-βόλος, ανθο-βόλος, φεγγο-βόλος κ.ά. Συχνά τέτοια ονόµατα 
χρησιµοποιούνται σε ουδέτερο γένος (κατά παράλειψη τής λ. όπλο) και δη-
λώνουν διαφόρων ειδών όπλα: πυρο-βόλο, πολυ-βόλο, ταχυ-βόλο, φλογο-
βόλο, τηλε-βόλο, µυδραλιο-βόλο, οπλοπολυ-βόλο κ.ά. 

βολπλανέ (το) {άκλ.} τρόπος πτήσης µε πλάγια-καθοδική φορά. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. vol plané]. βολτ (το) {άκλ.} ΗΛΕΚΤΡ. (συντοµ. V) η διεθνής 

µονάδα µετρήσεως τής 

ηλεκτρικής τάσης, η οποία ισούται µε τη διαφορά ηλεκτρικού δυναµικού 
µεταξύ δύο σηµείων αγωγού που µεταφέρει συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα έντασης 
ενός αµπέρ (βλ.λ.), όταν η ισχύς που καταναλίσκεται σε αυτά τα σηµεία είναι 
ίση µε ένα βατ (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. volt, από το όνοµα τού Ιταλού φυσικού Α. Volta, ο οποίος 
εφεύρε την ηλεκτρική στήλη]. 

βόλτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η πλήρης περιφορά γύρω από άξονα (υπαρκτό ή 
νοητό): πόσες ~ το λεπτό παίρνει ο έλικας τού βαποριού; || έφερε δύο - το σκοινί 
γύρω από το κατάρτι ΣΥΝ. περιστροφή, γύρος, γυροβολιά· ΦΡ. (λαϊκ.) φέρνω | 
ρίχνω τις βόλτες µου κάνω χορευτικές περιστροφές τού σώµατος µου σε 
λαϊκούς χορούς 2. (συνεκδ.) καθεµιά από τις σπείρες µιας βίδας: έχουν χαλάσει 
οι ~ και δεν βιδώνεται 3. το να περιφέρεται κανείς σε συγκεκριµένο τόπο· στις 
ΦΡ. φέρνω | κόβω βόλτες: έξω απ' την πόρτα µου εδώ και µία ώρα κόβει βόλτες 
ένας άγνωστος 4. η µικρή διαδροµή µε τα πόδια ή µε όχηµα για ψυχαγωγία, η 
µικρής διάρκειας έξοδος από το σπίτι: πάω - στην ακροθαλασσιά | στα µαγαζιά 
|| κάνω ~ µε τα πόδια | µε τ' αµάξι ΣΥΝ. (µε τα πόδια) περίπατος, (λαϊκ.) 
σουλάτσο, τσάρκα · ΦΡ. (α) παίρνω την κάτω βόλτα αρχίζω να πηγαίνω προς 
το χειρότερο ΣΥΝ. χειροτερεύω, επιδεινώνοµαι, παρακµάζω (β) παίρνω την 
πάνω βόλτα πηγαίνω προς το καλύτερο, εµφανίζω ανοδική πορεία ΣΥΝ. 
καλυτερεύω, βελτιώνοµαι (γ) φέρνω (κάποιον) βόλτα κάνω (κάποιον) να 
ενεργεί όπως θέλω, τον φέρνω στα νερά µου, τον τουµπάρω: δεν είναι εύκολο 
να φέρεις βόλτα τέτοιον άνθρωπο (δ) τα φέρνω βόλτα κατορθώνω να 
εξοικονοµήσω τα προς το ζην (γενικότ.) καταφέρνω να υπερβώ τις δυσκολίες 
και τα εµπόδια ΣΥΝ. τα καταφέρνω, τα βγάζω πέρα. — (υποκ.) βολτίτσα κ. 
βολτούλα (η). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. volta «στροφή, γύρος» < λατ. volutus, p. volvere 
«στρέφω, κυλώ»]. 

βολτάζ (το) {άκλ.} ΗΛΕΚΤΡ. η ηλεκτρική τάση µετρηµένη σε βολτ: υψηλό ~. 
[ΕΤΥΜ < ,γαλλ. voltage < volt (βλ. κ. βολτ)]. 

βολταϊκός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που έχει σχέση µε την ηλεκτρική ενέργεια 2. 
ΦΥΣ. (α) βολταϊκή στήλη | βολταϊκό στοιχείο συσκευή για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας (β) βολταϊκό τόξο φωτεινό ηλεκτρικό τόξο που 
σχηµατίζεται ανάµεσα σε δύο αιχµηρές ράβδους άνθρακα (ηλεκτρόδια), οι 
οποίες βρίσκονται σε ικανή διαφορά δυναµικού' χρησιµοποιείται ως φωτεινή 
πηγή στους προβολείς, ως πηγή θερµότητας στους κλιβάνους και στη 
συγκόλληση µετάλλων. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. voltaic < volt. H φρ. 
βολταϊκή στήλη είναι µετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. voltaic pile]. 

βολτόµετρο (το) [1870] {βολταµέτρ-ου | -ων} ΦΥΣ. ηλεκτρολυτική συσκευή 
για τη µέτρηση ποσότητας ηλεκτρισµού. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
voltamètre (νόθο συνθ.)]. 

βολτάρω ρ. αµετβ. {βόλταρ-α κ. -ισα} κάνω βόλτα (βλ.λ., σηµ. 3), περίπατο 
ΣΥΝ. βγαίνω βόλτα | τσάρκα, (λαϊκ.) σουλατσάρω. Επίσης (λαϊκ.) βολτέρνω. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. voltare < volta], 

βολτόµετρο (το) {βολτοµέτρ-ου | -ων) ΦΥΣ. όργανο µετρήσεως ηλεκτρικής 
τάσης. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. voltmeter (νόθο συνθ.)]. 

βολφράµιο (το) [1891] {βολφραµίου} ΧΗΜ. στοιχείο (σύµβολο W) που ανήκει 
στα µέταλλα και χρησιµοποιείται στην κατασκευή τού νήµατος ηλεκτρικών 
λαµπτήρων καθώς και στην παρασκευή ανθεκτικών κραµάτων και σκληρών 
εργαλείων κοπής (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. 
Wolfram, αβεβ. ετύµου, πιθ. < Wolf «λύκος» + -ram < µέσ. άνω γερµ. ram 
«καπνιά, ακαθαρσία». Η λ. σχηµατίστηκε κατά το πρότυπο κυρίων ονοµάτων 
µε α' συνθ. Wolf- µε µειωτική σηµ., αφού το µέταλλο αυτό θεωρείται 
κατώτερης ποιότητας]. 

-βολώ λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων που δηλώνουν: 
1. ότι (κάποιος/κάτι) χαρακτηρίζεται από µια κατάσταση επαναλαµβανόµενη 
ή ιδιότητα µόνιµη: γεννο-βολώ, φεγγο-βολώ, µοσκο-βολώ 
2. ότι (κάποιος) ρίχνει απλώς ή κατ' επανάληψη (κάτι): λιθο-βολώ, πε-τρο-
βολώ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. αγκυροβολώ, 
µτγν. άκτινο-βολώ), που προέρχεται από τα σύνθετα σε -βόλος (βλ.λ.)]. 

βολ ω βαν (το) → βολοβάν 
βόµβα κ. (λαϊκ.) µπόµπα (η) {βοµβών} 1. θήκη γεµάτη µε εκρηκτική γόµωση 

που εκρήγνυται µε µηχανισµό εκπυρσοκρότησης ή µε πρόσκρουση: 
ωρολογιακή (η οποία εκρήγνυται σε καθορισµένο χρονικό σηµείο) | 
δακρυγόνος | εµπρηστική | ατοµική | αυτοσχέδια | βραδυφλεγής ~ || ~ υδρογόνου 
| βυθού | νετρονίου 2. βόµβα µολότοφ αυτοσχέδια βόµβα η οποία 
κατασκευάζεται από µια φιάλη στην οποία τοποθετείται εύφλεκτο υλικό και 
στουπί στο στόµιο 3. (ειδικότ.) ελλειψοειδές κυλινδρικό βλήµα µε πτερύγια 
που περιέχει εκρηκτική γόµωση και έχει µεγάλη εµβέλεια καταστροφής: τα 
αεροπλάνα έριξαν βόµβες κατά τού εχθρικού στόχου 4. (µτφ. ως 
χαρακτηρισµός) για οτιδήποτε απροσδόκητο και αναπάντεχο που προκαλεί 
πολύ µεγάλη έκπληξη: είδηση-βόµβα για τον απροσδόκητο θάνατο τού ηγέτη- 
ΦΡ. (α) βόµβα µεγατόνων για κάτι που προκαλεί πολύ µεγάλη έκπληξη και 
αναστάτωση (β) σκάω | πέφτω σαν βόµβα (συνήθ. για νέο, είδηση) προκαλώ 
µεγάλη έκπληξη, αίσθηση: η είδηση τής δολοφονίας του έπεσε σαν βόµβα στη 
µικρή κοινωνία τού χωριού 5. (µτφ.) οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει 
αναταραχή, πόλεµο ή ανατροπή µιας κατάστασης: ~ στα θεµέλια τής παιδείας 
χαρακτηρίστηκαν από την αντιπολίτευση οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις. — 
(υποκ.) βοµβίτσα (η) κ. βοµβίδιο (το). 



Βοµβάη 376 βορειοδυτικός 
 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. bomba < λατ. bombus < αρχ. βόµβος. Η λ. επι-
κράτησε µε τη µορφή βόµβα (αντί µπόµπα) λόγω τού συσχετισµού της µε το 
αρχ. βόµβος από την προσπάθεια των λογίων να «διορθώσουν» τη φωνητική 
απόδ. τού ιταλ. bomba]. 

βόµβα ή µπόµπα; Στην προσπάθεια των λογίων να εξελληνίσουν, κατά το 
δυνατόν, τις ξένες (δάνειες) λέξεις και φθογγικά, συχνά παρατηρείται η 
απόδοση των ξένων φθόγγων όχι µε τους αντίστοιχους ελληνικούς (το b ως 
µπ, το d ως ντ κ.τ.ό.), αλλά µε λογιότερους φθόγγους: β αντί µπ, δ αντί ντ 
κ.λπ. Έτσι πλάστηκαν το βόµβα αντί τού µπόµπα (< ιταλ. bomba), 
βοµβαρδίζω αντί µπο-µπαρντίζω (< ιταλ. bombardare) το µοδέρνος (που 
δεν επικράτησε) αντί τού µοντέρνος (< ιταλ. moderno), κορδόνι αντί 
κορντόνι (< ιταλ. cordone) κ.ο.κ. Το φαινόµενο είναι γνωστό ως 
υπερδιόρθω-ση ή υπεραστισµός, ως υπερβολική χρήση µιας αστικής 
προφοράς, που δεν ανταποκρίνεται όµως στην πραγµατικότητα· πβ. τις 
πολλές ξενικές λέξεις µε µπ, ντ, γκ~. µπαλλέτο (ιταλ. balletto), µαραγκός 
(ιταλ. marangone), καµπίνα (< γαλλ. cabine), ντεκολτέ (γαλλ. décolleté) 
κ.λπ. 

Βοµβάη (η) πόλη τής ∆. Ινδίας στην Αραβική Θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Bombay < χίντι Mumbai, συντετµ. τ. τού ον. Mumbadevi 
«η θεά Μούµπα», τοπική ινδουιστική θεότητα]. βοµβαρδίζω ρ. µετβ. [1897] 

{βοµβάρδισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. ΣΤΡΑΤ. βάλλω εναντίον (στόχου) µε βόµβες και κατ' επέκτ. κατα 
στρέφω µε ρίψη βοµβών (από πυροβόλο όπλο ή αεροπλάνο): συµµα 
χικά αεροπλάνα βοµβάρδισαν στόχους τού εχθρού 2. (µτφ.) απευθύ 
νω ακατάπαυστα (ειδήσεις, ερωτήσεις, πληροφορίες κ.λπ.) προς κά 
ποιον, βάλλω συνεχώς: οι δηµοσιογράφοι άρχισαν να βοµβαρδίζουν 
τον υπουργό µε ερωτήσεις || τα µέσα ενηµέρωσης βοµβαρδίζουν τους 
τηλεθεατές µε διαφηµίσεις 3. ΦΥΣ. κατευθύνω ταχέως κινούµενα σω 
µατίδια υψηλής ενέργειας προς κάποιον στόχο: ~ πυρήνες ουρανίου 
µε νετρόνια. — βοµβαρδιστής (ο) [1897]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. bombarder < µτγν. λατ. bombarda «κατα-
πέλτης» < λατ. bombus < αρχ. βόµβος]. 

βοµβαρδισµός (ο) [1897] 1. ΣΤΡΑΤ. η βολή εναντίον (στόχου) µε βόµβες και 
κατ' επέκτ. η καταστροφή µε ρίψη βοµβών: αεροπορικός ~|| ο ~ µιας πόλης 2. 
οι ακατάπαυστες (ειδήσεις, ερωτήσεις, πληροφορίες κ.λπ.) που απευθύνει 
κάποιος σε κάποιον 3. ΦΥΣ. η ταχεία προώθηση κινούµενων σωµατιδίων 
υψηλής ενέργειας προς κάποιον στόχο. 

βοµβαρδιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ρίψη βοµβών 
2. βοµβαρδιστικό (το) πολεµικό αεροσκάφος µε κατάλληλο εξοπλι 
σµό για ρίψη συµβατικών ή ατοµικών βοµβών. 

βοµβητης (ο) ΤΕΧΝΟΛ. ηλεκτροµαγνητική συσκευή, τµήµα τού τηλεγραφικού 
εξοπλισµού, που εκπέµπει χαρακτηριστικό βόµβο, ο οποίος ερµηνεύεται ως 
µήνυµα: στα νοσοκοµεία κάθε γιατρός έχει τον ~ του. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
βοµβώ (-έω) < βόµβος]. 

βοµβίδα (η) [1847] µικρή βόµβα. 
βοµβιδοφόρος, -α, -ο [1847] ΣΤΡΑΤ. (για όπλα) αυτός που φέρει και εκτοξεύει 

βοµβίδες (βλ.λ.): ~ πυροµαχικά. 
βοµβιστής (ο) [1839], βοµβίστρια (η) {βοµβιστριών} πρόσωπο που τοποθετεί 

βόµβες. 
βοµβιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την τοποθέτηση βόµβας (κάπου): - 

επίθεση κατά των εγκαταστάσεων τής εταιρείας || ~ ενέργεια µιας 
τροµοκρατικής οργάνωσης. 

βόµβος (ο) {χωρ. πληθ.} συνεχής ήχος σε χαµηλή κλίµακα που είναι βαρύς και 
υπόκωφος, όπως αυτός που παράγεται από ορισµένα έντοµα όταν πετούν: από 
ψηλά ακουγόταν ο ~ των αεροπλάνων ΣΥΝ. βοή, βουητό, βούισµα. —βοµβώ ρ. 
[αρχ.] {-είς...}. 
[ETYM αρχ., ηχοµιµητική λ., η οποία ανήκει σε µια µεγάλη οµάδα εκ-
φραστικών όρων που σηµαίνουν «κάνω θόρυβο, ηχώ, στροβιλίζω», πβ. ολλ. 
bommen «θορυβώ», αρχ. σλαβ. bubenü «τύµπανο», πολ. beben, σανσκρ. 
bimba «δίσκος, σφαίρα» κ.ά.]. 

βοµβύκιο (το) {βοµβυκί-ου | -ων} το περίβληµα τής προνύµφης σε ορισµένα 
είδη εντόµων το κουκούλι τού µεταξοσκώληκα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. βοµβύκιον, 
υποκ. τού βόµβυξ (βλ.λ.)]. 

βοµβυκοτροφειο (το) οι εγκαταστάσεις στις οποίες εκτρέφονται 
µεταξοσκώληκες. 

βοµβυκοτροφία (η) [1801] {χωρ. πληθ.} η εκτροφή µεταξοσκωλήκων. 
βόµβυξ (ο) {βόµβ-υκος, -υκα | -υκες, -ύκων} (λόγ.) ο µεταξοσκώληκας (βλ.λ.). 

Επίσης βόµβυκας. [ΕΤΥΜ. αρχ., δάνειο ανατολικής προελ., πβ. περσ. pambak 
«βαµβάκι»]. 

βοναπαρτισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. 1. πολιτικό σύστηµα που εφαρµόστηκε από τη 
δυναστεία την οποία ίδρυσε στη Γαλλία ο Ναπολέων Βοναπάρτης και 
σύµφωνα µε το οποίο η διακυβέρνηση έχει απολυταρχικό χαρακτήρα, ο 
µονάρχης ωστόσο ασκεί την εξουσία µε την εξουσιοδότηση τού έθνους · 2. η 
αλαζονική στάση αυτού που ασκεί την εξουσία. — βοναπαρτιστής (ο). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. bonapartisme]. 

βόνασος (ο) ο ευρωπαϊκός βίσωνας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ· < 
αρχ. βόνας)σ)ος, δάνειο αγν. προελ.]. 

Βόνιτσα (η) πόλη τού νοµού Αιτωλοακαρνανίας στον Αµβρακικό Κόλπο. — 
Βονιτσιώτης (ο), Βονιτσιώτισσα (η), βονιτσιώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
Βόνδιτζα < σλαβ. voda «νερό»]. 

Βόννη (η) πόλη τής ∆. (ενωµένης) Γερµανίας στις όχθες τού Ρήνου, 
πρωτεύουσα τής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας τής Γερµανίας µέχρι την 
επανένωση (1991). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Bonn, πιθ. < κελτ. bona «θεµέλιο, οχυρό -
πόλη», από όπου ίσως και η ιταλ. πόλη Bologna, καθώς και η γαλλ. 
Boulogne]. 

βοντβίλ (το) {άκλ.} 1. είδος λαϊκού τραγουδιού µε σατιρικό περιεχόµενο 2. 
(στο τέλος τού Που αι.) θεατρικό είδος, συνδυασµός τραγουδιών και 
µπαλλέτου 3. (κατά τον 19ο αι.) ελαφρά κωµωδία µε κύρια στοιχεία την 
ίντριγκα και τα απροσδόκητα επεισόδια. [ΕΤΥΜ < γαλλ. vaudeville < παλ. 
γαλλ. vaudevire «ευκαιριακό τραγούδι, εποχής», από συµφυρµό των p. vauder 
«γυρίζω» και virer «στρίβω»]. 

βοξίτης (ο) (παλαιότ. ορθ. βωξίτης) {βοξιτών} ΟΡΥΚΤ. το πηλώδες πέτρωµα που 
αποτελείται από οξίδια και υδροξίδια αλουµινίου µε διάφορες προσµείξεις, το 
κύριο µετάλλευµα για την παραγωγή αλουµινίου. — βοξιτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. bauxite < Baux, από την ονοµασία τής 
περιοχής Baux-de-Provence, όπου βρέθηκαν κοιτάσµατα τού ορυκτού]. 

βοοειδή (τα) ΖΩΟΛ. 1. οικογένεια µεγαλόσωµων µηρυκαστικών θηλαστικών 
που περιλαµβάνει τα κατοικίδια βόδια (ταύρους, αγελάδες, µοσχάρια), 
πρόβατα και κατσίκια και τους άγριους συγγενείς τους (αντιλόπες, γαζέλες 
κ.λπ.) 2. (συνήθ. ειδικότ.) η υποοικογένεια που περιλαµβάνει τους ταύρους, 
τις αγελάδες, τα µοσχάρια, τα βουβάλια και τους άγριους συγγενείς τους. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. πληθ. τού µτγν. επιθ. βοοειδής, -ής, -ές]. 

βοοτροφία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} η εκτροφή βοοειδών. [ΕΤΥΜ. 
< βοο- (< αρχ. βοϋς) + -τροφία < τροφή]. 

βορά (η) (χωρ. πληθ.} 1. η τροφή, κυρ. των σαρκοφάγων ζώων: έµεινε άταφος, - 
στα όρνια ΣΥΝ. λεία 2. (µτφ.) ό,τι πέφτει θύµα κάποιου ή γίνεται αντικείµενο 
εκµετάλλευσης: πολλές παραµεθόριες περιοχές αφέθηκαν ~ στις ορέξεις 
βάρβαρων επιδροµέων || αφελείς πολίτες έγιναν ~ αδίστακτων κερδοσκόπων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gwer- «καταβροχθίζω, καταπίνω», 
πβ. σανσκρ. girami, λατ. voro, γαλλ. vorace «αδηφάγος» (< λατ. vorax), γερµ. 
Köder «δόλωµα» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. βι-βρώ-σκω «καταβροχθίζω, τρώγω», 
βρώ-σις (-η), βάρα-θρο(ν) (βλ.λ.), πιθ. κ. βρόγχος]. 

βόρακας (ο) ΧΗΜ. (ένυδρο βορικό άλας τού νατρίου) άχρωµο κρυσταλλικό 
στερεό σώµα που χρησιµοποιείται στη µεταλλουργία (αφαίρεση σκουριάς, 
διακόσµηση κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. borax < µεσν. λατ. borax < αραβ. buraq «νιτρικό 
κάλιο» < περσ. burah]. 

Βόρας (ο) όρος τής Β∆. Μακεδονίας στα σύνορα µε τη Γιουγκοσλαβία (βλ. κ. λ. 
Καϊµακτσαλάν). [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

βορβόλακας (ο) ~+ βρικόλακας 
βόρβορος (ο) {βορβόρου | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. ακάθαρτη και δύσοσµη λάσπη 

που σχηµατίζεται κυρ. στον πυθµένα λιµανιών, ποταµών, λιµνών, ελών, 
δεξαµενών κ.λπ. ΣΥΝ. βούρκος, ακαθαρσία 2. (µτφ.) το έσχατο όριο τής 
ηθικής κατάπτωσης και τής διαφθοράς: η δυσοσµία από τον - των παράνοµων 
δραστηριοτήτων || κυλιέµαι στον ~ τής ανοµίας | τής αµαρτίας ΣΥΝ. σαπίλα. — 
βορβορώδης, -ης, -ες [αρχ.]. [ΕΤΥΜ- αρχ., ονοµατοποιηµένη λ., όπως 
φαίνεται από τον αναδιπλα-σιασµό (βόρ-βορ-ος). Πιθ. < I.E. *gwor-, αν συνδ. 
µε αρµ. kork «βροµιά, ρύπος»]. 

βόρεια επίρρ. (συντοµ. Β.) στον βορρά ή προς τον βορρά: η Λάρισα κι ο Βόλος 
είναι στη Θεσσαλία, η Έδεσσα είναι πιο ~, στη Μακεδονία || πηγαίνω - || 
άνεµοι που φυσούν από τα ~ || βρίσκεται στα ~ τής Αθήνας. Επίσης (λόγ.) 
βορείως (+γεν.). 

Βόρεια (λόγ. -ος) Θάλασσα (η) τµήµα τού Ατλαντικού Ωκεανού µεταξύ τής Μ. 
Βρετανίας, τής Β∆. Ευρώπης και τής Σκανδιναβικής Χερσονήσου. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. North Sea (πβ. ολλ. Noordzee), την οποία οι 
Ρωµαίοι αποκαλούσαν Oceanus Germanicus]. 

Βόρεια Σινική Θάλασσα (η) τµήµα τής Σινικής Θάλασσας µεταξύ τής Κίνας 
και τής Κορέας· αλλιώς Κίτρινη Θάλασσα. 

βορεινός, -ή, -ό [µτγν.] (σχολ. ορθ. βορινός) (συνήθ. για κατοικίες ή χώρους 
κατοικιών) αυτός που βλέπει προς βορρά: ~ διαµέρισµα | µπαλκόνι | 
παράθυρο. 

βορεινός ή βορινός; o ισχυρότερος τύπος τού επιθέτου στην Αρχαία 
(µεταγενέστερων χρόνων) είναι βορεινός έναντι τού συνήθους επιθ. βόρειος 
(< βόρε-ιος). Τόσο το επίθ. βόρειος όσο και το ουσιαστικό βορέας (µε -ε-) 
φαίνεται ότι επέδρασαν στον σχηµατισµό (και στη γραφή) τού επιθ. 
βορεινός µε -ει-. Από το βορεινός προήλθε ήδη στην Αρχαία 
(µεταγενέστερους χρόνους) ο σχηµατισµός βορινός από τη σύγχυση (στην 
προφορά) -ει- και -ι- και κατά το πρότυπο των πολλών επίθ. σε -ινός 
(χειµερινός, εαρινός, περυσινός, πρωινός, σηµερινός, χθεσινός κ.λπ.). 
Αντιθέτως, τα επίθ. σε -εινός προέρχονται από σιγµόληκτα ουσιαστικά σε -
ος: άλγος -αλγεινός, σκότος - σκοτεινός, έλεος - ελεεινός, όρος - ορεινός, 
κλέος - κλεινός κ.τ.ό. 

βορειοανατολικός, -ή, -ό (συντοµ. ΒΑ.) [1809] 1. αυτός που βρίσκεται ή είναι 
στραµµένος προς το σηµείο τού ορίζοντα ανάµεσα στον βορρά και την 
ανατολή: ~ πλευρά | πρόσοψη | τοίχος | δωµάτιο 2. (ειδικότ. για άνεµο) αυτός 
που έχει διεύθυνση ανάµεσα στον βορρά και την ανατολή, που πνέει από το 
ανάλογο µέρος τού ορίζοντα (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) µέσης, (λαϊκ.) 
γραίγος. — βορειοανατολικά/-ώς [1850] επίρρ. 

βορειοατλαντικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Βόρειο Ατλαντικό 2. 
Βορειοατλαντική Συµµαχία το NATO (βλ.λ). 

βορειοδυτικός, -ή, -ό (συντοµ. Β∆.) [1812] 1. αυτός που βρίσκεται ή είναι 
στραµµένος προς το σηµείο τού ορίζοντα ανάµεσα στον βορρά και τη δύση: ~ 
ακτή | παράθυρο | πρόσοψη 2. (ειδικότ. για άνεµο) αυτός που έχει διεύθυνση 
ανάµεσα στον βορρά και τη δύση, που πνέει 
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από το ανάλογο µέρος τού ορίζοντα (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) 
σκίρων, (λαϊκ.) µαΐστρος. — βορειοδυτικ-ά | -ώς [1831] επίρρ. 

βορειοελλαδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη Β. Ελλάδα: ~ 
συνήθεια | έθιµο | φαγητό. Επίσης βορειοελλαδίτικος, -η, -ο. — βο-
ρειοελλαδικά κ. βορειοελλαδίτικα επίρρ. 

Βορειοελλαδίτης (ο) (Βορειοελλαδιτών), Βορειοελλαδιτισσα (η) 
(Βορειοελλαδιτισσών) πρόσωπο που κατάγεται από τη Βόρειο 
Ελλάδα. 

Βορειοηπειρώτης (ο) {Βορειοηπειρωτών), Βορειοηπειρωτισοα (η) 
{Βορειοηπειρωτισσών} πρόσωπο που κατάγεται από τη Βόρειο 
Ήπειρο. — βορειοηπειρωτικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) βορειοηπειρωτι-
κός, -η, -ο. 

βόρειος, -α (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] {-ου κ. (λόγ.) βορεί-ου | -ων κ. (λόγ.) 
-είων, -ους κ. (λόγ.) -είους) 1. αυτός που βρίσκεται στον βορρά ή είναι 
στραµµένος προς βορρά: ~ πλευρά | πρόσοψη | ακτή | παραλία | τοίχος 
|| ~ Θεσσαλία | ηµισφαίριο | σέλας | Ήπειρος ΑΝΤ. νότιος, µεσηµβρινός 
2. αυτός που προέρχεται από τον βορρά: αύριο θα πνεύσουν ~ ισχυροί 
άνεµοι και η θερµοκρασία θα σηµειώσει πτώση 3. (ειδικότ.) αυτός 
που σχετίζεται µε τις χώρες τής Β. Ευρώπης (λ.χ. Γερµανία, 
σκανδιναβικές χώρες): ~ ιδιοσυγκρασία (χαρακτηριστικά: σοβαρότη-
τα, αυτοπειθαρχία έως και ψυχρότητα) | ψυχοσύνθεση 4. Βόρειος (ο), 
Βόρεια (η) (α) αυτός που κατοικεί στις βόρειες χώρες τής Ευρώπης ή 
κατάγεται από αυτές: οι ~ είναι πιο συγκρατηµένοι στις εκδηλώσεις 
τους από τους µεσόγειους (β) αυτός που κατοικεί στις βόρειες 
επαρχίες µιας χώρας: ο εµφύλιος πόλεµος µεταξύ Βορείων και Νο-
τίων στις Η.Π.Α. Επίσης βορεινός, -ή, -ό [µτγν.] (σηµ. 1, 2) (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βορεινός. 

Βόρειος Ήπειρος (η) (Βορείου Ηπείρου} το βόρειο τµήµα τής Ηπεί-
ρου, το οποίο σήµερα περιλαµβάνεται στο κράτος τής Αλβανίας και 
στο οποίο ζει ελληνική µειονότητα. 

Βόρειος Παγωµένος Ωκεανός (ο) ο Αρκτικός Ωκεανός (βλ.λ.). 
Βόρειος Πόλος (ο) 1. το βορειότερο σηµείο τής Γης, το προς Β. ση-
µείο στο οποίο καταλήγει ο νοητός άξονας γύρω από τον οποίο περι-
στρέφεται η Γη ΑΝΤ. Νότιος Πόλος 2. (συνεκδ.) η Αρκτική (βλ.λ.): η 
κατάκτηση τού ~. 

βοριαδάκι (το) {χωρ. γεν.) άνεµος µικρής εντάσεως που πνέει από 
τον βορρά, συνήθ. ψυχρός: φύσηξε ~ και δρόσισε. 

βοριάς (ο) [µεσν.] 1. ο δυνατός και ψυχρός άνεµος που πνέει από βό-
ρεια διεύθυνση: ο ~ φυσά | σφυρίζει | µαίνεται | θερίζει | ουρλιάζει | 
λυσσοµανά || άγριος | τρελός ~ (βλ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (λαϊκ.) τρα-
µουντάνα ΑΝΤ. νοτιάς 2. (κατ' επέκτ.) ο σχετικά ψυχρός καιρός που 
επικρατεί όταν πνέει βόρειος άνεµος: σήµερα έχει ψύχρα είναι ~ 3. 
(συνεκδ.) ο βορράς: τράβηξε κατά τον ~ ΑΝΤ. νότος. — (υποκ.) βο-
ριαδάκι (το) (σηµ. 1). 

βοριάς - βορράς. Σήµερα το µεν βοριάς χρησιµοποιείται στον κα-
θηµερινό λόγο για να δηλώσει τον άνεµο, το δε βορράς το αντί-
στοιχο σηµείο τού ορίζοντα, µολονότι τόσο το βορράς στην επίση-
µη ναυτική ορολογία όσο και το αρχ. βορέας (από όπου το βορράς 
και το βοριάς) δηλώνουν και τον άνεµο και το σηµείο τού ορίζο-
ντα, o νεοελλ. τύπος βοριάς είναι ήδη µεσαιωνικός και είναι προϊ-
όν συνιζήσεως (συµπροφοράς σε µία συλλαβή) τού βορέας (πβ. µη-
λέα > µηλιά, νέος > νιος κ.τ.ό.). Το αρχ. βορράς οφείλει τα δύο ρ είτε 
σε συµφωνική προφορά τού ε ως | ή y και αφοµοίωση τού y µε το 
ρ σε δύο ρρ φορέας > ßopyac > βορράς- πβ. αρχ. περιέχοισα > 
περρέχοισα) είτε σε εκφραστικό διπλασιασµό τού ρ (πβ. πάππος, 
όκκος «µάτι», τιττυβίζω κ.ά.). 

βορικός, -ή, -ό [1887] ΧΗΜ. (οξίδιο ή άλας) που περιέχει βόριο (βλ.λ.): 
~ ορυκτό | άλας· ΦΡ. βορικό οξύ ανόργανη, λευκή, κρυσταλλική ου-
σία που χρησιµοποιείται υπό µορφήν διαλύµατος ως αντισηπτικό και 
ως συντηρητικό προϊόντων που αλλοιώνονται εύκολα· περιλαµβάνε-
ται ακόµη στη σύνθεση των σµάλτων και ορισµένων ανθεκτικών γυα-
λιών (λ.χ. στα πυρέξ). 

βορινός, -ή, -ό → βορεινός 
βόριο (το) [1876] (βορίου) ΧΗΜ. αµέταλλο στοιχείο (σύµβολο Β) που 

απαντά ως µαύρο, κρυσταλλικό και πολύ σκληρό στερεό, το οποίο 
χρησιµοποιείται στη µεταλλουργία για την προστασία από την οξί-
δωση, καθώς και στην πυρηνική τεχνολογία και την τεχνολογία των 
υψηλών θερµοκρασιών ΦΡ. οµάδα τού βορίου η τρίτη οµάδα τού πε-
ριοδικού συστήµατος, που περιλαµβάνει τα στοιχεία βόριο, αργίλιο, 
γάλλιο, ίνδιο και θάλλιο (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. bore < bor[ax] «βόραξ» (< αραβ. büraq «ορυκτό άλας»), 
ονοµασία που οφείλεται στην προέλευση τού βορίου από τον 
βόρακα]. 

βορράς (ο) (συντοµ. Β.) {χωρ. πληθ.) 1. ένα από τα τέσσερα σηµεία 
τού ορίζοντα, αυτό που στρέφεται προς τον Βόρειο Πόλο- είναι το ση-
µείο που δείχνει η βελόνα κάθε πυξίδας και το οποίο βρίσκεται στην 
αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση από τον νότο: το παράθυρο βλέπει 
στον ~ || οι άνεµοι από τον ~ είναι ψυχροί- ΦΡ. (α) βορράς πυξίδας εί-
ναι η κατεύθυνση που δείχνει η βελόνη τής µαγνητικής πυξίδας που 
είναι εγκατεστηµένη σε πλοίο και που επηρεάζεται από τα µαγνητι-
κά πεδία τής Γης και τού πλοίου (β) αληθής βορράς είναι ο βόρειος 
γεωγραφικός πόλος τής Γης (γ) µαγνητικός βορράς είναι η κατεύ-
θυνση που δείχνει ελεύθερη µαγνητική βελόνη τοποθετηµένη στην 
ξηρά ή σε ξύλινο πλοίο και που επηρεάζεται µόνο από το µαγνητικό 
πεδίο τής Γης 2. το βόρειο τµήµα νοµού, επαρχίας, χώρας κ.λπ.· (γε-
νικότ.) εκτεταµένη γεωγραφική περιοχή, όχι επακριβώς καθορισµένη, 
µε κύρια χαρακτηριστικά το ψύχος και τις δυσµενείς καιρικές συν-
θήκες: κατάγεται από τη Μακεδονία, τον ελληνικό ~ || οι χώρες τού ~ 

3. (ειδικότ.) Βορράς (ο) οι ανεπτυγµένες και ισχυρές χώρες (ιδ. στην 
Ευρώπη) που βρίσκονται στον βορρά (σηµ. 2), κατ' αντιδιαστολή προς 
τον νότο, τις φτωχές και αναπτυσσόµενες χώρες: το χάσµα Βορρά-
Νότου || πλούσιος Βορράς - φτωχός Νότος 4. (επίσ.) η τραµουντάνα 
(βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βοριάς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βορράς < βορέας (κατά το σχήµα στερεός - στερρός), 
αβεβ. ετύµου. Το διπλό -ρρ- στο βορράς είτε από συµφωνική προφορά 
τού -ε- (ως y) και αφοµοίωση (βορέας > *βοργας > βορράς) είτε από 
απλό εκφραστικό διπλασιασµό τού -ρ-. Αν η αρχική σηµ. τής λ. ήταν 
«βόρειος άνεµος, άνεµος τού βουνού», τότε ίσως συνδ. µε σανσκρ. 
giri «βουνό», αρχ. σλαβ. gora, λιθ. gire «δάσος» κ.ά.]. 

βοσκή (η) [αρχ.] 1. τόπος µε φυσική, χαµηλή βλάστηση, χωρίς ανθρώ-
πινη παρέµβαση (λ.χ. σπορά, καλλιέργεια κ.λπ.), στον οποίο βόσκουν 
τα κατοικίδια, αλλά και µη εξηµερωµένα φυτοφάγα ζώα: το κοπάδι 
βρήκε - ΣΥΝ. βοσκότοπος, λιβάδι, (λόγ.) λειµών 2. (συνεκδ.) χόρτο κα-
τάλληλο για ζωοτροφή: την άνοιξη έχει καλή ~ για τα ζώα 3. το να 
οδηγείται (ζώο) να βοσκήσει σε βοσκοτόπι: πηγαίνω το κοπάδι για ~. 

βόσκηµα (το) [αρχ.] (βοσκήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η βόσκηση, το να 
βοσκεί ένα ζώο: τα γίδια παράτησαν το ~ 2. (συνεκδ.) ο βοσκότοπος. 

βόσκηση (η) -+ βόσκω 
βοσκήσιµος, -η, -ο [1833] κατάλληλος για τη βοσκή ζώων: ~ εκτά-

σεις. 
βοσκόπουλο (το), βοσκοπούλα (η) (χωρ. γεν. πληθ.) 1. νεαρός βοσκός 

ΣΥΝ. τσοπανόπουλο, (µ)πιστικός 2. παιδί βοσκού. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
βοσκός + -πούλο(ν) (υποκ. επίθηµα) < -πουλος < λατ. pullus 
«νεοσσός» < αρχ. πώλος «πουλάρι»]. 

βοσκός (ο) πρόσωπο που βόσκει κοπάδι, που το οδηγεί σε βοσκή 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. τσοπάνος, ποιµένας, (µ)πιστικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έµπιστος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. ουσ. που αποσπάστηκε ως αυτοτελής λ. από συνθ. όπως 
ανθο-βοσκός, λωτο-βοσκός, µηλο-βοσκός, πολυ-βοσκός (κ.ά.), τα 
οποία παρουσιάζουν στο β' τµήµα ένα παράγωγο τού αρχ. βόσκω 
(βλ.λ.). Εκτός τής λ. βοσκός, η οποία δήλωνε κυρ. τον βοσκό αιγοπρο-
βάτων, στην Αρχ. χρησιµοποιούνταν επίσης οι λ. ποιµήν (για πρόβα-
τα και βόδια, αργότερα κ. γενικά), αίπόλος και αίγοβοσκός (για γί-
δια), βουκόλος (για βόδια) και οίοπόλος (για πρόβατα). Η συχνή σή-
µερα λ. τσοµπάνης (< τουρκ. çoban) έχει γενική χρήση]. 

βοσκοτόπι (το) {δύσχρ. βοσκοτοπ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) τόπος που παρέ-
χει βλάστηση κατάλληλη για βοσκή φυτοφάγων ζώων ΣΥΝ. βοσκή, λι-
βάδι. Επίσης βοσκότοπος (ο). 

βόσκω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βόσκη-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) οδηγώ 
κοπάδι σε βοσκότοπο και το επιτηρώ ενώ βόσκει: ~ τα πρόβατα | τα 
γίδια ♦ 2. (αµετβ.) (για χορτοφάγο ζώο) περιφέροµαι σε βοσκοτόπι 
και τρώω χορτάρι: τα πρόβατα βόσκουν αµέριµνα · ΦΡ. (µτφ.-σκωπτ.) 
πού βόσκεις; (ποϋ βόσκουσι; Π.∆. Γένεσις 37,16, ερώτηση τού Ιωσήφ 
σχετικά µε το πού µπορούσε να βρει τους ποιµένες αδελφούς του και 
τα κοπάδια τους) (i) πού περιφέρεσαι, πού συχνάζεις;: πού έβοσκες 
τόσον καιρό και δεν ήρθες να µας δεις; (ii) σε κάποιον που είναι αφη-
ρηµένος, που δεν προσέχει: τόση ώρα σου µιλάω- ~. Επίσης βοσκώ (κ. -
άω) [µεσν.] {-εις... κ. -άς...}. — βόσκηση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. 
*gwo-. Αν η λ. σχετίζεται µε λιθ. ganjà «αγέλη», τότε προέρχεται από 
συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *gwö-us «βους, βόδι», βλ. κ. λ. βόδι]. 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη κ. Βοσνία (η) [1897] (σερβοκρ. Republika Bosna 
i Hercegovina = ∆ηµοκρατία τής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης) κράτος στο Β. 
τµήµα τής Βαλκανικής Χερσονήσου, πρώην ∆ηµοκρατία τής 
Γιουγκοσλαβίας, µε πρωτεύουσα το Σαράγεβο, επίσηµη γλώσσα τη 
Σερβοκροατική και νόµισµα το δηνάριο Βοσνίας. — Βόσνιος (ο), 
Βόσνια (η), βοσνιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία Βοσνία είναι µεταφορά τού σερβοκρ. Bosna (ιλ-
λυρ. αρχής ή < I.E. *bhog- «ρεύµα») από τον οµώνυµο ποταµό (λέγε-
ται και Savo) που διαρρέει το βόρειο µέρος της. Η ονοµασία Ερζεγο-
βίνη αποτελεί µεταφορά τού σερβοκρ. Hercego-vina < αρχ. γερµ. 
herzég (πβ. γερµ. Herzog) «δούκας», τίτλος τού τοπικού ηγεµόνα 
Stjepan Vukcic (15ος αι.)]. 

Βόσπορος (ο) {Βοσπόρου} πορθµός που συνδέει τον Εύξεινο Πόντο 
µε την Προποντίδα και χωρίζει την Ευρώπη από την Ασία. — Βο-
σπορίτης (ο), Βοσπορίτισσα (η), βοσπόρειος, -α, -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *Βοόσ-πορος, θρακικό τοπωνύµιο, τού οποίου το β' συνθ. -
πόρος προέρχεται από το αρχ. πόρος «διάβαση, πέρασµα». Το α' 
συνθ. *Βοοσ- (θρακικό, αγν. ετύµου) συνδέθηκε παρετυµολογικά µε το 
ουσ. βοΰς (γεν. βοός), προκειµένου να αιτιολογηθεί ο µύθος τής 
Ιούς, που µεταµορφώθηκε σε βόδι και πέρασε τον πορθµό. Η τουρκ. 
ονοµ. Karadeniz Bogaziçi σηµαίνει «στενό τής Μαύρης Θάλασσας»]. 

βοστρυχίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {βοστρύχισ-α, -µένος} 1. κάνω τα µαλλιά 
µου µπούκλες, τα κατσαρώνω 2. (µτφ. για κείµενο) επεξεργάζοµαι 
γλωσσικά, χτενίζω. Επίσης βοστρυχώνω. — βοστρύχισµα κ. βο-
στρύχωµα (το) [µεσν.] κ. βοστρύχωση (η). βόστρυχος (ο) {βοστρύχ-
ου | -ων, -ους) (λόγ.) η µπούκλα. — βο-στρυχωτός, -ή, -ό, 
βοστρυχοειδής, -ής, -ές [µτγν.], βοστρυχώδης, -ης, -ες [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. βότρυχος (ίδια σηµ.) < 
βότρυς «αµπέλι, σταφύλι», το οποίο όµως µπορεί απλώς να οφείλεται 
σε σύγχυση µεταξύ των δύο θεµάτων. Κατ' άλλη άποψη, η λ. συνδ. µε 
αρχ. σουηδ. kwaster «κλαδί», µέσ. άνω γερµ. quast «φύλλωµα»]. 
Βοστώνη (η) πόλη και λιµάνι στο ΒΑ. τµήµα των Η.Π.Α. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. Boston, που οφείλει το όνοµα του στο οµώνυµο λιµάνι τής 
περιοχής Λίνκολνσερ στη Μ. Βρετανία, από όπου προέρχονταν οι 
αρχικοί Πουριτανοί άποικοι τής Βοστώνης]. βοτάνη (η) (χωρ. πληθ.) 
1. χορτάρι κατάλληλο κυρίως για ζωοτροφή 2. φαρµακευτικό βότανο. 



βοτάνι 378 βουκόλος 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. βότανο]. 
βοτάνι (το) {βοταν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το βότανο (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) 

φυτό στο οποίο η λαϊκή αντίληψη αποδίδει µαγικές ιδιότητες: το ~ 
τής αγάπης || µαγικό ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. βοτάνων, υποκ. τού αρχ. 
βοτάνη. Βλ. λ. βότανο]. 

βοτανίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {βοτάνισα} ξεριζώνω άγρια χόρτα και ζιζά-
νια από (καλλιεργηµένο χωράφι): ~ το αµπέλι | το χωράφι ΣΥΝ. ξε-
χορταριάζω, ξεβοτανίζω. — βοτάνισµα (το). 

βοτανικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) (επιστηµ.) αυτός που σχετίζεται µε τα 
φυτά: ~ παρασκευάσµατα (β) βοτανικός κήπος κήπος που περιλαµ-
βάνει επιστηµονικώς επιλεγµένα είδη φυτών και χρησιµοποιείται για 
συλλεκτικούς και διδακτικούς σκοπούς ή ως χώρος αναψυχής 2. 
ΒΙΟΛ. βοτανική (η) κλάδος που έχει ως αντικείµενο µελέτης τα φυτά 
και ειδικότ. τη µορφή, τη λειτουργία, τη γεωγραφική εξάπλωση και 
τις ιδιότητες τους. 

βοτάνισµα (το) → βοτανίζω 
βότανο (το) {βοτάν-ου | -ων) ποώδες φυτό, κυρ. αυτό που έχει φαρ-

µακευτικές ιδιότητες (βλ. κ. βοτάνι). 
[ETYM. < µεσν. βότανον < αρχ. βοτάνη < βοτόν «βόσκηµα» < θ. βο-, 
από όπου και το ρ. βό-σκω (βλ.λ.)]. 

βοτανοθεραπεια (η) {χωρ. πληθ.} η θεραπεία διαφόρων παθήσεων 
µε τη βοήθεια βοτάνων. 

βοτανολόνιο (το) [1856] {βοτανολογί-ου | -ων} το βιβλίο που περι-
λαµβάνει κατάλογο φυτών, τα οποία αναφέρονται µε αλφαβητική 
σειρά και µε αντίστοιχο σχέδιο ή εικόνα ΣΥΝ. φυτολόγιο. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. herbier], 

βοτανολόγος (ο/η) [µεσν.] 1. επιστήµονας που συλλέγει φαρµακευ-
τικά βότανα, ερασιτέχνης ή επαγγελµατίας, για ιδιωτική χρήση ή για 
εµπορική εκµετάλλευση 2. επιστήµονας που ασχολείται µε τη βοτα-
νική ΣΥΝ. βοτανικός. — βοτανολογία (η), βοτανολογικός, -ή, -ό 
[1847], βοτανολογώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

βότκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} άχρωµο ποτό µε υψηλή περιεκτικότητα σε 
οινόπνευµα, που παράγεται κυρ. από σπόρους δηµητριακών (σίκαλη, 
σιτάρι κ.λπ.)· θεωρείται το εθνικό ποτό των Ρώσων: ~ πορτοκάλι (µε 
χυµό πορτοκαλιού). [ΕΤΥΜ. < ρωσ. vodka, υποκ. τής λ. voda 
«νερό»]. 

βότρυς (ο) {βότρ-υος | -υες, -ύων} (αρχαιοπρ.-επιστηµ.) η διάταξη 
που σχηµατίζουν οι καρποί τού αµπελιού, οι οποίοι συγκεντρώνονται 
γύρω από κύριο άξονα ΣΥΝ. τσαµπί. — βοτρυώδης, -ης, -ες [αρχ.] κ. 
βοτρυοειδής, -ής, -ές [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. 
προελλην. δάνειο]. 

βότσαλο (το) µικρή, στρογγυλεµένη από την τριβή τού νερού πέτρα, 
που βρίσκει κανείς σε διάφορα χρώµατα στις παραλίες και στις 
όχθες των λιµνών και των ποταµών. — (υποκ.) βοτσαλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. bozzolo «σβώλος, κουκούλι» < µτγν. λατ. *bottia | 
*boccia «κάλυκας, µπουµπούκι»]. 

βοτσαλωτός, -ή, -ό αυτός που έχει πολλά βότσαλα. 
βου (το) {άκλ.} φθόγγος τής βυζαντινής µουσικής κλίµακας, που 

αντιστοιχεί στο µι τής ευρωπαϊκής. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. πα]. 
βουάλ (το) {άκλ.} λεπτό, ηµιδιαφανές ύφασµα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. voile 

«ύφασµα, πέπλο» < παλ. γαλλ. veil < λατ. velum], 
βουαλάζ επίθ. {άκλ.} αυτός που είναι κατασκευασµένος από βουάλ 

(βλ.λ.): ~ κουρτίνα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. voilage < voile «πέπλο, ύφασµα» < παλ. γαλλ. veil < 
λατ. velum]. 

βούβα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (λαϊκ.-οικ.) η βουβαµάρα 2. (ως προσταγή 
βούβα!) σταµάτα να µιλάς, σιωπή!: όταν µιλάει ο αδελφός σου, ~ 
εσύ! ΣΥΝ. πάψε!, µιλιά!, τσιµουδιά!, µούγγα!, σκάσε!, σκασµός! 
[ΕΤΥΜ.< βουβαίνω (υποχωρητ.), πβ. κ. µούγγα]. 

βουβαίνω ρ. µετβ. [µεσν.] {βούβα-να, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (κά-
ποιον) να µη µπορεί να µιλήσει, να αρθρώσει κουβέντα: η θλιβερή εί-
δηση τους βούβανε όλους 2. (συνήθ. το µεσοπαθ. βουβαίνοµαι) µένω 
βουβός, σιωπηλός, σταµατώ να µιλώ και σιωπώ: στο άκουσµα τής 
συµφοράς βουβάθηκαν µονοµιάς 3. (η προστ. βουβάσου ως επιφών.) 
σταµάτα να µιλάς ή µη λες τίποτε. — βουβαµός (ο). 

βουβάλι (το) → βούβαλος 
βούβαλος (ο) (κοινό όν. και για το αρσ. και για το θηλ. ζώο) 1. κάθε 

µεγαλόσωµο βοοειδές µε τρίχωµα κοντό και αραιό και µεγάλα κέρα-
τα, κυρ. αυτό που ζει στην Αφρική και την Ασία 2. (µτφ.-µειωτ.) άν-
θρωπος παχύς, άχαρος και δυσκίνητος ΣΥΝ. χοντρός, χοντροµπαλάς, 
άκοµψος. Επίσης βουβάλι (το) [µεσν.]. — βουβάλα (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τη λ. βοΰς και µε το συνώνυµο 
λατ. bübulus]. 

βουβαµάρα (η) {χωρ. πληθ.} το να µη µιλά κανείς: µετά τον καβγά, 
έπεσε - στο σπίτι ΣΥΝ. µουγγαµάρα, σιωπή, σιγή. [ΕΤΥΜ. < βουβός 
+ παραγ. επίθηµα -µάρα (βλ.λ.)]. 

βουβός, -ή, -ό κ. (λόγ.) βωβός [µτγν.] 1. αυτός που δεν µιλά, που µέ-
νει σιωπηλός: έµεινε ~ µπροστά στο µέγεθος τής συµφοράς ΣΥΝ. αµί-
λητος, άφωνος· ΦΡ. (στο θέατρο) βουβό πρόσωπο κάθε πρόσωπο τού 
θεατρικού έργου που δεν µιλά κατά τη διάρκεια τής παράστασης, 
αλλά έχει µόνο διακοσµητικό ή υποβοηθητικό ρόλο (λ.χ. το Κράτος 
και η Βία στον Προµηθέα ∆εσµώτη) 2. βουβός | βωβός κινηµατο-
γράφος το σύνολο των ταινιών των πρώτων δεκαετιών τού κινηµα-
τογράφου, όταν δεν ήταν δυνατή η αναπαραγωγή τού ήχου µαζί µε 
την εικόνα: ταινίες τού ~ µε τον Σαρλώ 3. (µτφ.) αυτός που συγκρα-
τείται, που δεν εκφράζεται έντονα, που δεν ακούγεται: ~ κλάµα | θλί-
ψη | πόνος | παράπονο | αγανάκτηση | διαµαρτυρία. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µτγν. βωβός, αγν. ετύµου, πιθ. ονοµατοποιηµένος σχηµατισµός σε -
βός]. 

βουβώνας (ο) ΑΝΑΤ. τµήµα τού σώµατος ανάµεσα στους άνω µηρούς 
και τα γεννητικά όργανα, η κοιλότητα που σχηµατίζεται µεταξύ τού 
ανώτερου τµήµατος των ποδιών και τής κοιλιάς ΣΥΝ. (λαϊκ.) ελιά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βουβών, -ώνος, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε σανσκρ. 
gavini (ίδια σηµ.) ή µε το αρχ. βουνός (ό) «λόφος», οπότε η αρχική 
σηµ. θα ήταν «οίδηµα στη βουβωνική χώρα»]. 

βουβωνικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τους 
βουβώνες: - πόρος | αύλακα | δακτύλιος | χώρα || - πόνος | κήλη | κοκ-
κίωµα 2. ΙΑΤΡ. βουβωνική πανώλης η πανώλης κατά την οποία εµφα-
νίζεται επώδυνο οίδηµα των λεµφαδένων στις µασχάλες, στον βου-
βώνα και τον λαιµό. 

βουβωνοκήλη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η συχνότερη µορφή κή-
λης, η οποία σχηµατίζεται στη βουβωνική χώρα και ειδικότ. στην 
έξοδο των κοιλιακών σπλάχνων, στον βουβωνικό πόρο· θεραπεύεται 
κυρ. µε χειρουργική επέµβαση. — βουβωνοκηλικός, -ή, -ό. 

Βουδαπέστη (η) η πρωτεύουσα τής Ουγγαρίας. [ΕΤΎΜ. < ουγγρ. 
Budapest. Η πόλη δηµιουργήθηκε από την ένωση (το 1872) των πόλεων 
Buda και Pest, οι οποίες βρίσκονται στις όχθες τού ∆ούναβη. Το 
τόπων. Buda πιθ. ανάγεται σε λ. µε τη σηµ. «νερό», ενώ το Pest 
προέρχεται από σλαβ. pest «φούρνος, καµίνι, κλίβανος»]. 

Βούδας (ο) [1830] ο Ινδός ευγενής Σιντάρτα Γκαουντάµα (563-483 
π.Χ.), που σε ηλικία 29 ετών εγκατέλειψε την πολυτελή ζωή του και 
έγινε περιπλανώµενος ασκητής, για να ιδρύσει ένα από τα σηµαντι-
κότερα φιλοσοφικά και θρησκευτικά συστήµατα τού κόσµου (τον 
βουδισµό). — βουδικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού σανσκρ. buddha «φωτισµένος». Πρόκειται για 
τίτλο και όχι για κύριο όνοµα, όπως άλλωστε και η λ. θεός]. 

βουδισµός (ο) [1847] φιλοσοφικό σύστηµα και θρησκεία µε µεγάλη 
διάδοση στην Α. και Κ. Ασία, βασισµένο στη διδασκαλία τού Βούδα, 
σύµφωνα µε την οποία η θλίψη, ο πόνος, η δυστυχία που επικρατούν 
στη ζωή οφείλονται στον εγωισµό, από τον οποίο πρέπει κανείς να 
απαλλαγεί, για να φθάσει στη λύτρωση, τη νιρβάνα (βλ.λ.). — βου-
διστής (ο) [1864], βουδίστρια (η), βουδιστικός, -ή, -ό [1878]. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. buddhisme]. 

βουερός, -ή, -ό αυτός που παράγει ή χαρακτηρίζεται από µεγάλη βοή: 
~ µελίσσι | πόλη. [ΕΤΥΜ < βουή + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. τροµ-
ερός, γο-ερός]. 

βούζουνας (ο) (λαϊκ.) σπυρί µε πύον ΣΥΝ. καλόγερος, (λόγ.) δοθιή-
νας, µαυρή. Επίσης βούζουνα (η) κ. βουζούνι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
βούζουνα | βουζούνι < βυζούνι < βυζί + παραγ. επίθηµα -ούνι]. 

βουή (η) → βοή 
βουητό (το) 1. υπόκωφος, βαρύς και συγκεχυµένος ήχος (βλ. και λ. 
βοή): το ~ τής θάλασσας 2. (γενικότ.) δυνατός και διαπεραστικός θό-
ρυβος: από µακριά ακουγόταν το χαρωπό ~ των πραµατευτάδων ΣΥΝ. 
σαµατάς, φασαρία, αντάρα ANT. ησυχία. 

βουίζω ρ. αµετβ. {βούι-ξα κ. σπάν. -σα} 1. παράγω βοή: το µελίσσι | η 
µηχανή | το ποτάµι | η θάλασσα | το δάσος | ο αέρας βουίζει ΣΥΝ. 
βοµβώ, ηχώ 2. αντηχώ, αντιλαλώ: όλη η περιοχή βούιζε από τα τρα-
γούδια 3. (µτφ.) ασχολούµαι και συζητώ έντονα για (κάτι), δηµιουρ-
γώ θόρυβο (γύρω από µια υπόθεση): το χωριό βουίζει απ' τις ποµπές 
της || βούιξε η γειτονιά | ο τόπος κι εσύ δεν έµαθες τίποτα; · 4. (για το 
κεφάλι και τα αφτιά) αισθάνοµαι ενοχλητικό βόµβο: βουίζουν τα 
αφτιά µου.Ι το κεφάλι µου 5. (τριτοπρόσ. βουίζει) το ακουστικό τής 
τηλεφωνικής συσκευής µεταδίδει ειδικό σήµα, το οποίο πληροφορεί 
ότι η γραµµή που καλέσαµε είναι κατειληµµένη ΣΥΝ. µιλάει. — βού-
ισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < βουή | βοή ή < αρχ. βοώ (βλ.λ.), κατά τα ρ. -ίζω, από τον αόρ. 
-ησα, που συνέπιπτε φωνητικά µε εκείνον των ρ. σε -ίζω]. 

βουκαµβίλια κ. µπουκαµβίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} διακοσµητικό 
φυτό µε τη µορφή θάµνου ή µικρού δέντρου, τού οποίου τα βράκτια 
(βλ.λ.) έχουν υφή χαρτιού και έντονα χρώµατα (φούξια, ροζ, κίτρινα, 
πορτοκαλί). 
[ΕΤΥΜ < νεολατ. bougainvillaea < γαλλ. bougainville, όν. Γάλλου θα-
λασσοπόρου]. 

βούκεντρο (το) {βουκεντρών} (παλαιότ.) µακρύ, ξύλινο ραβδί µε σι-
δερένια αιχµή στο ένα άκρο, που το χρησιµοποιούσαν για να κεντρί-
ζονται τα βόδια, ώστε να προχωρούν γρηγορότερα κατά το όργωµα. 
Επίσης βουκέντρα (η). 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. βούκεντρον < βοϋς + κέντρον «κεντρί, σπιρούνι, οξύ 
άκρο»]. 

Βουκεφάλας (ο) το άλογο τού Μ. Αλεξάνδρου, το οποίο δάµασε µι-
κρός και χρησιµοποίησε σε όλες τις µάχες του. [ΕΤΥΜ. µτγν. < επίθ. 
βουκέφαλος < βοϋς + -κέφαλος < κεφαλή]. 

βούκινο (το) το κέρατο που χρησιµοποιείται ως σάλπιγγα· ΦΡ. (µτφ.) 
(α) κάνω (κάτι | κάποιον) βούκινο διαδίδω σε πολλούς, κοινολογώ κάτι: 
εγώ όλα αυτά του τα είπα εµπιστευτικά' πού να φανταστώ ότι θα τα 
κάνει βούκινο! || τον έκανε βούκινο (διέδωσε κάποιο µυστικό σχετικά 
µε κάποιον) ΣΥΝ. διαλαλώ, κοινοποιώ (β) γίνοµαι βούκινο διαδίδεται 
σε πολλούς µυστικό ή σφάλµα µου. 
[ΕΤΥΜ, < µεσν. βούκινον < λατ. bucina < bu- (ηχοµιµητικό πρόθεµα) + 
-cina < p. cano «τραγουδώ»]. 

βουκολικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον βουκόλο: ~ 
ζωή | τραγούδι | έθιµο ΣΥΝ. ποιµενικός 2. ΦΙΛΟΛ. βουκολική ποίηση εί-
δος ποίησης, που αντλεί τα θέµατα της από τη ζωή των ποιµένων. 

βουκόλος (ο) (λόγ.) πρόσωπο που οδηγεί ζώα, και ιδ. βόδια, στη βο-
σκή ΣΥΝ. γελαδάρης, αγελαδοβοσκός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < βοϋς + -κόλος «αυτός που φροντίζει (τα βόδια)» (< 
*gwou-kwolos). To β' συνθ. από I.E. *kwel- «περιφέροµαι - ασχολούµαι, 
φροντίζω», (πβ. αρχ. πέλωΙ-οµαι), πβ. ουαλ. bugail, βλ. κ. βοσκός 
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(για το ά συνθ.), τέλος (για το β' συνθ.)]. βουκολώ ρ. µετβ. {βουκολείς... | 
βουκόλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} (λόγ.) βόσκω βόδια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βουκολώ (-έω) < βουκόλος (βλ.λ.)]. Βουκουρέστι (το) 
{Βουκουρεστίου} η πρωτεύουσα τής Ρουµανίας. [ΕΤΥΜ. < ρουµ. 
Bucuresti, αβεβ. ετύµου, πιθ. < Bucur, όνοµα τοπικού βοσκού που 
θεωρείται ο ιδρυτής τής πόλης (14ος αι.)]. βούλα (η) → βούλλα 
Βουλγαρία (η) (βουλγ. Republika Bâlgarija = Βουλγαρική ∆ηµοκρα-

τία) κράτος τής ΝΑ. Ευρώπης στη Βαλκανική Χερσόνησο µε πρωτεύ-
ουσα τη Σόφια, επίσηµη γλώσσα τη Βουλγαρική και νόµισµα το λεβ. 
— Βούλγαρος (ο), Βουλγάρα (η), βουλγαρικός, -ή, -ό [I860] κ. (κα-
θηµ.) βουλγάρικος, -η, -ο, Βουλγαρικά κ. (καθηµ.) Βουλγάρικα (τα). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. 

[ΕΤΎΜ. µεσν. < Βούλγαρος, αβεβ. ετύµου. Κατά την επικρατέστερη 
άποψη, το όνοµα Βούλγαροι (σε πληθ. και ως Βουργάριοι) προέρχεται 
από το λατ. burgarii «φρουροί, φύλακες πύργων» < burgus «µικρό 
φρούριο, πύργος», ίσως εξαιτίας τού ότι οι πρώτοι κάτοικοι τής πε-
ριοχής χρησιµοποιήθηκαν ως φύλακες των συνόρων µετά την επιδρο-
µή των Ούννων. Η µεταβολή τού ονόµατος σε Βούλγαροι (αντί Βούρ-
γαροι), αν δεν οφείλεται σε ανοµοίωση, ίσως ανάγεται στην αρχ. 
γερµ. λ. bulgha «ανάµειξη», την οποία χρησιµοποιούσαν οι Γότθοι για 
τους Βουλγάρους, επειδή προέρχονταν από επιµιξία των ντόπιων λαών 
µε τους εισβολείς Ούννους]. βουλγαροφωνος, -η, -ο → -φωνος 
Βουλγκάτα (η) η λατινική µετάφραση τής Αγίας Γραφής, που έγινε 
κυρ. από τον Αγ. Ιερώνυµο στα τέλη τού 4ου αι. και υιοθετήθηκε από 
τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία. 

[ΕΤΥΜ. < λατ. Vulgata (Latina) «κοινή (Λατινική)», επειδή µεταφρά-
στηκε στη µεταγενέστερη Λατινική τού 4ου αι. µ.Χ.]. βουλεβαρτο (το) 
1. πλατιά και δενδροφυτευµένη λεωφόρος αστικού κέντρου, 
κατάλληλη για περιπάτους · 2. (α) είδος ελαφρού θεάτρου µε 
ψυχαγωγικό χαρακτήρα, το οποίο απευθύνεται στο ευρύ κοινό (β) 
(συνεκδ.) κάθε κωµωδία τού παραπάνω είδους ΣΥΝ. µπουλβάρ. — 
βουλεβαρδιέρικος, -η, -ο (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. boulevard, αρχική σηµ. «έπαλξη οχυρού», 
αργότερα «φαρδύς δρόµος κατά µήκος τού οποίου υπάρχουν δέντρα», 
< µέσ. ολλ. bolwerc «φράχτης, τείχος» < bole «ξύλινη σανίδα» + were 
«έργο». Το θεατρικό είδος οφείλει την ονοµασία του στις κεντρικές 
λεωφόρους τού Παρισιού, όπου από τα µέσα τού 19ου αι. ανέβαιναν 
παραστάσεις που αναφέρονταν σε δραµατικές και κωµικές 
καταστάσεις τής µεγαλοαστικής τάξεως. Από τις παραστάσεις των 
εµπορικών θεάτρων των κεντρικών λεωφόρων τού Παρισιού δη-
µιουργήθηκε το ιδιαίτερο θεατρικό είδος, που αρχικά σήµαινε «θεα-
τρικά έργα των λεωφόρων»]. βούλευµα (το) {βουλεύµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1. η υποβολή έγκυρης γνώµης ή αποφάσεως κατόπιν σκέψεως 
και συστηµατικής έρευνας: ΤΟ συµβούλιο θα ανακοινώσει αύριο το ~ 
του ΣΥΝ. γνωµοδότηση, ψήφισµα, κρίση 2. ΝΟΜ. απόφαση εκδιδόµενη 
από το δικαστικό συµβούλιο στο πλαίσιο τής λειτουργικής του 
αρµοδιότητας κατά το στάδιο τής ποινικής προδικασίας: 
παραπεµπτικό ~ (µε το οποίο ο κατηγορούµενος εις βάρος τού οποίου, 
κατά τη κρίση τού δικαστικού συµβουλίου, προέκυψαν επαρκείς 
ενδείξεις ενοχής, παραπέµπεται στο ακροατήριο να δικαστεί) || 
απαλλακτικό ~, (µε το οποίο το δικαστικό συµβούλιο είτε αποφαίνεται 
ότι δεν πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία, γιατί δεν προέκυψαν 
καθόλου ή υπάρχουν µόνον ανεπαρκείς ενδείξεις ενοχής, είτε παύει 
οριστικά την ποινική δίωξη, γιατί πέθανε ο κατηγορούµενος ή το 
έγκληµα έχει παραγραφεί, είτε κηρύσσει την ποινική δίωξη 
απαράδεκτη, γιατί δεν υπάρχει έγκληση όπου αυτή απαιτείται, είτε, 
τέλος, παύει προσωρινά την ποινική δίωξη). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < βουλεύω < βουλή]. βουλεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο 
σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) 1. κάνω σκέψεις, σχέδια: «Ο στρατός 
δεν βουλεύεται (µόνο πολεµά)» (Στρ. Τσίρκας) ΣΥΝ. σκέπτοµαι 2. 
συσκέπτοµαι, διασκέπτοµαι (ιδ. για σώµατα βουλευτών, δικαστών 
κ.ά.), προκειµένου να καταλήξω σε αποφάσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < βουλή]. βουλευτήριο (το) [αρχ.] 
{βουλευτηρί-ου | -ων} (κυρ. στην αρχαιότητα) το µέγαρο όπου 
συνέρχονται και συνεδριάζουν οι βουλευτές ΣΥΝ. βουλή, κοινοβούλιο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βουλή. βουλευτής (ο/η) {θηλ. βουλευτού} ο 
εκλεγµένος αντιπρόσωπος τού έθνους (τού λαού) στο Κοινοβούλιο, το 
µέλος τής Βουλής: θέτω υποψηφιότητα για ~ || εκλέγοµαι ~ || 
υποψήφιος ~ || ~ επικρατείας (δεν εκλέγεται σε συγκεκριµένη 
περιφέρεια, αλλά βάσει τού συνολικού ποσοστού τού κόµµατος του 
σε όλη την επικράτεια, ανάλογα µε τη σειρά που έχει στο οµώνυµο 
ψηφοδέλτιο) ΣΥΝ. µέλος τού Κοινοβουλίου, κοινοβουλευτικός. Επίσης 
(λαϊκ.) βουλευτίνα (η) [1853] {χωρ. γεν. πληθ.}. — βουλευτικός, -ή, -ό 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ, αρχ. < βουλεύω | -οµαι < βουλή]. βουλευτιλίκι (το) 
{χωρ. γεν.} 1. το αξίωµα τού βουλευτή: το ~ τον χάλασε· έγινε 
αλαζόνας, υπερόπτης 2. (συνεκδ.) το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο 
κατέχει κανείς το αξίωµα τού βουλευτή ΣΥΝ. βουλευτική θητεία. 
[ΕΤΥΜ. < βουλευτής + -λίκι (βλ.λ.)]. βουλευτοκρατία (η) [1870] 
{χωρ. πληθ.} η κατάσταση κατά την οποία οι βουλευτές επεµβαίνουν 
µε αθέµιτο τρόπο στη δηµόσια ζωή και διοίκηση. βουλή (η) 1. (µε 
κεφ.) (α) το σώµα των αιρετών αντιπροσώπων τού λαού που έχει ως 
κύρια αρµοδιότητα την άσκηση τής νοµοθετικής 

εξουσίας, αποτελεί ένα από τα κύρια όργανα τού κράτους στο δηµο-
κρατικό πολίτευµα και βασίζεται στην αρχή τού αντιπροσωπευτικού 
συστήµατος: η ~ των Ελλήνων || οι συνεδριάσεις τής ~ || η ~ συνέρχε-
ται | εγκρίνει | απορρίπτει | διακόπτει | αρχίζει | επαναλαµβάνει τις 
εργασίες της | ψηφίζει | διαλύεται | αποφασίζει || διάλυση | ολοµέλεια 
τής - || πρόεδρος τής ~ ΣΥΝ. Κοινοβούλιο, εθνική | λαϊκή αντι-
προσωπία, νοµοθετικό σώµα (β) Βουλή των Κοινοτήτων (αγγλ. House 
of Commons) η Βουλή των αιρετών αντιπροσώπων τού λαού τού Ηνω-
µένου Βασιλείου, η οποία αποτελεί ένα από τα δύο νοµοθετικά σώ-
µατα στο βρετανικό κοινοβουλευτικό σύστηµα (το άλλο είναι η Βου-
λή των Λόρδων), ουσιαστικά όµως ταυτίζεται µε ό,τι είναι γνωστό ως 
κοινοβούλιο (βλ.λ.) και έχει αρµοδιότητες ελεγκτικές των δηµόσιων 
οικονοµικών και των ενεργειών τής κυβέρνησης (γ) Βουλή των Λόρ-
δων | Άνω Βουλή (αγγλ. House of Lords | Upper Chamber) αριστο-
κρατικό σώµα από Βρετανούς ευπατρίδες, κληρικούς και ανώτατους 
δικαστικούς που µαζί µε τη Βουλή των Κοινοτήτων συγκροτεί το Βρε-
τανικό Κοινοβούλιο· σήµερα διαθέτει πολύ περιορισµένες αρµοδιότη-
τες, λ.χ. τη λεπτοµερή επεξεργασία και θεώρηση νοµοσχεδίων που 
έχουν διαµορφωθεί αδρώς από τη Βουλή των Κοινοτήτων, την πρώτη 
ακρόαση νοµοσχεδίων που δεν θεωρούνται επίµαχα κ.λπ. (δ) Βουλή 
των Αντιπροσώπων (House of Representatives) το ένα από τα δύο σώ-
µατα από τα οποία αποτελείται το Κονγκρέσο των Η.Π.Α.· τα µέλη 
του εκλέγονται ανάλογα µε τον πληθυσµό κάθε πολιτείας (ε) Βουλή 
των Εφήβων εκπαιδευτικός θεσµός κατά τον οποίο κάθε χρόνο επι-
λέγονται (κατόπιν αξιολογήσεως) µαθητές τής Β' Λυκείου ως εκπρό-
σωποι των µαθητών από όλη την Ελλάδα και άλλων περιοχών όπου 
υπάρχουν ελληνικά σχολεία, προκειµένου να συζητήσουν τα προ-
βλήµατα που απασχολούν τη νέα γενιά και να προτείνουν λύσεις για 
αυτά σε καθορισµένες συνεδριάσεις κατά τα πρότυπα τής Βουλής 
(στ) Κάτω Βουλή η βουλή που συνήθως παίρνει τις κύριες αποφά-
σεις και εκλέγεται απευθείας, στις δηµοκρατίες που υπάρχει Άνω και 
Κάτω Βουλή, όπου η Άνω είναι συνήθως η Γερουσία 2. (συνεκδ.) το 
κτήριο στο οποίο συνεδριάζουν οι βουλευτές (βλ.λ.): µπροστά στη ~ 
γίνονται συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας ΣΥΝ. κοινοβούλιο · 3. οριστική 
και τελεσίδικη κρίση- ό,τι προβάλλεται ως εξαγόµενο τής βούλησης 
και τής επιθυµίας: σταθερή | θεία | ανεξιχνίαστη ~ ΣΥΝ. απόφαση, 
θέληση, επιθυµία, σκέψη- ΦΡ. άλλαι µεν βαυλα'ι ανθρώπων άλλα δε 
Θεός κελεύει άλλα θέλουν οι άνθρωποι κι άλλα προστάζει ο Θεός- 
για περιπτώσεις στις οποίες η εξ,έλ,ιξη των πραγµάτων είναι αντίθετη 
προς την επιθυµία µας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *βολ-σά | *βολ-να, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gwel- «ρί-
χνω, πετώ», από όπου και το ρ. βάλλω (βλ,λ.). Η σηµασιολ. µετάβαση 
εξηγείται από φρ. όπως βάλλοµαι έν θυµφ | µετά φρεσί «βάζω στο 
µυαλό µου, σκέφτοµαι» (βλ. κ. βούλοµαι)]. 

Βουλή - Κοινοβούλιο - Βουλευτήριο - Παρλαµέντο. Η Ελλάδα, 
κατεξοχήν κοιτίδα των δηµοκρατικών θεσµών, χρησιµοποίησε νω-
ρίς, ήδη στην αρχαιότητα, τους όρους Βουλή, Βουλευτήριο και Κοι-
νοβούλιο, για να δηλώσει τον χώρο συνάντησης και σύσκεψης για 
τα κοινά. Κοινή ρίζα και των τριών όρων είναι η βουλή, που δηλώ-
νει τη «σκέψη», τη διαδικασία τού «συσκέπτεσθαι» και «διαλέγε-
σθαι», έναντι λ.χ. τού αγγλ. Parliament (Που αι.) που σήµαινε τον 
«χώρο συζητήσεων, συνοµιλιών» (ανάγεται στο αρχ. γαλλ. 
parlement από το p. parler «µιλώ, συζητώ» < όψιµο λατ. parabolare). 
Στη νεότερη Ελλάδα αναβίωσαν το Βουλή και το Βουλευτήριο και 
αργότερα το Κοινοβούλιο, αφού πήγε στις πρώτες δεκαετίες τού 
19ου αι. να χρησιµοποιηθεί το Κοινοβουλευτήριο. o όρος κοινο-
βουλευτισµός χρησιµοποιήθηκε από το 1887 για να αποδώσει το 
ξέν. parlamentarisme. 

βούληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1.(λόγ.) η επιθυµία: τον 
κράτησε στη ζωή η ισχυρή του ~ να συνεχίσει το έργο του || πολιτική | 
θεία | ανθρώπινη | λαϊκή | ελεύθερη | ασθενής ~ ΣΥΝ. θέληση, προ-
αίρεση- ΦΡ. (α) κατά βούλησιν σύµφωνα µε αυτό που επιθυµεί κα-
νείς: ενεργώ - || πυρ - (β) (αρχαιοπρ.) ιδία | οικεία βουλήσει µε τη θέ-
ληση µου, χωρίς εξαναγκασµό: προσήλθε ~ στο δικαστήριο (γ) ελευ-
θερία βουλήσεως βλ. λ. ελευθερία (δ) ΝΟΜ. δήλωση βουλήσεως βλ. λ. 
δήλωση 2. ΨΥΧΟΛ. η ψυχική ενέργεια - λειτουργία που εκδηλώνεται 
ως συνειδητή προσπάθεια για την επίτευξη συγκεκριµένου σκοπού. 
— βουλητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. βούλησις < βούλοµαι (βλ.λ.). Η φρ. κατά βούλησιν απο-
δίδει το γαλλ. à volonté]. 

βουλησιαρχία (η) ΦΙΛΟΣ. 1. µεταφυσική θέση που θεωρεί τη βούλη-
ση υπέρτατη αρχή τού σύµπαντος και ουσία κάθε όντος (βλ. κ. λ. βο-
λονταρισµός) 2. θεωρία τής φιλοσοφίας κατά την οποία η σκέψη 
εξαρτάται όχι µόνο από τη νόηση, αλλά και από τη βούληση. Επίσης 
βουλησιοκρατία. — βουλησιαρχικός, -ή, -ό κ. βουλησιοκρατικός 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. voluntarisme. Βλ. κ. βολονταρισµός]. 

βουλησιοκρατία (η) -> βουλησιαρχία 
βουλησιοκρατικός, -ή, -ό → βουλησιαρχία 
βουλητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη βούληση: ~ 

ενεστώτας (βλ. λ. ενεστώτας). 
βουλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βούλια-ξα, -χτηκα, -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. 

κάνω (κάτι) να πάει στον πυθµένα, βυθίζω: τεράστια κύµατα βού-
λιαξαν τη βάρκα ΣΥΝ. βυθίζω, (κατα)ποντίζω 2. (ειδικότ.) προκαλώ 
καθίζηση (σε κτίσµα, περιοχή κ.λπ.): το χιόνι βούλιαξε τη σκεπή ΣΥΝ. 
κατακρηµνίζω, καταρρίπτω 3. (µτφ.) καταστρέφω (κυρ. οικονοµικά): 
οι αλόγιστες σπατάλες βούλιαξαν το ταµείο ♦ (αµετβ.) 4. υποχωρώ 
προς τον πυθµένα, βυθίζοµαι στο νερό: ελληνικό φορτηγό πλοίο βού-
λιαξε στα ανοιχτά τής Κορσικής ΣΥΝ. βυθίζοµαι, καταποντίζοµαι 5. 
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υφίσταµαι καθίζηση: µετά τις τελευταίες πληµύρες βούλιαξαν δρόµοι 
και γέφυρες ΣΥΝ. υποχωρώ, κατακαθίζω 6. σχηµατίζω βαθούλωµα, 
υποχωρώ προς τα µέσα (κυρ. µετά από πίεση): η πόρτα τού αυτο-
κινήτου βούλιαξε µετά τη σύγκρουση 7. (µτφ.) αφήνοµαι να παρα-
συρθώ από (δυσάρεστες καταστάσεις) ή αισθάνοµαι να κυριεύοµαι 
από (δυσάρεστο συναίσθηµα): µετά την τελευταία αποτυχία βούλιαξε 
στην ηττοπάθεια ΣΥΝ. βυθίζοµαι 8. (µτφ.) καταστρέφοµαι (κυρ. στον 
οικονοµικό τοµέα), αποτυγχάνω: η επιχείρηση βούλιαξε στα χρέη || 
«βούλιαξε το σχέδιο για τη σωτηρία τής Βενετίας» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
πτωχεύω, πέφτω έξω, φαλιρίζω. — βούλιαγµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
βουλίζω < µτγν. βολίζω «ρίχνω τη βολίδα, για να εξετάσω το βάθος τής 
θάλασσας» < αρχ. βολή]. 

βουλιµία (η) {χωρ. πληθ.} 1. αίσθηµα εντονότατης πείνας που απαιτεί 
άµεση ικανοποίηση: όρµησε στο τραπέζι και άρχισε να καταβροχθίζει 
το φαγητό µε ~ ΣΥΝ. αδηφαγία, λαιµαργία ΑΝΤ. κορεσµός, κόρος, 
χορτασµός 2. ΙΑΤΡ. ακατάσχετη πείνα που οφείλεται σε ψυχοπαθολο-
γικά αίτια: η ~ είναι συνηθισµένη στις νοικοκυρές που µένουν κλει-
σµένες στο σπίτι ΑΝΤ. νευρική (ψυχογενής) ανορεξία 3. (µτφ.) η ακό-
ρεστη επιθυµία για απόκτηση: η εισπρακτική ~ τού Υπουργείου Οι-
κονοµικών ΣΥΝ. απληστία, αδηφαγία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < βούλιµος < βου- (< αρχ. βοϋς) + λιµός «πείνα», οπότε 
η λ. θα σήµαινε αρχικά αυτόν που πεινάει σαν βόδι· πβ. νεοελλ. πει-
νάω σαν λύκος, γαλλ. j'ai une faim de loup κ.τ.ό.]. 

βουλιµικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τη βουλιµία: ~ τάσεις 
|| (κ. ως ουσ.) οι ~ καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες τροφίµων ΑΝΤ. 
ανορεκτικός. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ελληνογενούς αγγλ. bulimic]. 

βουλκανιζατέρ (το) {άκλ.} συσκευή (ή και ολόκληρο συνεργείο) για 
τη συγκόλληση, επισκευή και αντικατάσταση φθαρµένων ελαστικών 
αυτοκινήτων. 
[ΕΤΥΜ.· < Ύαλλ. vulcanisateur < vulcaniser < αγγλ. p. vulcanise < λατ. 
Vulcanus «Ήφαιστος, ο θεός τής φωτιάς»]. 

βουλκανισµός (ο) ΤΕΧΝΟΛ. 1. χηµική επεξεργασία τού καουτσούκ µε 
θείο, που αποσκοπεί στη βελτίωση των φυσικών και µηχανικών 
ιδιοτήτων του (λ.χ. τής ελαστικότητας, τής στεγανότητας του κ.λπ.) 
ΣΥΝ. θείωση 2. (ειδικότ.) η αναγόµωση ελαστικών. — βουλκανίζω ρ. 
[ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. vulcanisation. Βλ. κ. βουλκανιζατέρ]. 

βούλλα (η) (σχολ. ορθ. βούλα) {χωρ. πληθ.} 1. η σφραγίδα 2. (συνεκδ.) 
το αποτύπωµα τής σφραγίδας: η προέλευση των εµπορευµάτων ανα-
γνωρίζεται, αν διαβάσει κανείς τη - τους ΣΥΝ. αποτύπωµα, σήµα· ΦΡ. 
(µτφ.) µε τη βούλλα (ως χαρακτηρισµός) για προϊόν εγγυηµένης ποι-
ότητας: καρπούζι µε δοκιµή και µε τη ~ 3. (κατ' επέκτ.) επίσηµο έγ-
γραφο (λ.χ. άδεια, εξουσιοδότηση κ.λπ.) που φέρει σφραγίδα | σφρα-
γίδες, για να πιστοποιεί τη γνησιότητα του: παπική ~ 4. η στρογγυ-
λόσχηµη κηλίδα, το στρογγυλόσχηµο σηµάδι µε χρώµα που διαφέρει 
από την υπόλοιπη επιφάνεια: τα σκυλιά τής ∆αλµατίας είναι άσπρα 
µε µαύρες - ΣΥΝ. στίγµα, σηµάδι 5. λακκάκι στο σαγόνι ή στα µά-
γουλα 6. ΑθΛ. άσπρη βούλλα το σηµείο τού ποδοσφαιρικού γηπέδου, 
ασβεστωµένο ή βαµµένο µε άσπρη µπογιά, όπου τοποθετείται η µπά-
λα, για να χτυπηθεί πέναλτι. [UXM < µτγν. βούλλα < λατ. bulla 
«κόσµηµα θύρας ή ζώνης»]. 

βούλλα ή βούλα; Με τη γενικότερη αρχή τής απλογράφησης των 
ξένων (δάνειων) λέξεων -γράφονται µε ένα αντί για δύο όµοια 
σύµφωνα κ.λπ.- η λ. γράφεται ως βούλα. Ωστόσο, για δάνειες λέ-
ξεις που είναι ήδη αρχαίες, όπως η λ. βούλλα που προέρχεται από 
το λατ. bulla, ή όπως το κολλήγας από το λατ. collega, η αρχαιότητα 
τής χρήσης τους θα δικαιολογούσε περισσότερο τη γραφή µε διπλό 
σύµφωνο, ήτοι βούλλα. Ανάλογα θα πρέπει να γραφούν και τα 
βουλλώνω, βούλλωµα, βουλλοκέρι. 

βουλλοκέρι (το) [µεσν.] (σχολ. ορθ. βουλοκέρι) {δύσχρ. βουλλοκερ-
ιού | -ιών} είδος κεριού, ρητινώδης ύλη ισπανικής προελεύσεως, που 
χρησιµοποιούσαν παλαιότερα για το σφράγισµα εγγράφων, επιστο-
λών κ.λπ. ΣΥΝ. (λόγ.) σφραγιδόκηρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βούλλα. 

βούλλωµα (το) [µεσν.] (σχολ. ορθ. βούλωµα) {βουλλωµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1. το να βουλλιόνει κανείς κάτι ΣΥΝ. σφράγισµα, σφράγιση, 
πωµατισµός, κλείσιµο ΑΝΤ. αποσφράγιση, απόφραξη, άνοιγµα 2. το 
αντικείµενο µε το οποίο κλείνονται ερµητικά οπές ή δοχεία: το ~ τού 
µπουκαλιού | τού βαρελιού ΣΥΝ. πώµα, τάπα, σκέπασµα, µπούλι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βούλλα. 

βουλλώνω (σχολ. ορθ. βουλώνω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βούλλω-σα, -θη-
κα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κλείνω (κάτι) ερµητικά, εφαρµόζοντας πώµα ή 
καπάκι: ~ δοχείο | µπουκάλι | βαρέλι ΣΥΝ. φράσσω, ταπώνω, πωµατί-
ζω, στουµπώνω, καπακώνω, σφραγίζω ΑΝΤ. ανοίγω, αποφράσσω, απο-
σφραγίζω- ΦΡ. (µτφ.) (α) το βουλλώνω σιωπώ, δεν βγάζω κουβέντα, 
αποστοµώνοµαι: όταν µε είδε και σηκώθηκα, το βούλλωσε || Βούλ-
λωσ' το επιτέλους! Μας ζάλισες! (β) βουλλώνω τ' αφτιά (µου) αρ-
νούµαι να ακούσω (γ) βουλλώνω τρύπες καλύπτω έξοδα, τακτοποιώ 
εκκρεµείς λογαριασµούς: περιµένουµε το δώρο των Χριστουγέννων, 
για να βουλλώσουµε µερικές τρύπες (δ) διαβάζω βουλλωµένο γράµ-
µα έχω την ικανότητα να διαβλέπω σκέψεις, προθέσεις, προβληµατι-
σµούς, µελλοντικές ενέργειες κ.λπ. ♦ 2. (αµετβ.) παθαίνω απόφραξη, 
κλείνω: βούλλωσε ο νιπτήρας | ο νεροχύτης | η τρύπα || βουλλωµένη 
µύτη (από κρυολόγηµα) || βούλλωσαν τ' αφτιά µου ΣΥΝ. φράσσοµαι 
ΑΝΤ. ξεβουλλώνω, αποφράσσοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βούλλα. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν. βούλλα]. 

βουλλωτήρι (το) [µεσν.] (σχολ. ορθ. βουλωτήρι) {βουλλωτηρ-ιού | -
ιών} µηχάνηµα για την τοποθέτηση πωµάτων στο στόµιο φιάλης. 

βούλοµαι ρ. µετβ. αποθ. (βουλήθηκα) (αρχαιοπρ.-διαλεκτ.) θέλω. * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. θέλω, αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *βόλ-σ-οµαι, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gwel- «ρίχνω, πε-
τάω», από όπου και το ρ. βάλλω (βλ.λ.). Οµόρρ. βουλή, βουλευτής, 
βούλευµα κ.ά. Εκφράσεις όπως βάλλεσθαι εν θυµφ | µετά φρεσί κ.τ.ό. 
δείχνουν ότι η σηµασιολ. µεταβολή «ρίχνω → θέλω» στηρίχθηκε κυρ. 
σε φράσεις που σήµαιναν «βάζω στο µυαλό (µου), ρίχνοµαι σε 
κάτι»]. 

βούλωµα (το) → βούλλωµα 
βουλώνω ρ. → βουλλώνω 
βουλωτήρι (το) -> βουλλωτήρι 
βουναλάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό σε ύψος και όγκο βουνό ΣΥΝ. 
λόφος 2. (µτφ.) αυτός τού οποίου ο όγκος ή το σχήµα µοιάζει µε µι-
κρό βουνό: τα παιδιά έφτειαχναν βουναλακια στην άµµο. Επίσης 
βουνάκι [µεσν.] κ. βουνί [µεσν.]. 

βούνευρο (το) µαστίγιο για την κατασκευή τού οποίου χρησιµοποι-
είται το δέρµα ή το αυχενικό νεύρο τού βοδιού ΣΥΝ. βούρδουλας. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βούνευρον< βους«βόδι» + νεϋρον«µαστίγιο»]. 

βουνήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. βουνίσιος) 1. αυτός που σχετίζεται µε 
το βουνό: ~ αέρας | αεράκι | πνοή | όγκος ΣΥΝ. ορεινός 2. (για πρόσ.) 
αυτός που κατοικεί στο βουνό ή σε τοποθεσία κοντά σε βουνό ΣΥΝ. 
ορεσίβιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

βουνήσιος - ορεινός. Το βουνήσιος σηµαίνει περισσότερο αυτόν 
που κατάγεται ή ζει σε βουνά (και αντιστοιχεί προς το λόγιο ορει- 
βίσιος), µεταφορικά τον άξεστο και, λιγότερο, χρησιµοποιείται για 
αναφορές στο βουνό γενικότερα (βουνήσιος αέρας). Το ορεινός 
χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά µε γεωγραφική σηµασία 
(ορεινή περιοχή, ορεινό έδαφος, ορεινή έκταση κ.τ.ό.). Ως προς την 
ορθογραφία τού βουνήσιος η κανονική γραφή των επιθ. σε -ήσιος 
είναι µε -η- (πβ. ηµερήσιος, καµπήσιος, ετήσιος, παραπανήσιος 
κ.λπ.) και όχι µε -ι-. → -
ήσιος 

βουνό (το) 1. φυσικό ύψωµα τής επιφάνειας τής Γης, το οποίο φθάνει 
σε µεγάλο ύψος (πβ. κ. λ. όρος): «Ο Όλυµπος κι ο Κίσσαβος, τα δυο ~ 
µαλώνουν» (δηµοτ. τραγ.) || κακοτράχαλο | ψηλό | απότοµο | χιονι-
σµένο | φαλακρό | απάτητο ~ ΣΥΝ. όρος· ΦΡ. (α) παίρνω τα βουνά φεύ-
γω, πηγαίνω µακριά, κυρ. επειδή αισθάνοµαι απόγνωση και απελπι-
σία (β) βγαίνω στο βουνό γίνοµαι αντάρτης (γ) η τρέλα δεν πάει στα 
βουνά η τρέλα είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων (λέγεται ως 
σκωπτ. σχόλιο για πράξεις παράλογες) (δ) βουνό µε βουνό δεν σµί-
γει δύο άνθρωποι δεν αποκλείεται ποτέ να συναντηθούν, µόνο τα 
βουνά δεν συναντώνται (λέγεται σε περίπτωση συνάντησης µετά από 
πολύ καιρό) (ε) µαθηµένα | συνηθισµένα τα βουνά από | στα χιόνια για 
ανθρώπους συνηθισµένους στις ταλαιπωρίες και ως εκ τούτου 
ανθεκτικούς στις κακουχίες και τις συµφορές (στ) αϊτό το βουνό κα-
τέβηκε για αγροίκο και άξεστο άνθρωπο (ζ) (να ζήσεις) σαν τα ψη-
λά βουνά ευχετ. για µακροζωία (η) στα όρη, στ' άγρια βουνά (ρήση 
τού ξεµατιάσµατος) πολύ µακριά από τους ανθρώπους (θ) (παροιµ.) 
αν | όταν | άµα δεν πάει ο Μωάµεo στο βουνό, πάει το βουνό στον 
Μωάµεo για περιπτώσεις στις οποίες αναγκάζεται να πάρει κανείς 
την πρωτοβουλία να συναντήσει κάποιον, επειδή αλλιώς δεν θα γίνει 
η συνάντηση 2. (συνεκδ.) η τοποθεσία που βρίσκεται σε µεγάλο υψό-
µετρο, ορεινή περιοχή: γεννήθηκε και µεγάλωσε στο - || (παροιµ.) «οι 
κάµποι τρέφουν άλογα και τα ~ λεβέντες» 3. (µτφ.) για κάτι που εµ-
φανίζεται µεγάλο σε όγκο: αντίκρισαν ένα ~ σκουπίδια || ~ οι δυσκο-
λίες ΣΥΝ. πληθώρα, αφθονία, πλήθος, σωρός· ΦΡ. τύχη βουνό πολύ µε-
γάλη τύχη: µετά από τέτοιο τρακάρισµα είναι θαύµα πώς γλύτωσε-
είχε ~! 4. (µτφ.) οτιδήποτε θεωρείται πολύ δύσκολο ή ανυπέρβλητο: 
αυτή η δουλειά µού φαινόταν ~ και δεν αποφάσιζα ποτέ να αρχίσω || 
θέλαµε να θέσουµε σε λειτουργία το εργοστάσιο, αλλά η αντίσταση των 
κατοίκων ορθώθηκε ~ µπροστά µας ΣΥΝ. σκόπελος, φραγµός, 
δυσχέρεια. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βουνόν < αρχ. βουνός (ό), αγν. ετύµου, λ. τής δωρικής 
διαλέκτου, που συνδ. µε το ουσ. βουβών]. 

βουνό - όρος - λόφος - γήλοφος - ύψωµα. Η λ. όρος (το), που δή-
λωνε στην Αρχαία γενικά το βουνό, χρησιµοποιείται σήµερα πε-
ρισσότερο ως γεωγραφικός τεχνικός όρος, ιδίως µε ονοµασίες 
βουνών (το όρος Όλυµπος, Αραράτ, τα Ιµαλάια όρη). Τη γενική ση-
µασία «φυσικό ύψωµα τής επιφάνειας τής Γης» τη δηλώνει σήµε-
ρα η λ. βουνό. Πρόκειται για αρχαία λ. (ο βουνός), που αρχικά δή-
λωνε «το χαµηλό όρος, τον λόφο», και που άλλαξε γένος µε πρό-
τυπο το ουδέτερο γένος τής λ. όρος (το βουνό όπως το όρος). Κάθε 
υπερυψωµένη επιφάνεια τής γης χαρακτηρίζεται γενικότερα µε τη 
λ. ύψωµα. Μικρότερου ύψους βουνά χαρακτηρίζονται ως λόφοι ή, 
µε έναν πιο τεχνικό όρο, ως γήλοφοι. Η λ. γήλοφος και γεώλοφος 
είναι ήδη αρχαία και δήλωνε τον λόφο, µια που η λ. λόφος, επίσης 
αρχαία, δήλωνε κυρίως τον αυχένα και (για ζώα) τον τράχηλο και 
τη χαίτη (πβ. τη λ. λοφίο) και, δευτερευόντως µόνο, τον λόφο. 

βουνοκορφή (η) η κορυφή τού βουνού: απάτητη | χιονισµένη | µυτερή 
~ ΣΥΝ. κορφοβούνι, ακρώρεια. 

βουνοπλαγιά (η) η πλαγιά βουνού (συνήθ. οµαλή και σχεδόν επίπεδη, 
όχι απότοµη): χιονισµένη | καταπράσινη - ΣΥΝ. (λόγ.) κλιτύς. 

βουνοσειρά (η) [1890] σειρά από βουνά, από χαµηλά κυρ. όρη ΣΥΝ. 
οροσειρά, λοφοσειρά. 

βουντού (το) {άκλ.} ΘΡΗΣΚ. παραδοσιακή µαγικοθρησκευτική λα-
τρεία τής Αϊτής, η οποία αναπτύχθηκε από τους µαύρους τής Αφρι-
κής που µεταφέρθηκαν στην Αϊτή ως σκλάβοι· έχει ως ιδιαίτερο χα-
ρακτηριστικό της την έκσταση στην οποία φθάνουν οι πιστοί σε ει- 
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δικές τελετές και την «κυρίευση» τους από τους θεούς που επικα-
λούνται: κάνω σε κάποιον ~ (κάνω µάγια βουντού εναντίον κάποιου). 
[ΕΤΥΜ. Ξέν. όρ., πβ. αγγλ. voodoo < γαλλ. voudou (Λουιζιάνα, Η.Π.Α.) < 

γλώσσα Έβε (Αφρική) vo'du «δαίµονας, φετίχ»]. βουρ επιφών.· 
δηλώνει παραίνεση και προτροπή για δράση, για κίνηση: ~ σου λέω 
και µη φοβάσαι! ΣΥΝ. πάµε, µπρος, φύγαµε-  ΦΡ. (οικ.-µτφ.) βουρ στον 
πατσά! όρµησε να πιάσεις την ευκαιρία! [ΕΤΥΜ· Ηχοµιµητική λ.]. 
βουρβόλακας κ. βουρβούλακας (ο) → βρικόλακας Βουργουνδία (η) 
περιοχή τής Α. Γαλλίας µε µεγάλη παράδοση στην παραγωγή κρασιού. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. λατ. Burgundia (γαλλ. Burgogne) < Burgundi, γερµ. φύ-
λο που εγκαταστάθηκε στην περιοχή κατά τον 4ο και 5ο αι. µ.Χ. (< 
γοτθ. baurgjan «κάτοικος οχυρού»]. 

βούρδουλας (ο) {χωρ. πληθ.} 1. το µαστίγιο (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) η βία 
ως µέθοδος επιβολής: σου χρειάζεται ~, για να βάλεις µυαλό || χωρίς 
~ δεν υπάρχει πειθαρχία. — βουρδουλιά (η), βουρδουλιάζω ρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < βούρδολος < *βούρδορος < αρχ. βου-
δορος«εργαλείο εκδοράς τού βοδιού» < βοϋς «βόδι» + -δορος < δέρω 
«γδέρνω, χτυπώ». Κατ' άλλη εκδοχή, περισσότερο πιθ. φαίνεται η 
αναγωγή στο τουρκ. vurdum (αόρ. τού vurmak «χτυπώ) + επίθηµα -
ουλας (πβ. δράκ-ουλας, ζήτ-ουλας)]. 

βουρκάρι (το) {βουρκαρ-ιού | -ιών} λασπώδης περιοχή, βούρκος 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού βούρκος]. 

βουρκόλακας (ο) → βρικόλακας 
βουρκονέρι (το) {δύσχρ. βουρκονεριού | -ιών} 1. νερό από βάλτο και 
γενικότ. βρόµικο, λασπωµένο νερό 2. βουρκονέρια (τα) βαλτώδης τό-
πος, περιοχή µε έλη ΣΥΝ. τέλµα, βάλτος, βόρβορος, βούρκος. Επίσης 
βουρκόνερο. 

βούρκος (ο) 1. στάσιµα, ακάθαρτα και δύσοσµα νερά, λάσπες 2. (συ-
νεκδ.) η έκταση στην οποία συγκεντρώνονται ακάθαρτα νερά και 
λάσπες ΣΥΝ. βάλτος, τέλµα, έλος, (λόγ.) τέναγος, βόρβορος 3. (µτφ.) η 
ηθική κατάπτωση, η διαφθορά στο έσχατο σηµείο: κατρακυλώ | πα-
ρασύροµαι στον ~ τής αµαρτίας | τής διαφθοράς | τής ατιµίας | των 
σκανδάλων ΣΥΝ. βόρβορος, σαπίλα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βούρκος, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρχ. *βρύξ, βρυ-
χός (πβ. ύπο-βρύχιος) «βυθός» µέσω αιτ. βρύχα < βρούκα | βούρκο]. 

βουρκότοπος (ο) τόπος γεµάτος βούρκο, βαλτώδης έκταση ΣΥΝ. 
βαλτότοπος. Επίσης βουρκοτόπι (το). 

βουρκώνω ρ. αµετβ. (βούρκω-σα, -µένος} 1. (σπάν.) γίνοµαι θολός ή 
µεταβάλλοµαι σε βούρκο, γίνοµαι λασπώδης ΣΥΝ. θολώνω, τελµατώ-
νοµαι, τελµατώνω 2. (συνήθ. µτφ.) γίνοµαι θολός από τα δάκρυα: τα 
µάτια του βούρκωσαν απ' τη συγκίνηση 3. (για πρόσ.) αισθάνοµαι 
έντονη συγκίνηση, σε βαθµό που µόλις κατορθώνω να συγκρατήσω 
τα δάκρυα µου ΣΥΝ. δακρύζω, συγκινούµαι. — βούρκωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βούρκος]. 

βουρλίζω ρ. µετβ. {βούρλισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. τρελαίνω, φέρ-
νω (κάποιον) σε κατάσταση τρέλας ή απελπισίας 2. εξοργίζω, κάνω 
(κάποιον) έξω φρενών: µε βούρλισαν µε τα πειράγµατα τους. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βοϋρλον, οπότε η αρχική σηµ. τού ρ. θα ήταν «κάνω 
κάποιον να τρέµει, να δέρνεται σαν βούρλο», εποµένως «τον ερεθίζω, 
τον τρελαίνω»]. 

βούρλο (το) 1. ποώδες, υδροχαρές φυτό που αναπτύσσεται στις όχθες 
λιµνών, ποταµών κ.λπ. ή σε βάλτους και από τα φύλλα τού οποίου 
κατασκευάζονται καλάθια, ψάθες, σχοινιά κ.λπ. 2. (συνεκδ.) κάθε 
κλαδί τού παραπάνω φυτού, που χρησίµευε παλαιότερα και για τη 
µεταφορά µικρής ποσότητας ψαριών, κηπουρικών προϊόντων κ.λπ. 3. 
(µτφ.-µειωτ.) άνθρωπος ανόητος, χαζός: τίποτε δεν καταλαβαίνει το 
~! ΣΥΝ. ζώον, βλάκας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
βοϋρλον < µτγν. βροΰλον | βροϋλος, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

βούρτσα (η) {δύσχρ. βουρτσών} 1. εργαλείο που αποτελείται από 
ισοµήκεις τρίχες, φυτικές ίνες ή συρµάτινα ελάσµατα, προσαρµο-
σµένα σε κατάλληλη βάση, και χρησιµοποιείται στον καθαρισµό ή 
τη στίλβωση αντικειµένων, επιφανειών κ.λπ.: τρίβω τα παπούτσια | 
το παντελόνι µε τη ~|| ~ για τα µαλλιά 2. εργαλείο µε µακριές, µα-
λακές τρίχες, στερεωµένες σε κατάλληλη βάση, και µε χειρολαβή, 
που χρησιµοποιείται για το βάψιµο τοίχων ή άλλων επιφανειών. — 
(υποκ.) βουρτσάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρχ. βύρσα «κατεργασµένο δέρµα ζώου» 
(πβ. µεσν. βυρτσίζω) ή δάνειο (πβ. αρχ. γερµ. burstja «βούρτσα»). Κατ' 
άλλους, από το τουρκ. firça ή από το αλβ. vurcë]. 

βουρτσιά (η) {χωρίς γεν. πληθ.} 1. κάθε κίνηση που γίνεται µε τη 
βούρτσα για καθάρισµα ή βάψιµο 2. το σηµάδι από βούρτσα που 
αποµένει σε επιφάνεια, συνήθ. τοίχου µετά το βάψιµο, ιδ. όταν ξεχω-
ρίζει από την υπόλοιπη (βαµµένη) επιφάνεια. 

βουρτσίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {βούρτσισ-α, -τηκα, -µένος} τρίβω ή περ-
νώ (µια επιφάνεια, µαλλιά, ρούχο κ.λπ.) µε βούρτσα: ~ τα ρούχα || µε-
τά από κάθε γεύµα ~ τα δόντια. — βούρτσισµα (το). 

βους (ο) → βόδι 
Βουσµάνος (ο) πυγµαίος νέγρος τής Κ. και Ν. Αφρικής που ανήκει σε 
νοµαδικό λαό τής ερήµου Καλαχάρι. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
bushman «άνθρωπος των θάµνων»]. 

βουστάσιο (το) {βουστασί-ου | -ων} (λόγ.) στάβλος βοοειδών. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. βουστάσιον < βοϋς «βόδι» + -στάσιον < θ. στα-, από 
όπου και ρ. ϊ-στη-µι «στήνω»]. 

βουστροφηδόν επίρρ. (για τρόπο γραφής σε αρχαίες ελληνικές επι-
γραφές) κατά τον τρόπο µε τον οποίο κινούνται τα βόδια στο όργω-
µα, δηλαδή από τα αριστερά προς τα δεξιά στην πρώτη σειρά τού 

κειµένου, από τα δεξιά προς τα αριστερά στη δεύτερη, πάλι από τα 
αριστερά προς τα δεξιά στην τρίτη κ.ο.κ. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < βούστροφος (< βοϋς + -στροφός < στρέφω) + -ηδόν 
(πβ. άγελ-ηδόν, σωρ-ηδόν, βαθµ-ηδόνκ.ά.)]. βούτα (η) 

{χωρ. γεν. πληθ.) (αργκό) η κλεψιά, η αρπαγή. 
[ΕΤΥΜ. < βουτώ (υποχωρητ.), πβ. κ. µάσα - µασώ]. βουτάνιο (το) 
{βουτανίου} ΧΗΜ. αέριος υδρογονάνθρακας µε τέσσερα άτοµα 
άνθρακα, που χρησιµοποιείται ως οικιακό καύσιµο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γερµ. Butan < λατ. butyrum (< αρχ. βούτυρον) + παραγ. επίθηµα -an]. 
βούτηνµα (το) → βουτώ 
βουτηγµένος, -η, -ο 1. αυτός που τον έχουν βουτήξει µέσα σε ρευστό: 
~ σε λάδι | σιρόπι | σάλτσα | νερό 2. γεµάτος από, βυθισµένος σε: ~ στη 
λάσπη | στο αίµα || (µτφ.) ~ στα χρέη | στην απάτη. βουτήµατα (τα) 
{βουτηµάτων} αρτοσκευάσµατα και γλυκύσµατα (λ.χ. παξιµάδια, 
κουλλούρια κ.λπ.) που συνοδεύουν ροφήµατα στα οποία τα βυθίζουµε 
(µουσκεύουµε). — (υποκ.) βουτηµατάκια (τα). βουτηχτης (ο) [µεσν.] 
{βουτηχτ-άδες κ. -ήδες} 1. πρόσωπο που βουτά στη θάλασσα µε 
ειδικό εξοπλισµό, κυρ. για λόγους επαγγελµατικούς 2. (ειδικότ.) 
πρόσωπο που ασχολείται µε τη σπογγαλιεία: Καλύ-µνιος ~ ΣΥΝ. 
δύτης. 
βουτηχτός, -ή, -ό (ιδ. για τα βουτήµατα) αυτός που έχει βυθιστεί σε 

νερό ή άλλο υγρό ΣΥΝ. βουτηγµένος, βρεγµένος. — βουτηχτά επίρρ. 
βουτιά (η) 1. η κατάδυση: κάνω ~ || ~ µε το κεφάλι 2. (συνεκδ.) το 

χρονικό διάστηµα κατά το οποίο κολυµπά κανείς κάτω από την επι-
φάνεια τού νερού: µε µια ~ βρέθηκε στον βράχο απέναντι! ΣΥΝ. µα-
κροβούτι 3. το άλµα που κάνει κανείς πέφτοντας κάτω: µε µια θεα-
µατική ~ ο τερµατοφύλακας απέκρουσε τη µπάλα 4. (µτφ.) η κατακό-
ρυφη πτώση, η απότοµη µείωση: ~ των µετοχών τού χρηµατιστηρίου. 
[ΕΤΥΜ. < βουτώ (υποχωρητ.)]. 

βουτσί (το) {χωρ. πληθ.} (διαλεκτ.) το βαρέλι. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. βουτσίον < µτγν. βουτίον (βλ. λ. βυτίο)]. 

βουτυράς (ο) {βουτυράδες} πρόσωπο που κατασκευάζει ή πωλεί 
βούτυρο ΣΥΝ. βουτυροποιός, βουτυρέµπορος, βουτυροπώλης. — βου-
τυράδικο (το). 

βουτυράτος, -η, -ο 1. κατασκευασµένος µε βούτυρο, αυτός που πε-
ριέχει βούτυρο: ~ παξιµάδι | µπακλαβάς 2. αυτός που θυµίζει βούτυρο 
στην υφή, τη γεύση, την οσµή κ.λπ.· (ειδικότ.) µαλακός σαν βούτυρο: 
~ αχλάδια | µπιζέλια. Επίσης βουτυρένιος, -ια, -ιο κ. βουτυρώ-δης, -
ης, -ες [1766]. 

βουτυρέµπορος (ο) ο έµπορος βουτύρου. 
βουτυριέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το σκεύος στο οποίο τοποθετούµε 

το βούτυρο. [ΕΤΥΜ < βούτυρο + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. 
συρταρ-ιέρα]. 

βούτυρο (το) {βουτύρ-ου | -ων} 1. η στερεή, λιπώδης και µαλακή τρο-
φική ουσία, υπόλευκου ή υποκίτρινου χρώµατος, που παρασκευάζε-
ται µε ανατάραξη (απόδαρση) γάλακτος ή αφρογάλακτος (κρέµα) ή 
µείγµατος τους και προορίζεται για µαγειρική και επιτραπέζια χρή-
ση: ~ νωπό | φρέσκο (που µόλις παρασκευάστηκε) | αλατισµένο (στο 
οποίο έχει προστεθεί αλάτι ως συντηρητικό) | λειωµένο 2. λιπαρή ου-
σία που εξάγεται από ορισµένα φυτά και προορίζεται για µαγειρική 
και επιτραπέζια χρήση: φυτικό ~|| ~ από κακάο. — (υποκ.) βουτυ-
ράκι (το), βουτυρικός, -ή, -ό [1888]. 
[ΕΤΥΜ < αρλ· βούτυρον | βούτυρος < βοϋς «βόδι» + τυρός «τυρί». Μέ-
σω τού λατ. butyrum (< ελλην. βούτυρον) η λ. πέρασε και σε ξέν. 
γλώσσες, πβ. αγγλ. butter, γαλλ. beurre, γερµ. Butter, ιταλ. burro κ.ά.]. 

βουτυρόγαλα (το) [1897] {βουτυρογάλακτος | χωρ. πληθ.} το θρεπτι-
κό υγρό που αποµένει µετά την αποβουτύρωση τού γάλακτος, δηλ. 
µετά την αποµάκρυνση των λιπαρών στερεών συστατικών του. 

βουτυροκοµία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} η παρασκευή βουτύρου και το 
αντίστοιχο επάγγελµα ΣΥΝ. βουτυροποιία.   — βουτυροκοµείο (το) 
[1889], βουτυροκόµος (ο/η) [1897], βουτυροκοµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < 
βούτυρο + -κοµία < αρχ. κοµώ «φροντίζω» (βλ. λ. -κοµία)]. 

βουτυροµπεµπές (ο) {βουτυροµπεµπέδες} το βουτυρόπαιδο (βλ.λ.). 
βουτυρόπαιδο (το) (µειωτ.) παιδί από εύπορη οικογένεια, παραχαϊ-
δεµένο, ασκληραγώγητο, που µεγαλώνει χωρίς στερήσεις ΣΥΝ. µαµ-
µόθρεφτο, βουτυροµπεµπές, σοκολατόπαιδο. 

βουτυροποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η διαδικασία σχη-
µατισµού βουτύρου από συγκεντρωµένο γάλα (βλ. κ. λ. απόδαρση). 

βουτυροποιία (η) [1888] {χωρ. πληθ.} η βουτυροκοµία. — βουτυρο-
ποιός (ο/η) [1856], βουτυροποιείο (το) [1856]. 

βουτυροπωλείο (το) [1852] το κατάστηµα στο οποίο πωλείται βού-
τυρο ΣΥΝ. βουτυράδικο. — βουτυροπώλης (ο) [1835]. 

βουτυρώδης, -ης, -ες [1766] {βουτυρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
αυτός που θυµίζει βούτυρο στην υφή, τη γεύση ή την εµφάνιση ΣΥΝ. 
βουτυράτος, βουτυρένιος 2. αυτός που περιέχει πολύ βούτυρο: ~ φα-
γητό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

βουτυρώνω ρ. µετβ. {βουτύρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. επαλείφω µε 
βούτυρο: ~ τη φρυγανιά | το ψωµί | το ταψί 2. προσθέτω βούτυρο σε 
(φαγητό ή γλύκυσµα που φτειάχνω): ~ τα µακαρόνια. 

βουτώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βουτάς... | βούτη-ξα, -χτηκα, -γµέ-
νος} ♦ (µετβ.) 1. βυθίζω (κάτι) µέσα σε υγρό: ~ το ψωµί στο λάδι | στη 
σάλτσα | το κεφάλι στο δροσερό νερό || ~ την πένα στο µελάνι ΣΥΝ. 
βυθίζω, µουσκεύω · 2. πιάνω µε ξαφνική κίνηση, αρπάζω (κάποιον) 
από µέλος τού σώµατος ή από την ενδυµασία του: τη βούτηξε απ' τα 
µαλλιά κι άρχισαν τον καβγά 3. (οικ.) συλλαµβάνω: τον βούτηξαν 
µαζί µε τα κλοπιµαία ΣΥΝ. πιάνω, (οικ.) τσιµπώ · 4. (οικ.) κλέβω: βού-
τηξε το παραδάκι κι έγινε καπνός 5. (κατ' επέκτ.) παίρνω (κάτι που 
µου προσφέρεται) µε πολύ µεγάλη προθυµία: µόλις του είπα ότι του 
χαρίζω  τον  αναπτήρα µου,  τον βούτηξε  αµέσως ΣΥΝ. αρπάζω 
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♦ (αµετβ.) 6. κάνω βουτιά: ~ στη θάλασσα | στη λάσπη ΣΥΝ. κολυµπώ, 
πέφτω 7. κάνω κατάδυση: ~ και ανασύρω κάτι από τον βυθό 8. (µτφ.) 
πέφτω από ύψος σε βάθος: - στο κενό ΣΥΝ. πηδώ · 9. (µτφ.) χάνοµαι, 
εξαφανίζοµαι (µέσα σε κάτι): ο ήλιος βούτηξε στο πέλαγος ΣΥΝ. δύω, 
βασιλεύω. — βούτηγµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλέβω. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
βουτώ < αρχ. βυθώ (-άω) < βυθός]. 

βοώ ρ. αµετβ. {βοάς... | βόησα} 1. βγάζω δυνατή φωνή, κραυγή: το πλή-
θος βοά ΣΥΝ. κραυγάζω, φωνάζω, ξεφωνίζω· ΦΡ. εν τη παλάµη και ού-
τω βοήσοµεν βλ. λ. παλάµη 2. (µτφ.) καταγγέλλω µε έντονο τρόπο: 
ακόµη και οι πέτρες βοούν για τα σκάνδαλα που διεπράχθησαν || βοά 
το πανελλήνιο για τις χαριστικές προσλήψεις- ΦΡ. φωνή βοώντος εν 
τη ερήµω (φωνή βοώντος εν τή έρήµφ, Κ.∆. Ματθ. 3, 3) για κάποιον 
που δεν τον λαµβάνουν οι άλλοι υπ' όψιν, που η γνώµη του ή οι επι-
σηµάνσεις του δεν εισακούονται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βοώ (-άω), αβεβ. ετύµου, πιθ. παράλλ. τ. τού συνωνύµου 
γοώ < *γοΨέω < I.E. *gwou- «κραυγάζω, θορυβώ», πβ. σανσκρ. jó-gu-ve 
«φωνάζω δυνατά», περσ. burn «κουκουβάγια», βουλγ. buh «µπούφος» 
κ.ά. Οµόρρ. γό-ης, βο-ή, βοη-θός (βλ.λ.) κ.ά. Η φρ. «φωνή βοώντος έν 
τή έρήµφ» προέρχεται από την Κ.∆. (πβ. Ματθ. 3, 3) και αναφέρεται 
στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που κήρυττε στην έρηµο τής Ιουδαίας], 

βραβείο (το) 1. η τιµητική διάκριση ή το δώρο που προσφέρεται σε 
όσους αριστεύουν σε διαγωνισµό ή διακρίνονται για τις ικανότητες, 
το ήθος, το έργο τους κ.λπ.: ~ Νόµπελ | Όσκαρ (κινηµατογράφου) | 
Πούλιτζερ (κυρ. για δηµοσιογράφους και λογοτέχνες) || απονέµω ~ || 
τιµώµαι µε ~ || παίρνω το πρώτο ~ σε διαγωνισµό || ειδικό | κρατικό | 
διεθνές ~||~ αρετής | ανδρείας | καλύτερου µυθιστορήµατος ΣΥΝ. έπα-
θλο, αριστείο- ΦΡ. (ειρων.) παίρνω το βραβείο τής ανοιχτής παλάµης 
για κάποιον που, ενώ κοπίασε για κάτι, δεν ανταµείφθηκε ή και πε-
ριφρονήθηκε 2. (συνεκδ.) το αντικείµενο που χορηγείται ως σύµβολο 
τιµητικής διακρίσεως (λ.χ. µετάλλιο, δίπλωµα, κύπελλο, αγαλµατίδιο 
κ.ά.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άθλος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. βραβεϊον < αρχ. 
βραβεύω]. 

βράβευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η επίδοση βρα-
βείου σε όσους αριστεύουν ή διακρίνονται σε οτιδήποτε τρεις συγ-
γραφείς κρίθηκαν άξιοι για ~ και µοιράστηκαν τα αντίστοιχα βραβεία 
ΣΥΝ. επιβράβευση 2. (ειδικότ.) η τελετή κατά την οποία απονέµονται 
βραβεία: στη ~ θα παραστούν πολλοί επίσηµοι. 

βραβεύω ρ. µετβ. {βράβευ-σα, βραβεύ-θηκα | -τηκα, -µένος} 1. απο-
νέµω βραβείο σε (κάποιον που αρίστευσε ή διακρίθηκε): η Ακαδηµία 
Αθηνών θα βραβεύσει την πλουσιότερη λαογραφική συλλογή 2. (κατ' 
επέκτ.) αποδίδω σε (κάποιον/κάτι) την κατάλληλη επιβράβευση ή/και 
ανταµοιβή: το νέο νοµοσχέδιο θα βραβεύει τη σύνεση και την παρα-
γωγικότητα ΣΥΝ. επιβραβεύω, ανταµείβω. — βραβεύσιµος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < βραβεύς «κριτής αγώνων, δικαστής», αβεβ. ετύµου, πιθ. 
προελλην. δάνειο. Η γεωγραφική και χρονολογική παρουσία τής λ. 
καθιστά µη αληθοφανή την άποψη ότι προέρχεται από αρχ. περσ. 
*mrava- «αυτός που λέει το σωστό, το δίκαιο», πβ. σανσκρ. braviti «µι-
λώ»]. 

β ραγιά (η) τµήµα κήπου φυτεµένου µε άνθη ή λαχανικά, που περι-
βάλλεται από ποτιστικό αυλάκι ΣΥΝ. πρασιά. [ΕΤΥΜ, < µεσν. λατ. 
bra(g)ida < bradia < γερµ. breit «φαρδύς»]. 

βράγχια (τα) {βραγχίων} ΖΩΟΛ. τα αναπνευστικά όργανα των ψαριών 
και γενικότ. όσων ζωντανών οργανισµών αναπνέουν οξυγόνο διαλυ-
µένο στο νερό (δηλ. των υδρόβιων και αµφίβιων ζώων), τα οποία απο-
τελούνται τις περισσότερες φορές από σχισµές προσαρµοσµένες στις 
δύο πλευρές τού κεφαλιού ΣΥΝ. σπάραχνα. — βραγχιακός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < βράγχιον, υποκ. τού ουσ. βράγχος «βραχνάδα», αγν. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρχ. ιρλ. brong(a)ide «βραχνάδα». Η σηµασιολ. 
µεταβολή οφείλεται στον συσχετισµό µε το ουσ. βρόγχος «τραχεία»]. 

βραδέως επίρρ. [αρχ.] (βραδύτ-ερα,-ατα} (αρχαιοπρ.) µε βραδύτητα, 
µε αργό ρυθµό, χωρίς σπουδή και επίσπευση: κινούµαι ~ ΣΥΝ. αργά, 
σιγά, χωρίς βία ΛΝΤ. γρήγορα, γοργά, βιαστικά, εσπευσµένως· ΦΡ. 
σπεύδε βραδέως (σπεύδε βραδέως, φράση των Πυθαγορείων) ως 
συµβουλή σε κάποιον να προχωρεί σε ό,τι έχει σκοπό να κάνει αλλά 
χωρίς βιασύνη και µε σύνεση. 

βραδι (co) → βράδυ 
βραδιά (η) 1. το βράδυ (βλ.λ.): φεγγαρόλουστη | ήσυχη | γλυκιά | µα-

γευτική | βροχερή | χειµωνιάτικη - ΣΥΝ. εσπέρα 2. (συνεκδ.) η δρα-
στηριότητα στην οποία είναι αφιερωµένο το βράδυ, αυτό που συµ-
βαίνει σε συγκεκριµένο βράδυ: ~ όπερας | κινηµατογράφου || επίση-
µη | καλλιτεχνική | αξέχαστη - || µεξικάνικη ~ απόψε στη Θεσσαλο-
νίκη (µε µουσική, χορούς και φαγητά από το Μεξικό)· ΦΡ. (α) λογο-
τεχνική βραδιά βραδινή εκδήλωση κατά την οποία απαγγέλλονται 
ποιήµατα, διαβάζονται πεζογραφήµατα και συνήθ. ακολουθεί σχετική 
συζήτηση (β) µουσική βραδιά βραδινή εκδήλωση στην οποία εκτε-
λούνται µουσικές συνθέσεις 3. (κατ' επέκτ.) ολόκληρο το χρονικό διά-
στηµα από τη δύση τού ηλίου ώς την εποµένη ανατολή: έχω τρεις ~ 
να κλείσω µάτι! ΣΥΝ. νύχτα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *βραδέα < αρχ. 
βραδεία, θηλ. τού επιθ. βραδύς]. 

βραδιά ή βραδυά; βραδινός ή βραδυνός; Το θηλ. βραδιά προερχό-
µενο, όπως όλα τα συναφή θηλυκά (πβ. βαθιά, βαριά, παχιά κ.λπ.), 
από το θηλ. βραδέα στο οποίο µεταβλήθηκε τον Μεσαίωνα το θηλ. 
βραδεία, γράφεται κανονικώς µε -ι- και όχι µε -υ-: βραδεία > βρα-
δέα > βραδιά (όπως µηλέα > µηλιά). Η συµπροφορά τού -έα σε -ιά 
λέγεται συνίζηση. Προκειµένου περί τού βραδινός, πάλι η σωστή 
γραφή είναι µε -ι- (-ινός), διότι το επίθ. σχηµατίζεται µε ολόκληρη 
την κατάληξη -ινός που προστίθεται στο θέµα τής λ. βράδ-υ: βραδ- 

I ινός (και όχι βράδυ: βραδυ-νός). → συνίζηση, βαθύς (βαθιά) Ι 

βραδιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {βράδιασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) (σπάν.) οδηγώ την ηµέρα προς το τέλος της, κάνω να πέσει το 
βράδυ: κι όταν βράδιασε ο Θεός τη µέρα, πήγαµε να κοιµηθούµε ΣΥΝ. 
νυχτώνω ANT. ξηµερώνω, φωτίζω ♦ (αµετβ.) 2. (απρόσ. βραδιάζει) έρ-
χεται η νύχτα, πέφτει το βράδυ: µόλις βραδιάζει, οι κάτοικοι κλείνο-
νται στα σπίτια τους ΣΥΝ. νυχτώνει, σκοτεινιάζει, σουρουπώνει ANT. 
ξηµερώνει, χαράζει, φωτίζει 3. µε βρίσκει το βράδυ, µε πιάνει το σκο-
τάδι (στη δουλειά, στον δρόµο κ.λπ.): «πού 'σουν ∆ιαµάντω κι άργη-
σες και νύχτωσες και βράδιασες;» (δηµοτ. τραγ.)' ΦΡ. (ειρων.) θα 
βραδιάσουµε για περιπτώσεις που κάποιος αργεί πάρα πολύ: ~ µέχρι 
να έρθει ΣΥΝ. νυχτώνοµαι, καθυστερώ, αργώ. — βράδιασµα (το). 

βραδιάτικα επίρρ. (καθηµ.) κατά το βράδυ, όταν νυχτώνει: βρήκε την 
ώρα να πάει βόλτα ~! Επίσης βραδιάτικο. 

βραδινός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το βράδυ, που 
ανήκει στο βράδυ ή γίνεται, παρουσιάζεται κ.λπ. κατά τη διάρκεια 
του: ~ φαγητό | περίπατος | διασκέδαση | δροσιά | παράσταση | φό-
ρεµα | ένδυµα | τουαλέτα | εµφάνιση | προβολή ΣΥΝ. νυχτερινός, εσπε-
ρινός, νυχτιάτικος ANT. πρωινός 2. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε 
το προηγούµενο βράδυ, το απόγευµα τής προηγούµενης ηµέρας: τα ~ 
νέα τα έχουν και οι πρωινές εφηµερίδες ΣΥΝ. χθεσινοβραδινός 3. βρα-
δινή (η) η τελευταία κινηµατογραφική προβολή ή θεατρική παρά-
σταση: πάµε σινεµά βραδινή; 5. βραδινό (το) το δείπνο. Επίσης βρα-
διάτικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βραδιά. 

βράδυ (το) {βραδ-ιού | -ιών} 1. το χρονικό διάστηµα από τη δύση τού 
ηλίου ώς την έλευση τής νύχτας και κατ' επέκτ. ώς την ώρα τού 
ύπνου: βροχερό | ψυχρό | µονότονο | υπέροχο | φεγγαρόλουστο | εορ-
ταστικό | µοιραίο | θερµό | ατέλειωτο | γαλήνιο | ευχάριστο ~ || προς 
το | κατά το ~ || νωρίς το | αργά το ~ || πέφτει | έρχεται | ζυγώνει το ~ 
|| µε βρίσκει το - ΣΥΝ. βραδιά ANT. πρωί' ΦΡ. (α) καλό βράδυ! αποχαι-
ρετισµός µετά το απόγευµα (β) από το πρωίώς το βράδυ | πρωί-βρά-
δυ καθ' όλη τη διάρκεια τής ηµέρας ΣΥΝ. συνέχεια, διαρκώς, κάθε 
στιγµή (γ) να µη µε βρει το βράδυ! για την επιβεβαίωση των όσων 
λέει κανείς παίρνοντας όρκο στη ζωή του: ~ αν σου λέω ψέµατα! (δ) 
που να µη σε βρει το βράδυ! ως κατάρα προς κάποιον να πεθάνει 
πριν το βράδυ (ε) µε παίρνει το βράδυ καθυστερώ, αργώ πολύ να τε-
λειώσω κάτι: θα µας πάρει το βράδυ έτσι που πάµε! 2. (κατ' επέκτ.) 
το χρονικό διάστηµα από τη δύση τού ηλίου ώς την επόµενη ανατο-
λή: (λογοτ.) αξηµέρωτα ~ 3. (ως επίρρ.) κατά το σούρουπο, τη νύχτα: 
µην ξεκινήσεις ~, γιατί ο δρόµος είναι επικίνδυνος- ΦΡ. (α) βράδυ-
βράδυ µόλις πέσει το σούρουπο, πριν προχωρήσει η νύχτα (β) (πα-
ροιµ.) φάε λάδι κι έλα βράδυ βλ. λ. λάδι. — (υποκ.) βραδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. βραδύ, ουδ. τού επιθ. βραδύς, αφού το βράδυ, ως 
το τελευταίο τµήµα τής ηµέρας, είναι εκείνο που φαίνεται να καθυ-
στερεί, εκείνο από το οποίο υπάρχει ακόµη αρκετή χρονική απόστα-
ση (πβ. κ. άπ-όψε). Η γρ. µε -ι (κατά τα ουδ. λάδι, φίδι, ξίδι, χάδι κ.ά.) 
δεν έχει ετυµολογική στήριξη]. 

βράδυ- κ. βραδύ- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. τη βραδύτητα: βρα-
δυ-κίνητος, βραδύ-πλους, βραδυ-φλεγής, βραδύ-καυστος 2. τη δυσχέ-
ρεια: βραδύ-γλωσσος, βραδύ-νους. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
αρχ. βραδύς, ενώ έχει περάσει και στην ξένη επιστηµονική ορολογία 
σε ελληνογενείς λ., π.χ. αγγλ. bradycardia, γαλλ. bradyglossie, γερµ. 
Bradypnoe κ.ά.]. 

βραδυγλωσοία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. δυσχέρεια στην οµιλία που 
οφείλεται σε ψυχοπαθολογικά αίτια και εµφανίζεται κατά την πρώτη 
παιδική ηλικία ή αργότερα ΣΥΝ. τραύλισµα, βατταρισµός. — βρα-
δύγλωσσος, -η, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
bradyglossie]. 

βραδυκαής, -ής, -ές {βραδυκα-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) βραδύκαυ-
στος (βλ.λ.) ΣΥΝ. βραδυφλεγής. [ΕΤΥΜ < βραδύς + -καής < καίω 
(πβ. αρχ. παθ. αόρ. β' έ-κάην)]. 

βραδυκαρδία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η µείωση των παλµών τής καρ-
διάς, η επιβράδυνση τού καρδιακού ρυθµού κάτω από τις εξήντα συ-
στολές (παλµούς) το λεπτό ΣΥΝ. βραδυπαλµία ANT. ταχυκαρδία, τα-
χυπαλµία. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. bradycardia]. 

βραδύκαυστος, -η, -ο [1897] αυτός που καίγεται αργά: ~ φιτίλι | πυ-
ρίτιδα ΣΥΝ. βραδυφλεγής, βραδυκαής. 

βραδυκίνητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που κινείται αργά ΣΥΝ. αργο-
κίνητος ANT. γοργοκίνητος, γρήγορος, σβέλτος 2. (µτφ.) αυτός που χα-
ρακτηρίζεται από νωθρότητα και οκνηρία στις ενέργειες και στη συ-
µπεριφορά του ΣΥΝ. νωθρός, νωχελικός. 

βραδύνοια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1.η ελαφρά διανοητική καθυστέ-
ρηση, βραδύτητα στη σκέψη και την αντίληψη ΣΥΝ. αµβλύνοια, 
ανοησία ΑΝΤ. οξύνοια, αγχίνοια 2. ΙΑΤΡ. µείωση τής αντιληπτικής 
ή/και µαθησιακής ικανότητας, που οφείλεται σε ποικίλα παθολογικά 
αίτυχ — βραδύνους, -ους, -ουν [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

βραδύνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {βράδυνα} ♦ 1. (αµετβ.) κινούµαι µε 
βραδύτητα, συντελούµαι µε αργό ρυθµό, µένω πίσω: είχε βραδύνει 
πολύ και ήταν καιρός να ξεκινήσει ΣΥΝ. αργοπορώ, αργώ, καθυστερώ 
ΑΝΤ προφθάνω, προλαµβάνω ♦ 2. (µετβ.) µειώνω την ταχύτητα σε 
(κάτι): - το βήµα ΣΥΝ. επιβραδύνω, καθυστερώ ΑΝΤ. επιταχύνω, επι-
σπεύδω. — βράδυνση (η). 

βραδυπαλµία (η) {βραδυπαλµιών} η βραδυκαρδία (βλ.λ.). 
βραδυπορια (η) {χωρ. πληθ.} 1. ο αργός ρυθµός πορείας 2. η καθυ-

στέρηση στην άφιξη ΣΥΝ. αργοπορία. — βραδυπορώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βραδυπόρος < βράδυ- + πόρος «πέρασµα»]. 

βραδύς, -εία, -ύ {βραδ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών)} (λόγ.) 1. 



βραδυσφυγµία 383 βραστήρας 
 

αυτός που πραγµατοποιείται µε µικρή ταχύτητα, µικρότερη από την 
επιθυµητή ή κανονική: οι χώρες τού Τρίτου Κόσµου έχουν βραδείς 
ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης || ~ εξέλιξη ΣΥΝ. αργός, σιγανός ANT. 
ταχύς, γρήγορος, επιταχυνόµενος 2. (ειδικότ.) αυτός που σκέφτεται 
αργά, που δεν είναι εύστροφος: είναι λίγο -, χρειάζεται να του λέω τα 
πάντα δύο φορές! ΣΥΝ. βραδύνους, αργόστροφος ΑΝΤ. εύστροφος. 
— βραδέως επίρρ. [αρχ.] (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ϋς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *gwrd-us, πβ. λιθ. gurdùs «κουρασµένος», ίσως και 
λατ. gurdus «ανόητος, βραδύνους». Βλ. κ. βράδυ], 

βραδυσφυγµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η κατάσταση που αποτελεί έκ-
φραση βραδυκαρδίας (βλ.λ.), κατά την οποία ο ρυθµός σφύξεων των 
περιφερειακών αρτηριών είναι βραδύτερος από το αναµενόµενο. Επί-
σης βραδυσφυξία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
bradysphygmia]. 

βραδύτητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. ο αργός ρυθµός, η µικρή ταχύ-
τητα (που δεν είναι η επιθυµητή ή κανονική): τα δηµόσια έργα προ-
χωρούν µε ~ ANT. ταχύτητα, γρηγοράδα, σβελτάδα 2. (συνεκδ.) η κα-
θυστέρηση: η ~ στην εκτέλεση των αποφάσεων µάς έχει φέρει πίσω 
ΣΥΝ. αργοπορία 3. η έλλειψη ευστροφίας, γρήγορης σκέψης ή αντίλη-
ψης: εµφανίζει ~ στη σκέψη, κυρίως σε σύνθετους συλλογισµούς 4. η 
νωθρότητα στις κινήσεις, η νωχελική κίνηση ΑΝΤ. (λαϊκ.) σβελτάδα. 

βραδυφλεγής, -ής, -ές {βραδυφλεγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυ-
τός που έχει αργό ρυθµό ανάφλεξης: ~ βόµβα | οβίδα 2. (µτφ.) αυτός 
που αντιδρά αργά, που αργεί να εκδηλωθεί: ~ αντίδραση τής κυβέρ-
νησης στην τουρκική πρόκληση ΑΝΤ. άµεσος. Επίσης βραδύφλεκτος, -
η, -ο. — βραδυφλεγές επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < 
βράδυ- + -φλεγής < φλέγω]. 

βραδυψυχισµός (ο) ΙΑΤΡ. σύµπτωµα ψυχικών νόσων που χαρακτη-
ρίζεται από βραδύτητα στην έκφραση συναισθηµάτων και λόγου· 
µπορεί να εµφανισθεί και µετά τη λήψη κατασταλτικών φαρµάκων. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bradypsychia]. 

Βραζιλία (η) (πορτ. Republica Federativa do Brasil = Οµόσπονδη ∆η-
µοκρατία τής Βραζιλίας) κράτος τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα τη 
Μπραζίλια, επίσηµη γλώσσα την Πορτογαλική και νόµισµα το ριάλ. 
— Βραζιλιάνος (ο), Βραζιλιανά (η), βραζιλιάνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού πορτ. Brasil < brasa «είδος δέντρου τής περιο-
χής, τού οποίου η κόκκινη χρωστική χρησίµευε ως κρέµα προσώπου 
στις γυναίκες» < µέσ. γερµ. bras «µέταλλο, κασσίτερος». Στην περιο-
χή έφτασε (µεταξύ άλλων εξερευνητών) ο Πορτογάλος Pedro Alvares 
Cabrai το 1499, ο οποίος την ονόµασε Ilha da vera cruz «νησί τού τι-
µίου σταυρού». Η ονοµασία Βραζιλία δόθηκε το 1549, όταν οι περιο-
χές τού γεωγραφικού της χώρου ανακηρύχθηκαν επίσηµα πορτογα-
λικές αποικίες]. 

βράζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έβρασα, βρασµένος} ♦ (µετβ.) 1. (κυρ. για 
υγρά) θερµαίνω στο σηµείο βρασµού' µετατρέπω ή µετατρέποµαι από 
υγρό σε άεριο µε απορρόφηση θερµότητας: ~ το νερό, για να ρίξω τα 
µακαρόνια 2. µαγειρεύω κάτι θερµαίνοντας το µέσα σε νερό που 
φθάνει στο σηµείο βρασµού, ώσπου να γίνει κατάλληλο για βρώση: 
~ αβγά | τα χόρτα | τα µακαρόνια | το κρέας | το γάλα 3. (α) σε ΦΡ. 
όπως να σε βράσω!, να τη βράσω τέτοια που είναι! κ.λπ., για την έκ-
φραση έντονης απόρριψης προς πρόσωπο ή πράγµα που αποδεικνύε-
ται άχρηστο, ανεπιθύµητο ή ανάξιο λόγου: Να σε βράσω, έτσι που τα 
κατάφερες! || αν είναι να είµαι πλούσιος και να µην έχω χρόνο να 
βλέπω την οικογένεια µου, να τα βράσω τα πλούτη! (β) βράσε ρύζι | 
όρυζα! ή βράσ' τα κι άσ' τα για να δείξουµε ότι δεν πρόκειται να γί-
νει τίποτα καλό: αν χάσουµε κι αυτές τις εκλογές, τότε ~! ΣΥΝ. άσ' τα 
να πάνε! ♦ (αµετβ.) 4. (για υγρά) φθάνω στο σηµείο βρασµού: το νερό 
βράζει στους 100°C ΣΥΝ. (λόγ.) ζέω 5. (για φαγητά, µαγειρικά υλικά) 
µαγειρεύοµαι µε βρασµό: βάζω | αφήνω τα µακαρόνια να βράσουν || 
το κρέας δεν έχει βράσει ακόµα καλά (πβ. λ. σιγοβράζω)· ΦΡ. (α) 
βράζω στο ζουµί µου βλ. λ. ζουµί (β) όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουµε 
βλ. λ. καζάνι 6. (για ποτά) υφίσταµαι ζύµωση: βράζει ο µούστος στο 
βαρέλι ΣΥΝ. ζυµώνοµαι 7. (σπάν. για µέταλλα) λειώνω, µειώνεται η 
συνοχή µου λόγω τής υπερθέρµανσης, γίνοµαι ρευστός, 
µορφοποιήσιµος, κατάλληλος για επεξεργασία: βράζει ο σίδηρος ΣΥΝ. 
τήκοµαι, πυρακτώνοµαι 8. (συνεκδ.-εκφραστ.) έχω µεγάλη θερµοκρα-
σία, καίω (από τον καύσωνα, τον ήλιο κ.λπ.): το κέντρο τής Αθήνας 
βράζει από τη ζέστη || βράζει το σύµπαν | το σπίτι ΣΥΝ. ζεµατάω 9. 
(µτφ.-εκφραστ.) βρίσκοµαι σε έντονη αναταραχή, είµαι σε έκρυθµη 
κατάσταση: όλη η επικράτεια βράζει και απειλούνται εξεγέρσεις || ~ 
απ' ΤΟ κακό µου (είµαι έξαλλος)· ΦΡ. βράζει το αίµα µου βλ. λ. αίµα 
10. παράγω ήχο, όπως όταν κοχλάζει το νερό: «έβραζε το κύµα τού 
γαρµπή» (Ν. Καββαδίας). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
παράλλ. τ. τού αρχ. βράσσω | -ττω, αρχική σηµ. «κουνώ βίαια, 
αναταράζω», αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε λιθ. mùrdyti «κουνώ µέσα 
στο νερό», λετ. murdêt «βράζω»]. 

Βραΐλα (η) πόλη και περιοχή τής Α. Ρουµανίας στον ∆ούναβη. 
[ΕΤΥΜ. < ρουµ. Bräila], 

βράκα (η) {δύσχρ. βρακών} 1. ευρύχωρο ρούχο, όπως το παντελόνι, 
που καλύπτει το σώµα από τη µέση ώς τα γόνατα, χαρακτηριστικό 
κυρ. λαϊκών, τοπικών ενδυµασιών: γέρος νησιώτης µε τη ~ και το ζω-
νάρι || η κρητική ~ ΣΥΝ. σαλβάρι 2. (οικ.-σκωπτ.) το µεγάλο βρακί, 
φαρδύ εσώρουχο ή παντελόνι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < πληθ. βράκαι «περισκελίδες» < λατ. braccae, δάνειο κελτ. 
προελ.]. 

βρακάς (ο) {βρακάδες}, βρακού (η) {βρακούδες} (λαϊκ.) πρόσωπο 
που φοράει βράκα ΣΥΝ. βρακοφόρος. 

βρακί (το) {βρακ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) 1. κοντό και εφαρµοστό γυναικείο 
ή ανδρικό εσώρουχο ΣΥΝ. σώβρακο, σλιπ, κιλότα· ΦΡ. (α) κατεβάζω τα 
βρακιά δείχνω ανανδρία, ανεπίτρεπτη υποχωρητικότητα, αφήνοντας 

άλλον να µε κάνει ό,τι θέλει: εντάξει, να συµβιβαστούµε, αλλά όχι 
και να κατεβάσουµε τα βρακιά ΣΥΝ. υποχωρώ, (!) στήνω κώλο (β) δεν 
έχει (δεύτερο) βρακί να φορέσει για ανθρώπους εξαιρετικά φτω-
χούς, για περιπτώσεις εξευτελιστικής ένδειας (γ) την πήρε µε το 
βρακί της για γυναίκα που την παντρεύτηκε κάποιος, χωρίς αυτή να 
έχει περιουσία ως προίκα (δ) βάζω (κάποιον) στο βρακί µου για γυ-
ναίκα που έχει απόλυτη επιρροή και εξουσία στον σύζυγο της, που 
έχει τον πλήρη έλεγχο του: από τότε που τη γνώρισε, τον έχει βάλει 
στο βρακί της και τον κάνει ό,τι θέλει ΣΥΝ. τον σέρνω από τη µύτη (ε) 
(παροιµ.) τα µεταξωτά βρακιά θέλουν κι επιδέξιους κώλους για κά-
ποιον που, ενώ θέλει πολυτελή ή δύσκολα πράγµατα, δεν έχει τη διά-
θεση ή τη δυνατότητα να υποστεί το ανάλογο κόστος (στ) (!) κώλος 
και βρακί βλ. λ. κώλος (ζ) πούλησε και το βρακί του βρέθηκε σε µε-
γάλη ανάγκη, πούλησε τα πάντα, για να καλύψει τα έξοδα 2. το πα-
ντελόνι, κυρ. ως ανδρικό ρούχο. — (υποκ.) βρακάκι (το) [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο. 

[ΕΤΥΜ < µεσν. βρακίον, αρχική σηµ. «εσωτερικό παντελόνι», υποκ. 
τού µτγν. βράκα (βλ.λ.)]. βρακοζώνα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.) η 
ζώνη που συγκρατεί ή δένει στη θέση της τη βράκα. Επίσης 
βρακοζώνη. βρακοφόρος, -α, -ο αυτός που φορά βράκα: οι ~ νησιώτες 
|| ~ Κρητικός ΣΥΝ. βρακάς. Επίσης βρακοφορεµένος, -η, -ο. βράκτιο 
(το) {βρακτί-ου | -ων} BOT. καθένα από τα µικρά φύλλα που 
βρίσκονται στη βάση άνθους ή ανθοταξίας για την προστασία τού 
νεαρού άνθους και τα οποία συχνά λειτουργούν και ως πέταλα: στις 
µπουκαµβίλιες τα - έχουν έντονα χρώµατα, ενώ τα πραγµατικά τους 
άνθη δύσκολα διακρίνονται. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. bractea < λατ. bractea (lamina) «λεπτό φύλλο µετάλ-
λου»]. βρακώνοµαι ρ. αµετβ. {βρακώ-θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. φορώ 
βρακί ή παντελόνι ΑΝΤ. ξεβρακώνοµαι 2. (µτφ.-σπάν.) ξεφεύγω από 
την απόλυτη (ρτώχια, αποκτώ τα στοιχειώδη. βρακωνω ρ. µετβ. 
{βράκωσα} βάζω βρακιά σε κάποιον: βράκωσε το 
παιδί να φύγουµε. βράση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η 
κατάσταση κατά την οποία το νερό (ή άλλο υγρό) βράζει: πάνω στη ~ 
ρίχνεις τα µακαρόνια στο νερό ΣΥΝ. βρασµός· ΦΡ. (α) παίρνει βράση 
(για θερµαινόµενο νερό ή άλλο υγρό) φθάνει στο σηµείο βρασµού, 
αρχίζει να κοχλάζει: το ανακατεύετε χωρίς να το αφήνετε να πάρει 
βράση (β) (παροιµ.) στη βράση κολλάει το σίδερο για περιπτώσεις 
στις οποίες απαιτείται άµεση απόφαση, αντίδραση (ενώ τα πράγµατα 
βρίσκονται ακόµη σε εξέλιξη): έπρεπε να ζητήσεις αύξηση την ώρα 
που σε ρώτησε αν είσαι ευχαριστηµένος- ~! 2. (συνεκδ.) ο χρόνος που 
εµπειρικά υπολογίζεται ότι χρειάζεται, λ.χ. κατά το µαγείρεµα, για να 
βράσει το νερό: να πάρει δυο-τρεις ~ και µετά το κατεβάζεις από τη 
φωτιά 3. (για αλκοολούχα ποτά) η κατάσταση ζύµωσης: η ~ τού 
µούστου 4. (µτφ.) η ηλικία ή η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 
σφριγηλότητα, δύναµη, υγεία: εγώ ήµουν παιδί, στη ~ µου απάνω 
ΣΥΝ. νιότη. βρασιά (η) η ποσότητα υλικών (κυρ. τροφίµων) που 
χωρά να βράσει σε κατσαρόλα ή άλλο µαγειρικό σκεύος: έκανε µια ~ 
χόρτα για έξι άτοµα || µια ~ φακές ΣΥΝ. µαγειριά. Βρασίδας (ο) 1. 
αρχαίος Σπαρτιάτης στρατηγός (5ος αι. π.Χ.) 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., πιθ. < Βρασιαί (< ρ. βράσσω), παραθαλάσσια πόλη 
των Ελευθερολακώνων, κοντά στα όρια τής Κυνουρίας + αρχ. επίθηµα 
-ίδας (ιων. -ίδης), που δηλώνει καταγωγή από τόπο]. βρασικα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} φυτό που ανήκει στο ίδιο γένος µε τα λάχανα, τις 
λαχανίδες, τα γουλιά, τα κουνουπίδια, τα µπρόκολα και τα σινάπια 
(βλ. κ. λ. κράµβή). [ΕΤΥΜ. < λατ. brassica «κράµβη»]. βράσιµο (το) 
{βρασίµ-ατος | -ατα, -άτων} το να βράζει κάτι, να θερµαίνεται µέχρι 
βρασµού: το ~ των χόρτων | των ζυµαρικών. βρασµός (ο) [µτγν.] 1. (α) 
η κατάσταση υγρού που κοχλάζει, βγάζει φυσαλλίδες και εξαερώνεται 
σε όλη τη µάζα του συγχρόνως· πραγµατοποιείται όταν η τάση ατµών 
τού υγρού γίνει ίση µε την εξωτερική πίεση ΣΥΝ. βράση, βράσιµο, 
κοχλασµός (β) ΦΥΣ. σηµείο βρασµού η θερµοκρασία τού υγρού κατά 
τη διάρκεια τού βρασµού· είναι διαφορετική για κάθε υγρό και η τιµή 
της εξαρτάται από την εξωτερική πίεση: το - τού νερού είναι 100°C, 
όταν η εξωτερική πίεση είναι µία ατµόσφαιρα ΣΥΝ. σηµείο ζέσεως 2. 
(για αλκοολούχα ποτά) το στάδιο τής ζύµωσης: έβαλαν τον µούστο σε 
βαρέλια για ~ στις πλέον κατάλληλες συνθήκες ΣΥΝ. ζύµωση 3. (µτφ.) 
(α) η βαθιά εσωτερική αναταραχή, κατάσταση έντονων, καταλυτικών 
εσωτερικών διεργασιών ΣΥΝ. αναβρασµός, αναταραχή (β) ΝΟΜ. 
ενβρασµώ ψυχικής ορµής (εν βρασµφ ψυχικής ορµής) σε κατάσταση η 
οποία παρεµποδίζει τη σκέψη και η οποία οφείλεται σε ψυχική 
υπερδιέγερση προκαλούµενη από την αιφνίδια υπερένταση 
συναισθήµατος ή πάθους: διέπραξε τον φόνο ευρισκόµενος -· καθηµ. 
λέγεται εν βρασµώ ψυχής. βραστάρι (το) {βρασταρ-ιού | -ιών} 
(διαλεκτ.) το ζεστό ρόφηµα: να 

σου φτειάξω ένα - για το κρύωµα; βραστερός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός 
που βράζει εύκολα και γρήγορα: ~ 
φασόλια ΣΥΝ. ευκολόβραστος. βραστήρας (ο) 1. οποιοδήποτε σκεύος 
µε αυξηµένη αντοχή τοιχωµάτων (κυρ. σε µορφή λέβητα ή 
εξατµιστήρα) χρησιµοποιείται για τον βρασµό υγρών 2. (ειδικότ.) 
συσκευή που αποτελείται από αντίσταση, η οποία συνδέεται µε 
καλώδιο και τοποθετείται µέσα σε (συ-νήθ. µικρό) δοχείο µε νερό, 
θερµαίνοντας το νερό µε την παροχή ρεύµατος και προκαλώντας τον 
βρασµό του. 

[ΕΤΥΜ < µτγν. βραστήρ, -ήρος < αρχ. βράσσω. Η σηµ. 2 αποτελεί 
απόδ. τού ρωσ. garjelSik]. 



βραστός 384 βραχυκατάληκτος 
 

βραστός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει υποστεί βρασµό, που έχει µαγειρευτεί 
σε βρασµένο νερό: ~ πατάτες | κάστανα | χόρτα | κρέας ΣΥΝ. βρασµένος ANT. 
άβραστος 2. αυτός που έχει θερµοκρασία βρασµού: έπεσε στο καζάνι µε το ~ 
νερό || το γάλα του το ήθελε - ΣΥΝ. ζεµατιστός· ΦΡ. (α) γλυκύς βραστός καφές 
µε δοσολογία µιάµιση κουταλιά καφέ και τρεις ζάχαρη (β) βραστός, κλαστός 
και στη µέση κρύος (για τον καφέ) όπως να 'ναι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 

βρατσέρα (η) —> µπρατσέρα 
βράχηκα ρ. -> βρέχω 
βράχια (τα) {χωρ. γεν.} έκταση βράχων στην ξηρά, την ακτή ή µέσα στη 

θάλασσα: τα κύµατα χτυπούσαν στα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βράχος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
βράχος (τό), από όπου πληθ. τά βράχη (πβ. ορός - όρη) και βράχεα > βράχια. 
Βλ. κ. βράχος]. 

βραχιόλι (το) {βραχιολ-ιού | -ιών} 1. δακτυλιοειδές κόσµηµα που περνιέται 
γύρω από τον καρπό ή τον βραχίονα: στα χέρια της κουδουνίζουν τα ~ || 
ασηµένιο | φτηνό | χειροποίητο ~ 2. (κατ' επέκτ.) οποιοσδήποτε πλατύς 
δακτύλιος, κυρ. από µέταλλο ή άλλο ανθεκτικό υλικό, που συνδέει δύο 
τµήµατα σε µηχανές, συσκευές, µηχανισµούς, όπλα κ.λπ. 3. (ευφηµ.) 
βραχιόλια (τα) οι χειροπέδες: του πέρασαν τα ~. — (υποκ.) βραχιολάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µεσν. βραχιόλιν < λατ. bracchiolum, υποκ. τής λ. 
bracchium < αρχ. βραχίων, βλ. και λ. µπράτσο, µπρασελέ]. 

βραχίονας (ο) {βραχιόνων} 1. ΑΝΑΤ. το άνω τµήµα τού χεριού (άνω άκρου) 
που περιλαµβάνεται µεταξύ ώµου και αγκώνα: ιπποτικά προσέφερε τον ~ του 
στην κυρία που συνόδευε ΣΥΝ. µπράτσο 2. (κατ' επέκτ.) ολόκληρο το χέρι 
από την ωµοπλάτη ώς τον καρπό ΣΥΝ. χέρι 3. ΖΩΟΛ. το µπροστινό άκρο κάθε 
σπονδυλωτού ζώου, κυρ. το τµήµα από τον ώµο ώς τον αγκώνα των 
τετραπόδων 4. ΤΕΧΝΟΛ. τµήµα ή εξάρτηµα µηχανισµού µε σχήµα που θυµίζει 
ανατοµικό βραχίονα: ο ~ τού φωνογράφου | τού πικάπ | τού εκσκαφέα | τού 
γερανού | τού οδοντιατρικού εργαλείου 5. οτιδήποτε έχει σχήµα ευθύγραµµο ή 
καµπύλο και τέµνει έναν βασικό άξονα: οι δύο - τής άγκυρας || οι ~ τού 
λιµανιού προστατεύουν από τη θαλασσοταραχή ΣΥΝ. ακτίνα 6. (ειδικότ.) ένα 
από τα διακλαδιζόµενα ρεύµατα ποταµού, ειδικότ. στις εκβολές του, στον 
σχηµατισµό δέλτα: οι ~ τού Νείλου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βραχίων, -όνος. Αν η αρχική σηµ. τής λ. ήταν «ωµοπλάτη», 
τότε πιθ. ισχύει η άποψη ενός γραµµατικού τού 2ου αι. µ.Χ., ο οποίος 
υποστήριξε πως η λ. αποτελεί συγκριτικό βαθµό τού επιθ. βραχύς, επειδή η 
ωµοπλάτη είναι µικρότερη από τον πήχυ («ότι εστί τού πήχεως βραχύτερος»). 
Βλ κ. µπράτσο}. 

βραχίονας - µπράτσο. Το τµήµα ανάµεσα στον ώµο και στον αγκώνα, που 
µαζί µε τον πήχυ (το τµήµα ανάµεσα στον αγκώνα και τον καρπό) και τον 
καρπό αποτελούν το χέρι ή άνω άκρο, ονοµάζεται βραχίονας (βραχίων). 
∆εν είναι βέβαιο, όπως πιστεύει ένας αρχαίος γραµµατικός, αν η λ. σήµαινε 
αρχικά «βραχύτερος, µικρότερος», αποτελώντας συγκριτικό βαθµό τού 
βραχύς σε -ίων (πβ. καλλίων, µείζων < *µεγ-_/ων κ.ά.) και δηλώνοντας 
πιθ. ότι το τµήµα αυτό τού χεριού είναι βραχύτερο (µικρότερο) από το υπό-
λοιπο τµήµα τού χεριού (πήχυ και καρπό). Βέβαιο είναι, αντιθέτως, ότι από 
το αρχ. ελλ. βραχίων πλάστηκε το λατ. brachium, από όπου σχηµατίστηκε 
το βενετσιάνικο brazzo, που πήραµε στα Ελληνικά ως µπράτσο\ Αρα το 
µπράτσο δεν είναι παρά αντιδάνειο τής Ελληνικής (δάνεια λ. που, µε τη 
σειρά της, είναι δάνειο από την Ελληνική, όπου ξαναγύρισε µε άλλη 
µορφή· πβ. βάρκα < λατ. barca < ελλ. βάρις). 

βραχιόνιος, -α, -ο [1836] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον βραχίονα: ~ οστό 
| µυς. 

Βράχµα (ο) {άκλ.} ένας από τους σηµαντικότερους ινδουιστικούς θεούς, µέλος 
τής τριάδας (µαζί µε τον Κρίσνα και τον Σίβα) που αποτελεί την ύψιστη 
θεότητα. [ΕΤΥΜ. < σανσκρ. Brahma (προφ. Μπράµα), βλ. κ. βράχµαν]. 

βράχµαν (το) {άκλ.} ΘΡΗΣΚ. (στην ινδουιστική φιλοσοφία) το υπέρτατο ον, η 
αιώνια, ενσυνείδητη, άφθαρτη και πανταχού παρούσα πνευµατική πηγή τού 
σύµπαντος. [ΕΤΥΜ. < σανσκρ. brahman «προσευχή»]. 

βραχµανισµός (ο) [1847] ΘΡΗΣΚ. αρχαία ινδική θρησκεία, που διαδέχεται τον 
βεδισµό και αποδίδει µεγάλη σηµασία σε ατοµικές θεότητες και στη 
θρησκευτική λατρεία ΣΥΝ. ινδουισµός. — βραχµανι-κός,-ή,-ό [1867]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. brahmanisme < σανσκρ. brahman «προ-
σευχή»]. 

βραχµάνος (ο) {βραχµάν-ες κ. -οι} µέλος τής ανώτερης τάξης (κάστας} των 
ινδουιστών, από την οποία προέρχονται και τα µέλη τού ιερατείου. 

βραχνάδα (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η χαρακτηριστική αλλοίωση τής χροιάς τής 
φωνής, µείωση τής οξύτητας και τής διαύγειας της, λόγω πάθησης των 
φωνητικών χορδών ή ψύξης: το κρύωµα έφυγε, αλλά του άφησε µια ~ για λίγες 
µέρες. Επίσης βράχνα. 

βραχνάς (ο) {βραχνάδες} 1. ο νυχτερινός εφιάλτης που, κατά τη λαϊκή 
παράδοση, προκαλείται από δαιµονικό, το οποίο κατά τη διάρκεια τού ύπνου 
κάθεται πάνω στο στήθος τού κοιµισµένου 2. (µτφ.) οτιδήποτε (κυρ. πρόσωπο 
ή κατάσταση) προκαλεί άγχος, έντονη ψυχολογική πίεση και στενοχώρια· 
κυρ. στη ΦΡ. (κάτι | κάποιος) µου έγινε βραχνάς: τα γραµµάτια που πρέπει να 
εξοφλώ κάθε µήνα, µου έχουν γίνει µεγάλος ~ ΣΥΝ. µπελάς. 
[ΕΤΥΜ. < *βαρχνάς (µε αντιµετάθεση) < µεσν. βαρυχνάς < *βαρυφνάς < 
*βαρυ-υπνάς (< βαρύς + ύπνος), µε την επίδρ. τού βραχνός]. 

βραχνιάζω ρ. αµετβ. {βράχνιασ-α, -µένος} αποκτώ βραχνάδα (κυρ. 

λόγω κρυώµατος ή καταπόνησης τής φωνής): βράχνιασε απ' τις φωνές χθες 
στο γήπεδο. — βράχνιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. βραγχιάζω «πνίγω» < αρχ. βραγχιώ (-άω) < βρόγχος, 
βλ. κ. βραχνός]. 

βραχνοκοκορας (ο) {βραχνοκοκόρων} 1. ο κόκορας (που η φωνή του είναι 
χαρακτηριστικά βραχνή) 2. (µτφ.-σκωπτ. για πρόσ.) άνθρωπος µε έντονα 
βραχνή φωνή. 

βραχνός, -ή, -ό 1. (φωνή) που έχει βραχνάδα, που είναι τραχιά είτε εκ φύσεως 
είτε από κρυολόγηµα ή καταπόνηση των φωνητικών χορδών 2. (κατ' επέκτ.) 
(ήχος) που θυµίζει βραχνή φωνή: ο ~ ήχος τού ξε-κούρδιστου βιολιού 3. (για 
πρόσ.) αυτός που έχει βραχνάδα στη φωνή του: ήταν - απ' το χθεσινό ξενύχτι | 
από το κάπνισµα ΣΥΝ. βρα-χνιασµένος. — βραχνά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. βραγχός < αρχ. βράγχος, αγν. ετύµου. Η λ. συ-
σχετίστηκε σηµασιολογικά και µε το ουσ. βρόγχος «τραχεία, θηλιά»]. 

βραχογραφία (η) {βραχογραφιών} εικόνα ζωγραφισµένη ή χαραγµένη σε 
βράχο (συνήθ. στα εσωτερικά τοιχώµατα σπηλαίων): οι περίφηµες ~ των 
σπηλαίων Αλταµίρα στη Β. Ισπανία. 

βραχονήσι (το) {δύσχρ. βραχονησ-ιού | -ιών} το άγονο νησί µε άγρια και 
βραχώδη διαµόρφωση ΣΥΝ. ξερονήσι. 

βραχονησίδα (η) το µικρό και ακατοίκητο βραχώδες νησί. 
βράχος (ο) {βράχοι κ. βράχια (τα)} 1. µεγάλος πέτρινος όγκος: κατά την 

ενεργοποίηση τού ηφαιστείου τεράστιοι ~ εκσφενδονίζονταν στον αέρα || 
πηδώντας από ~ σε ~ 2. (ειδικότ.) πέτρινος όγκος που σχηµατίζει λόφο ή 
απότοµο ύψωµα πάνω στην επιφάνεια τής γης: ο ιερός ~ τής Ακροπόλεως 3. ο 
πέτρινος όγκος σε ακτή ή και µέσα στη θάλασσα: πάνω απ' τη θάλασσα 
υψώνονταν ~ θεόρατοι || «βράχο-βρά-χο τον καηµό µου, τον µετράω και 
πονώ...» (τραγ.) 4. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη 
σταθερότητα και ψυχική δύναµη, που δεν υποχωρεί από τις θέσεις ή τα 
πιστεύω του: στάθηκε ~ ακλόνητος στην άρνηση του || ~ ηθικής. — (υποκ.) 
βραχάκι (το) (σηµ. 1-3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. βράχος (τό) (που έγινε αρσ. γένους και έλαβε έτσι 
µεγεθ. σηµ.), από τον πληθ. βραχέα (ενν. ύδατα) τού αρχ. επιθ. βραχύς. Η λ. 
σήµαινε αρχικά τα ρηχά νερά, αργότερα όµως δήλωσε και τις απόκρηµνες 
πετρώδεις ακτές, o πληθ. βράχια < αρχ. βραχέα (µε αναβιβασµό τόνου και 
συνίζηση)]. 

βράχος - βράχοι | βράχια, o πληθυντικός τής λ. βράχος (ο) σχηµατίζεται µε 
δύο τρόπους ή κατά δύο γένη και ανήκει στα λεγόµενα «διπλόκλιτα» ή 
«διπλοσχηµάτιστα» ή «ετερόκλιτα»: ενικός ο βράχος (αρσενικό) - 
πληθυντικός οι βράχοι και τα βράχια (ενικός «το βράχι» δεν υπάρχει!). 
Όµοια σχηµατίζονται και ουσιαστικά όπως: ο λόγος - οι λόγοι | τα λόγια, ο 
χρόνος - οι χρόνοι | τα χρόνια, ο ουρανός - οι ουρανοί | τα ουράνια, ο 
φάκελος - οι φάκελοι | τα φάκελα, ο/η βάτος - οι βάτοι | τα βάτα, ο αδελφός - 
οι αδελφοί | τα αδέλφια, ο ξάδελφος - οι ξάδελφοι | τα ξαδέλφια κ.ά. Των 
ουσιαστικών αυτών δεν απαντά κανονικώς ενικός σε ουδέτερο γένος («το 
λόγι», «το χρόνι», «το ουράνι» κ.τ.ό.!). Υποχωρητικά µπορεί σπανιότερα 
στον προφορικό λόγο ή στη λογοτεχνία να σχηµατιστεί και τύπος ενικού: 
το φάκελο, το αδέλφι, το ξαδέλφι. Σε µερικά από αυτά θα µπορούσε να 
διακρίνει κανείς και σηµασιακή διαφορά µεταξύ αρσενικού και ουδετέρου 
πληθυντικού: οι χρόνοι (τού ρήµατος) - τα χρόνια (τής ζωής)· οι λόγοι (που 
εξεφώνησε ή οι αιτίες) - τα λόγια (οι λέξεις), οι φάκελοι (των υπόπτων) - τα 
φάκελα (των επιστολών). Ωστόσο, η διαφορά αυτή δεν είναι τόσο απόλυτη 
(µπορεί να λεχθεί: Χρησιµοποίησε πολλούς φακέλους για τις επιστολές) και 
µπορεί να αρθεί σπανιότερα σε λογιότερες φράσεις (Οι λόγοι του γέννησαν 
ελπίδες στους πολίτες - Στους µακρούς χρόνους τής δοκιµασίας τού Γένους). 

βραχότοπος (ο) (βραχοτόπων) ο βραχώδης, άγονος και ξερός τόπος ΣΥΝ. 
αγριότοπος, ξερότοπος. Επίσης (λαϊκ.) βραχοτοπιά (η) κ. βραχο-τόπι (το). 

βραχύ- κ. βραχύ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάτι: 1. είναι µικρό, έχει 
µικρές διαστάσεις: βραχύ-σωµος 2. έχει µικρή διάρκεια: βραχύ-βιος, βραχύ-
χρονη (συλλαβή), βραχύ-λογος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. βραχύς (π.χ. βραχύ-βιος, βραχυ-λογία) 
και απαντά επίσης σε ελληνογενή ξέν. σύνθετα (π.χ. γαλλ. brachy-graphie]. 

βραχύβιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει σύντοµο διάστηµα ζωής: ~ 
οργανισµός ΣΥΝ. ολιγόζωος, ολιγόβιος ANT. µακρόβιος 2. (µτφ.) αυτός που 
έχει σύντοµη διάρκεια: η ~ δηµοκρατία τής Βαϊµάρης κατέρρευσε µε την άνοδο 
τού Χίτλερ || η συµφωνία αποδείχθηκε τελικά -ΣΥΝ. ολιγόχρονος, σύντοµος. — 
βραχυβιότητα (η) [αρχ.]. 

βραχυγραφία (η) [1833] {βραχυγραφιών} συντοµευµένη γραφή λέξης µε 
παράλειψη των περισσότερων γραµµάτων της για λόγους εξοικονόµησης 
χρόνου και χώρου: το »µτφ.» αποτελεί ~ τού «µεταφορικά» || πίνακας 
βραχυγραφιών ΣΥΝ. συντοµογραφία, σύντµηση. — βραχυγράφος (ο/η), 
βραχυγραφίας, -ή, -ό [1857], βραχυγραφικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αρκτικόλεξο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. brachygraphie]. 

βραχυδακτυλία (η) {χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. κληρονοµική πάθηση κατά την οποία 
ένα ή περισσότερα δάχτυλα (των χεριών ή των ποδιών) εµφανίζονται πιο 
κοντά από το φυσιολογικό.   — βραχυδάκτυλος, -η, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. brachydactylia]. 

βραχύκαννος, -η, -ο [1893] (όπλο) που έχει κάννη µικρού µήκους: ~ τουφέκι | 
καραµπίνα ΣΥΝ. κοντόκαννος ANT. µακρύκαννος. 

βραχυκατάληκτος, -η, -ο [µτγν.] 1. ΦΙΛΟΛ. (στην Αρχ. Ελληνική) (λέ- 
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ξη) που έχει βραχεία λήγουσα: η λέξη «τέλος» είναι ~ ANT. µακροκα-
τάληκτος 2. ΜΕΤΡ. (µέτρο) στο οποίο λείπει ο τελευταίος πους τού στίχου. — 
βραχυκατάληκτα επίρρ., βραχυκαταληξία (η) [µτγν.]. 

βραχυκεφαλία (η) [1874] {χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. ανθρωποµετρικός χαρακτήρας 
ατόµων, των οποίων το κρανίο έχει πλάτος που αντιστοιχεί στα 4/5 τού µήκους 
του (πβ. λ. δολιχοκεφαλία).  — βραχυκέφαλος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. brachycéphalie]. 

βραχυκύκλωµα (το) {βραχυκυκλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η σύνδεση µε αγωγό 
αµελητέας αντίστασης σηµείων ηλεκτρικού κυκλώµατος που έχουν 
διαφορετική τάση, η οποία µπορεί (υπό ορισµένες προϋποθέσεις) να 
προκαλέσει καταστροφή τού κυκλώµατος λόγω υπερβολικής αύξησης τής 
έντασης τού ρεύµατος 2. (συνεκδ.) η καταστροφή τού κυκλώµατος από την 
παραπάνω αιτία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. short-circuit]. 

βραχυκυκλώνω ρ. µετβ. {βραχυκύκλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προκαλώ 
βραχυκύκλωµα (σε ηλεκτρικό κύκλωµα) 2. (µτφ.) εµποδίζω την απρόσκοπτη 
λειτουργία (συστήµατος, θεσµού κ.λπ.): οι συνεχείς αλλαγές διοικήσεως και 
προγραµµάτων εργασίας έχουν βραχυκυκλώσει τη λειτουργία τής εταιρείας 3. 
(αργκό για πρόσ.) προκαλώ σύγχυση ή αµηχανία, µπερδεύω (κάποιον), τον 
κάνω να µην ξέρει πώς να αντιδράσει: του έκανε ξαφνικά µια δύσκολη 
ερώτηση και τον βραχυκύκλωσε ΣΥΝ. (λαϊκ.) κοµπλάρω. 

βραχυκύκλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η αποκατάσταση τής 
σύνδεσης βραχυκυκλώµατος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα. 

βραχυλογία (η) [αρχ.] {βραχυλογιών} 1.ΓΛΩΣΣ. το σχήµα λόγου που συνίσταται 
στην παράλειψη των ευκόλως εννοουµένων όρων µιας πρότασης χάριν 
συντοµίας: στη φράση «αυτός δεν ακούει τον θόρυβο, εγώ όµως ναι» υπάρχει 
—, γιατί παραλείπεται το «ακούω τον θόρυβο» ΣΥΝ. έλλειψη 2. (γενικότ.) ο 
λόγος που χαρακτηρίζεται από οικονοµία και συντοµία διατύπωσης ΣΥΝ. 
ολιγολογία, λακωνικότητα, επιγραµµατικότητα ΑΝΤ. πλατειασµός, πολυλογία, 
µακρηγορία. — βραχύλογος, -η, -ο [αρχ.] κ. βραχυλογικός, -ή, -ό, βραχυλογώ 
ρ. [αρχ.] {-είς...}, βραχυλογικ-ά | -ώς επίρρ. 

βράχυνση (η) {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} (λόγ.) 1.ο περιορισµός των 
διαστάσεων µεγέθους ΣΥΝ. µείωση, ελάττωση, σµίκρυνση ΑΝΤ. επιµήκυνση, 
διεύρυνση 2. ΓΛΩΣΣ. το φαινόµενο κατά το οποίο µια µακρά συλλαβή 
µετατρέπεται σε βραχεία: µετρική ~ || βράχυνση φωνήεντος προ άλλου 
φωνήεντος (π.χ. *βασιλήων > βασιλέων) 3. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. προοπτική βράχυνσης 
η απεικόνιση πρωτοτύπου σε µικρότερες διαστάσεις. — βραχυντικός, -ή, -ό 
[µτγν.], βραχύνω ρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < µεσν. βράχυνσις < αρχ. βραχύνω < 
βραχύς, o γλωσσ. όρ. αποδίδει το γερµ. Kürzung]. 

βραχυπρόθεσµος, -η, -ο [1874] αυτός τού οποίου η λειτουργία, η ισχύς, η 
αποτελεσµατικότητα γίνονται αισθητές σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα: ~ 
δάνειο | µέτρα | οφέλη | χρέος ΑΝΤ. µακροπρόθεσµος. — βραχυπρόθεσµα | 
βραχυπροθέσµως [1833] επίρρ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. short term]. 

βραχύς, -εία, -ύ {βραχ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών)- βραχύτ-ερος -
ατός) (λόγ.) 1. αυτός που έχει µικρές διαστάσεις και ειδικότ. µικρό µήκος ή 
ύψος: ~ σκέλος || στενή και - πάροδος ΣΥΝ. κοντός ΑΝΤ. µακρύς, επιµήκης 2. 
χρονικά σύντοµος: η ισχύς τού εµβολίου τής γρίπης είναι βραχείας διαρκείας || 
«η τέχνη µακρά, ο βίος βραχύς» (λατ. ars longa, vita brevis) ΣΥΝ. ολιγόχρονος 
ΑΝΤ. µακρόχρονος- ΦΡ. (αρχαι-οπρ.) διά βραχέων µε συντοµία, µε λίγα λόγια, 
χωρίς περιττές διατυπώσεις: δεν προτίθεµαι να µακρηγορήσω' θα εκθέσω ~ τις 
απόψεις µου ΣΥΝ. σύντοµα, µε λίγα λόγια, γκρόσο µόντο, λακωνικά 3. βραχύ 
(το) η συντοµία τής έκφρασης: επαινέθηκε το - και λακωνικόν τής εισηγήσεως 
ΣΥΝ. βραχύτητα, συντοµία, λακωνικότητα 4. ΓΛΩΣΣ. αυτός που έχει 
σύντοµη διάρκεια στην προφορά του: τα ~ φωνήεντα τής Αρχαίας Ελληνικής 
είναι το «ο» και το «ε» || ~ συλλαβή ΣΥΝ. βραχύχρονος ΑΝΤ. µακρός 5. ΦΥΣ. 
βραχέα (κύµατα) τα ραδιοκύµατα µε µήκος κύµατος 10-100 µέτρα, που 
χρησιµοποιούνται σε ραδιοφωνικές κυρ. µεταδόσεις για υπεραστικές λήψεις ή 
εκποµπές. — βραχέως επίρρ. [αρχ.], βραχύτητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς, 
βραχίονας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *mrghu- «βραχύς», πβ. σανσκρ. miihu 
«ξαφνικά», ίσως και λατ. brevis (< *mreghu-i), γαλλ. bref, ισπ. breve]. 

βραχύσωµος, -η, -ο [1897] αυτός που έχει σώµα µικρού ύψους ΣΥΝ. 
βραχύκορµος, κοντός ΑΝΤ. µεγαλόσωµος, υψηλόσωµος. 

βραχυχρόνιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που διαρκεί για σύντοµο χρονικό διάστηµα, 
που στερείται χρονικής εκτάσεως: η εξαγγελία µας δεν αποτελεί ~ προεκλογικό 
πυροτέχνηµα, αλλά ηθική δέσµευση || ~ αποτέλεσµα | διάρκεια | εµπειρία ΑΝΤ. 
µακροχρόνιος. Επίσης βραχύχρονος, -η, -ο (βλ. κ. λ. βραχύς, σηµ. 2). 

Βραχώδη Όρη (τα) {Βραχωδών Ορέων} οροσειρά τού Α. τµήµατος τής Β. 
Αµερικής. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Rocky Mountains]. 

βραχώδης, -ης, -ες [µτγν.] {βραχώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (για τόπο, 
περιοχή) αυτός που είναι γεµάτος βράχια: ~ έδαφος | ακτή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 

βράχωµα (το) {βραχώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το σκαρφάλωµα κυρίως των 
γιδιών σε βραχώδη, εξαιρετικά δύσβατα µέρη (από όπου δεν µπορούν να 
κατέβουν) 2. περιοχή µε πολλά βράχια. 

βρε µόριο 1. (κλητικό) (α) για έκφραση οικειότητας, συναισθηµατικής 
προσέγγισης: ~ παιδάκι µου, γιατί δεν µε ακούς λιγάκι; || ~ ψυχή µου, γιατί 
βασανίζεσαι; (β) στην αρχή υποτιµητικών εκφράσεων: ~ κάθαρµα, σ' εµένα θα 
µιλήσεις έτσι! || ~ παλιάνθρωπε! 2. για να δηλωθεί έκπληξη, αρνητική ή 
θετική, αιφνιδιασµός από τις εξελίξεις: - τι ήταν αυτό που πάθαµε στα καλά 
καθούµενα! || ~ τον Σταύρο! Πώς και µας θυµήθηκες; || ~ τον αθεόφοβο τι 
έκανε! || ~ συ, κοίτα τι ωραία 

που ζωγραφίζει! ΦΡ. (α) (µε κατάλληλο επιτονισµό) βρε καλέ µου, βρε χρυσέ 
µου... για την έκφραση τής προσπάθειας κάποιου να πείσει άλλον: τον 
παρακάλεσα, τον ικέτεψα, -, αυτός τίποτα! (β) βρε αµάν, βρε ζαµάν βλ. λ. αµάν 
(βλ. κ. λ. ρε, µωρέ). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µρε (από όπου και µπρε µε 
ηχηροποίηση) < µωρέ (από όπου και ωρέ µε αποβολή τού αρχικού 
συµφώνου), κλητ. τού αρχ. επιθ. µωρός, από φρ. όπως µωρέ άνθρωπε, όπου το 
επίθ. έλαβε επι-φωνηµατική χρήση· πβ. κ. καλέ]. 

βρε - µωρέ - ωρέ - ρε. Ήδη στους µεταγενέστερους χρόνους, αρχίζοντας 
από τους κλασικούς, χρησιµοποιείται η κλητική πτώση τού επιθ. µωρός, ο 
τύπος µωρέ και µώρε (µε αναβιβασµό τού τόνου), για να προσφωνήσει 
κανείς κάποιον επιτιµητικά ή µειωτικά: «φαίη γαρ αν, ω µώρε, ουκ ιατρεία 
εις τον νοσούντα;» (Πλάτ. Νόµοι 9, 857d)· «πυθοϋ µου και ει αρξεν πάλιν 
έρώ σοι, µωρέ, ποίαν αρχήν µείζονα ης άρχει;» (Αρριανού Επικτ. ∆ιατρ. Γ 
κβ' 85) και στο Ευαγγέλιο: «'Εγώ δέ λέγω ύµϊν ότι πάς ό όργιζόµενος τω 
άδελφφ αυτού ένοχος έσται τη κρίσεν δς δ' αν εϊπη τω άδελφω αυτού "Ρακά", 
ένοχος εσται τω συνεδρία)· ος δ' αν εϊπη "µωρέ", ένοχος έσται εις την 
γέενναν τού πυρός» (Ματθ. 5, 22). Το µωρέ αρχικά θα σήµαινε «ανόητε, 
χαζέ». Με την πάροδο τού χρόνου εξελίχθηκε σε απλό επιφώνηµα (πβ. 
καλέ: τι λες, καλέφίΚε: άκου, φίλε). Από το µωρέ προήλθαν τα ωρέ (µε 
σίγηση τού µ-) και ρε (σί-γηση τού ω-): µωρέ > ωρέ > ρε. Παράλληλα, µε 
συγκοπή τού -ω-στο µωρέ προήλθε το *µρέ, από όπου (µε ανάπτυξη τού 
χειλικού β) το *µβρέ, που εξελίχθηκε σε βρε (απλοποίηση τού αρκτικού 
συµφωνικού συµπλέγµατος µε σίγηση τού µ-) και διαλεκτικό µπρε (πβ. 
εµβαίνω > µπαίνω). Η επίδοση τού ρε στη σύγχρονη προφορική οµιλία 
ιδίως των νέων τείνει να καθιερώσει το ρε σε απλό εισαγωγικό επιφώνηµα 
«οικείων» προσφωνήσεων. Τελευταία, το ρε τείνει να συνοδεύεται και από 
την κλητική τού ουσιαστικού µαλάκας, που βαθµηδόν χάνει την αρχική 
σηµασία του και εξελίσσεται σε «προσφώνηση οικειότητας» στην οµιλία 
αρκετών νέων (Πες µου, ρε µαλάκα, θα 'ρθεις µαζί ή όχι;). Τέτοιες 
προσφωνήσεις θεωρούνται ακόµη χυδαίες και αποφεύγονται στον κοινό 
λόγο. 

βρένµα (το) {βρέγµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΝΑΤ. το µέρος τού κρανίου που 
αποτελεί το σηµείο συνάντησης των µετωπιαίων και των βρεγ-µατικών οστών 
του (βλ. κ. βρεγµατικός). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βρέγµα | βρέχµα | βρεχµός, αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *bhregh- 
«κρανίο», γερµ. Brägen, αρχ. αγγλ. brœgen (> αγγλ. brain). Η σύνδεση µε το 
ρ. βρέχω (ήδη από τον Ιπποκράτη και τον Αριστοτέλη) λόγω τού ότι αυτό το 
τµήµα τού κρανίου αργεί να σκληρυνθεί, οφείλεται µάλλον σε 
παρετυµολογία]. 

βρεγµατικός, -ή, -ό [1843] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε την περιοχή τού 
βρέγµατος: ~ όργανο | οφθαλµός- ΦΡ. βρεγµατικό οστό καθένα από τα οστά 
που σχηµατίζουν το πλάγιο και επάνω τµήµα τού σκελετού τής κεφαλής από 
κάθε πλευρά. 

βρεγµένος, -η, -ο → βρέχω 
βρέθηκα ρ. → βρίσκω 
βρεκεκέξ ως µίµηση τού κοάσµατος τού βατράχου· λέγεται επίσης και βρεκεκέξ 

κοάξ κοάξ. [ΕΤΥΜ. αρχ., ηχοποιηµένη λ.]. 
Βρέµη (η) πόλη τής Β∆. Γερµανίας στη Βόρεια Θάλασσα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 

τού γερµ. Bremen < αρχ. γερµ. brem «ελώδης τόπος»]. 
βρέξιµο (το) [µεσν.] {βρεξίµ-ατος | -ατα, -άτων} το να βραχεί (κάτι) ή να 

βρέξει κανείς (κάτι): το ~ τού υφάσµατος, για να σιδερωθεί ΣΥΝ. µούσκεµα. 
βρεσίδι (το) {βρεσιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το τυχαίο εύρηµα. [ΕΤΥΜ. < 

*εύρεσίδιον, υποκ. τού αρχ. εϋρεσις]. 
Βρέστη (η) πόλη τής Β∆. Γαλλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 

τού γαλλ. Brest < κελτ. bre «λόφος», καθώς η πόλη κείται µεταξύ δύο λόφων]. 
Βρετάνη (η) περιοχή τής Β∆. Γαλλίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Βρετανία. [ΕΤΥΜ. 

< γαλλ. Bretagne, βλ. κ. Βρετανία]. 
Βρετανία (η) 1. η γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται σήµερα από τη Μεγάλη 

Βρετανία 2. (καταχρ.) το Ηνωµένο Βασίλειο (βλ.λ.). — Βρετανός (ο), 
Βρετανή (η), βρετανικός, -ή, -ό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Britain, 
που ανάγεται στο κελτ. φύλο των Βρετανών (αγγλ. Britons). Οι Ρωµαίοι 
αποκαλούσαν Britannia το σύνολο των Βρετανικών Νήσων. Όταν, όµως, 
µέρος των Βρετανών αναγκάστηκε να διασχίσει τη Μάγχη, για να αποφύγει τις 
επιδροµές των Αγγλοσαξόνων (5ος αι. µ.Χ.), και ίδρυσε στη Β∆. Γαλλία (τότε 
Γαλατία) την περιοχή που είναι σήµερα γνωστή ως Βρετάνη (γαλλ. Bretagne), 
ήταν αναγκαίο να δοθεί η ονοµασία Μεγάλη Βρετανία στα Βρετανικά Νησιά, 
προκειµένου να διαφοροποιείται από τη γαλατική Βρετάνη. Σε ό,τι αφορά 
στην καθ' εαυτήν ετυµ. τού ονόµατος Britannia, υποστηρίζεται ότι συνδ. µε το 
αρχ. εθνωνύµιο Πρεττανοί (µαρτυρείται σε ελλην. κείµενα τού 4ου αι. π.Χ.), 
το οποίο είναι αγν. ετύµου. Βλ. κ. Ηνωµένο Βασίλειο]. 

Βρετανία - Βρετανός - Βρετανικός: µε -ττ- ή µε -νν-; Στην Αρχ. Ελληνική 
(στον Αριστοτέλη κ.α.) απαντά µόνον η λ. Βρετανικός | Βρεττανικός µε ένα 
ή και µε δύο τ. Επειδή σε περιπτώσεις διπλής γραπτής παράδοσης 
προτιµάται η απλούστερη γραφή, το Βρετανία - Βρετανός - Βρετανικός 
µπορούν να γράφονται µε ένα τ. Με -νν- (Βρεταννία κ.λπ.) γράφτηκε η λ. 
από τη λατινική της ονοµασία (Britannia), πράγµα που δεν υποχρεώνει να 
γραφεί και στα Ελληνικά µε δύο -ν-, αφού η ελληνική ονοµασία -που είναι 
και 



Βρετανικές Ονδούρες 386 βρέχω 
 

παλαιότερη- δεν εµφανίζεται µε δύο -ν-. Η ονοµασία τής Βρετανίας 
προήλθε ως εξής: ελλην. Βρετ(τ)ανοί πιθ. από αρχ. Πρετ(τ)ανοί -ίσως 
συγγενές προς το βρέτας- που σήµαινε πιθ. «τους ζωγραφισµένους, τους 
φέροντες τατουάζ», (από τη συνήθεια των αρχαίων Βρετανών να στολίζουν 
το σώµα τους µε χρώµατα) > λατ. Brit(t)anni > λατ. Bri(t)annia > αρχ. 
γαλλ. Bretaigne > µέσ. αγγλ. Bretayne > νεότ. αγγλ. Britain (13ος αι.). 
Παράλληλα προς τη Βρετανία υπήρχε και η Βρετάνη (Bretagne) στη Β∆. 
Γαλλία, απέναντι από την Αγγλία. Η Βρετάνη ιδρύθηκε τον 5ο αι. από 
Βρετανούς τής Ν. Βρετανίας, που κατά τις επιδροµές των γερµανικών 
φύλων (Αγγλων, Σαξόνων κ.ά.) κατέφυγαν προς νότον, περνώντας τη Μάγ-
χη, και ίδρυσαν τη Βρετάνη (αγγλ. Brittany). Σε αντίθεση προς τη µικρή 
αυτή Βρετανία (Little Britain), τη γαλλική Βρετάνη, η αγγλική Βρετανία 
ονοµάστηκε Μεγάλη Βρετανία («More Brutaine» τον 13ο αι. και 
«Bretaygne the grete» > Great Britain τον 14ο αιώνα). Οι κάτοικοι τής 
γαλλικής Βρετάνης ονοµάζονται Βρετανοί. 

Βρετανικές Ονδούρες (οι) → Μπελίσε 
βρετανικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Μεγάλη Βρετανία (βλ.λ.): ~ 

κοινή γνώµη | κυβέρνηση | στέµµα | Κοινοπολιτεία | αποικίες || το - λιοντάρι (η 
~ Αυτοκρατορία)· ΦΡ. βρετανικά Αγγλικά τα Αγγλικά που οµιλούνται στη 
Βρετανία (αλλά, σε γενικές γραµµές, και στην Αυστραλία και τη Ν. Ζηλανδία, 
καθώς και σε πρώην αποικίες), κατ' αντιδιαστολή κυρ. προς τα αµερικανικά 
Αγγλικά 2. αυτός που είναι αντιπροσωπευτικός τής ψυχοσύνθεσης των 
κατοίκων τής Βρετανίας: ~ φλέγµα | χιούµορ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Βρετανία. 

βρετίκια (τα) {βρετικιών} (λαϊκ.) τα χρήµατα ή γενικότ. οτιδήποτε προσφέρεται 
ως ανταµοιβή σε αυτόν που βρήκε και παρέδωσε χαµένο αντικείµενο στον 
νόµιµο κάτοχο του ΣΥΝ. (λόγ.) εύρετρα. Επίσης βρετικά [ΕΤΥΜ. < βρετός < 
αρχ. εύρετός < ευρίσκω + παραγ. επίθηµα -ίκια]. 

βρετονικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη Βρετάνη (βλ.λ.). 
βρεφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα βρέφη, που προορίζεται 

για τα βρέφη: ~ ηλικία | ανάπτυξη | αθωότητα | ασθένειες | τροφές | ρούχα | 
σταθµός 2. (µτφ.) αυτός που αναφέρεται στην αρχή, το ξεκίνηµα έργου ή 
προσπάθειας: η εκποµπή αυτή είχε µεγάλη απήχηση ήδη από τα - της βήµατα 
ΣΥΝ. πρώιµος, αρχικός. — βρε-φικά επίρρ. 

βρεφοδόχος (η) [1866] (παλαιότ.) η ειδική θήκη που τοποθετούσαν έξω από 
βρεφοκοµεία για την υποδοχή έκθετων βρεφών. [ETYM. < βρέφος + -δόχος < 
δέχοµαι]. 

βρεφοζυγός (ο) η ειδική ζυγαριά για τη ζύγιση βρεφών. 
βρεφοκοµείο (το) [1862] το κοινωφελές ίδρυµα, κυρ. δηµόσιου χαρακτήρα, για 

την περίθαλψη βρεφών που στερούνται µητρικής φροντίδας (εκθέτων) (πβ. λ. 
ορφανοτροφείο). 

βρεφοκοµία (η) {χωρ. πληθ.} η περίθαλψη και ανατροφή βρέφους και οι 
γνώσεις που απαιτούνται σχετικά. Επίσης βρεφοκοµική   — βρεφοκόµος 
(ο/η) [1888], βρεφοκοµώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. < µεσν. βρεφοκοµώ < 
βρέφος + κοµώ (-έω) «φροντίζω» (βλ. κ. -κοµία)]. 

βρεφοκοµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη βρεφοκοµία: -αντίληψη | 
περίθαλψη | έλεγχος. 

βρεφοκρατούσα (η) [µεσν.] αγιογραφικό προσωνύµιο τής Θεοτόκου- στην 
εικόνα αναπαριστάται η Παναγία µε τον Χριστό βρέφος στην αγκαλιά της. 

βρεφοκτονία (η) {βρεφοκτονιών} ο φόνος βρέφους. — βρεφοκτό-νος (ο/η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτονία. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. βρεφοκτόνος < βρέφος + -κτόνος < αρχ. κτείνω «σκοτώνω»]. 

βρεφονηπιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ιατρική και παιδαγωγική 
φροντίδα βρεφών και νηπίων: ~ σταθµός. 

βρεφονηπιοκόµος (ο/η) αυτός που έχει ειδικευθεί στην περιποίηση, 
απασχόληση και φύλαξη βρεφών και νηπίων. — βρεφονηπιοκο-µία (η), 
βρεφονηπιοκοµικός, -ή. -ό. 
[ΕΤΥΜ. < βρέφος + νήπιο + -κόµος < αρχ. κοµώ (-έω) «φροντίζω, πε-
ριποιούµαι» (βλ. λ. -κοµία)]. 

βρέφος (το) {βρέφ-ους | -η, -ών} 1. το παιδί κατά τους πρώτους µήνες µετά τη 
γέννηση του, στο πρώτο στάδιο τής ανάπτυξης του: θηλάζω το - ΣΥΝ. µωρό, 
µπέµπης | µπέµπα· ΦΡ. (α) θείο(ν) βρέφος (i) ο νεογέννητος Χριστός (ii) κάθε 
εικονογραφική παράσταση τού νεογέννητου Χριστού (β) εµπόριο βρεφών η 
κακουργηµατική πράξη τής διάθεσης βρεφών προς υιοθεσία κατά παράνοµο 
τρόπο και επί πληρωµή 2. (µειωτ.) ο πολύ νεαρός στην ηλικία και άπειρος: δεν 
µπορώ να συνεννοηθώ µε βρέφη! 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *gwr-ebh- | *gwer-bh- «βρέφος», πβ. σανσκρ. garbha-« 
µήτρα»]. 

βρέφος: συνώνυµα. Τα στάδια τής ηλικίας τού ανθρώπου είναι πολύ 
χρήσιµα στην επικοινωνία και απαιτούν ακρίβεια στη χρήση τους. Ωστόσο, 
συχνά παρατηρείται σύγχυση στη χρήση των λέξεων, ανάµεσα λ.χ. στις λ. 
έµβρυο και νεογνό ή βρέφος και νήπιο κ.ο.κ. Από τη σύλληψη µέχρι τη 
γέννηση ενός παιδιού (προγεννητική περίοδος) µιλάµε για το έµβρυο 
(ξεκινάει µε το γονιµοποιηµένο ωάριο και φθάνει στην απαλλαγή από το 
εµβρυακό περίβληµα κατά τον τοκετό). Τις τέσσερεις πρώτες εβδοµάδες 
από τη γέννηση του, δηλ. µέχρι να συµπληρώσει το παιδί έναν (1) µήνα 
ζωής χαρακτηρίζεται ως νεογνό ή νεογέννητο. Από ενός µηνός (για την 
ακρίβεια από την 17η ηµέρα από τη γέννηση του) µέχρι και ηλικίας 12 
µηνών ονοµάζεται βρέφος ή µωρό (στην καθηµερινή γλώσσα). Κατά την 
περίοδο από ενός έτους µέχρι 6 ετών χαράκτη- 

ρίζεται ως νήπιο («πρώτη παιδική» ηλικία = νηπιακή). Από 6 ετών µέχρι 12 
(για τα κορίτσια) και 14 (για τα αγόρια) χαρακτηρίζεται ως παιδί («δεύτερη 
παιδική» ηλικία = σχολική). Από την ηλικία των 12 και 14 ετών 
αντιστοίχως για τα κορίτσια και τα αγόρια αρχίζει η εφηβεία ή ήβη, η 
οποία φθάνει τα 18 (στα κορίτσια) και τα 20 (για τα αγόρια). Κατά την 
περίοδο αυτή µιλάµε για εφήβους. Μέχρι και την εφηβεία τους οι νέοι 
θεωρούνται (νοµικώς) ανήλι-κοι. Η ενηλικίωση (στην ελληνική νοµοθεσία) 
αρχίζει µετά τη συµπλήρωση τού 18ου έτους τής ηλικίας ενός ατόµου, 
οπότε και χαρακτηρίζεται ενήλικος. Η προέλευση των λέξεων για την 
παιδική ηλικία είναι ενδιαφέρουσα. Το έµβρυο, αρχαία λ. που πέρασε ως 
όρος σε πολλές γλώσσες, είναι, όπως παρατηρεί ήδη ο Ευστάθιος (12ος 
αι.), «τό εντός τής γαστρός βρύον» (αυτό που φύεται µέσα στην κοιλιά [τής 
µητέρας]), συνδεόµενο µε το ρήµα βρύω «φύοµαι, φυτρώνω» (πβ. τα 
βρύα). Οι λέξεις µωρό και νήπιο ξεκινούν (στην Αρχαία) από τη σηµασία 
τού «ανόητου», αυτού που δεν έχει ανεπτυγµένη νοητική ικανότητα, 
βιολογική ιδιότητα που προσιδιάζει κυρίως στα µωρά (βρέφη) αλλά και 
στα νήπια. Το νήπιο (από αρχ. νήπιος) παράγεται πιθ. από το νη- 
(στερητικό) + έπος «λόγος» ή από το νη- + ήπύω «φωνάζω» και σήµαινε 
ίσως αρχικά «αυτό που δεν µιλάει» (πβ. λατ. infans «νήπιο» < in- 
στερητικό + fans, µετοχή τού ρ. fari «µιλώ»). Η λ. παιδί (< αρχ. παιδ-ίον < 
παις, παιδός) ανάγεται σε αρχική I.E. ρίζα που σήµαινε «µικρός, λίγος» 
(πβ. αρχ. ελλην. παϋρος «µικρός, λίγος», λατ. parvus «µικρός», λατ. 
paucus «λίγος», pauper «φτωχός» και puer, -eri «παιδί»): *naF-iè-ç > παϊς. 
Το έφηβος (< επί + ήβη «νεότητα»), µέσω τού ήβη, ίσως συνδέεται 
ετυµολογικά µε τη σηµ. «δύναµη» (πβ. λιθ. jega «δύναµη»). 

βρεχάµενα (τα) ΝΑΥΤ. τα ύφαλα τού πλοίου: «σάπια ~, τσιµέντο και σκουριά» 
(Ν. Καββαδίας) ΣΥΝ. γάστρα, ύφαλα. 

βρεχτάδια (τα) {χωρ. γεν.} τα βρεχτοκουκκια. 
βρεχτοκουκκια (τα) {χωρ. γεν.} τα ξερά κουκκιά που τρώγονται αφού 

µουλιάσουν στο νερό, για να είναι µαλακά. 
βρεχτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}1. καταβρεχτήρι, ραντιστήρι. 2. (ειδι-κότ.-

λαϊκ.) ΕΚΚΛΗΣ. η αγιαστούρα. [ΕΤΥΜ. < βρεχτός + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. 
κ. αγιαστ-ούρά]. 

βρέχω ρ. αµετβ κ. µετβ. {έβρεξα, βράχηκα βρε)γ)µένος) ♦ 1. (αµετβ.) ρίχνω 
βροχή: βρέχει ο θεός || έβρεχε ασταµάτητα ο ουρανός ♦ (µετβ.) 2. ρίχνω σε 
µορφή βροχής· ΦΡ. (α) (παροιµ.) αν βρέξει ο Μάρτης δυο νερά κι ο Απρίλης 
άλλο ένα, χαρά σ' εκείνον τον ζευγά που 'χει πολλά σπαρµένα για τη 
χρησιµότητα των βροχών κατά εποχή και την αναγκαιότητα τους για τις 
καλλιέργειες (β) βρέχει (ενν. ο Θεός) ειτι δικαίους και αδίκους βλ. λ. άδικος 
3. (τριτοπρόσ. βρέχει) ό,τι βρέξει ας κατεβάσει για την έκφραση αδιαφορίας 
ως προς το τι πρόκειται να συµβεί: δεν µ'ενδιαφέρει πώς θ'αντιδράσει- θα θέσω 
το ζήτηµα κι -! ΣΥΝ. ό,τι ήθελε προκύψει 4. εκθέτω ή βυθίζω σε υγρό, κάνω 
κάτι να υγρανθεί ή να µουσκέψει: ~ το παξιµάδι στο νερό || ~ τα χείλη µε τη 
γλώσσα µου || ~ τα µαλλιά µου ΣΥΝ. µουσκεύω· ΦΡ. (α) είµαι βρεγµένος ώς 
το κόκκαλο βλ. λ. κόκκαλο (β) (παροιµ.) ο βρεγµένος τη βροχή δεν τη 
φοβάται για περιπτώσεις στις οποίες κάτι δυσάρεστο δεν προκαλεί περαιτέρω 
φόβο, διότι το ζούµε ήδη, είµαστε συνηθισµένοι σε αυτό: εκεί που χρωστάω 
σ'άλλους δέκα, θα χρωστάω τώρα και σ' αυτόν ~ ΣΥΝ. συνηθισµένα τα βουνά 
απ' τα χιόνια (γ) βρε)γ)µένη σανίδα βλ. λ. σανίδα (δ) έχω (κάποιον) µη βρέξει 
και µη στάξει για περιπτώσεις στις οποίες κανείς είναι το αντικείµενο υπερ-
βολικής φροντίδας και προστασίας: είναι κακοµαθηµένος, γιατί από µικρό οι 
γονείς του τον είχαν - (ε) σαν (τη) βρεγµένη γάτα για κάποιον που εµφανίζεται 
χωρίς άνεση στη συµπεριφορά του, συνεσταλµένος, συνήθ. λόγω αισθηµάτων 
ενοχής: µετά από µία βδοµάδα γύρισε - ζητώντας συγγνώµη (στ) (παροιµ.) αν 
δεν βρέξεις κώλο, ψάρι δεν τρως αν δεν κοπιάσεις, δεν επιτυγχάνεις τον 
σκοπό σου (ζ) µαζεύω τα βρε)γ)µένα µου υποχωρώ µετά από ήττα, ηθική 
µείωση: µάζεψε τα βρεµένα του κι έφυγε (η) τις βρέχω σε κάποιον δέρνω κά-
ποιον: κάτσε φρόνιµα, γιατί θα σου τις βρέξω 5. ρίχνω νερό (ή γενικότ. υγρό) 
σε (κάτι): ~ τον δρόµο | το πεζοδρόµιο | την αυλή | τη χλόη ΣΥΝ. καταβρέχω, 
ποτίζω 6. (για υγρά) κινούµαι, ρέω πάνω σε επιφάνεια, καθιστώντας την υγρή: 
ο ιδρώτας έβρεχε το µέτωπο | το σώµα του 7. (ευφηµ.) κατουρώ: το µωρό 
έβρεξε το σεντόνι στον ύπνο του 8. (για θάλασσα) περιβρέχω: το Ιόνιο Πέλαγος 
βρέχει τις ακτές τής Ηπείρου 9. (απρόσ. βρέχει) πέφτει βροχή: ~ 
καταρρακτωδώς | ραγδαία | δυνατά | συνεχώς || (παροιµ.) «στον καταραµένο 
τόπο Μάη µήνα →■ ΦΡ. (α) βρέχει καρεκλοπόδαρα | µε το τουλούµι | µε το 
κανάτι πέφτει καταρακτώδης βροχή (β) πέρα βρέχει για κάποιον που δείχνει 
αδιαφορία, που αδρανεί: εγώ του λέω ότι τα παιδιά του κινδυνεύουν κι αυτός -- 
λες και πρόκειται γι ' αλλουνού παιδιά! (γ) βρέξει-χιονίσει υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες: αύριο θα 'ρθω ~! ΣΥΝ. ό,τι κι αν γίνει, οπωσδήποτε (δ) (σκωπτ.) 
ράβδος εν γωνία άρα βρέχει βλ. λ. άρα· (µεσοπαθ. βρέχοµαι) 10. εκτίθεµαι 
πλήρως ή µερικώς στη βροχή: βρήκαµε θέσεις στη στεγασµένη εξέδρα και έτσι 
δεν θα βρεχόµαστε- ΦΡ. ούτε βρέχεται ούτε λιάζεται για περιπτώσεις στις 
οποίες κάποιος αδιαφορεί πλήρως για κάτι, επειδή ο ίδιος είναι εξα-
σφαλισµένος: Γι τον νοιάζει αυτόν; -/11. περιβάλλοµαι από νερά (θάλασσας ή 
λίµνης): η Τουρκία στον βορρά βρέχεται από τη Μαύρη θάλασσα 12. (ευφηµ.) 
κατουριέµαι: πάλι βράχηκε το µωρό! · ΦΡ. το βρέχω συµπληρώνω ευχάριστη 
περίσταση εορταστικά µε οινοποσία, µε κατανάλωση οινοπνευµατωδών: όταν 
αγοράσεις το αυτοκίνητο, θα το βρέξουµε φυσικά! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *mregh- «βρέχω», πβ. ρωσ. morositi, σερβοκρ. mokar 
«βρεγµένος» κ.ά. Ήδη αρχ. η σηµ. τής υπερκατανάλωσης οινοπνευ- 



βρήκα 387 βρίσκω 
 

µατωδών ποτών, πβ. µέθη βρεχθείς (Ευριπ. 'Ηλέκτρα 326)]. 
βρήκα ρ. → βρίσκω 
βρίζα (η) {βριζών} η σίκαλη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µτγν., αγν. ετύµου, λ. 

µακεδόνικης ή θρακικής προελ.]. 
βρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έβρισ-α, βρίσ-τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) επιτί-

θεµαι σε (κάποιον) µε προσβλητικά και χυδαία λόγια: ~ θεούς και 
δαίµονες || ~ χυδαία | άσχηµα | για τα καλά ΣΥΝ. εξυβρίζω ♦ 2. 
(αµετβ.) χρησιµοποιώ υβριστικούς χαρακτηρισµούς, χυδαία λόγια: 
υπάρχουν εφηµερίδες που ασκούν σοβαρή κριτική και εφηµερίδες που 
απλώς βρίζουν ΣΥΝ. αισχρολογώ. Επίσης (λόγ.) υβρίζω [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. υβρίζω < ύβρις (βλ.λ.)]. 

βρίζω - βλαστηµώ. Και οι δύο λέξεις δηλώνουν προσβλητική συ-
µπεριφορά, όντας και οι δύο αρχαίες (υβρίζω - βλασφηµώ). Αρχι-
κή σηµασία τού (υ)βρίζω (από το ϋβρις) είναι η «προσβολή», που 
ξεκινάει από την αίσθηση τής υπεροχής ή τής εξουσίας έναντι τού 
άλλου. Έτσι, άλλοι συνδέουν ετυµολογικά τη λ. µε το ίιπέρ κι 
άλλοι µε το ύ (= επί) και το βρι- «µεγάλος, ισχυρός» (βριαρός). Το 
βλασφηµώ, εξάλλου, αναγόµενο ετυµολογικά στα βλάπτω | βλάβη 
και το φηµί | φήµη, που θα δικαιολογούσε ως αρχική τη σηµασία 
«µιλώ άσχηµα για κάποιον, κακολογώ, βλάπτω την καλή φήµη, την 
υπόληψη, το όνοµα του», νωρίς χρησιµοποιήθηκε για προσβολή 
σχετιζόµενη µε τα θεία κατά τις ιερές τελετές. Έτσι, το µεν βλα-
σφηµώ έφτασε να σηµαίνει σήµερα «προσβάλλω, µειώνω κάποιον 
θίγοντας τα θεία, δηλ. ό,τι ιερότερο για τον άνθρωπο (άρα και για 
τον υβριζόµενο)», ενώ το βρίζω «προσβάλλω, µειώνω κάποιον θί-
γοντας ιδιότητες τού ίδιου τού υβριζοµένου, ή πρόσωπα τού στε-
νού του περιβάλλοντος ή αξίες τις οποίες σέβεται». 

βρίθω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (+γεν. | +από) είµαι γεµά-
τος από κάτι: η Ιστορία βρίθει παραδειγµάτων µεγάλων ανδρών µε 
άδοξο τέλος || το µουσείο βρίθει από πίνακες µεγάλων ζωγράφων || το 
κείµενο βρίθει λαθών ΣΥΝ. (λόγ.) γέµω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «είµαι βαρύς, φορτωµένος», < I.E. *gwri-dh-, 
πβ. γερµ. Krieg «πόλεµος» (< αρχ. γερµ. krëg «επιµονή»), που θα δι-
καιολογούσε τη συσχέτιση του µε τη λ. βαρύς (βλ.λ.) και µε το σαν-
σκρ. grï-smâ- «στην καρδιά τού καλοκαιριού». Οµόρρ. αρχ. βρι-αρός 
«στιβαρός, ισχυρός»]. 

βρίθω + γεν.: Το ρ. βρίθω «είµαι γεµάτος» συντάσσεται κυρίως 
µε γενική: Το κείµενο βρίθει λαθών - Η αίθουσα έβριθε κόσµου 
κ.τ.ό. Πρόκειται για αρχαία λ., ήδη οµηρική: τράπεζαι σίτου και 
κρειών (κρεάτων), ήδ' οϊνου βεβρίθασι (οµήρ. Οδ. ο 334). Στη λό-
για γλώσσα πλάστηκαν περί τα τέλη τού 19ου αι. αρκετά επίθετα 
σε -βριθής που δηλώνουν «πλησµονή», «τον γεµάτο από»: κοσµο-
βριθής, χαριτο-βριθής, ανθο-βριθής, µικροβιο-βριθής, εντοµο-βρι-
θής, αστερο-βριθής κ.ά. Αρκετά εύχρηστο είναι σήµερα το επίθ. εµ-
βριθής και το παράγωγο ουσ. εµβρίθεια, που σηµαίνουν αντιστοί-
χως «σοβαρός, βαρύνων, περισπούδαστος» και «σοβαρότητα, βα-
ρύτητα»: Πρόκειται για εµβριθή µελέτη - Με εξέπληξε η επιστη-
µονική του εµβρίθεια- ενίοτε χρησιµοποιείται και ειρωνικά: Είναι 
εµβριθής βλαξ! 

βρικόλακας κ. (εσφαλµ.) βρυκόλακας (ο) [1873] {βρικολάκων} 1. ο 
νεκρός που, κατά τις λαϊκές δοξασίες, βγαίνει τη νύχτα από τον τά-
φο του και τρέφεται µε αίµα ζωντανών ΣΥΝ. βαµπίρ, δράκουλας 2. 
(µτφ.) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε αντιπροσωπεύει δυσάρεστες κατα-
στάσεις τού παρελθόντος ή αποτελεί αποµεινάρι από ένα δυσάρεστο 
παρελθόν: οι ~ τής χούντας 3. (σπάν.-γενικότ.) το αποµεινάρι από ένα 
δυσάρεστο παρελθόν: «Οι ~» (δράµα τού Ε. Ίψεν). Επίσης βουρβό-
λακας κ. βορβόλακας κ. βουρβούλακας κ. βουρκόλακας [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < βουρκόλακας < σλαβ. vrukolak (ή 
βουλγ. vïrkolak) < velkü «λύκος», πράγµα που εξηγείται από τον εντο-
πισµό πολλών τέτοιων ιστοριών (π.χ. Καρπάθια, Τρανσυλβανία). Κατ' 
άλλη άποψη, < βούρκος + λάκκος, επειδή φωσφορισµοί παρουσιάζο-
νται και πάνω από τους βούρκους (αλλά τότε η σύνθεση θα παρου-
σιαζόταν ταυτολογική). ∆εν ευσταθεί η αναγωγή σε *βρίκολος< αρχ. 
βρίκελος «τραγικό προσωπείο»]. 

βρικολακίαζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {βρικολάκιασ-α, -µένος) 1. γίνοµαι 
βρικόλακας, καταδικάζοµαι στη µετά θάνατον ζωή τού βρικόλακα 2. 
(µτφ.) (για δυσάρεστες καταστάσεις) επανέρχοµαι στη ζωή: µε την 
παρουσία τού νεοναζιστή ηγέτη βρικολάκιασαν οι σκοτεινές ηµέρες 
τού πολέµου και τής Κατοχής ΣΥΝ. ξαναζωντανεύω, νεκρανασταίνο-
µαι. — βρικολάκιασµα (το). 

βρισιά (η) 1. η λέξη ή φράση που χρησιµοποιείται µε στόχο την ηθική 
µείωση αυτού προς τον οποίο απευθύνεται: ξεστόµισε χυδαίες ~ || 
περιέλουσε τους αντιπάλους του µε ακατονόµαστες ~ ΣΥΝ. (λόγ.) 
ύβρις 2. (κατ' επέκτ.) απρεπής λέξη ή φράση: δεν είναι σωστό µικρό 
παιδί να µαθαίνει τέτοιες ~ || οι πρώτες λέξεις που ρωτά σε µια ξένη 
γλώσσα είναι οι ~ ΣΥΝ. κακιά λέξη, παλιοκουβέντα, βροµόλογο, (λόγ.) 
αισχρολογία, βωµολοχία. [ΕΤΥΜ. µεσν. < υβρισία < αρχ. υβρίζω < 
ύβρις]. 

βρισίδι (το) {χωρ. γεν.} η διαδοχή ή ανταλλαγή ύβρεων: έπεσε γερό ~ 
στον καβγά τους || ρίχνω | τραβάω | τρώω ~ ΣΥΝ. (λόγ.) υβρεολόγιο. 

βρίσιµο (το) {βρισίµ-ατος | -ατα, -άτων) η εξύβριση, το να βρίσει κα-
νείς (κάποιον/κάτι): µετά από τέτοιο ~ που έφαγε, πώς να τολµήσει 
να ξαναπατήσει στο γραφείο! || τρώω | ρίχνω ~ ΣΥΝ. χυδαιολόγηµα, 
βρισιά. — (υποκ.) βρισιµατάκι (το). 

βρίσκοµαι ρ. αµετβ. {βρέθηκα (λόγ. ευρέθην, -ης, -η..., µτχ. ευρεθείς, -
είσα, -έν)) 1. (α) ανακαλύπτοµαι: βρέθηκε το φάρµακο για µια σο- 

βαρή ασθένεια || βρέθηκε εµβόλιο κατά τού έιτζ(β) εντοπίζοµαι (από 
αυτούς που µε αναζητούν): βρέθηκε ο ληστής τής τράπεζας || ακόµη 
να βρεθεί ο τυχερός τού ΛΟΤΤΟ || βρέθηκε ο νέος που είχε εξαφανιστεί 
(γ) (για κάτι που είναι αναγκαίο) αποκτώµαι: πού να βρεθούν τόσα 
λεφτά; (δ) (για κάτι που επιδιώκεται) επιτυγχάνοµαι: βρέθηκε η λύση 
τού προβλήµατος 2. (α) είµαι σε συγκεκριµένο τόπο, εντοπίζοµαι σε 
ένα σηµείο: η Τουρκία βρίσκεται ανατολικά τής Ελλάδας || ο πύργος 
τού Άιφελ βρίσκεται στο Παρίσι || αυτή την εποχή ο διευθυντής 
βρίσκεται στο Μιλάνο για δουλειές- ΦΡ. αλλού πατώ κι αλλού 
βρίσκοµαι βλ. λ. αλλού (β) είµαι σε συγκεκριµένο σηµείο στην πο-
ρεία µιας εργασίας, έργου κ.λπ.: πού βρισκόµαστε στην κατασκευή 
τής γέφυρας; || το σπίτι βρίσκεται στα µπετά || βρισκόµαστε στη µέση 
τής δουλειάς || ~ στο τελικό στάδιο | σε εξέλιξη | στην αρχή 3. 
(τριτοπρόσ. βρίσκεται, βρίσκονται) (α) (συνήθ. αρνητ.) για κάποιον 
/κάτι συνήθ. πολύ καλό, που συναντά κανείς σπάνια: δεν βρίσκονται 
πια τέτοιοι άνθρωποι σαν τον πατέρα σου || δεν βρίσκεται κάθε µέρα 
τέτοια ευκαιρία || βρίσκονται, νοµίζεις, πολλοί που να νοιαστούν έτσι 
για σένα, όπως αυτός; (β) (ως υπαρκτικό) (i) υπάρχω (σε κάποιον), µε 
έχει (κάποιος): µήπως σου βρίσκεται ένα κατοστάρικο; (ii) υπάρχω: 
βρέθηκε κανείς που να ενδιαφέρθηκε για την προσφορά µας; 5. είµαι 
σε ορισµένη κατάσταση (συναισθηµατική, οικονοµική, σωµατική 
κ.λπ.(: ~ σε δύσκολη θέση | στο ζενίo | σε νόµιµη άµυνα | σε κρίση | σε 
εκκρεµότητα | σε αµηχανία | σε καλή φόρµα | στο χείλος τής κα-
ταστροφής ΣΥΝ. διατελώ, είµαι· ΦΡ. (α) βρίσκοµαι στην ανάγκη (κά-
ποιου) έχω την ανάγκη τής βοήθειας (κάποιου), εξαρτώµαι από τη 
βοήθεια (κάποιου): είναι τέτοιος εκµεταλλευτής, που ποτέ να µη βρε-
θείς στην ανάγκη του! (β) σε δουλειά να βρισκόµαστε να έχουµε κάτι 
για να ασχολούµαστε, για εργασία ή γενικότ. ασχολία που δεν είναι 
επιβλεβληµένη ή αναγκαία 6. (+σε) συµπαραστέκοµαι σε κάποιον, 
του προσφέρω υποστήριξη: µόνο αυτός τού βρέθηκε στην ανάγκη • 
ΦΡ. (α) βρίσκοµαι (µε κάποιον) (µεσν. φρ.) συναντώ (κάποιον): θα 
βρεθούµε κατά το απογευµατάκι || βρεθήκαµε µε την παρέα και το 
γλεντήσαµε! (β) βρίσκοµαι µε (κάτι) αποκτώ ξαφνικά: µετά τον θά-
νατο τού πατέρα της βρέθηκε µε µια τεράστια περιουσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βρίσκω. [ΕΤΥΜ. µεσν., βλ. λ. βρίσκω]. 

βρισκούµενος, -η, -ο (καθηµ.) 1. αυτός που χρησιµεύει ως πρόχειρο 
απόθεµα, που συµβαίνει σε δεδοµένη στιγµή να βρίσκεται στην κα-
τοχή κάποιου: πάρε δέκα χιλιάρικα να τα 'χεις βρισκούµενα, κι αν δεν 
τα χρειαστείς, τα επιστρέφεις αύριο 2. βρισκούµενα (τα) τα χρήµατα 
που έχει κανείς µαζί του ή στη διάθεση του σε συγκεκριµένη στιγµή, 
ό,τι διαθέτει κανείς ως περιουσία: ο καθένας δίνει στον έρανο από τα 
~ του ΣΥΝ. υπάρχοντα. 
[ΕΤΥΜ. < βρίσκω + -ούµενος (ενεστ. µεσοπαθ. φωνής), πβ. κ. χαρ-ού-
µενος, τρεχ-ούµενος κ.ά.]. 

βρίσκω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βρήκα (να/θα βρω), βρέθηκα (να/θα βρε-
θώ)} ♦ (µετβ.) 1. ανακαλύπτω (κάτι που έχω χάσει): ευτυχώς, βρήκα 
τα κλειδιά µου εγκαίρως, πριν φωνάξω τον κλειδαρά! || δεν µπορώ να 
βρω πουθενά την ταυτότητα µου και δεν ξέρω πού την άφησα ΣΥΝ. 
ανευρίσκω ANT. χάνω- ΦΡ. (α) τα βρίσκω (όλα) στο πιάτο τα έχω (όλα) 
έτοιµα από άλλους, χωρίς ο ίδιος να καταβάλλω προσπάθεια: πώς να 
εκτιµήσει τον κόπο των γονιών του, αφού τα βρίσκει όλα στο πιάτο; 
(β) πού το βρήκες γραµµένο; για να εκφραστεί ότι κάτι δεν ισχύει, 
ότι κακώς γίνεται: µα ~ ότι µπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις! (γ) βρίσκω 
το κουµπί (κάποιου) βλ. λ. κουµπί (δ) πού τον χάνεις, πού τον βρί-
σκεις... για κάποιον που συχνάζει διαρκώς, συνέχεια (κάπου): ~, στα 
µπιλιάρδα! (ε) οτον ουρανό σε γύρευα και στη γη σε βρήκα βλ. λ. γη 
(στ) (καθηµ.) βρίσκω και τα κάνω φέροµαι µε τρόπο δυσάρεστο, εκ-
µεταλλευόµενος την ατολµία ή την ανεκτικότητα των άλλων: βρίσκει 
και τα κάνει το διαβολάκι- γι'αυτό σας έχει βάλει τα δύο πόδια σ' ένα 
παπούτσι! (ζ) (κάτι | κάποιος) βρίσκει θέση (κάπου) (κάτι/κάποιος) 
γίνεται αποδεκτός: «στη χώρα µας το καινούργιο δεν βρίσκει εύκολα 
θέση» (εφηµ.) 2. εντοπίζω (κάτι κάπου): ~ µια πόλη στον χάρτη | ένα 
λήµµα στο λεξικό 3. συναντώ τυχαία ή προσυνεννοηµένα: βρήκε τον 
άνθρωπο που χρειαζόταν γι' αυτή τη θέση || εκεί που κάναµε βόλτα, 
βρήκαµε ένα συµπαθητικό ταβερνάκι- ΦΡ. (ευχετ.) καλώς σε | σας 
βρήκα', (µεσν. φρ.) ως χαιρετισµός αυτού/αυτών που συναντά κανείς 
φτάνοντας σε έναν τόπο, κυρ. µετά το ταξίδι· συνήθ. ως απάντηση, 
απόκριση στο «καλώς όρισες | ορίσατε» 4. (α) µου συµβαίνει κάτι (σε 
περιφράσεις αντί τού κανονικού ρήµατος, βλ. κ. λ. απολεξικο-ποιώ): 
~ τραγικό θάνατο (β) σε περιφράσεις που δηλώνουν το αποτέλεσµα 
ενεργειών µας, τη στάση των άλλων απέναντι µας κ.λπ.: ~ 
ανταπόκριση | µεγάλη απήχηση | στοργή | έντονη αντίδραση | κατα-
φύγιο κι αποκούµπι 5. επιτυγχάνω (κάτι που επιδιώκω): βρήκαµε τρό-
πους εξοικονόµησης ενέργειας || το τέλειο δεν το βρίσκεις πουθενά || ~ 
την εξήγηση µιας συµπεριφοράς || ~ δουλειά- ΦΡ. (α) (µτφ.) βρίσκω 
τον δρόµο µου διαµορφώνω την πορεία µου, παίρνω τις αποφάσεις 
µου για τη ζωή επιλέγοντας συνειδητά και αυτόνοµα: µην τον πιέ-
ζεις, θα βρει τον δρόµο του- κανείς δεν χάνεται (β) δεν βρίσκω λόγια 
βλ. λ. λόγια (γ) τα βρίσκω µε (κάποιον) έρχοµαι σε συµφωνία, συνεν-
νοούµαι, λύνω τις διαφορές µου (µε κάποιον): συζήτησαν και τα βρή-
καν, οπότε λύθηκε η παρεξήγηση (δ) βρίσκω άκρη επιλύω πρόβληµα 
ή περιπλεγµένη κατάσταση: άντε να δούµε ποιος θα βρει την άκρη 
τώρα! || δεν µπορώ να βρω άκρη έτσι όπως µου τα λες, ξαναπές τα 
αργά και καθαρά, να καταλάβω ΣΥΝ. καταλαβαίνω 6. επινοώ, εφευ-
ρίσκω, ανακαλύπτω: βρήκα ένα σχέδιο για να γλυτώσουµε || (κατα-
χρ.) ο Φλέµινγκ βρήκε την πενικιλίνη- ΦΡ. (α) βρίσκω πάτηµα βρίσκω 
αφορµή, πρόφαση για να κάνω κάτι (β) βρίσκω (την) αφορµή χρησι-
µοποιώ ως πρόσχηµα: µε το πραξικόπηµα κατά τού Μακαρίου η 
Τουρκία βρήκε αφορµή να εισβάλει στην Κύπρο 7. θεωρώ, αξιολογώ, 
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κρίνω: δεν το ~ σωστό | δίκαιο | λογικό | φρόνιµο | πιθανό || της ταιριάζει πολύ 
το κίτρινο, δεν βρίσκεις; || όλα αυτά τα ~ υπερβολικά || εγώ τον ~ µια χαρά 
άνθρωπο- ΦΡ. (οικ.) (α) τα βρίσκω σκούρα | µπαστούνια αντιµετωπίζω 
µεγάλες δυσκολίες: τα βρήκε µπαστούνια µε την τελευταία άσκηση || τώρα µε τα 
νέα µέτρα πολλοί θα τα βρουν σκούρα µε τη φορολογία (β) βρίσκει (κάποιον) ο 
Χάρος πεθαίνει (κάποιος): τον βρήκε ο Χάρος στον ανθό τής νιότης του 8. (α) 
(µτφ.) (για δυσάρεστες καταστάσεις) πλήττω (κάποιον): µε βρήκε συµφορά || 
τον βρήκε µεγάλο κακό τον άµοιρο! (β) (συνήθ. σε περιφράσεις) υφίσταµαι 
(µια αρνητική κατάσταση), έρχοµαι αντιµέτωπος µε (κάτι/κάποιον)· ΦΡ. (α) 
βρίσκω τον µπελά µου | τον διάβολο µου µπλέκοµαι σε δυσάρεστη και 
επιζήµια για µένα κατάσταση: πήγες να βοηθήσεις, αλλά βρήκες τον µπελά σου 
(β) βρίσκω τον µάστορη | τον δάσκαλο µου συναντώ αυτόν που µπορεί να µε 
νικήσει, να µε φέρει σε δύσκολη θέση: είναι κακοµαθηµένος και απειθάρχητος, 
αλλά κάποτε θα βρει τον µάστορη του (γ) (λαϊκ.) απ' τον Θεό να το 'βρεις (ενν. 
το καλό ή το κακό) η ανταπόδοση τής πράξης σου (τής ευεργεσίας ή τής 
βλάβης που µου προξένησες) να έρθει από τον Θεό: ~ το καλό που µου έκανες, 
παιδί µου! || ~ παλιάνθρωπε! 9. χτυπώ (κάτι): τον βρήκε στο µπράτσο µια 
αδέσποτη σφαίρα 10. (ειδικότ.) ευστοχώ, χτυπώ έχοντας εστιάσει σε 
συγκεκριµένο σηµείο: ~ τον στόχο µου | το κέντρο 11. ανακαλύπτω (τη λύση, 
την ερµηνεία): µπορείς να βρεις αυτό το αίνιγµα; || (επιφών.) το βρήκα! (πβ. 
αρχ. εϋρηκα) 12. αναγνωρίζω (σε κάποιον ιδιότητα, αρετή, ελάττωµα, 
ασθένεια κ.λπ.): τι του βρήκε και τον παντρεύτηκε; || ο γιατρός τού βρήκε 
ακροαστικά ♦ (αµετβ.) 13. (καθηµ. για κάτι που βρίσκεται σε κίνηση) συναντώ 
εµπόδιο καθώς κινούµαι: το γρανάζι, καθώς γυρίζει, βρίσκει στον άξονα 14. 
(για κινούµενα οχήµατα) χτυπώ, τρακάρω, συγκρούοµαι (µε κάτι) ελαφρά: το 
αυτοκίνητο βρήκε λίγο στο φτερό (χτύπησε, τρά-καρε) || Πρόσεξε! Η ρόδα 
βρίσκει στο πεζοδρόµιο (ακουµπάει, χτυπάει) · ΦΡ. (αργκό) τη βρίσκω µου 
αρέσει πολύ: - να κοιτώ το ηλιοβασίλεµα ΣΥΝ. γουστάρω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εύρ-ίσκ-ω, παρεκτεταµένος τ. θέµατος εύρ-, που απαντά 
στον αόρ. β' εύρ-είν< I.E. *swer- | *wer- «βρίσκω», πβ. αρµ. ge-rem 
«συλλαµβάνω, καταλαµβάνω»]. 

ευρίσκω - βρίσκω - βρίσκοµαι. Το ευρίσκω, ήδη οµηρικό, ανήκει στην 
κατηγορία των ρηµάτων που µεταπλάστηκαν στον ενεστώτα µε σίγηση τού 
άτονου προτακτικού φωνήεντος: ευρίσκω > υρίσκω > βρίσκω (πβ. ερωτώ 
> ρωτώ, εξοδεύω > ξοδεύω, ερηµάζω > ρηµάζω, εξοφλώ > ξοφλώ κ.ά.). 
Οµοίως και εύρω (évro) > υρω (vro) > βρω, εύρηκα (évrika) > υρηκα 
(vrika) > βρήκα. Παράγωγα: εύρεση, εύρηµα (ευρηµατικός, 
ευρηµατικότητα), ευρετήριο, εύρετρα- (κι από το βρίσκω) βρετικά, βρετίκια. 
Σύνθετα τού ευρίσκω: αν-ευρί-σκω (ανεύρεση, ανευρετικός), εφ-ευρίσκω 
(εφεύρεση, εφευρέτης, εφευρετικός), εξ-ευρίσκω (εξεύρεση), παρ-ευρίσκοµαι, 
συν-ευρί-σκοµαι «συνουσιάζοµαι» (συνεύρεση). 
Εύρηκα. Αυτός ο (αρχαίος) παρακείµενος τού ρ. ευρίσκω έγινε διεθνώς 
γνωστός όρος (πβ. αγγλ. eureka, γαλλ. eureka κ.ά.) από την περίφηµη 
φράση «εϋρηκα-εϋρηκα» που κραύγασε ο Αρχιµήδης (περ. 287-212 π.Χ.) 
βγαίνοντας από το... µπάνιο του, όταν τυχαία εκεί µέσα, παρατηρώντας την 
άνωση τού σώµατος του από το νερό, συνέλαβε την υδροστατική αρχή (τα 
σώµατα που βυθίζονται στο νερό δέχονται ώθηση προς τα πάνω [άνωση] 
ίση µε το βάρος τού νερού που εκτοπίζουν) και µαζί τη λύση τού 
προβλήµατος που του είχε θέσει ο βασιλιάς των Συρακουσών: πώς µπορεί 
να ελέγξει αν το στέµµα που του είχαν κατασκευάσει ήταν από καθαρό 
χρυσάφι ή αν ήταν νοθευµένο µε άργυρο. Η φράση/λέξη χρησιµοποιείται 
σήµερα για να δηλώσουµε τη χαρά µας για κάτι που µας απασχολεί πολύ 
και τού οποίου βρίσκουµε ξαφνικά τη λύση. Το µεσοπαθητικό βρίσκοµαι 
λειτουργεί και ως συνδετικό-υπαρκτι-κό ρήµα: Ο άρρωστος βρίσκεται (= 
είναι) στο νοσοκοµείο - Βρέθηκε (= υπήρξε) κάποιος βουλευτής, που 
υποστήριξε το αίτηµα µας - Μήπως σου βρίσκονται (= υπάρχουν, έχεις) 
καθόλου ψιλά; 

βρογχεκτασία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. χρόνια ασθένεια των βρογχικών 
πόρων, που χαρακτηρίζεται από διεύρυνση τους και πα-ροξυσµικό βήχα, 
πυώδη απόχρεµψη κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
bronchectasie]. 

βρόνχιο (το) [αρχ.] {βρογχί-ου | -ων} το βρογχιόλιο (βλ.λ.). 
βρογχικός, -ή, -ό [1836] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους βρόγχους: ~ αναπνοή | 

δίοδος 2. βρογχικά κ. (καθηµ.) βροχικά (τα) πάθηση των βρόγχων: έχω ~. 
βρογχιόλιο (το) {βρογχιολί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. καθένας από τους µικρούς 

βρογχικούς κλάδους στη συνέχεια των τµηµατικών βρόγχων, που 
χρησιµεύουν για τη µεταφορά τού αέρα στις κυψελίδες των πνευµόνων ΣΥΝ. 
βρόγχιο. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. bronchiole, υποκ. τού bronche < λατ. bronchia < 
αρχ.βρόγχια < βρόγχος]. 

βρογχίτιδα (η) [1841] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού βλεννογόνου των 
βρόγχων, η οποία προκαλείται από οίδηµα ή εισπνοή ερεθιστικών ουσιών: 
οξεία | χρονία ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. bronchitis]. 

βρογχοδιασταλτικός, -ή, -ό (για φάρµακα) αυτός που συντελεί στη διαστολή 
των βρόγχων, ώστε να διευκολύνεται η αναπνοή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. bronchodilator (νόθο συνθ.)]. 

βρογχοκηλη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ η παθολογική αύξηση των 
διαστάσεων τού θυρεοειδούς αδένα στην εµπρόσθια και στις πλάγιες πλευρές 
τού λαιµού. 

βρογχοπνευµονία  (η) [1876]  {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πνευµονία που 

εστιάζεται στις βρογχικές διόδους. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. bronchopneumonie]. 

βρόγχος (ο) ΙΑΤΡ. καθεµιά από τις δύο διακλαδώσεις τής τραχείας, οι οποίες 
εκτείνονται µέσα στους πνεύµονες: άνω λοβιαίος | κάτω λο-βιαίος ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *βρόχω «καταπίνω» (µε εκφραστ. έρ-ρινο -
γχ-) < *gwrogh-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gwer- «καταπίνω», πβ. µέσ. γερµ. 
krage «λαιµός» (> γερµ. Kragen «γιακάς»), αγγλ. crawe «στοµάχι (πουλιού)». 
Οµόρρ. κατα-βροχθ-ίζω, ίσως και βι-βρώ-σκω (βλ. λ. βρώση)]. 

βρογχοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέταση µε 
βρογχοσκόπιο. Επίσης βρογχοσκόπια. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
bronchoscopy]. 

βρογχοσκόπιο (το) (βρογχοσκοπί-ου | -ων} αυτοφωτιζόµενο, εύκαµπτο 
κυλινδρικό όργανο, που εισάγεται µέσα στην τραχεία και στους βρόγχους για 
εξέταση τους και λήψη πτυέλων ή βιοψίας για διαγνωστικούς λόγους. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bronchoscope]. 

βρογχοτοµία (η) [1853] {βρογχοτοµιών} ΙΑΤΡ. η χειρουργική επέµβαση για τη 
διάνοιξη βρόγχου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. bronchotomie]. 

βρόµα (η) (συχνή ορθ. βρώµα) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. η δυσάρεστη 
οσµή (από τρόφιµα, ακαθαρσίες, γενικότ. από ακάθαρτο χώρο ή πρόσωπο): 
µας έχει πνίξει η ~ από τα σκουπίδια || η ~ απ' την απλυ-σιά ΣΥΝ. δυσοσµία, 
δυσωδία ANT. ευωδία- ΦΡ. (α) (επιτατ.) βρόµα και δυσωδία (από σύγχυση φρ. 
τής νεκρώσιµης ακολουθίας «σκωλήκων βρώµα και δυσωδία», όπου βρώµα 
«φάγωµα, βρώση») (i) για πολύ µεγάλη δυσοσµία, για ανυπόφορη κακοσµία 
ΣΥΝ. µπόχα (ii) (µτφ.) για µεγάλη ηθική κατάπτωση, για µεγάλη διαφθορά: - 
από τις αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα ΣΥΝ. σήψη (β) (µτφ.) βγάζω βρόµα βλ. 
λ. βγάζω (γ) βγαίνει βρόµα βλ. λ. βγαίνω- (συνεκδ.) 2. κάθε ακαθαρσία ή 
βροµιά: ένα πουκάµισο µαύρο απ' τη ~ || ζει µες στη ~ ΣΥΝ. ρύπος, λέρα 3. 
(µτφ.-υβριστ.) γυναίκα µε αισχρό, πρόστυχο χαρακτήρα και ανέντιµη 
συµπεριφορά ΣΥΝ. παλιογυναίκα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οσµή. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. 
βροµώ (υποχωρητ.). Η εσφαλµ. γρ. µε -ω- (βρώµα) οφείλεται σε παρετυµολ. 
σύνδεση µε το ουσ. βρώµα (τό) < βιβρώσκω «τρώγω». Σηµειωτέον ότι 
γραµµατικοί όπως ο Φρύνιχος καταδίκαζαν ήδη από την Αρχ. τη γρ. µε -ω-. 
Όλες οι σηµ. τής λ. είναι ήδη µεσν. Βλ. κ. βροµώ]. 

βρόµα ή βρώµα, βροµώ ή βρωµώ; Το ουσ. βρόµα είναι παράγωγο 
τού ρ. βροµώ, το οποίο παράγεται από το βρόµος (ο) και αυτό από 
το αρχ. ρ. βρέµω. Και τα τρία (βρέµω - βρόµος - βροµώ) δήλωναν 
κρότο, θόρυβο και είναι οµόρριζα τού βροντή - βροντώ. Όπως φαί 
νεται από την ετυµολογική προέλευση των λέξεων, η σωστή τους 
γραφή είναι µε -ο- (βρόµα, βροµώ). Το -ω- εµφανίστηκε πρώτα στο 
ουσ. βρώµα από παρετυµολογική σύγχυση τής λ. βρόµα µε το ουσ. 
βρώµα «φάγωµα, η βρώση» (< βιβρώσκω) εξαιτίας τής εκκλησια 
στικής φράσης «σκωλήκων βρώµα και δυσωδία» (νεκρώσιµη ακο 
λουθία). Από το βρώµα (η) γράφτηκε και βρωµώ. Άρα, η ορθή γρα 
φή είναι (η) βρόµα και ρ. βροµώ, που καµιά σχέση δεν έχουν µε τη 
λ. (το) βρώµα (< βιβρώσκω). → παρώνυµο 

βροµάνθρωπος (ο) {βροµανθρώπ-ου | -ων, -ους} (υβριστ.) άνθρωπος µε 
αισχρή, πρόστυχη συµπεριφορά ΣΥΝ. παλιάνθρωπος. 

βροµερός, -ή, -ό [µεσν] βρόµικος (βλ.λ.). — βροµερότητα (η) [1889]. 
βρόµη κ. (εσφαλµ.) βρώµη (η) {χωρ. πληθ.} ποώδες δηµητριακό των εύκρατων 

περιοχών, που χρησιµοποιείται κυρ. για τη διατροφή των ζώων (ειδικότ. 
αλόγων, πουλερικών και νεαρών ζώων). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. βρόµος < βρέµω «κροτώ µε πάταγο - θορυβώ (για 
ανέµους και θύελλες)», πιθ. επειδή το συγκεκριµένο φυτό τρέµει µε την 
παραµικρή ριπή τού ανέµου]. 

βροµιά (η) (συχνή ορθ. βρωµιά) (καθηµ.) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. οτιδήποτε 
επιβαρύνει την καθαριότητα και την υγιεινή: τόση ~ που είχε µαζέψει αυτό το 
σπίτι, δύο µέρες καθαρίζαµε ΣΥΝ. βρόµα ΑΝΤ. πάστρα, καθαριότητα 2. (µτφ.) 
κάθε ανήθικη, πρόστυχη ενέργεια, η οποία καταδικάζεται ως ασυµβίβαστη µε 
την ηθική αντίληψη: έπρεπε να ντρέπονται για τις ~ τους ΣΥΝ. ανοµία 3. 
(µτφ.) γενικευµένη κατάσταση διαφθοράς και ανηθικότητας: η σκοτεινή αυτή 
υπόθεση κρύβει πολλή ~ ΣΥΝ. σήψη, δυσωδία, διαφθορά. 

βροµιάρης, -α, -ικο [µεσν.] (συχνή ορθ. βρωµιάρης) {βροµιάρηδες} (εκφραστ.) 
1. αυτός που είναι βρόµικος, που δεν πλένεται, δεν καθαρίζεται: ~ ρούχα 2. 
(µτφ.) αυτός που έχει πρόστυχη και χυδαία συµπεριφορά 3. βροµιάρης (ο), 
βροµιάρα (η) (υβριστ.) το αποκρουστικά βρόµικο ή (µτφ.) πρόστυχο 
πρόσωπο ΣΥΝ. (µτφ.) αχρείος, παλιάνθρωπος. Επίσης βροµιάρικος, -η/-ια, -ο 
[µεσν.]. — βροµιάρικα επίρρ. 

βροµίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] (συχνή ορθ. βρωµίζω){βρόµισ-α, -τηκα, -
µένος} ♦ 1. (αµετβ.) γίνοµαι βρόµικος: τόσο γρήγορα που βροµίζει αυτό το 
ρούχο, δεν προλαβαίνω να πλένω ♦ (µετβ.) 2. κάνω (κάποιον/κάτι) βρόµικο: 
έχυσε κρασί και βρόµισε το τραπεζοµάντηλο ΣΥΝ. λερώνω ΑΝΤ. ξεβροµίζω, 
καθαρίζω 3. (µτφ.) στιγµατίζω ηθικά: δεν ήθελε µε ανοµίες να βροµίσει το 
όνοµα τής οικογένειας του ΣΥΝ. σπιλώνω, µαγαρίζω, στιγµατίζω. — 
βρόµισµα (το), βροµισιά (η). 

βρόµικος, -η (λαϊκ. -ια), -ο (συχνή ορθ. βρόµικος) 1. αυτός που στερείται 
καθαριότητας ή υγιεινής: είσαι ~· πάλι στις λάσπες έπαιζες; || ~ ρούχα | δρόµοι 
| σπίτι | νύχια | τετράδιο ΣΥΝ. ακάθαρτος, λερωµένος ΑΝΤ. καθαρός 2. αυτός 
που αναδίδει δυσάρεστη µυρωδιά, κυρ. λόγω ελλιπούς καθαριότητας ή 
υγιεινής: η ατµόσφαιρα ήταν τόσο ~ στο κλειστό δωµάτιο, που βγήκε αµέσως 
έξω ΣΥΝ. δυσώδης ANT. ευ- 
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ωδιαστός 3. (µτφ.) αυτός που είναι ηθικά επιλήψιµος: ~ χρήµα | δου-
λειές | άνθρωπος | λεξιλόγιο | πόλεµος || µια ~ ιστορία πορνείας και 
ναρκωτικών ΣΥΝ. ανήθικος, αισχρός, αχρείος, ανέντιµος, φαύλος ANT. 
καθαρός, τίµιος. — βρόµικα επίρρ. 

βρόµιο (το) [1876] {βροµίου} ΧΗΜ. στοιχείο (σύµβολο Br) που ανήκει 
στα αλογόνα, βρίσκεται κυρ. σε αποθέµατα ορυκτού αλατιού ή στο 
θαλασσινό νερό και έχει χαρακτηριστικά δυσάρεστη οσµή (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). — βροµιούχος, -ος, -ο [1876]. [ETYM. Αντιδάν., < 
γαλλ. brome < µτγν. βρόµος | βρώµος «δυσάρεστη οσµή», εξαιτίας τής 
δυσωδίας που χαρακτηρίζει το αέριο]. 

βροµο- κ. βροµό- κ. βροµ- [µεσν.] α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει 
ότι κάποιος/κάτι έχει την ιδιότητα: 1. τού βρόµικου, τού ρυπαρού: 
βροµό-νερο, βροµό-σπιτο 2. τού χυδαίου, τού ανήθικου, τού ανέντι-
µου: βροµ-άνθρωπος, βροµο-θήλυκο 3. αυτού που προκαλεί απαρέ-
σκεια, αποστροφή, εκνευρισµό' γενικά, µε υβριστ. διάθεση: βροµο-
στυλό, βροµό-σκυλο, βροµό-παιδο! ΣΥΝ. παλιό-, (!) κώλο-, σκατό-. 

βροµόγλωσσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.-οικ.) 1. ο τρόπος έκ-
φρασης που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ευγένειας, ευπρέπειας και 
κοµψότητας: έχει αυτός µια ~, που αν σε πιάσει στο στόµα του, δεν 
ξέρεις πού να κρυφτείς! ΣΥΝ. βροµοστοµα 2. (συνεκδ.) ο άνθρωπος 
που εκφράζεται µε ανάλογο τρόπο: µερικές ~ λένε πάλι ένα σωρό 
πράγµατα γι'αυτήν! ΣΥΝ. βροµόστοµος. — βροµόνλωσσος, -η, -ο. 

βροµογυναίκα (η) {βροµογυναικών} υβριστικά για γυναίκα ΣΥΝ. 
παλιογυναίκα. Επίσης βροµογύναικο (το). 

βροµοδουλειά (η) (εκφραστ.-οικ.) 1. εργασία που γίνεται υπό επα-
χθείς (κυρ. µισθολογικούς) όρους: γιατί κάνεις αυτή τη ~ και ταλαι-
πωρείσαι άσκοπα; ΣΥΝ. παλιοδουλειά 2. πράξη ή υπόθεση που χαρα-
κτηρίζεται από ανεντιµότητα και ανηθικότητα: είναι καλό και τίµιο 
παιδί· δεν ανακατεύεται σε βροµοδουλειές || σκαρώνω ~ ΣΥΝ. πονη-
ριά, απατεωνιά, ατιµία, βροµιά. 

βροµοθήλυκο (το) υβριστικά για νεαρή γυναίκα ΣΥΝ. βροµογύναικο, 
παλιοθήλυκο. 

βροµόκαιρος (ο) (εκφραστ.-οικ.) ο πολύ άσχηµος και άστατος και-
ρός: Αµάν πια αυτός ο ~! Μια βρέχει, µια φυσάει ΣΥΝ παλιόκαιρος. 

βροµοκοπώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βροµοκοπάς... | µόνο σε ενε-
στ. κ. παρατ.} (εκφραστ.-οικ.) ♦ 1. (µετβ.) αναδίδω (απωθητική οσµή): 
βροµοκοπούσε ολόκληρος τσιγάρο και ουίσκι ♦ 2. (αµετβ.) µυρίζω 
άσχηµα, έχω δυσάρεστη µυρωδιά: βροµοκοπά ολόκληρος! || Θα βά-
λεις καθαρό πουκάµισο και θα βροµοκοπάς; Κάνε ένα µπάνιο πρώτα! 
[ΕΤΥΜ. < βρόµα + -κοπώ (βλ.λ.)]. 

βροµοκουβέντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.-καθηµ.) η χυδαία, 
απρεπής λέξη ή φράση: µην ξαναπείς τέτοιες ~! ΣΥΝ. βροµόλογο. 

βροµ άλογο (το) (συνήθ. σε πληθ.) λέξη ή φράση υβριστική και χυ-
δαία ΣΥΝ. βρισιά, παλιόλογο, βωµολοχία. 

βροµόνερο (το) (εκφραστ.-οικ.) το µολυσµένο ή ακάθαρτο νερό: τι 
πίνεις αυτό το ~, ξέρεις από πού είναι; Επίσης βροµονέρι. 

βροµοξυλο (το) (εκφραστ.-οικ.) το δυνατό ξυλοκόπηµα: θα του ρίξω 
ένα ~, να µάθει να βγάζει γλώσσα το παλιόπαιδο! 

βροµόπαιδο (το) (εκφραστ.-οικ.) 1. το βρόµικο, ακάθαρτο παιδί 2. το 
ζωηρό και άτακτο παιδί' (γενικότ.) το κακό παιδί ΣΥΝ. παλιόπαιδο. 

βροµοποδαράς (ο) Ιβροµοποδαράδες). βροµοποδαροίι (η) {βρο-
µοποδαρούδες} (µειωτ.-ως χαρακτηρισµός) για πρόσωπο που τα πό-
δια του µυρίζουν άσχηµα. 

βροµόσκυλο (το) [µεσν.] (εκφραστ.-οικ.) 1.το ακάθαρτο σκυλί: αυτό 
το ~ τού γείτονα όλη νύχτα γαβγίζει! ΣΥΝ. παλιόσκυλο· (υβριστ.) 2. το 
κακό και δύστροπο σκυλί 3. (µτφ.) άνθρωπος χωρίς ευγένεια ψυχής ή 
τρόπους ΣΥΝ. παλιάνθρωπος, παλιόσκυλο. 

βροµοστοµα (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (εκφραστ.-οικ.) 1. ο αγενής και 
άκοµψος, ο προσβλητικός τρόπος έκφρασης ΣΥΝ. βροµόγλωσσα 2. 
(συνεκδ.) το πρόσωπο που εκφράζεται µε προσβλητικό και άσχηµο 
τρόπο: είναι ένα ~, ο Θεός να σε κρατά µακριά του! ΣΥΝ. βροµό-
γλωσσος, βωµολόχος, αθυρόστοµος. — βροµόστοµος, -η, -ο [µεσν.]. 

βροµούσα (η) [µεσν.] {δύσχρ. βροµουσών} 1. δύσοσµο φυτό 2. έντο-
µο που έχει τη χαρακτηριστική ιδιότητα να εκκρίνει δύσοσµο υγρό, 
όταν ενοχληθεί. 

βροµόχερο (το) (συνήθ. στον πληθ.) το βρόµικο χέρι- (µειωτ.) σε φρ. 
όπως µάζεψε | πάρε τα βροµόχερά σου! για να δηλωθεί έντονη ενό-
χληση από τα χέρια (κάποιου). 

βροµυλος (ο) (σκωπτ.) ο ακάθαρτος, ο πολύ βρόµικος. [ETYM. < 
βρόµα + παραγ. επίθηµα -ύλος, κατά τα επίθ. στρογγ-ύλος, αγκ-ύλος 
κ.ά.]. 

βροµώ (κ. -άω) (συχνή ορθ. βρωµώ) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {βροµάς... | βρό-
µησα} ♦ (αµετβ.) 1. αναδίδω απωθητική, δυσάρεστη οσµή: τα ρούχα 
του βροµάνε ΣΥΝ. µυρίζω, (λόγ.) όζω ΑΝΤ. µοσχοβολώ, ευωδιάζω· ΦΡ. 
(α) το ένα µου βροµά και τ' άλλο µού µυρίζει | ξινίζει κ. όλα µου 
βροµάνε είµαι παράξενος και ιδιότροπος άνθρωπος, βρίσκω ελαττώ-
µατα στα πάντα (β) (ειρων.) ώσπου να κουνήσει το ένα πόδι, βροµά-
ει το άλλο για ανθρώπους εξαιρετικά αργούς στις κινήσεις τους ή 
στη λήψη αποφάσεων: αν περιµένεις από αυτόν να σου κάνει τη δου-
λειά, σώθηκες- ~! (γ) το ψάρι βροµάει απ' το κεφάλι για να δείξουµε 
ότι η δυσλειτουργία ή η διαφθορά σε έναν τοµέα | χώρο ξεκινά από 
την κορυφή τής ιεραρχίας, από τους διοικούντες (δ) (εκφραστ.) βρό-
µησε η υπόθεση για περιπτώσεις στις οποίες µια υπόθεση καθυστε-
ρεί υπερβολικά, αποτελµατώνεται: από αναβολή σε αναβολή ~! (ε) 
πέρσι ψόφησε, φέτος βρόµησε πράγµατα για τα οποία διαµαρτυρό-
µαστε, δυσανασχετούµε ή καταλαβαίνουµε πολύ καθυστερηµένα 2. 
(για ύποπτη υπόθεση, συναλλαγή κ.λπ.) περιέχω ύποπτα, παράνοµα 
στοιχεία: η ιστορία αυτή βροµάει ♦ 3. (µετβ.) αναδίδω (συγκεκριµένη 
δυσάρεστη οσµή): καπνίζει µανιωδώς και τα ρούχα του βροµάνε τσι-
γαρίλα || ~ απλυσιά | ποδαρίλα || τα χνότα τους βροµούν ουίσκι. * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. βρόµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βροµώ (-έω), αρχική σηµ. «θορυβώ, κροτώ», < βρόµος 
«δυνατός θόρυβος, βροντή» < βρέµω «κροτώ µε πάταγο, βουίζω», 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *mrem- «κάνω υπόκωφο θόρυβο», πβ. σανσκρ. 
marmarah «µουρµουρίζω», λατ. fremo «θορυβώ», γαλλ. frémir, γερµ. 
brummen «µουρµουρίζω», πολ. brzmiec «ηχώ, θορυβώ» κ.ά. Οµόρρ. 
βροντή, µουρµουρίζω (< αρχ. µορµύρώ). Η σηµασιολογική µεταβολή 
«θορυβώ» → «µυρίζω άσχηµα» οφείλεται στο γεγονός ότι ορισµένοι 
χαρακτηριστικοί κρότοι ακολουθούνται από δυσοσµία. Βλ. λ. βρόµα]. 

βροντερός, -ή, -ό αυτός που δίνει την ηχητική εντύπωση βροντής· 
(συνήθ. µτφ.) ηχηρός, που γίνεται έντονα αισθητός: ~ φωνή | γέλιο || 
ο λαός έδωσε ένα ~ «παρών» στη διαδήλωση ΣΥΝ. τρανταχτός, βρο-
ντώδης. — βροντερά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < βροντή + παραγ. επίθηµα -ερός, 
πβ. κ. τροµ-ερός]. 

βροντή (η) 1.0 έντονος θόρυθος που συνοδεύει τον κεραυνό: ακού-
στηκε µια -1| αστραπές και βροντές ΣΥΝ. µπουµπουνητό 2. (συνεκδ.) 
κάθε ισχυρός ήχος, κρότος µεγάλης έντασης: η ~ τού καννονιού ΣΥΝ. 
κρότος, βρόντος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρόµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *βροµ-τή, ετεροιωµ. βαθµ. τού βρέµω «κροτώ µε πάτα-
γο; βουίζω». Βλ. κ. βροµώ]. 

βρόντηµα (το) [αρχ.] {βροντήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο ήχος τής βρο-
ντής ΣΥΝ. µπουµπούνισµα 2. (γενικότ.) οποιοσδήποτε έντονος, εκ-
κωφαντικός θόρυβος που συνοδεύεται συνήθ. από τράνταγµα: έδωσε 
τέτοιο ~ στην πόρτα, που παραλίγο να σπάσει. 

βροντοκοπώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. [1816] {βροντοκοπάς... | βρο-
ντοκόπησα} ♦ 1. (αµετβ.) προκαλώ δυνατό θόρυβο, κάνω κρότο ♦ 2. 
(µετβ.) χτυπώ (κάτι) δυνατά, ώστε να ακουστεί δυνατός κρότος.  — 
βροντοκόπηµα (το) [1812]. [ΕΤΥΜ. < βροντώ + -κοπώ (< κόπτω), πβ. 
κ. µεθο-κοπώ, σφυρο-κοπώ]. 

βρόντος (ο) ο κρότος τής βροντής και γενικότ. κάθε δυνατός ήχος, 
τού οποίου η ένταση µπορεί να προκαλέσει ελαφρά δόνηση: η πόρτα 
έκλεισε µε ~|| ο άγριος - τον κατατρόµαξε ΣΥΝ. πάταγος, θόρυβος· 
ΦΡ. στον βρόντο (i) στην τύχη, χωρίς συγκεκριµένο στόχο: πυροβολώ 
| ρίχνω ~ (ii) χωρίς αποτέλεσµα, µαταίως: µιλούσε ~, κανείς δεν του 
έδινε σηµασία || πετάει λεφτά ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ. 
< βροντώ (υποχωρητ.). Η φρ. στον βρόντο προήλθε από τη συνήθεια 
πολεµιστών να πυροβολούν προς την κατεύθυνση από όπου 
ακουγόταν ο πυροβολισµός, χωρίς να έχουν εντοπίσει τον στόχο]. 

βροντόσαυρος (ο) [1891] {βροντοσαύρ-ου | -ων, -ους) φυτοφάγος 
δεινόσαυρος που έζησε κατά την ιουρασική περίοδο· από τα µεγαλύ-
τερα χερσαία ζώα που έζησαν, µε βάρος 30 περίπου τόνων και µήκος 
γύρω στα 21 µέτρα, µακρύ λαιµό και ουρά, ογκώδη πόδια και συ-
γκριτικά πολύ µικρό κεφάλι. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
brontosaurus]. 

βροντοφωνάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {βροντοφώναξα} ♦ 1. (αµετβ.) βγά-
ζω δυνατή, βροντερή φωνή ♦ 2. (µετβ.) (συνεκδ.) διακηρύσσω µε έντο-
νο και κατηγορηµατικό τρόπο, φωνάζω (κάτι) δυνατά: ~ το όνοµα µου 
|| σύσσωµο το πλήθος βροντοφώναξε την πίστη του στον ηγέτη του 
ΣΥΝ. διαλαλώ, διακηρύσσω. Επίσης βροντοφωνώ [µεσν.] {-είς...}. 

βροντόφωνος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που διαθέτει βροντερή φωνή ΣΥΝ. 
τρανταχτός, ηχηρός. — βροντόφωνα | -ώνως [1825] επίρρ. 

βροντοχτυπώ (κ. -άω) ρ. {βροντοχτυπάς... | βροντοχτύπησα} (εκ-
φραστ.) χτυπώ προκαλώντας δυνατό κρότο ή ενοχλητικά δυνατό θό-
ρυβο: ~ τα ζάρια | την πόρτα ΣΥΝ. βροντοκοπώ. 

βροντώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {βροντάς... | βρόντη-σα κ. -ξα} ♦ 
(αµετβ.) 1. παράγω βροντή: «βροντά κι αστράφτει ο ουρανός και 
σειέται ο απάνω κόσµος» (δηµοτ. τραγ.) 2. (απρόσ. βροντά) ρίχνει 
βροντές: όλη νύχτα βροντούσε και χαλούσε ο κόσµος || έξω αστρά-
φτει και ~ ΣΥΝ. µπουµπουνίζεν ΦΡ. αστράφτω και βροντάω (µεσν. 
φρ.) για πρόσωπο που εκφράζεται µε έντονο και επιθετικό τρόπο: 
άστραψε και βρόντηξε στην αγόρευση του ο εισαγγελέας 3. παράγω 
εξαιρετικά ισχυρό θόρυβο: όλη νύχτα βροντούσαν τα πυροβόλα || τα 
βραχιόλια της βροντούν ΦΡ. (παροιµ.) οτού κουφού την πόρτα όσο 
θέλεις βρόντα για πρόσωπο που δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για 
όσα του λέµε, που αδιαφορεί πλήρως για συµβουλές ή παρακλήσεις 
4. (για κλειστούς ή ανοικτούς χώρους) αντηχώ: τα βουνά βροντού-
σαν από τον καννονιοβολισµό ♦ (µετβ.) 5. χτυπώ (κάτι) µε δύναµη, 
παράγοντας δυνατό ήχο, προκαλώντας θόρυβο: βρόντηξε πίσω του 
την πόρτα κι έφυγε ΣΥΝ. βαρώ 6. ρίχνω (κάτι/κάποιον) µε δύναµη κά-
τω: µε µία λαβή τον σήκωσε πάνω από τον ώµο του και τον βρόντηξε 
στο πάτωµα || (µτφ.) τους βρόντηξε στο γραφείο την παραίτηση της· 
ΦΡ. τα βροντώ (κάτω | χάµω) (i) εγκαταλείπω µια προσπάθεια, 
προτού την ολοκληρώσω· τα παρατάω: µόλις κουράστηκε, τα βρό-
ντηξε κι έφυγε (ii) (για εργαζόµενο) παραιτούµαι, διακόπτω από µό-
νος µου επαγγελµατική συνεργασία: αν δεν αλλάξουν οι όροι εργα-
σίας, θα τα βροντήξω όλα κάτω και θα φύγω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρόµα, 
υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ < αρχ. βροντώ (-άω) < βροντή (βλ.λ.)]. 

βροντώδης, -ης, -ες [µτγν.] {βροντώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (κυρ. 
για ήχους) αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη ένταση και δύνα-
µη: ~χειροκροτήµατα | γέλια/ φωνές ΣΥΝ. βροντερός. — βροντωδώς 
επίρρ. [1883]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

βρούβα (η) {δύσχρ. βρούβων} 1. ποώδες φυτό, που για πολλές καλ-
λιέργειες θεωρείται ζιζάνιο, αλλά αξιοποιείται στην παρασκευή κα-
ταπλασµάτων, εµπλάστρων, καθώς και φαρµάκων 2. (συνεκδ.) ο εδώ-
διµος βλαστός τού φυτού: τρώω βρούβες· ΦΡ. (σκωπτ.) (πάω | µε στέλ-
νουν) για βρούβες για άσκοπες και ανώφελες πράξεις, χωρίς πρα-
κτικό σκοπό ή αποτέλεσµα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < *βούλβα (µε µετάθεση φθόγγου και τροπή λ 
> ρ) < λατ. bulbus < αρχ. βολβός]. 
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βρουκέλλα (η) {βρουκελλών} ΙΑΤΡ. βακτήριο που προκαλεί τη βρου-
κέλλωση (τον µελιταίο πυρετό). 
[ΕΤΥΜ < νεολατ. brucella, από το όνοµα τού Βρετανού φυσικού Sir 
David Bruce (1855-1931), ο οποίος ανακάλυψε το βακτήριο αυτό]. 

βρουκέλλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πάθηση που οφεί-
λεται σε είδη τού βακτηρίου βρουκέλλα (βλ.λ.) ΣΥΝ. µελιταίος πυρε-
τός. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. brucellosis]. 

Βρούτος (ο) Μάρκος Ιούνιος Βρούτος- Ρωµαίος επιφανής, που συµ-
µετείχε στη δολοφονία τού Ιουλίου Καίσαρα· ΦΡ. και συ (τέκνον) 
Βρούτε; για περιπτώσεις στις οποίες δέχεται κανείς πλήγµα µεταξύ 
άλλων και από πρόσωπο που θεωρούσε φίλο. [ΕΤΥΜ. < λατ. Brutus 
< brutus «βαρύς, δυσκίνητος». Η φρ. και συ Βρούτε; (λατ. Et tu, 
Brute?) ελέχθη από τον Ιούλιο Καίσαρα κατά τη στιγµή τής 
δολοφονίας του, όταν αντελήφθη ότι µεταξύ των δολοφόνων ήταν και 
ο Βρούτος, ο οποίος ήταν στενός φίλος του, τιµηµέ\Ός από τον 
Καίσαρα]. 

βροχερός, -ή, -ό [µεσν.] (για κλιµατολογικές συνθήκες, εποχές) αυτός 
που σταθερά χαρακτηρίζεται από συχνές βροχοπτώσεις: τα -τροπικά 
κλίµατα ευνοούν την οργιώδη βλάστηση || ο ~ καιρός τού Λονδίνου 
ΣΥΝ. υγρός. 

βροχή (η) 1. νερό που παράγεται από υγροποιηµένους ατµούς στην 
ατµόσφαιρα και πέφτει στη γη σε σταγόνα η πτώση νερού από τα 
σύννεφα στη γη µε µορφή σταγόνων: αύριο θα σηµειωθούν βροχές 
στα βόρεια τού νοµού || η ~ χτυπούσε το τζάµι || τοπική | παροδική | 
ραγδαία | καταρρακτώδης | φθινοπωρινή | ψιλή | ξαφνική | δυνατή | 
σιγανή ~ || άρχισε | έπιασε | πέφτει | ρίχνει ~ || ~ µε το τουλούµι- ΦΡ. 
(α) (καθηµ.) µε πιάνει η βροχή αρχίζει να βρέχει, ενώ βρίσκοµαι στον 
δρόµο: η βροχή µάς έπιασε στο ύψος τής Κηφισιάς (β) ο βρεγµένος 
τη βροχή δεν τη φοβάται βλ. λ. βρέχω (γ) σαν τη βροχή στ' αλώνι βλ. 
λ. αλώνι (δ) τεχνητή βροχή (i) η τεχνητή πρόκληση βροχής ύστερα 
από ραντισµό κατάλληλων βροχοφόρων νεφών µε µόρια ιωδιούχου 
αργύρου από αεροπλάνο ή ειδικές συσκευές εδάφους (ii) σύστηµα 
αρδεύσεως που χρησιµοποιείται για πότισµα (ε) όξινη βροχή βλ. λ. 
όξινος 2. (στον πληθ.) η εποχιακή βροχόπτωση, η βροχερή εποχή: τώ-
ρα µε τις ~ θ' ανοίξουν και τα σχολεία || η περίοδος των βροχών στις 
τροπικές περιοχές 3. (µτφ.-σπάν.) οποιαδήποτε εκροή υγρού (κυρ. σω-
µατικού) σε µεγάλες ποσότητες: έτρεχαν τα δάκρυα ~ ΣΥΝ. ποτάµι 4. 
(µτφ.) πλήθος πραγµάτων που ρίχνονται ή γίνονται διαδοχικά: ~ πλη-
ροφοριών | εικόνων | τηλεγραφηµάτων | µηνύσεων || οι σφαίρες έπε-
φταν ~ || τα κέρµατα έπεφταν - στο παρκέ τού γηπέδου || ύστερα από 
την επιτυχία τής ταινίας δέχεται ~ προτάσεων για συνεργασία || ~ από 
σχόλια | ερωτήσεις | καταγγελίες | παράπονα | φιλοφρονήσεις | 
αντιρρήσεις || ~ µετεωριτών ΣΥΝ. πλήθος, καταιγισµός. — (υποκ.) 
βροχούλα (η) [µεσν.] (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ αρχ. < βρέχω]. 

βροχή και άλλα κατακρηµνίσµατα. Ό,τι πέφτει από τα σύννεφα 
τού ουρανού σε υγρή ή και στερεή µορφή αποτελεί τα λεγόµενα 
υδατώδη ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα (αγγλ. precipitation). 
Την πιο λεπτή µορφή κατακρηµνίσµατος αποτελεί το ψιχάλισµα (ή 
ψιλόβροχο). Η λ. είναι νεότερη (ψιχάλα < ψίχαλο «ψίχουλο» + ψε-
κάδα «σταγόνα βροχής»· πβ. ψιχία «ψίχουλα», ψίχα, ψίχουλο | ψί-
χαλο-όλα από το αρχ. ψίξ, ψιχός, «ψίχουλο»). Οι αρχαίοι χρησιµο-
ποιούσαν το ψακάδες | ψεκάδες «ψιχάλες» και το ρ. ψακάζει «ψι-
χαλίζει» (ο Αριστοτέλης στα Μετεωρολογικά του [3.4.5] λέει: «όταν 
µέν κατά µικρά µόρια φέρηται, ψακάδες, δταν δέ κατά µείζω µόρια, 
ύετός καλείται»). Αλλο κατακρήµνισµα, το κυριότερο, είναι η 
βροχή, από το ρ. βρέχω. Και οι δύο λέξεις είναι αρχαίες: το βροχή 
απαντά στον ∆ηµόκριτο, το βρέχει στον Ξενοφώντα. Ωστόσο, οι δύο 
λ. χρησιµοποιούνται συστηµατικά από τους µεταγενεστέρους 
χρόνους (Π. ∆ιαθήκη, Κ. ∆ιαθήκη κ.λπ.). Αρχαιότερη -ήδη οµηρι-
κή- και συνήθης στην Αρχαία είναι η λ. υετός (από το ρ. ϋει «βρέ-
χει»), η οποία χρησιµοποιείται περιορισµένα στη µετεωρολογική 
ορολογία ως συνώνυµο τού βροχή, ενώ για πολλή βροχή -και σε 
µεταφορική χρήση- χρησιµοποιείται η αρχαία λ. κατακλυσµός, 
που σήµαινε την πληµύρα (πβ. τη φράση «βροχή πληµύρα»). Προ-
κειµένου για καταρρακτώδη, ραγδαία βροχή, οι αρχαίοι χρησιµο-
ποίησαν τη λ. όµβρος (ο), που πέρασε εν µέρει στη λόγια γλώσσα 
και στην αντίστοιχη επιστηµονική ορολογία. Από τη λ. χρησιµο-
ποιείται το παράγ. επίθετο όµβριος «βρόχινος» (όµβρια ύδατα «τα 
νερά τής βροχής») και το ουσ. ανοµβρία «έλλειψη βροχής, ανα-
βροχιά». Ας σηµειωθεί ακόµη ότι το οµπρέλα (και λόγιο οµβρέλ-
λα) δεν έχει σχέση µε το όµβρος, αλλά προέρχεται από το ιταλ. 
ombrella (< λατ. umbrella < umbra «σκία»). Η καταρρακτώδης βρο-
χή λέγεται κυρίως νεροποντή (< νερό + ποντίζω «καταποντίζω, 
βυθίζω») και κατεβασιά (< κατεβάζω), εφόσον δε συνοδεύεται από 
αστραπές, βροντές και ισχυρό άνεµο, χαρακτηρίζεται ως καταιγί-
δα και µπόρα. Το καταιγίδα είναι αρχαίο από το ρ. καταιγίζω «κα-
τεβαίνω ορµητικός» (πβ. καταιγιστικός) < αιγίς «οργή, θύελλα». Το 
µπόρα είναι αντιδάνειο: < βεν. bora < λατ. boreas < ελλην. βορέας 
(βοριάς). Όταν τα κατακρηµνίσµατα παίρνουν στερεή µορφή, εµ-
φανίζονται ως χαλάζι, χιόνι ή ανάµικτη µορφή βροχής και χιονιού, 
χιονόνερο ή χιονόβροχο Στη γλώσσα των µετεωρολογνκών δελ-
τίων χρησιµοποιείται συχνά και η λ. βροχόπτωση («θα σηµειω-
θούν βροχοπτώσεις» αντί «βροχές»), ενώ η κύρια σηµ. τής λ. είναι 
το ποσό τής βροχής που καταµετρείται ότι έπεσε σε µια περιοχή. 

βροχηδόν επίρρ. [1845] (αρχαιοπρ.) σε µεγάλη ποσότητα και πυκνό-
τητα: οι καταθέσεις γνωστών και αγνώστων έρχονται ~ || οι ερωτή- 

σεις άρχισαν να πέφτουν ~ ΣΥΝ. συνεχώς, σωρηδόν. [ΕΤΥΜ. 
< βροχή + επιρρ. επίθηµα -ηδόν, πβ. κ. βαθµ-ηδόν]. 

βρόχι (το) (συνήθ. στον πληθ.-λαϊκ.) 1. µικρή θηλιά (κυρ. από τρίχες 
αλογοουράς) που χρησιµοποιείται για τη σύλληψη πουλιών ή µικρών 
ζώων από τον λαιµό: πιάνω λαγό στα ~ (µτφ.) 2. οτιδήποτε λειτουρ-
γεί ως θέλγητρο για την παγίδευση κάποιου: πιάστηκε στα ~ τού 
έρωτα! ΣΥΝ. δόλος, πλεκτάνη 3. κάθε είδους παγίδα: πιάστηκε στα ~ 
τού νόµου ΣΥΝ. δόκανο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. βρόχιν, υποκ. τού αρχ. 
βρόχος]. 

βροχικά (τα) → βρογχικός 
βρόχινος, -η, -ο 1. αυτός που προέρχεται από τη βροχή:- νερό 2. 

ΟΙΚΟΛ. βρόχινο δάσος πυκνό, τροπικό δάσος µε ψηλά, πλατύφυλλα, 
αειθαλή δέντρα σε περιοχές µε υψηλή ετήσια βροχόπτωση: η κατα-
στροφή των ~ τού Αµαζονίου αποτελεί οικολογική απειλή για ολό-
κληρο τον πλανήτη. 
[ΕΤΥΜ Η φρ. βρόχινο δάσος αποτελεί µετάφρ. δάνειο από αγγλ. rain 
forest]. 

βροχονράφος (ο) ΜΕΤΕΩΡ. όργανο µέτρησης τού ύψους και τής 
διάρκειας τής βροχόπτωσης, µε επιπλέον καταγραφή των ωρών ενάρ-
ξεως και λήξεως, καθώς και των εντάσεων της ΣΥΝ. βροχόµετρο. — 
βροχονραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. pluviograph 
(νόθο συνθ.)]. 

βροχόµετρο (το) {βροχοµέτρ-ου | -ων} ΜΕΤΕΩΡ. όργανο για τον ογκο-
µετρικό υπολογισµό τού ύψους βροχοπτώσεως ΣΥΝ. βροχογράφος. — 
βροχοµετρικός, -ή, -ό [1894]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
pluviomètre (νόθο συνθ.)]. 

βροχόνερο (το) το νερό τής βροχής. 
βροχοποιός (ο) 1. πρόσωπο στο οποίο αποδίδονται µαγικές ικανό-

τητες, το οποίο προσπαθεί µε διάφορες τελετουργίες και ξόρκια (µα-
γικά λόγια και χορούς) να προκαλέσει βροχή 2. οποιοσδήποτε επιφέ-
ρει ή προσπαθεί να προκαλέσει βροχόπτωση µε τεχνητές µεθόδους. 
— βροχοποιητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. rain 
maker]. 

βροχόπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η πτώση βροχής: η ~ 
ήταν ευεργετική για τη γεωργία || συνεχείς ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. rainfall]. 

βρόχος (ο) 1. θηλιά µε µετακινούµενο κόµπο, που σφίγγει όσο τρα-
βιέται το σχοινί: ο ~ τής κρεµάλας 2. θηλιά που χρησιµοποιείται για 
τη σύλληψη µικρών θηραµάτων ΣΥΝ. βρόχι, παγίδα 3. (µτφ.) οτιδήπο-
τε προξενεί ασφυκτική πίεση, δεσµεύοντας τις ενέργειες ή την έκ-
φραση κάποιου: ο ~ τού νόµου || µη µου βάζεις ~ στον λαιµό, άσε µε 
ν' αποφασίσω µε ψυχραιµία 4. οποιοδήποτε κενό ανάµεσα στα κα-
λώδια, τα σχοινιά κ.λπ. ενός διχτύου · 5. ΤΕΧΝΟΛ. σύνολο κλάδων δι-
κτύου, που η διαδοχή τους αποτελεί κλειστή διαδροµή: ~ ανατροφο-
δότησης 6. ΙΑΤΡ. ανθεκτική κατασκευή (συνήθ. ταινία ή πλέγµα) που 
χρησιµοποιείται για περιτύλιξη και ακινητοποίηση σπασµένου ή 
εξαρθρωµένου µέλους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*µρό-χος (< I.E. *mer-egh- «δένω, πλέκω»), που πιθ. συνδ. µε σερβοκρ. 
mreza «δίχτυ», λιθ. maräka «διχτάκι»]. 

βρόχος - βρόγχος. Οι δύο λέξεις, διαφορετικές στην ετυµολογική 
προέλευση και τη σηµασία τους, συχνά συγχέονται σηµασιολογι-
κά. Σηµειώνεται ότι το µεν βρόγχος (µε -γ-), οµόρριζο τού κατα-
βροχθίζω, δηλώνει τη διακλάδωση τής τραχείας σε κάθε έναν από 
τους δύο πνεύµονες (εξού και συνήθως µιλούµε, κατά πληθυντικό, 
για τους βρόγχους των πνευµόνων), ενώ το βρόχος (< *µρό-χος) δη-
λώνει τη θηλιά που σφίγγει τον λαιµό τού ανθρώπου και τον οδη-
γεί στον θάνατο (ό,τι συµβαίνει µε τον απαγχονισµό). 

βροχοσταλίδα (η) (λογοτ.) σταγόνα βροχής. 
[ΕΤΥΜ < βροχή + -σταλίδα < στάλα]. 

βρύα (τα) τα φυτά που αποτελούν τα βρυόφυτα (βλ.λ.) ΣΥΝ. µού-σκλια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βρύον< βρύω (υποχωρητ.) «ανθίζω, αφθονώ», αβεβ. ετύ-
µου, πιθ. συνδ. µε λατ. frutex «θάµνος, κλαδί», αρχ. γερµ. krüt «χόρτο, 
λάχανο» (> γερµ. Kraut). Οµόρρ. βρύ-σις (-η). Η λ. απαντά ως β' συνθ. 
και στο εµ-βρυον (βλ.λ.)]. 

βρυγµός (ο) το τρίξιµο των δοντιών. [ΕΤΥΜ. αρχ. < βρύκω | βρύχω 
«µασώ µε θόρυβο, κατασπαράζω» (βλ. λ. βρυχώµαι)]. 

βρυκόλακας (ο) → βρικόλακας 
Βρυξέλλες (οι) {Βρυξελλών} 1. η πρωτεύουσα τού Βελγίου και έδρα 
τής Ευρωπαϊκής Ένωσης- ΦΡ. λαχανάκια Βρυξελλών βλ. λ. λαχανάκι 
2. (συνεκδ.) τα κέντρα εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: οι αποφά-
σεις των Βρυξελλών. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. Bruxelles (οπτικό δάνειο) < αρχ. γερµ. Broca-sella (µαρ-
τυρείται και ως Bruoc-sella) «οικισµός στους βάλτους» < broca «βάλ-
τος, έλος» + sali/sella (< λατ. cella «δωµάτιο, κτήριο», πβ. κελλί), επει-
δή ο οικισµός ιδρύθηκε τον 6ο αι. σε νησίδα τού ποταµού Σένα 
(Senne)]. 

βρυόφυτα (τα) [1889] BOT. µικρά πράσινα φυτά χωρίς ρίζες, βλα-
στούς και φύλλα, που φυτρώνουν σε υγρές και σκιερές θέσεις· βρί-
σκονται στο έδαφος, στις πέτρες, στους βράχους, στα δέντρα ή µέσα 
σε ρυάκια (βλ. κ. λ. βρύα). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού νεολατ. muscinea]. 

βρύση (η) {βρυσών} 1. µεταλλικό κατασκεύασµα, συνήθ. κυλινδρικού 
σχήµατος, που προσαρτάται ως εξάρτηµα στην απόληξη υδροδοτι-
κού σωλήνα εγκατάστασης παροχής νερού, µε το οποίο είναι δυνατή 
η διακοπή ή αυξοµείωση τής ροής τού παρεχόµενου νερού: ανοίγω | 
κλείνω τη ~ || τον Αύγουστο δεν µπορείς να πιεις νερό τής ~, µόνο τού 
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ψυγείου! ΣΥΝ. στρόφιγγα 2. φυσική πηγή µε πόσιµο νερό: ξεδίψασε 
από µια ~ στο δάσος ΣΥΝ. πηγή 3. (µτφ. ως επίρρ.) µε άφθονη ροή: 
έτρεξαν ~ τα δάκρυα της ΣΥΝ. ποτάµι. — (υποκ.) βρυσάκι (το) κ. βρυ-
σούλα (η) [µεσν.] (σηµ. 1-2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. βρύσις, αρχική σηµ. «πηγή, ανάβλυση νερού», < αρχ. 
βρύω «ανθίζω, αφθονώ - αναβλύζω» (βλ. λ. βρύο)]. 

βρυσοµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) µεγάλη φυσική πηγή ΣΥΝ. 
κεφαλάρι, νεροµάννα. 

βρυχηθµός (ο) [αρχ.] (λόγ.) ο ήχος που παράγει ζώο που βρυχάται· το 
µουγκρητό: ο ~ των λιονταριών. 

βρυχώµαι ρ. αµετβ. αποθ. {βρυχάται... | βρυχήθηκα}1. (για λιοντάρια 
κ. ά. άγρια ζώα) παράγω δυνατό, βαθύ και παρατεταµένο ήχο ΣΥΝ. 
µουγκρίζω 2. (µτφ.) κάνω αισθητή την παρουσία µου, κυρ. µιλώντας 
µε επιθετικό, έντονο τρόπο: το ποντίκι που βρυχάται (βλ. λ. ποντίκι) || 
βρυχάται µαινόµενος στις συνεδριάσεις 3. παράγω δυνατό και βαθύ 
θόρυβο: το κύµα βρυχόταν πάνω στα βράχια || το τρακτέρ βρυχήθηκε 
στην ανηφόρα. Επίσης (καθηµ.) βρυχιέµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βρυχώµαι (-άο-) < θ. βρυχ- (πβ. παρακ. βέ-βρυχ-α), πα-
ράλλ. τ. τού ρ. βρύκω «µασώ µε θόρυβο, κατασπαράζω» < I.E. 
*gwrüg(h)o, πβ. αρχ. σλαβ. gryzq «µασώ»]. 

βρυώδης, -ης, -ες [αρχ.] {βρυώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που εί-
ναι γεµάτος βρύα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

βρω (να/θα) ρ. -> βρίσκω 
βρώµα (η) → βρόµα 
βρώµα (το) {βρώµ-ατος | -ατα, -άτων} (σπάν.) οτιδήποτε καταναλώνε-
ται ως τροφή και προέρχεται κυρ. από κυνήγι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. βρώµα 
< θ. βρω-, πβ. βι-βρώ-σκω «τρώγω». Βλ. λ. βρώση]. 

βρωµατολογία (η) [1837] {χωρ. πληθ.} η συστηµατική και µε επι-
στηµονικές βάσεις µελέτη τής παρασκευής και τής σύστασης των 
τροφίµων. [ΕΤΎΜ. < βρώµα (το) «φαγώσιµο, βρώση» + -λογία < λέγω]. 

βρωµατοχηµεία (η) ΧΗΜ. Ο κλάδος τής χηµείας που έχει ως αντι-
κείµενο έρευνας τη σύσταση, παρασκευή και συντήρηση τροφίµων 
µε τον πλέον υγιεινό τρόπο· η χηµεία τροφίµων. [ΕΤΥΜ < βρώµα 
(το) «φαγώσιµο, βρώση» + χηµεία]. 

βρωµερός, -ή, -ό → βροµερός 
βρώµη (η) → βρόµη 
βρωµιά (η) → βροµιά 
βρωµίζω ρ. → βροµίζω 
βρώµικος, -η, -ο → βρόµικος 
βρώµιο (το) → βρόµιο 
βρωµώ ρ. → βροµώ 
βρώση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η κατανάλωση (κάποιου 

πράγµατος) ως τροφίµου, το να τρώει κανείς· κυρ. στη ΦΡ. προς βρώ-
σιν, τα είδη ήταν τελείως ακατάλληλα προς βρώσιν || (ως εκκλησ. ευ-
χή) «ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν» (εύλόγησον την βρώσιν 
και την πόσιν) ΣΥΝ. φάγωµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βρώσις < θ. βρω- < *gwr- < I.E. *gwer- «καταπίνω, κατα-
βροχθίζω», πβ. σανσκρ. girami, λατ. voro, γαλλ. vorace «αδηφάγος» 
(< λατ. vorax), γαλλ. gorge «λαιµός» (< λατ. gurges «δίνη, στρόβιλος»), 
γερµ. Köder «δόλωµα» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. βι-βρώ-σκω «τρώγω, κατα-
βροχθίζω», βορ-ά, βάραθρο(ν) (βλ.λ.), βρώµα (τό(, βρώ-σιµος, -βόρος 
κ.ά.]. 

βρώσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να καταναλωθεί ως τροφή ΣΥΝ. 
φαγώσιµος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < βρώσις]. 

βόας (ο) {βυών} (λόγ.) ο µπούφος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
ονοµατοποιηµένη λ., που απαντά και σε άλλες I.E. γλ., πβ. αρµ. bu, 
περσ. burn, λατ. bubo]. 

βύβλος (η) 1. (στην παλαιογραφία) ελληνική ονοµασία τού παπύρου, 
γνωστή ήδη στον Αισχύλο (Ικέτιδες 947) 2. (µε κεφ.) πλούσια πόλη 
τής Φοινίκης, η οποία πρέπει να ήταν το κυριότερο κέντρο εµπορίας 
παπύρου. 

βυζαγµα (το) {βυζάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο θηλασµός 2. το ρού-
φηγµα µε το στόµα: το ~ τού δαχτύλου. 

βυζαίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {βύζα-ξα, -χτηκα, -γµένος} ♦ (αµετβ.) 1. 
ρουφώ γάλα από τη θηλή τού µητρικού µαστού: το µωρό σταµάτησε 
να κλαίει και βύζαινε λαίµαργα || βυζαίνει ακόµα, αφού δεν έχει δο-
ντάκια για να µασάει ΣΥΝ. γαλουχούµαι, θηλάζω 2. (κατ' επέκτ.) βρί-
σκοµαι στην ηλικία κατά την οποία τρέφοµαι αποκλειστικά µε µη-
τρικό γάλα, είµαι σε ηλικία θηλασµού: πώς να θυµάται τι είχε γίνει 
πριν από είκοσι χρόνια, τότε ακόµα βύζαινε! ♦ (µετβ.) 3. πίνω θηλά-
ζοντας: δεν πρόλαβε να βυζάξει το γάλα τής µάννας του ΣΥΝ. θηλά-
ζω 4. (για µητέρες ή παραµάννες) προσφέρω το στήθος µου για θη-
λασµό, παρέχω γάλα (σε νεογνό για να θηλάσει): βύζαξε το µωρό της 
έναν χρόνο ΣΥΝ. γαλουχώ, θηλάζω 5. µιµούµαι τις κινήσεις τού θη-
λασµού, ρουφώντας ή βάζοντας (κάτι) στο στόµα: δέκα χρονών και 
βυζαίνει ακόµα το δάχτυλο! ΣΥΝ. πιπιλίζω. 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. βυζάνω < µτγν. µυζώ (µε ανοµοίωση β- < µ-) < αρχ. µύ-
ζω < µυ, ονοµατοποιηµένη λ. από την ήχο και το σχήµα των χειλιών 
τού βρέφους κατά τον θηλασµό]. 

βυζανιάρικο (το) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. το νεογνό ή το βρέφος που βυζαί-
νει ακόµα, που τρέφεται ακόµα µε µητρικό γάλα ΣΥΝ. βυζασταρούδι 
2. (µτφ.-µειωτ.) το πολύ νεαρό ή ανώριµο και άπειρο άτοµο: µην κά-
νεις σαν -■ φέρσου όπως αρµόζει στην ηλικία σου. 

βυζαντινισµός (ο) [1872] 1. το σύνολο αντιλήψεων και πολιτισµικών 
αξιών που ιστορικά αποδίδονται στην περίοδο τής Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας: «ο νους µου πηγαίνει σε τιµές µεγάλες τής φυλής µας, στον 
ένδοξο µας ~» (Κ. Καβάφης) 2. (συνεκδ.-κακόσ.) η έλλειψη πρα- 

κτικού πνεύµατος και η ανάλωση σε περίπλοκες και άσκοπες, σχο-
λαστικές συζητήσεις και διαδικασίες· ο στείρος σχολαστικισµός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Byzantinismus]. 

βυζαντινολογία (η) [1895] {βυζαντινολογιών} 1. η επιστηµονική µε-
λέτη όλων των εκφάνσεων τής βυζαντινής ζωής, τής τέχνης και γενι-
κότ. τού βυζαντινού πολιτισµού 2. (κακόσ.) ο βυζαντινισµός (βλ.λ., 
σηµ. 2). — βυζαντινολόγος (ο/η) [1886], βυζαντινολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. byzantinologie]. 

βυζαντινολογω ρ. αµετβ. {βυζαντινολογείς... | βυζαντινολόγησα} 
(κακόσ.) συζητώ χωρίς πρακτικό πνεύµα, επιµένοντας στους τύπους 
και τις λεπτοµέρειες (βλ. λ. βυζαντινισµός). — βυζαντινολόγηµα (το). 

βυζαντινοπρεπής, -ής, -ές {βυζαντινοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· βυ-
ζαντινοπρεπέστ-ερος, -ατός) αυτός που ταιριάζει στα βυζαντινά πρό-
τυπα, που εκφράζει τη βυζαντινή νοοτροπία: ~ τελετή | ύφος. — βυ-
ζαντινοπρεπούς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

βυζαντινός, -ή, -ό [1807] 1. αυτός που σχετίζεται µε το Βυζάντιο και 
τον πολιτισµό του: ~ ναός | µουσική | εικόνα | αρχαιολογία | φιλολο-
γία 2. Βυζαντινή Αυτοκρατορία το ανατολικό τµήµα τής Ρωµαϊκής 
Αυτοκρατορίας από την ίδρυση τής Νέας Ρώµης (Κωνσταντινούπο-
λης) το 324 µ.Χ. ώς την άλωση της το 1453 από τους Οθωµανούς 3. 
Βυζαντινός (ο), Βυζαντινή (η) κάθε υπήκοος τής Βυζαντννής Αυτο-
κρατορίας: η καθηµερινή ζωή των ~. 

Βυζάντιο (το) {Βυζαντίου} 1. αρχαία πόλη τής ΝΑ. Θράκης στον Βό-
σπορο, αποικία των Μεγαρέων από το 657 π.Χ., στη θέση τής οποίας 
ιδρύθηκε το 324 µ.Χ. η νέα πρωτεύουσα τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατο-
ρίας µε το όνοµα Κωνσταντινούπολη 2. (συνεκδ.) η Βυζαντινή Αυτο-
κρατορία (βλ. λ. βυζαντινός, σηµ. 2): η ιστορία τού ~. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
Βυζάντιον, ονοµασία µικρής πόλης στις όχθες τού Βοσπόρου, όπου το 
324 µ.Χ. ο Μ. Κων/νος ίδρυσε τη Νέα Ρώµη (λατ. Nova Roma), τη 
µετέπειτα ΚωνΙπολη, ως πρωτεύουσα τού Ανατολικού Ρωµαϊκού 
Κράτους, τού οποίου οι υπήκοοι αυτοαποκαλούνταν µέχρι τέλους 
Ρωµαίοι, o όρος πρωτοχρησιµοποιήθηκε µε τη σηµερινή σηµ. από τον 
Γερµανό J. Wolf το 1562 (αντί των µέχρι τότε όρων Ρωµαϊκή 
Αυτοκρατορία κ. Ρωµανία)]. 

βυζαρού (η) {βυζαρούδες} (λαϊκ.) γυναίκα που έχει µεγάλους µα-
στούς ΣΥΝ. βυζού. 

βυζασταρούδι (το) το βυζανιάρικο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού 
µεσν. βυζαστάρης < βυζαστής < βυζάνω]. 

βυζάστρα [µεσν.] κ. βυζαχτρα (η) {δύσχρ. βυζαστρών} η παραµάν-
να ΣΥΝ. τροφός. 

βυζί (το) {βυζ-ιού | -ιών} 1. ο ανθρώπινος µαστός και γενικότ. ο µα-
στός των θηλυκών θηλαστικών (πβ. λ. στήθος) 2. (ειδικότ.) ο γυναι-
κείος µαστός· ΦΡ. απ" το βυζί τής µάννας (κάποιου) (εκφραστ.) από 
βρέφος, από πολύ µικρή ηλικία: έµαθε να υπολογίζει τα λεφτά ~ του' 
πώς να µην είναι τσιγγούνης! ΣΥΝ. από τα γεννοφάσκια του, µε το γάλα 
τής µάννας του. — (υποκ.) βυζάκι (το), (µεγεθ.) βυζάρα (η). [ΕΤΥΜ 
< µεσν. βυζίον < βυζάνω (υποχωρητ.)]. 

βυζού (η) [µεσν.] (βυζούδες) η βυζαρού (βλ.λ.). 
βυθίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {βύθισ-α, -τηκα, -µένος) 1. προκαλώ κατάδυση, 

κάνω (κάτι/κάποιον) να βουλιάξει στον βυθό' (ειδικότ. για πλοία) 
προκαλώ την καταστροφή, τον καταποντισµό: τα γερµανικά υποβρύ-
χια βύθισαν πολλά συµµαχικά πλοία στον Β'Παγκόσµιο Πόλεµο || το 
πλοίο βυθίστηκε αύτανδρο ΣΥΝ. βουλιάζω, καταποντίζω 2. (για µικρά 
αντικείµενα, σώµατα) πιέζω (κάτι), ώστε να καλυφθεί µερικώς ή 
πλήρως από υγρό, κυρ. νερό: ~ τα χέρια στο νερό ΣΥΝ. βουτώ 3. (γενι-
κότ.) πιέζω (κάτι), ώστε να εισχωρήσει στη µάζα άλλου σώµατος, χώ-
νω βαθιά στο εσωτερικό: το λιοντάρι βύθισε τα νύχια του στον λαιµό 
τού ζώου || (κ. µεσοπαθ. βυθίζοµαι) κουρασµένος βυθίστηκε στη 
µεγάλη πολυθρόνα! ΣΥΝ. µπήγω, καρφώνω, βάζω· (µτφ.) 4. παραδίδω 
ολοκληρωτικά σε συγκεκριµένη ψυχική, πνευµατική ή συναισθηµα-
τική κατάσταση, απορροφώ πλήρως: τα τελευταία γεγονότα τον βύ-
θισαν σε µαύρες σκέψεις || βυθίστηκε σε µελαγχολία | βαθύ πένθος | 
ονειροπόληση | απελπισία 5. κυριεύω, καλύπτω ολοκληρωτικά: η 
απεργία τής ∆.Ε.Η. βύθισε τη χώρα στο σκοτάδι. 

βυθιοτητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. βαθµίδα τού κώµατος κατά την 
οποία παρατηρείται έκπτωση των ανώτερων κινητικών και νοητικών 
λειτουργιών: «είχε τραυµατιστεί από πτώση και βρισκόταν σε ~» 
(εφηµ.) 2. η εξασθενηµένη ένταση των καρδιακών τόνων, όπως σε πε-
ρικαρδίτιδα και πνευµονικό εµφύσηµα. [ΕΤΥΜ. < βύθος (το)]. 

βύθιση (η) [1833] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) 1. η σταδιακή πτώση, 
διείσδυση σε κατώτερα επίπεδα, η κατάδυση: η ~ τού σώµατος στη 
θάλασσα ΣΥΝ. καταβύθιση, βύθισµα, (λόγ.) εµβάπτιση 2. (µτφ.) η κα-
τάσταση βαθύτατου ύπνου, λήθαργου: ύστερα από το ατύχηµα έπεφτε 
συχνά σε - ΣΥΝ. νάρκη, λήθαργος 3. (για σκάφη) ο καταποντι-σµός 
που οφείλεται σε ατύχηµα ή σε εχθρική επίθεση: η ~ οφείλεται σε 
ρήγµα που προκλήθηκε από τη σφοδρή θαλασσοταραχή || ~ δύο 
εχθρικών υποβρυχίων ΣΥΝ. βούλιαγµα, ναυάγιο, (λόγ.) καταποντι-
σµός, (λαϊκ.) φουντάρισµα. 

βύθισµα (το) [1887] {βυθίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να πιέζεται (κάτι 
µέσα σε κάτι άλλο), ώστε να καλυφθεί: το ~ τού πινέλου στη µπογιά 
ΣΥΝ. βύθιση, καταβύθιση 2. η βύθιση (πλοίου, υποβρυχίου κ.λπ.), ο 
καταποντισµός 3. ΝΑΥΤ. το αριθµητικά µετρηµένο τµήµα σκάφους, 
που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια τής θάλασσας: - φόρτωσης || 
πλοίο µε ~ 10 ποδιών 4. ΓΕΩΛ. η περιοχή τού γήινου φλοιού που βρί-
σκεται σε χαµηλότερο επίπεδο από τις γύρω περιοχές: όταν τα ~ δεν 
έχουν τη δυνατότητα αποστράγγισης, γεµίζουν νερό και µετατρέπονται 
σε λίµνες. 
[ΕΤΥΜ o ναυτ. όρ. αποδίδει το αγγλ. draught, ενώ ο γεωολ. όρ. αποδί-
δει το αγγλ. depression]. 



βυθοκόρηση 392 βωλοδέρνω 
 

βυθοκόρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η χρήση βυθοκόρου για την 
αποµάκρυνση άµµου, βούρκου ή µολυσµατικών προσµείξεων από τον βυθό 
ποταµών, ακτών κ.ά. — βυθοκοριστής (ο), βυθοκορώ ρ. {-είς.;.}. 

βυθοκόρος (η) [1897] το πλωτό µηχανικό σύστηµα που χρησιµοποιείται σε 
υποβρύχιες εκσκαφές για την εκσκαφή τού βυθού και τη διατήρηση τού 
βάθους καναλιών, ποταµών και λιµανιών, την αποκοµιδή υλικών, την 
κατασκευή έργων και την περισυλλογή αντικειµένων αξίας. 
[ΕΤΥΜ. < βυθός + -κόρος < αρχ. κορώ (-έω) «καθαρίζω» (πβ. νεω-κό-ρος), 
απόδ. τού γαλλ. bateau draguer. Βλ. κ. λ. κόρος]. 

βυθοµέτρηση (η) [1888] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. ο υπολογισµός µε 
κατάλληλες µετρήσεις τού βάθους φυσικού υδάτινου όγκου (θάλασσας, 
ποταµού, λίµνης) ΣΥΝ. βαθοµέτρηση, βυθοσκόπηση 2. (µτφ.) η εκτίµηση και 
διάγνωση (συνήθ. κατόπιν αναλυτικών διερ-γασιών) µιας κατάστασης: δεν 
χρειάζονται, είπε, φροϊδικές µελέτες και ψυχολογικές ~ ΣΥΝ. ανάλυση, 
αναζήτηση, διερεύνηση. — βυθοµετρώ ρ. {-είς...}. 

βυθόµετρο (το) {βυθοµέτρ-ου | -ων} όργανο που µετρά το βάθος φυσικών 
υδάτινων όγκων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. bathomètre]. 

βυθός (ο) 1.0 πυθµένας, το χαµηλότερο επίπεδο εδάφους κάτω από υδάτινη 
µάζα (θάλασσα, λίµνη, ποταµό): βατραχάνθρωποι ερευνούν τον - τής λίµνης || 
το υποβρύχιο προσέκρουσε στον ~ από εσφαλµένους χειρισµούς || αµµώδης ~ 
ΣΥΝ. πυθµένας, πάτος 2. (συνεκδ.) το σύνολο των βαθύτερων στρωµάτων 
νερού που προσεγγίζουν τον πυθµένα, καθώς και η υποβρύχια πανίδα και 
χλωρίδα που ζει σε αυτά, τα βάθη τής θάλασσας: ο - έχει ασύλληπτες οµορφιές, 
παράξενα φυτά και ζώα || ψάρι τού ~ 3. (µτφ.) το χαµηλότερο σηµείο, αυτό 
που τίθεται ως κατώτατο όριο (υπαρκτό ή επιτρεπτό): φθάσαµε στον ~ τής 
ηθικής κατάπτωσης ΣΥΝ. πυθµένας, πάτος, έσχατο σηµείο, τέρµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 
[Ε1ΥΜ αρχ. < *gwudh- (< I.E. *gwadh- > βάθος), που συνδ. µε τα οµόρρ. 
βαθύς, βάπτω, βόθρος, ά-βυσσος κ.ά.]. 

βυθός - πυθµένας - πάτος. Η λ. βυθός χρησιµοποιείται αποκλειστικά για 
την κατώτατη επιφάνεια χώρων σκεπασµένων µε νερό (ο βυθός τής 
θάλασσας, τής λίµνης, τού πελάγους κ.τ.ό.). Αντιθέτως, τόσο ο πυθµένας 
(που συνδέεται ίσως ετυµολογικά µε το βυθός) όσο και η λ. πάτος 
χρησιµοποιούνται για οποιαδήποτε κατώτατη επιφάνεια (δοχείων κ.λπ.) 
και για υδάτινους χώρους. Από το βυθός σχηµατίστηκε στην Αρχαία και 
τύπος βυσσός (< *βυθ-γός ή *βυθ-σός), από όπου το ά-βυσσος (αρχική 
σηµασία: αυτός που δεν έχει βυθό, που δεν έχει προσπελάσιµη κατώτατη 
επιφάνεια, άρα ο εξαιρετικού βάθους) και το Ανά-βυσσος (ά-βυθος, ά-
πατος). 

~» παρώνυµο 

βάθος (το) {βύθους | βύθη κ. βύθια, βυθών} (σπάν.) 1. ο βυθός, κυρ. τής 
θάλασσας: στο ~ τού πελάγου ΣΥΝ. βυθός 2. το βαθύτερο σηµείο τής Γης, τα 
έγκατα τής Γης: τα ~ τού βουνού 3. (µτφ.) ο εξαιρετικά βαθύς ύπνος, ο 
λήθαργος: αµέσως ύστερα έπεσε σε ~ ΣΥΝ. νάρκη, κώµα, βύθιση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. βυθός, µε αλλαγή γένους]. 

βυθοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η συστηµατική και µε 
επιστηµονικά µέσα παρατήρηση τού βυθού (θαλασσών, ποταµών, λιµνών), η 
εξέταση µε βυθοσκόπιο. — βυθοσκοπικός, -ή, -ό, βυθοσκοπώ ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < βυθοσκοπώ < βυθός + σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω»]. 

βυθοσκόπιο (το) {βυθοσκοπί-ου | -ων} όργανο παρατηρήσεως τού βυθού 
(συνήθ. ρηχών ή αβαθών θαλασσών)- αποτελείται από κύλινδρο µε γυαλί 
προσαρµοσµένο στη µία του βάση. [ΕΤΥΜ < βυθός + -σκόπιο < σκοπώ 
«παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω»]. 

βύνη (η) {χωρ. πληθ.} προϊόν που προκύπτει µε κατεργασία των σπερµάτων 
των δηµητριακών, κυρ. τού κριθαριού (µε φρύξη), και χρησιµοποιείται ως 
βάση ζυµώσεων, κατά κύριο λόγο στη βιοµηχανία µπίρας και τροφίµων: 
εκχύλισµα | ξηραντήριο βύνης. [ΕΤΥΜ < µτγν. βύνη | βύνι)ς) (γεν. -εως), αγν. 
ετύµου]. 

βύρσα (η) {βυρσών} το µεγάλης αντοχής κατεργασµένο δέρµα, που 
χρησιµοποιείται κυρ. ως κάλυµµα εξαρτηµάτων, µηχανών ή σκευών που 
φθείρονται λόγω τριβής. — βύρσινος, -η, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρλ·, αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε λατ. burra «πυκνόµαλλο ρούχο» κ.ά., οπότε θα 
µπορούσε να θεωρηθεί ότι προέρχεται από I.E. *bhrs- < *bhers- «δασύ 
τρίχωµα»]. 

βυρσοδεψείο (το) [µτγν.] η βιοµηχανική ή βιοτεχνική µονάδα κατεργασίας 
δερµάτων µε στόχο τη διατήρηση τής ευκαµψίας τους και την αύξηση τής 
αντοχής τους ΣΥΝ. (λαϊκ.) ταµπάκικο. 

βυρσοδέψης (ο) {βυρσοδεψών} ο τεχνίτης ή ο ιδιοκτήτης βυρσοδεψείου ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) ταµπάκης. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < βυρσο- (< βύρσα, βλ.λ.) + -δέψης < δέφω «τρίβω, κα-
τεργάζοµαι», αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρχ. διφθέρα «κατεργασµένο 
δέρµα»]. 

βυρσοδεψία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η τεχνική επεξεργασίας ακατέργαστου 
δέρµατος κυρ. θηλαστικών, για την παραγωγή κατεργασµένου εύκαµπτου 
δέρµατος µε µεγάλη αντοχή 2. ο τοµέας τής βιοµηχανίας που ασχολείται µε 
την παραγωγή κατεργασµένου δέρµατος. Επίσης βυρσοδεψική [µτγν.]. 

βύρσωµα (το) {βυρσώµ-ατος | -ατα, -άτων) η επένδυση επιφάνειας µε δέρµα 
ΣΥΝ. πέτσωµα. 

[ΕΤΥΜ < βύρσα (βλ.λ.)]. 
Βυρτεµβέργη (η) περιοχή τής Ν∆. Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. 

Württemberg, από οµώνυµη δυναστεία κοµητών που ιδρύθηκε κατά τον 12ο 
αι.]. 

Βύρων (ο) {Βύρων-ος, -α} 1. ο Αγγλος ροµαντικός ποιητής Τζωρτζ Γκόρντον 
λόρδος Μπάυρον 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Βύρωνας. 
[ΕΤΥΜ Εξελληνισµένη µεταφορά τού αγγλ. Byron, από το επώνυµο τού 
Αγγλου ποιητή και φιλέλληνα George Gordon Byron (1788-1824), γνωστού 
ως λόρδου Βύρωνα. Το αγγλ. όν. Byron < αρχ. αγγλ. byrum «στάβλος»]. 

βυρωνισµός (ο) [1861] το καλλιτεχνικό και ιδεολογικό ρεύµα που προέκυψε ως 
αποτέλεσµα τής επιρροής τού έργου και τού παραδείγµατος ζωής τού λόρδου 
Βύρωνα σε επίπεδο θεµατολογίας και εκφραστικών τρόπων: από το 
ιδεολογικό ρεύµα τού - επηρεάστηκαν ο Γκαίτε, ο Ουγκώ, ο Μπωντλαίρ, ο 
Πούσκιν κ.ά. ΑΝΤ. αντιβυρωνισµός. — βυρωνιστής (ο) [1887], βυρωνίστρια 
(η), βυρώνειος, -α, -ο [1887] κ. βυρωνικός, -ή, -ό [1861], βυρωνικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ· Μεταφορά τού αγγλ. byronism]. 

βύσµα (το) {βύσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΗΛΕΚΤΡ. εξάρτηµα σε άκρο 
ηλεκτρικού αγωγού, που επιτρέπει την εισαγωγή του σε κατάλληλη υποδοχή 
(πρίζα, κυψέλη), ώστε να συνδέεται µε τους αγωγούς που καταλήγουν σε αυτή 
την υποδοχή ΣΥΝ. φις 2. κοµµάτι ξύλου ή άλλου υλικού, που χρησιµοποιείται 
για να βουλλώνει τρύπες ή ανοίγµατα ΣΥΝ. πώµα, βούλλωµα, έµφραγµα 3. 
ΙΑΤΡ. συσσωρευµένη κυψελίδα που φράζει τον έξω ακουστικό πόρο τού 
αφτιού και εµποδίζει τη δίοδο ήχου προς τον τυµπανικό υµένα · 4. (αργκό) το 
µέσο- πρόσωπο ή σύνολο προσώπων, που µπορεί να παρεµβαίνει 
επηρεάζοντας εξελίξεις και αποφάσεις υπέρ των συµφερόντων συγκεκριµένου 
προσώπου: είχε µεγάλο ~ και τον διόρισαν σε καλή θέση στο ∆ηµόσιο || ποιον 
έχει ~ και παίρνει µετάθεση όπου θέλει; — (αργκό) βυσµατούχος κ. βυσµατίας 
(ο) (σηµ. 4). 
[ΕΤΥΜ αρλ· < βύω «κλείνω, αποφράσσω» < *βύσ-ω (µε σίγηση τού εν-
δοφωνηεντικού -σ-) < I.E. *b(h)u- | *p(h)u- «φυσώ, φουσκώνω», πβ. αλβ. m-
bush «γεµίζω», µέσ. ιρλ. büas «θήκη, κοιλιά» (< I.E. *bousto-), αρχ. γερµ. 
pfoso «συνάχι», αρχ. αγγλ. pusa (> αγγλ. pose) κ.ά.]. 

βυσµατώνω ρ. µετβ. {βυσµάτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. συνδέω µε βύσµα · 2. 
(αργκό) (α) στερώ κάτι από κάποιον άλλο χρησιµοποιώντας πλάγια µέσα υπέρ 
µου: τον βυσµάτωσαν και τελικά πήγε άλλος στη θέση του (β) έχω γνωριµίες τις 
οποίες χρησιµοποιώ για να ευνοούµαι: είναι πολύ βυσµατωµένος και παίρνει 
συνεχώς άδειες. 

βυσσινάδα (η) [1889] αναψυκτικό ποτό από σιρόπι βύσσινου, που πίνεται 
διαλυµένο σε κρύο νερό. 

βυσσινής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού βύσσινου: ~ φόρεµα | κραγιόν 
2, βυσσινί (το) το ίδιο το χρώµα τού βύσσινου ΣΥΝ. κερασί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
χρώµα. 

βυσσινιά (η) φυλλοβόλο δέντρο, συγγενές προς την κερασιά, αλλά µικρότερο 
σε µέγεθος, το οποίο καλλιεργείται στις εύκρατες ζώνες για τον καρπό του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

βύσσινο (το) ο καρπός τής βυσσινιάς ο οποίος έχει σχήµα όµοιο µε τού 
κερασιού, σάρκα µαλακή και χυµώδη, σκούρο κόκκινο χρώµα και ξινή γεύση, 
δεν τρώγεται ωµός, αλλά χρησιµοποιείται λόγω τού χυµού του στην 
ποτοποιία, κυρ. για την παρασκευή βυσσινάδας, και στη ζαχαροπλαστική: 
γλυκό -1| σιρόπι ~ ΣΥΝ. ξινοκέρασο- ΦΡ. (λαϊκ.) να µένει | να λείπει το 
βύσσινο για την απόρριψη χειρονοµίας ή προσφοράς, η οποία κρίνεται 
ασύµφορη, ύποπτη ή επικίνδυνη: και µετά από τέτοιο τσακωµό µάς καλεί στο 
εξοχικό του' ~! [ΕΤΥΜ. < µτγν. βύσσινον, ουδ. τού αρχ. επιθ. βύσσινος < 
βύσσος «είδος λινού υφάσµατος», σηµιτ. προελ., πβ. εβρ. bus, φοιν. bs]. 

βυσσινοκηπος (ο) µεγάλη έκταση µε βυσσινιές. 
βυσσοδοµώ ρ. αµετβ. {βυσσοδοµείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 

(κακόσ.) ασχολούµαι µε παρασκηνιακά σχέδια και µεθοδεύσεις υπονόµευσης 
ή συκοφάντησης κάποιου: οι κύκλοι τής ανωµαλίας βυσσοδοµούν κατά των 
ελευθεριών τού λαού ΣΥΝ. µηχανορρα-φώ, σκευωρώ, ραδιουργώ, δολοπλοκώ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βυσσοδοµώ < βυσσο- (< αρχ. βυσσός < *βυθ-σός < βυθός) + 
-δοµώ (-έω) < δέµω «χτίζω, οικοδοµώ». Η λ. απαντά στην Αρχ. ως 
βυσσοδοµεύω µε τη σηµ. «µηχανεύοµαι εναντίον κάποιου, καταστρώνω 
κρυφά σχέδια»]. 

βυτίο (το) µεγάλης αντοχής και χωρητικότητας µεταλλικό δοχείο ή ανάλογη 
κατασκευή συνήθ. κυλινδρικού σχήµατος, κατάλληλο για την ασφαλή 
συγκέντρωση και φύλαξη ή µεταφορά υγρών (κυρ. καυσίµων) ή αερίων ΣΥΝ. 
βαρέλι. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < *βυτίον < λατ. buttis «βαρέλι» < µτγν. βοϋττις «δοχείο, 
κάδος», αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

βυτιοφόρο (το) [1893] όχηµα εφοδιασµένο µε βυτίο για τη µεταφορά υγρών 
(κυρ. νερού ή καυσίµων) ή λυµάτων σε µεγάλες ποσότητες: η µεταφορά 
βενζίνης γίνεται µε βυτιοφόρα. 

βωβός, -ή, -ό (λόγ.) βουβός (βλ. λ). [ΕΤΥΜ µτγν., αγν. ετύµου, πιθ. 
ονοµατοπ. σχηµατισµός σε -βός]. 

βωλοδέρνω ρ. αµετβ. (σχολ. ορθ. βολοδέρνω) {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
υφίσταµαι βάσανα και ταλαιπωρίες, περιφερόµενος εδώ και εκεί: δέκα χρόνια 
βωλόδερνε στην ξενιτειά ΣΥΝ. τυραννιέµαι, δεινοπαθώ, παραδέρνω. [ΕΤΥΜ 
< βώλος «σβώλος, χώµα» + δέρνω]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. παράγεται από το βώλος (ο) «µικρό κοµµάτι χώµατος από 
οργωµένο χωράφι» και το ρ. δέρνω. Είναι νεότερη λ. µε εµφανή τη 
σηµασιολογική εξέλιξη από την έννοια τού «εργάζοµαι στη γη, σπάζω τους 
χωµάτινους βώλους οργωµένου χωραφιού» σε αυ- 



βωλοκοπώ 393 βωξίτης 
 

τήν τού «κουράζοµαι πολύ, ταλαιπωρούµαι, υποφέρω».   → βώλος 

βωλοκοπώ ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. βολοκοπώ) {βωλοκοπ-άς κ. -είς... | βω-
λοκόπ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος) σπάζω τους βώλους χώµατος που 
έχουν δηµιουργηθεί από το όργωµα, διαλύω τους βώλους, κάνοντας 
το έδαφος λείο: βωλοκοπά το χωράφι, για να είναι ευκολότερο το 
πιάσιµο των σπόρων. — βωλοκόπος (ο) [µτγν.], βωλοκόπηµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βωλοκοπώ (-έω) < βώλος + -κοπώ < κόπτω]. 

βώλος (ο) (σχολ. ορθ. βόλος) 1. η οµογενής µάζα σφαιρικού σχήµατος, 
σφαιρικός όγκος οποιουδήποτε υλικού: διακόσµηση µε γυάλινους ~ || 
~ ασβέστη | ζύµης ΣΥΝ. σφαιρίδιο, σφαίρα, µπαλάκι, σβώλος, µπίλια 2. 
ο µικρός χωµάτινος όγκος που σχηµατίζεται, κυρ. κατά το όργωµα και 
το σκάλισµα, από το χώµα που αποσπάται σε κοµµάτια από το έδα-
φος ΣΥΝ. σβώλος 3. (ειδικότ.) µικρό (γυάλινο ή πορσελάνινο) σφαιρί-
διο διαφόρων χρωµάτων, που χρησιµοποιείται σε παιδικά παιχνίδια: 
αντάλλαξαν βώλους για τα παιχνίδια τους! 4. βώλοι (οι) παιδικό παι-
χνίδι στο οποίο οι παίκτες συναγωνίζονται για το ποιος θα χτυπήσει 
µε το δικό του περισσότερα από τα γυάλινα σφαιρίδια που υπάρχουν 
µέσα σε καθορισµένη περιοχή: παίζουν βώλους στην αυλή ΣΥΝ. µπί-
λιες · 5. ΟΡΥΚΤΟΛ. άργιλος που έχει τη χαρακτηριστική ιδιότητα να 
σχηµατίζει κόκκινο ή καφέ γυαλί όταν λειώνει. — (υποκ.) βωλάκος 
(ο) κ. βωλάκι (το) (σηµ. 1-3). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βώλος, αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε το αρχ. βολβός και µε 
αρµ. bolk «ραπανάκι»]. 

βώλος - σβώλος - βόλος. Το βώλος (ο) από αρχ. βώλος (ο/η) ίσως 
συνδέεται ετυµολογικά µε το βόλος, αν ανάγεται και αυτό, όπως 
το βόλος, στο ρ. βάλλω. Βόλος σηµαίνει «ρίψη, ρίξιµο, ριξιά, ριπτό-
µενο» από το ρ. βάλλω «ρίχνω». Αν το βώλος είχε ως αρχική σηµ. 
«το σπάσιµο τής γης σε κοµµάτια µε χτυπήµατα», τότε συνδέεται 

και αυτό µε το ρ. βάλλω, o τύπος σβώλος είναι νεότερος, απο-
σπασµένος από φράσεις όπως «τους βώλους», όπου το -ς θεωρή-
θηκε ότι ανήκει στο όνοµα που ακολουθεί. 

βωµολοχία (η) {βωµολοχιών} η χυδαία και υβριστική λέξη ή φράση: 
ορισµένοι κωµικοί καταφεύγουν στις ~, για να εκβιάσουν το γέλιο τού 
κοινού ΣΥΝ. αισχρολογία, χυδαιολογία, βροµόλογο, βρισιά. — 
βωµολόχος (ο/η) [αρχ.], βωµολοχικός, -ή, -ό [µτγν.], βωµολοχώ ρ. 
[µτγν.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < βωµολόχος «αυτός που παραµονεύει κοντά στους βω-
µούς, για να κλέψει αφιερωµένο σε αυτούς κρέας» < βωµός + λόχος 
«ενέδρα». Επειδή ήταν απρεπές ακόµη και να µιλά κανείς για την 
ασεβή πράξη τού βωµολόχου, η λ. συνδέθηκε µε την αισχρολογία και 
µε τα υβριστικά λόγια]. 

βωµός (ο) 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. (α) τόπος, λάκκος ή υπέργεια κατασκευή ενός 
ή περισσοτέρων επιπέδων µε τετράγωνο, ορθογώνιο ή κυκλικό εµβα-
δόν για την τέλεση θυσιών: ο ~ τής θεάς Ήρας (β) µικρό ή µεγαλύτε-
ρο αναθηµατικό οµοίωµα των ανωτέρω 2. ΕΚΚΛ. η Αγία Τράπεζα τού 
χριστιανικού ναού ΣΥΝ. θυσιαστήριο 3. (µτφ.) οτιδήποτε (θεσµός ή 
σκοπός κυρ.) απαιτεί ή εξαναγκάζει σε θυσίες στο όνοµα του ή για 
χάρη του: δεν µπορεί να θυσιάζεται η παιδεία στον ~ των πολιτικών 
σκοπιµοτήτων || θυσίασε τη ζωή του στον ~ τής ελευθερίας- ΦΡ. (αρ-
χαιοπρ.) υπέρ βωµών και εστιών για το ύψιστο ιδανικό, για ό,τι πιο 
ιερό έχει κάποιος, κυρ. για την προάσπιση τής εθνικής ανεξαρτησίας 
και ελευθερίας: αµύνοµαι ~ ΣΥΝ. για τα ιερά και όσια. [ΕΤΥΜ αρχ· 
< *gwo-mo-, εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τής ρίζας βα-/ βη- (αρχ. έ-
βη-ν, βή-µα). Οµόρρ. βαίνω (βλ.λ.), βά-σις, βά-θρο(ν), βατός, βά-δην, 
βα-τήρ(ας) κ.ά. Η λ. δήλωνε εξαρχής την υπερυψωµένη βάση τού 
θυσιαστηρίου, αργότερα δε ολόκληρο το θυσιαστήριο]. 

βωξίτης (ο) → βοξίτης 



 

Γ, γ: γάµµα, το τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Όπως γνωρίζουµε από το φωνολογικό σύστηµα τής Αρχαίας, το αρχ. γράµµα γ 
προφερόταν ως -γκ- (π.χ. γένος - /génos/), δηλ. ως κλειστό ουρανισκόφωνο σύµφωνο και όχι ως διαρκές ουρανισκόφω\Ό σύµφωνο που 
προφέρεται σήµερα (γένος = /γέηοβ/). Στους χρόνους τής Αλεξανδρινής Κοινής και πιθανότατα στους τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες 
το γ έπαυσε να δηλώνει τον φθόγγο -γκ- και δήλωσε από τότε µέχρι και σήµερα τον φθόγγο -y-. Προ τής ελληνικής αλφαβητικής γραφής, στα 
συλλαβογραφικά αλφάβητα (Γραµµική γραφή Β και κυπριακό συλλαβάριο) το γ (προφορά /g/) δηλωνόταν το ίδιο όπως και τα άλλα 
ουρανισκόφωνα σύµφωνα (κ και χ)· ήτοι, το ίδιο συλλαβόγραµµα δήλωνε και τους τρεις φθόγγους κ-γ-χ. Από πλευράς γραφικής παράστασης, 
ας σηµειωθεί ότι µε καµπύλωση των δύο κεραιών που απάρτιζαν το (κεφαλαίο) Γ, ήτοι µε τη µορφή τού C, σχηµατίστηκε το τρίτο γράµµα 
τού λατινικού αλφαβήτου (C), το οποίο -όπως είναι γνωστό- είναι το δυτικό ελληνικό αλφάβητο (το αλφάβητο τής Χαλκίδας). Μάλιστα, 
επειδή το λατ. γράµµα C χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει στην προφορά τον φθόγγο [κ], για το γκ ([g]) επινοήθηκε νέο γράµµα, το G, που 
απαρτίστηκε από το C και µία διαφοροποιητική γραµµή στο κάτω άκρο (G). Ως προς την ονοµασία τού γράµµατος γάµµα, οι ιστορικοί τής 
ελληνικής γραφής υποστηρίζουν ότι προήλθε από το βορει-οσηµιτικό γράµµα gimel που σήµαινε την καµήλα (εβρ. gâmâl, αραµαϊκό gamia) -
ο Ησύχιος αναφέρει γαµάλ- ή κάµηλος παρά Χαλ-δαίοις-, η δε ελλην. λ. κάµηλος είναι δάνειο σηµιτικό. Από την προφορά τού αρχικού 
γράµµατος τού σηµιτ. gimel, από το g-, προήλθε «ακροφωνικά» η προφορά γκ [g] τού αρχαίου ελληνικού γ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Γ, γ γάµµα κ. γάµα· το τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. 
λ. γάµµα, αριθµός). 

γα (το) {άκλ.} φθόγγος τής βυζαντννής µουσικής κλίµακας, που αντι-
στοιχεί στο φα τής ευρωπαϊκής. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. πα]. 

γθβ ως µίµηση τής φωνής τού σκύλου (πβ. λ. γάβγισµα). 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ.]. 

Γαβάθα (η) {χωρ. γεν πληθ.} 1. το πρόχειρο παραδοσιακό σκεύος µε-
γάλων' διαστάσεων και χωρητικότητας, κυρ. για προσφορά φαγητού 
2. (συνεκδ.) η µεγάλη ποσότητα φαγητού που αντιστοιχεί στο περιε-
χόµενο τού παραπάνω σκεύους: είναι ικανός να φάει µόνος του µια ~ 
ρύζι. — γαβαθωτός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. gabatha < µτγν. 
γαβαθόν (τό) < σηµιτ. *kabbât]. 

γαβγίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {γάβγισα} 1. (για σκύλους) παράγω σύντο-
µους, συνήθ. επαναλαµβανόµενους και δυνατούς, ήχους: το σκυλί, 
µόλις βλέπει κάποιον να πλησιάζει, αρχίζει να γαβγίζει ΣΥΝ. αλυχτώ· 
ΦΡ. (παροιµ.) (µτφ.) σκύλος που γαβγίζει δεν δαγκώνει ο άνθρωπος 
που εξωτερικεύει την οργή του ή φωνάζει και απειλεί, είναι λιγότερο 
επικίνδυνος από εκείνον που δεν εκδηλώνει τέτοια αντίδραση 2. 
(µτφ.) µιλώ µε ενοχλητικά δυνατή φωνή και επιθετικό τόνο: αντί να 
γαβγίζεις, κάτσε να µιλήσουµε σαν άνθρωποι! 

γάβγισµα (το) {γαβγίσµ-ατος | -ατα, -άτων} ο ήχος που παράγει ο 
σκύλος όταν γαβγίζει: το δυνατό ~ τού σκυλιού ξεσήκωσε τη γειτονιά 
ΣΥΝ.(λόγ,) υλακή, (λαϊκ.) αλύχτηµα. 

γαβιάλης (ο) {γαβιάληδες} κροκόδιλος που απαντά στην Ινδία και τη 
ΝΑ. Ασία- έχει ιδιαίτερα µακρύ σώµα και χαρακτηριστικό ραβδό-
σχηµο ρύγχος. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. gavial < χίντι ghaviyäl]. 

γαβριάς (ο) {γαβριάδες} (παλαιότ.) έξυπνος και ζωηρός αλητάκος. 
[ΕΤΥΜ. < κύρ. όν. Γαβριάς, µεταφορά τού γαλλ. ονόµατος Gavroche, 
παιδικού ήρωα τού µυθιστορήµατος Οι Άθλιοι (Les Misérables) τού V. 
Hugo]^ 

Γαβριέλα (η) γυναικείο όνοµα. 
Γαβριήλ (ο) {άκλ.} 1. ένας από τους Αρχαγγέλους, αυτός που µετέ-
φερε στην Παρθένο Μαρία το µήνυµα τής γέννησης τού Χριστού (βλ. 
κ. λ. ευαγγελισµός) 2. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (λαϊκ.) Γαβρήλης κ. 
Γαβρήλος (σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Gabhriél «ο Θεός είναι η ισχύς µου» < géver «ικα-
νός (για στρατ. υπηρεσία)» + -el «Θεός»]. 

γάβρος (ο) → γαύρος 
Γόγγης (ο) ποταµός τής Ινδίας και τού Μπανγκλαντές, που πηγάζει 
από τα Ιµαλάια και εκβάλλει στον Ινδικό Ωκεανό· θεωρείται ιερός 
από τους ινδουιστές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
Ganges < σανσκρ. ganga «ποταµός»]. 

γάγγλιο (το) {γαγγλί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. καθένα από τα στρογγυλά ή επι-
µήκη ογκίδια που παρατηρούνται σε ορισµένα λεµφαγγεία και νεύ-
ρα: λεµφικά | νευρικά ~ || τα ~ τού εγκεφάλου. — γαγγλιακός, -ή, -ό. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γαγγλίον, αβεβ. ετύµου, ίσως αναδιπλασιασµένος τ. θε-
µάτων που απαντούν στις λ. άγλις, γέλγις (και τα δύο σηµαίνουν 
«σκελίδα σκόρδου»). Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. 
ganglion]. 

γάγγραινα (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. η νέκρωση ή ο θάνατος µαλακού 
ιστού λόγω παρεµπόδισης τής κυκλοφορίας τού αίµατος, η οποία 
ακολουθείται συνήθ. από αποσύνθεση και σήψη 2. (µτφ.-εκφραστ.) 
κατάσταση επεκτεινόµενης φθοράς και αποσύνθεσης (κυρ. σε κοινω-
νικό και ηθικό επίπεδο): η ~ των ναρκωτικών απειλεί τη νεολαία µας 

|| η ~ τής γραφειοκρατίας ΣΥΝ. συµφορά, µάστιγα, καρκίνωµα. — 
γαγγραινικός, -ή, -ό [µτγν.], γαγγραινώδης, -ης, -ες [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -γκ-, γρασσίδι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *γαγγραίνω < *γαγγράω, αναδιπλασιασµένος τ. τού ρ. 
γράω «ροκανίζω, κατατρώγω» < *γράσ-ω < *grs-, συνεσταλµ. βαθµ. 
τού I.E. *gres- «τρώγω, κοµµατιάζω», πβ. σανσκρ. grâsate «τρώγω, κα-
ταβροχθίζω», λατ. grämen «χλόη» (> αγγλ. grass, γερµ. Gras) κ.ά. Η λ. 
πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. γαλλ. gangrène]. 

γαγγραινιάζω ρ. αµετβ. (συνήθ. για µέλος τού σώµατος) προσβάλ-
λοµαι από γάγγραινα (βλ.λ.). 

γαδολίνιο (το) {γαδολινίου} ΧΗΜ. στοιχείο (σύµβολο Gd) που ανήκει 
στα µέταλλα και το οποίο χρησιµοποιείται στην κατασκευή πυρίµα-
χων υλικών, στη βιοµηχανία ηλεκτρονικών, σε κράµατα κ.α. (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Φινλανδού χηµικού J. Gadolin (1760-1852), 
προς τιµήν τού οποίου ονοµάστηκε έτσι το µέταλλο από τους Γάλ-
λους J. Marignac και P. de Boisbaudran, οι οποίοι το ανακάλυψαν]. 

γάδος (ο) ο µικρός βακαλάος µε µήκος έως και 40 εκατοστά, που αλι-
εύεται συνήθ. σε αβαθή νερά κοντά στις ακτές ΣΥΝ. γαϊδουρόψαρο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο µεσογειακής προελ. Συµπτωµα-
τική θεωρείται η µορφολ. οµοιότητα µε τις λ. γάδαρος, γάιδαρος 
(βλλ.)}. 

γαελικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους Κέλτες των Βρετανικών 
Νήσων. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Gaelic < Gael, ονοµασία των Κελτών στις Βρετανικές 
Νήσους, < ιρλ. Gaedheal, πιθ. αρχική σηµ. «λευκός»]. 

Γάζα (η) πόλη τού ΝΑ. Ισραήλ στη Μεσόγαο Θάλασσα· η Λωρίδα τής 
Γάζας περιοχή γύρω από την πόλη τής Γάζας υπό αιγυπτιακή κυ-
ριαρχία µέχρι το 1967, οπότε την κατέλαβαν οι Ισραηλινοί. [ΕΤΥΜ. 
< εβρ. 'Azza | αραβ. Gazzah < αραβ. 'az «ισχύς, δύναµη», αρχικώς 
ονοµασία ενός οχυρού τής περιοχής]. 

γάζα (η) {γαζών} 1. αποστειρωµένο αραχνοΰφαντο βαµβακερό ύφα-
σµα για φαρµακευτική χρήση (κυρ. κατασκευή επιδέσµων και επίδε-
ση τραυµάτων) σε µορφή ταινίας: καθάρισε το τραύµα τού παιδιού 
και το έδεσε µε - 2. (γενικότ.) οποιοδήποτε λεπτό και διαφανές ύφα-
σµα αραιής ύφανσης (κυρ. από µετάξι, λινό, βαµβάκι): (µτφ.) «ω τής 
αυγής κροκάτη ~, γαρούφαλλα του δειλινού» (Κ. Βάρναλης) ΣΥΝ. τού-
λι, τουλπάνι. 
{ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. gaze < Gaza, η πόλη Γάζα (εβρ. Azza), 
όπου καλλιεργείται βαµβάκι και λινάρι]. 

Γαζέλα (η) {γαζελών} αντιλόπη τής Αφρικής και τής Ασίας, γνωστή 
για την ταχύτητα και τη χάρη της. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
gazelle < αραβ. ghazâl]. 

γαζί (το) {γαζ-ιού | -ιών} πυκνή και λεπτή ραφή, κυρ. εξωτερική, που 
γίνεται µε ραπτοµηχανή: το πέρασε διπλό ~, για να µη σκιστεί απ' το 
βάρος- ΦΡ. δουλεύω (κάποιον) ψιλό γαζί θεωρώ και µεταχειρίζοµαι 
(κάποιον) συστηµατικά ως αντικείµενο κοροϊδίας, χωρίς αυτός να το 
αντιλαµβάνεται: τον δουλεύουν όλοι ψιλό γαζί κι αυτός δεν παίρνει 
χαµπάρι! — (υποκ.) γαζάκι (το). [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < γάζα 
(βλ.λ.) ή < αραβ. kazz «µετάξι»]. 

γαζία (η) {γαζιών} 1. µικρό θαµνώδες αγκαθωτό καλλωπιστικό φυτό, 
που καλλιεργείται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές και είναι 
γνωστό κυρ. για τα κιτρινωπά αρωµατικά άνθη του, που χρησιµοποι-
ούνται κατεξοχήν στην αρωµατοποιία ή ως καλλωπιστικά 2. (συ-
νεκδ.) το χαρακτηριστικό άνθος τού παραπάνω φυτού: οι γαζίες µο-
σχοβολούσαν στον κήπο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
< βεν. gazia < ιταλ. acacia < µτγν. ακακία]. 

γαζώνω ρ. µετβ. {γάζω-σα, -θηκα, -µένος} 1. ράβω µε ραπτοµηχανή: ~ 

Γ 
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το φόρεµα ΣΥΝ. ράβω 2. (µτφ.) διαπερνώ µε ριπή σφαιρών (µε πολυ-
βόλο, αυτόµατο κ.τ.ό.): οι τροµοκράτες γάζωσαν το αυτοκίνητο στο 
οποίο επέβαινε ο δικαστής.  — γάζωµα (το) [µεσν.], γαζωτός, -ή, -ό 
[µεσν.], γαζωτά επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < γαζί]. 

γαζωτής (ο), γαζώτρια (η) {γαζωτριών} πρόσωπο που έχει ως επάγ-
γελµα του το γάζωµα. 

γαία (η) {γαιών} 1. (λόγ.-συνήθ. στον πληθ.) έκταση γης που προορίζε-
ται για καλλιέργεια ή για οικοδόµηση: αποφασίστηκε η απαλλο-
τρίωση γαιών για την ανέγερση τού νοσοκοµείου || υπερασπιζόταν τη 
δήµευση των µεγάλων κτηµάτων και τη διανοµή των - στους χωρικούς 
2. (αρχαιοπρ.) το χώµα· κυρ. στη ΦΡ. γαία πυρί µιχθήτω (εµού 
θανόντος γαία µιχθήτω πυρί, Τραγ. Αδέσπ. 513) ας γίνει ό,τι θέλει· 
για να δηλώσουµε την πλήρη αδιαφορία µας για το τι πρόκειται να 
συµβεί: όσο διοικώ εγώ, δεν θέλω αλλαγές· µόλις φύγω, ~! || ας πάρω 
τη σύνταξη µου και µετά ~! 3. ΧΗΜ. αλκαλικές γαίες βλ. λ. αλκαλιΐίός. 
✈  ΣΧΟΑίο λ. γη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γαία, ποιητ. τ. τού γη (βλ.λ.)]. 

γαιάνθρακας (ο) [1846] {γαιανθράκων} ΟΡΥΚΤ. ορυκτός άνθρακας, 
όπως ο ανθρακίτης, ο λιγνίτης, η τύρφη κ.λπ.: άκαπνος ~ || ~ σε σκόνη 
|| κοιτάσµατα γαιανθράκων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. charbon de terre]. 

γαιανθρακοφόρος, -ος, -ο [1892] αυτός που περιέχει κοιτάσµατα 
γαιανθράκων: ~ περιοχή | έκταση. 

γαιανθρακωρυχείο (το) [1855] ορυχείο εξόρυξης γαιανθράκων. 
γαϊδάρα (η) → γαϊδούρα 
γάιδαρος (ο) {γαϊδάρ-ου | -ων, -ους) 1. θηλαστικό κατοικίδιο ζώο 

συγγενές προς το άλογο, αλλά πιο µικρόσωµο, µε χαρακτηριστικά 
µακριά αφτιά' χρησιµοποιείται στη µεταφορά φορτίων και ανθρώπων 
και σε γεωργικές εργασίες· ΦΡ. (α) (οικ.) σκάω γάιδαρο εξαντλώ και 
τα πιο µεγάλα περιθώρια υποµονής: αυτή σκάει γάιδαρο- κατέβασε 
ολόκληρο µαγαζί για ένα µέτρο ύφασµα και τελικά δεν το πήρε! (β) 
(παροιµ.) είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα για κάποιον που 
κατηγορεί άλλους για ελαττώµατα που ο ίδιος έχει σε µεγαλύτερο 
βαθµό (γ) (µειωτ. ή οικ.) κατά φωνή κι ο γάιδαρος! για κάποιον που 
εµφανίζεται τη στιγµή που γίνεται λόγος γι' αυτόν: πάνω που µι-
λούσαµε γι' αυτόν, να σου εµφανίζεται- ~! ΣΥΝ. πάνω στην ώρα (δ) 
δένω τον γάιδαρο µου εξασφαλίζω τη θέση µου: µονιµοποιήθηκε στη 
δουλειά του κι έδεσε τον γάιδαρο του (ε) όποιος δεν µπορεί να δείρει 
τον γάιδαρο, δέρνει το σαµάρι (µεσν. παροιµία: έλάκτισεν ό 
γάιδαρος και δέρουσι το σάγµα) για κάποιον που επειδή δεν µπορεί 
να αντιµετωπίσει τους ισχυρότερους ή ανωτέρους του και πραγµα-
τικά υπεύθυνους για κάτι, τα βάζει µε τους ιεραρχικά κατώτερους ή 
µε άλλους, που ευθύνονται λιγότερο ή δεν έχουν τη δύναµη να αντι-
δράσουν (στ) (µειωτ.) δεν µπορεί να µοιράσει δύο γαϊδάρων άχυρα 
για κάποιον που είναι ανίκανος και για τις πλέον απλές και αυτο-
νόητες εργασίες (ζ) (παροιµ.) ήταν στραβό το κλήµα, το 'φάγε κι ο 
γάιδαρος για κάτι που έρχεται ως τελειωτικό χτύπηµα, καταστροφι-
κό τέλος µιας ήδη προβληµατικής κατάστασης: δεν φτάνει που χρω-
στούσε σε όλους, τράκαρε και το αυτοκίνητο- ~! ΣΥΝ. ήρθε κι έδεσε 
(η) φάγαµε τον γάιδαρο, στην ουρά θα σταµατήσουµε | σταθούµε; 
βλ. λ. ουρά (θ) (ειρων.) δυο γάιδαροι µαλώνανε σε ξένον αχυρώνα 
για πρόσωπα που φιλονικούν για πράγµατα που δεν τους ανήκουν (ι) 
(παροιµ.) κάποιου (του) χάριζαν γάιδαρο και τον κοίταζε στα δόντια 
για κάποιον που δεν καταλαβαίνε την αξία µιας προσφοράς και 
µεµψιµοιρεί για τις λεπτοµέρειες: του αγόρασαν αυτοκίνητο κι αυτός 
παραπονιόταν για τη µάρκα- ~! (ια) (παροιµ.) αν δεν κλοτσήσει ο 
γάιδαρος, δεν τον ξεφορτώνουν ο αδικούµενος ή καταπιεζόµενος 
πρέπει να αντιδρά, προκειµένου να βελτιωθεί η κατάσταση του: µα 
κάθεται µε δεµένα χέρια και περιµένει να τον λυπηθούν ~! (ιβ) γάι-
δαρος αµολητός, κύρης και νοικοκύρης για αναιδές πρόσωπο που 
κάνει κατάχρηση τής παρεχόµενης ελευθερίας, που υπερβαίνει τα 
όρια ανοχής των υπολοίπων (ιγ) (παροιµ.) ο γάιδαρος ε/ν' γάιδαρος 
και ας φορεί και σέλα ούτε η στολή ούτε το αξίωµα εξευγενίζουν αυ-
τόν που είναι από τη φύση του χυδαίος, ο άξεστος άνθρωπος δεν γί-
νεται ευγενής, αν τον ντύσεις καλά ΣΥΝ. τον αράπη κι αν τον πλένεις 
το σαπούνι σου χαλάς (ιδ) γαϊδάρου λύρα παίζανε κι αυτός τ' αφτιά 
του τάραζε για την αδυναµία άµουσου και ακαλλιέργητου ανθρώπου 
να συναισθανθεί και να εκτιµήσει υψηλές αισθητικές αξίες: τον 
πήραν αστοιχείωτο άνθρωπο να τον πάνε στην Όπερα- ~! (ιε) (ειρων.) 
(σιγά) µη στάξει η ουρά τού γαϊδάρου βλ. λ. στάζω (ιστ) -Πετάει ο 
γάιδαρος; -Πετάει! (i) για περιπτώσεις στις οποίες αναγκάζεται κα-
νείς να δέχεται ή να υποχωρεί σε παράλογες απόψεις ή καταστάσεις: 
ό,τι σου λέει, «ναι» θα του λες εσύ- «~»! (ii) για πρόσωπα ανόητα ή 
εύπιστα που δέχονται ως αληθινά τα πιο απίθανα πράγµατα: Ό,τι της 
πεις το χάφτει! «~»! (ιζ) γάιδαρος ξεσαµάρωτος | ξέστρωτος | ξεκα-
πίστρωτος βλ. λ. γαϊδούρι (ιη) µαντζουράνα στο κατώφλι, γάιδαρος 
στα κεραµίδια για πράγµατα παράδοξα (τα οποία συνήθ. προσποιού-
µαστε ότι τα πιστεύουµε για να µη φέρουµε αντίρρηση σε αυτόν που 
τα λέει) 2. (µτφ.-υβριστ.) άνθρωπος που χαρακτηρίζεται αρνητικά 
από ιδιότητες που κατά σύµβαση αποδίδονται στη συµπεριφορά τού 
παραπάνω ζώου, όπως η έλλειψη ευαισθησίας, ευγένειας ή φιλότι-
µου: δεν ντρέπεται ο ~ να µην πει ένα «ευχαριστώ»! ΣΥΝ. αναίσθητος, 
ανάγωγος· ΦΡ. γάιδαρος µε περικεφαλαία (ως χαρακτηρισµός) πάρα 
πολύ ανάγωγος, αναιδής και αναίσθητος. — (υποκ.) γαίδαράκος (ο). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < γαίδάριον < αραβ. gadar | gaidar «σκληρότητα, κατα-
πίεση». Είναι πιθ. ότι η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικώς για να χαρα-
κτηρίσει τον τρόπο συµπεριφοράς έναντι τού ζώου και στη συνέχεια 
το ίδιο το ζώο. Συµπτωµατική είναι η µορφολ. οµοιότητα µε το ουσ. 
γάδος «µπακαλιάρος» (που ονοµάζεται λαϊκ. και γαϊδουρόψαρο), 

αφού είναι γνωστή η συνήθεια τής ονοµασίας θαλάσσιων ζώων σύµ-
φωνα µε τα ζώα τής ξηράς]. 

γάιδαρος - όνος. Το συµπαθές τετράποδο, ξενικής προέλευσης, 
δηλώθηκε στην Ελληνική, Αρχαία και Νέα, µε δάνειες λέξεις: τις 
λ. όνος και γάιδαρος. Και το µεν όνος, ήδη αρχαίο, ανάγεται σε 
µια ανατολική σουµεριακή λ. anäU, από όπου το ελλην. όνος (< 
*osonos), το λατ. asinus και το αρµενικό iSoy (5s). Ας σηµειωθεί ότι 
η λ. όνος µαρτυρείται ήδη στα Μυκηναϊκά (τύπος: o-no). H νεότερη 
δε ονοµασία γάιδαρος (από µεσν. γαϊδάριον) ανάγεται στο 
αραβικό ga(i(dar, που σηµαίνει «σκληρότητα, καταπίεση», αυτήν 
που ασκούσαν οι άνθρωποι συχνά σε αυτό το ζώο, τόσο που να 
γραφεί «γάειδαρος» και να παρετυµολογηθεί η ονοµασία του από 
το «άεί δέρεσθαι» (που πάντα τον δέρνουν)! Μια σειρά µειωτικών 
και υποτιµητικών σηµασιών και σηµασιακών αποχρώσεων ποικί-
λης υφής (δήλωση άξεστου, αγενούς, αναιδούς, ασήµαντου, ανί-
κανου, ανάξιου, µάταιου κ.λπ.) συνδέθηκε µε εκφράσεις που λέγο-
νταν γι' αυτό το ζώο, τόσο στην αρχαία όσο και στη νεότερη γλώσ-
σα µας: αρχ. «περί όνου σκιάς», «övov κείρεις» (µαταιοπονείς), 
«όνου πόκους ζητείς» (ασήµαντη επιδίωξη), «όνος ϋεται» («γάι-
δαρος βρέχεται», δεν συµβαίνει τίποτε), «άνω τις έλεγε µϋθον, ό δε 
τά ώτα έκίνει», «όνων υβριστότερος», «δνος εις Αθήνας» (για πε-
ρίεργα πράγµατα), «όνος έν πιθήκοις» (υπερβολικά άσχηµος), «είς 
όνους αφ' ίππων» (από τα καλά στα άσχηµα), «όνος λύρας άκού-
ων» (εντελώς αδαής), «όνος µε έλάκτισεν κάγώ άντιλακτίσω 
αυτόν;» κ.ά.· νεότ. «δεν µπορεί να µοιράσει δυο γαϊδάρων άχυρα» 
(ανίκανος), «γάιδαρος αµολητός, κύρης και νοικοκύρης», «ο γάι-
δαρος είν' γάιδαρος και ας φορεί και σέλα», «γάιδαρος ακάλεστος», 
«ξέστρωτος | ξεσαµάρωτος γάιδαρος», «γαϊδάρου λύρα παίζανε κι 
αυτός τ' αφτιά του τάραζε», «σιγά µη στάξει η ουρά τού γαϊδάρου», 
«σκάει γάιδαρο», «είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα», «όταν δεν 
µπορεί να δείρει τον γάιδαρο, δέρνει το σαµάρι». 

γαϊδούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το θηλυκό γαϊδούρι 2. (υβριστ.) γυ-
ναίκα αγενής και ανάγωγη · 3. µακριά γαϊδούρα οµαδικό παιχνίδι, 
στο οποίο µερικοί παίκτες σχηµατίζουν µια σειρά σκυµµένοι ο ένας 
πίσω από τον άλλον και οι υπόλοιποι παίρνοντας φόρα πηδούν µε 
ορµή πάνω στις πλάτες των σκυµµένων παικτών καβαλώντας τους. 
Επίσης γαϊδάρα [µεσν.]. 

γαϊδουράγκαθο (το) αγκαθωτό φυτό ξηρών κλιµάτων, συνήθ. µε 
έντονα µοβ^ άνθη. 

γαϊδουρεύω ρ. αµετβ. {γαϊδούρεψα} γίνοµαι αναίσθητος, αγενής, 
επιδεικνύοντας θράσος και γαϊδουριά: πολύ γαϊδούρεψε ο µικρός, 
έτσι που τον καλόµαθες! ΣΥΝ αποθρασύνοµαι. 

γαϊδούρι (το) {γαϊδουρ-ιού | -ιών} (κοινό όν. για το αρσ. και το θηλ. 
ζώο) 1. ο γάιδαρος (βλ.λ.) 2. (υβριστ.) ανάγωγος και άξεστος άνθρω-
πος: Το ~! Κοίτα πώς µιλάει σε γέρον άνθρωπο! || (κ. επιτατ.) ~ ξέ-
στρωτο | ξεσαµάρωτο | ξεκαπίστρωτο (µεσν. φρ.). — (υποκ.) γαϊδου-
ράκι (το) [µεσν.] κ. γαϊδουράκος (ο), γαϊδουρήσιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. γαϊδούριον< γαϊδάριον, βλ. λ. γάιδαρος]. 

γαϊδουριά (η) {χωρ. πληθ.} οποιαδήποτε πράξη ή συµπεριφορά χα-
ρακτηρίζεται από αναισθησία και έλλειψη ντροπής, ευγένειας ή φι-
λότιµου: ήταν µεγάλη ~ εκ µέρους του να πάρει τα δώρα και να µην 
πει ένα «ευχαριστώ» ΣΥΝ. αγένεια, απρέπεια, χοντροκοπιά. 

γαϊδουρινός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον γάιδαρο: ~ 
µάτια | ουρά | αφτιά (µεγάλα) ΣΥΝ. γαϊδουρήσιος· ΦΡ. γαϊδουρινή 
υποµονή πολύ µεγάλη υποµονή 2. (µειωτ.) απρεπής, χωρίς ευγένεια, 
χωρίς ευαισθησίες: ~ συµπεριφορά. — γαϊδουρινά επίρρ. 

γαϊδουρο- κ. γαϊδουρό- κ. γαϊδουρ- [µεσν.] (λαϊκ.) λεξικό πρό-θηµα 
που δηλώνει ότι κάτι: 1. σχετίζεται µε τον γάιδαρο: γαϊδουρο-
µούλαρο, γαϊδουρο-βοσκός, γαϊδουρό-γαλα 2. (υβριστ.) έχει τα αρνη-
τικά χαρακτηριστικά που συµβατικά αποδίδονται στον γάιδαρο (κυρ. 
αναισθησία, αγένεια, θράσος, αµορφωσιά): γαϊδουρ-άνθρωπος, (εκ-
φραστ.) γαϊδουρο-γάιδαρος. 

γαϊδουρόβηχας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ξερός, βασανιστικός βήχας. 
γαϊδουρογάιδαρος (ο) (επιτατ.) υπερβολικά αγενής και ανάγωγος 

άνθρωπος. 
γαϊδουρογυρεύω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ψάχνω για τον 

γάιδαρο µου- µόνο στη ΦΡ. κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδου-
ρογύρευε βλ. λ. γαϊδουροδένω. 

γαϊδουροδένω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} δένω τον γάιδαρο 
µου· στη ΦΡ. (παροιµ.) κάλλιο γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρογύ-ρευε 
καλύτερα να παίρνει κανείς µέτρα και προφυλάξεις εκ των προτέρων, 
παρά να προσπαθεί εκ των υστέρων να αντιµετωπίσει το πρόβληµα 
που δηµιουργήθηκε: όσο κι αν σου φαίνεται τίµιος και σωστός, να 
υπογράψετε συµβόλαιο- ~! ΣΥΝ. όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα 
µισά. 

γαϊδουροκαβαλαρία (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. η βόλτα πάνω σε γάι-
δαρο 2. παιδικό παιχνίδι στο οποίο ο ένας παίρνει τον άλλον στην 
πλάτη καβάλα και συναγωνίζονται στο τρέξιµο άλλους που κάνουν 
το ίδιο 3. (ως επίρρ.) καβάλα σε γάιδαρο: απ' το λιµάνι ανέβηκαν 
στην πόλη ~! Επίσης ναϊδουροκαβάλα 

γαϊδουροκαλόκαιρο (το) η περίοδος των ηµερών µε καλοκαιρία το 
φθινόπωρο, κυρ. τον Οκτώβριο. 

γαϊδουροκεφαλή (η) κεφάλι γαϊδάρου. 
γαϊδουροκέφαλος, -η, -ο (οικ.) 1. αυτός που δεν αντιλαµβάνεται 

εύκολα (κάτι) 2. ισχυρογνώµονας, ξεροκέφαλος. 
γαϊδουρολάτης (ο) {γαϊδουρολατών} (λαϊκ.) ονηλάτης (βλ.λ.) ΣΥΝ. 

(λόγ.) ονηγός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < γαϊδούρι + -λάτης < έλαύνω, πβ. κ. 
βοϊδο-λάτης]. 



γαϊδουροµούλαρο 396 γαλακτοκοµία 
 

γαϊδουροµούλαρο (το) υβριστ. για πολύ αγενή άνθρωπο. 
γαϊδουροτόµαρο (το) 1. το δέρµα τού γαϊδάρου, που διακρίνεται για τη µεγάλη 

σκληρότητα και αντοχή του 2. (µτφ.-υβριστ.) ο αναίσθητος και αφιλότιµος 
άνθρωπος, ο σκληρόπετσος. 

γαϊδουρότριχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. τρίχα γαϊδάρου 2. η πολύ χοντρή και 
σκληρή τρίχα µαλλιών. 

γαϊδουροφωνάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) φωνή άγρια, δυ-
νατή ή χωρίς µουσική καλλιέργεια: µας ξεκούφανε µε τις - του. 

γαϊδουρόψαρο (το) ο γάδος (βλ.λ.). 
γαίµα (το) →αίµα [ΕΤΥΜ. < µεσν. γαϊµα < αρχ. αίµα (το -γ- αναπτύχθηκε από 

συνεκφορά µε το άρθρο: τά αίµατα > τα γαίµατα > το γαϊµα)]. 
γαιο- κ. γαιο- κ. γαι- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που έχουν 

σχέση: 1. µε καλλιέργεια γης ή µε έκταση γης: γαιο-κτή-µονας, γαιο-κτησία 2. 
µε κάτι που προέρχεται από τη γη: γαι-άνθρα-κας 3. µε κάτι που είναι 
φτειαγµένο από χώµα: γαιό-τοιχος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (πβ. αρχ. γαιο-νό-µος), που προέρχεται από το ουσ. γη | γαία 
(βλ.λ.)]. 

γαιοκτήµονας (ο/η) [1862] {γαιοκτηµόνων} πρόσωπο που διαθέτει τη νόµιµη 
ιδιοκτησία (συνήθ. µεγάλης) έκτασης γης ΣΥΝ. τσιφλικάς, κτηµατίας. 
[ETYM. < γαιο- (< αρχ. γαία ) + -κτήµων< κτήµα, µετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Landbesitzer]. 

γαιοκτησία (η) {γαιοκτησιών} η νόµιµα αναγνωρισµένη κατοχή (συνήθ. 
µεγάλων) εκτάσεων γης, η ιδιοκτησία τού γαιοκτήµονα: στην Αυστραλία 
συναντά κανείς ακόµα µεγάλες ~ || ατοµική | κρατική | συλλογική ~. — 
γαιοκτητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < γαιο- (< αρχ. γαία) + -κτησία < κτήση]. 

γαιοραµα (το) {γαιοράµ-ατος | -ατα, -άτων} η παράσταση τής επιφάνειας τής 
Γης σε χάρτη µεγάλης κλίµακας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. georama, κατά το panorama (ελ-λην. 
πανόραµα)]. 

γα ιό σάκος (ο) [1847] {γαιοσάκ-ου | -ων, -ους) σάκος γεµισµένος χώµα και 
ειδικότ. άµµο, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή πρόχειρων οχυρωµάτων 
(κυρ. σε πολεµικές επιχειρήσεις). 

γαιότοιχος (ο) {γαιοτοίχ-ου | -ων, -ους} τοίχος κατασκευασµένος από 
συµπιεσµένη σε καλούπια αργιλώδη λάσπη (χρησιµοποιούµενος κυρ. σε 
προσωρινές οχυρωµατικές εγκαταστάσεις). 

γαϊτανάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το γαϊτάνι (βλ.λ.) 2. αποκριάτικος χορός 
κατά τον οποίο οι µεταµφιεσµένοι χορεύουν γύρω από κοντάρι, κρατώντας 
κορδέλες δεµένες στην κορυφή του, ώστε αυτές µε την περιστροφή των 
χορευτών να τυλίγονται στο κοντάρι: στήνω ~ 3. (µτφ.) οποιαδήποτε 
µπερδεµένη ή άναρχη κατάσταση συνεχούς εναλλαγής προσώπων και ρόλων 
σχετικά µε δεδοµένο θέµα ή πρόσωπο: αυτό το - δηλώσεων, διευκρινίσεων, 
απαντήσεων και επανατοποθετήσεων στο επίµαχο ζήτηµα πρέπει να πάψει! 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού µεσν. γαϊτάνιν (βλ.λ.)]. 

γαϊτάνι (το) {γαϊταν-ιού | -ιών) (λαϊκ.) κορδόνι από λεπτό ύφασµα (µετάξι, 
βαµβάκι, µαλλί), που χρησιµοποιείται ως διακοσµητικό φορέµατος- ΦΡ. (α) 
παίρνω | δένω (κάτι) σκοινί-γαϊτάνι βλ. λ. σχοινί (β) φρύδι γαϊτάνι φρύδι 
καλοσχηµατισµένο και τοξωτό ΣΥΝ. γραµµένο φρύδι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -
α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γαϊτάνιν < λατ. gaitanus, εθνικό όνοµα από την πόλη Gaeta, 
κελτ. προελ.]. 

γαϊτανοφρύδης, -α, -ικο [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} αυτός που έχει καµπυλωτά 
φρύδια, που τα φρύδια του σχηµατίζουν αρµονική καµπύλη πάνω από την 
κόγχη των µατιών: ~ κόρη | γυναίκα. Επίσης γα'ί-τανοφρυδάτος, -η, -ο. 

γαιώδης, -ης, -ες [αρχ.] {γαιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που έχει τη 
σύσταση ή το χρώµα τού εδάφους: τα ~ χρώµατα συνηθίζονται στη βυζαντινή 
αγιογραφία ΣΥΝ. γήινος, χωµάτινος 2. αυτός που περιέχει πολύ χώµα, που 
αποτελείται από χώµα: ~ όγκοι ΣΥΝ. χωµα-τώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, 
γη. 

γάλα (το) (γάλ-α)κ)τος | γάλ-ατα, χωρ. γεν.} 1. υπόλευκο ώς υποκίτρι-νο 
θρεπτικό υγρό µε ελαφρά γλυκιά γεύση, που εκκρίνεται από τους µαστούς των 
θηλυκών θηλαστικών µετά από εγκυµοσύνη για τη θρέψη των µικρών τους: το 
µητρικό ~ || πρόβειο | αγελαδινό | κατσικήσιο ~· ΦΡ. (α) (καθηµ. για γυναίκα ή 
θηλυκό ζώο που θηλάζει) µου κόβεται το γάλα χάνω την ικανότητα να 
παράγω γάλα, να τρέφω παιδί µε θηλασµό (συνήθ. λόγω σοκ) (β) βγάζω | 
κατεβάζω γάλα (για γυναίκες ή θηλυκά θηλαστικά µετά από εγκυµοσύνη) 
αποκτώ την ικανότητα να θηλάσω, να γαλουχήσω παιδί: ο γιατρός τής έγραψε 
ειδική δυναµωτική δίαιτα, γιατί δεν µπορούσε να κατεβάσει αρκετό γάλα (γ) 
(µτφ.-λαϊκ.) µε το γάλα τής µάννας του από πολύ µικρή ηλικία (ως 
καθοριστικό στοιχείο τής αγωγής του): - είχε θηλάσει το µίσος και την 
εκδίκηση για τους δολοφόνους τού πατέρα του ΣΥΝ. µε τα πρώτα του βήµατα, 
από την κούνια του, από τα γεννοφάσκια του (δ) (εκφραστ.) φτύνω τής 
µάννας µου το γάλα υφίσταµαι τροµερές ταλαιπωρίες, κακουχίες ή τιµωρίες: 
θα τον κάνω να µετανιώσει για ό,τι µου 'κάνε- θα φτύσει τής µάννας του το 
γάλα! (ε) (εκφραστ.) άσπρος σαν το γάλα για άνθρωπο µε υπερβολικά λευκή 
επιδερµίδα ANT. ηλιοκαµένος (στ) σαν τη µύγα µες στο γάλα βλ. λ. µύγα 2. το 
παραπάνω υγρό που υφίσταται επεξεργασία στις γαλακτοβιοµηχανίες για 
κατανάλωση ή για παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων η παραγωγή 
γάλακτος || ~ παστεριωµένο | εβαπορέ | ζαχαρούχο | συµπυκνωµένο | 
αποβουτυρωµένο | νωπό | οµογενοποιηµένο | σοκολατούχο | τού κουτιού | 
άπαχο | χωρίς λιπαρά- ΦΡ. (α) γάλα (σε) σκόνη ειδικά επεξεργασµένο γάλα, 
από το οποίο έχει αφαιρεθεί το νερό, σε ξηρή και κονιορτοποιηµένη µορφή, 
από την οποία επανέρχεται στην υγρή του κατάσταση µε προσθήκη νερού σε 
συγκεκριµένη αναλογία (β) 

γάλα µακράς διαρκείας ειδικά επεξεργασµένο γάλα, που µπορεί να 
συντηρηθεί εκτός ψυγείου για µεγάλο χρονικό διάστηµα (γ) σοκολάτα 
γάλακτος σοκολάτα µε σηµαντική περιεκτικότητα σε γάλα, κατ' αντιδιαστολή 
κυρ. προς τη σοκολάτα υγείας ή την πικρή σοκολάτα (δ) (όλα πάνε) µέλι-γάλα 
για να δηλωθεί αρµονική συνύπαρξη, συνεργασία κ.λπ. (ε) και τού πουλιού το 
γάλα οι µεγαλύτερες πολυτέλειες, τα σπανιότερα και πολυτιµότερα αγαθά- 
(γενικότ.) για ζωή γεµάτη χλιδή και πολυτέλεια: της έταξε ότι κοντά του θα 
έχει ~ (στ) (ει-ρων.) πιες το γάλα σου σε κάποιον που είναι υπερβολικά 
άπειρος, για να παρεµβαίνει στις υποθέσεις εµπείρων: ~ πρώτα και µετά έλα 
να µας µιλήσεις για πολιτική 3. (η γεν. γάλακτος ως χαρακτηρισµός) για κρέας 
που προέρχεται από ζώο πολύ νεαρής ηλικίας, από ζώο που θήλαζε, οπότε 
είναι πολύ τρυφερό: αρνάκι | µοσχαράκι | κατσικάκι ~ · 4. χυµός φυτού µε 
γαλακτώδη υφή και χρώµα: - καρύδας | συκιάς. — (υποκ.) γαλατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ. (µε συνεχή παρουσία από τον Όµηρο µέχρι σήµερα) < 
*γαλακτ-1 *γλακτ- (πβ. γεν. γάλακτ-ος) < I.E. *glakt- (µε ανάπτυξη εν-
δοσυµφωνικού -α- στο *γάλακτ-), πβ. λατ. lac (γεν. lactis), γαλλ. lait, ισπ. 
lèche, ιταλ. latte κ.ά. Η λ. απαντά ως α' συνθ. µε τις µορφές γα-λα)κ)το-, (π.χ. 
γαλακτο-κοµία), γαλ(ο)- (π.χ. γαλο-τύρι) και ως β' συνθ. µε τις µορφές -γάλα 
(π.χ. αφρό-γαλα), -γάλα)κ)τος (π.χ. οµο-γάλα-κτος). Ορισµένες φρ. αποτελούν 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. γάλα αποβουτυρωµένο | συµπυκνωµένο | εβαπορέ (< γαλλ. 
lait écréme/ condensé | évaporé), γάλα µακράς διαρκείας (< αγγλ. long-life 
milk)]. 

(λαϊκ.) η αδελφή από την ίδια µάννα, αυτή που µοιράστηκε µε άλλον το γάλα 
τής ίδιας µητέρας ΣΥΝ. οµογάλακτη. 

γαλαδελφος κ. γαλαδερφός (ο), γαλαδελ<ρή κ. γαλαδερ<ρή (η) πρόσωπο που 
θήλασε από την ίδια τροφό, συνήθ. για το παιδί τής τροφού ως προς ξένο 
παιδί που θήλασε από αυτή ΣΥΝ. οµογάλακτος. 

γαλάζιος, -α, -ο 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ανέφελου ουρανού ή τής 
ήρεµης θάλασσας: ~ ύφασµα | µάτια | θάλασσα || ντύνεται στα γαλάζια (= φορά 
ρούχα γαλάζιου χρώµατος) ΣΥΝ. γαλανός, µαβής, θαλασσής, γλαυκός 2. 
γαλάζιο (το) το χρώµα τού ανέφελου ουρανού και τής ήρεµης θάλασσας, το 
ανοιχτό µπλε: βαθύ | απέραντο ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *γαλάιζος < γαλαϊζων, µτχ. 
τού ρ. γαλαΐζω < *κα-λαΐζω < µτγν. κάλαϊς «πολύτιµος λίθος µε 
γαλαζοπράσινο χρώµα». Βλ. λ. κάλαϊς. Κατ' άλλη άποψη, από συµφυρµό των 
γαλανός + κα-λάσιος < καλαισιος (< µτγν. κάλαϊς)]. 

γαλαζοαίµατος, -η, -ο [1895] αυτός που σχετίζεται µε την αριστοκρατία, που 
έχει αριστοκρατική καταγωγή: έχει ~ καταγωγή || (κ. ως ουσ.) στη δεξίωση 
παρευρίσκονταν πολλοί - ΣΥΝ. αριστοκράτης, ευγενής, ευπατρίδης ΑΝΤ. 
λαϊκός. 
[ΕΤΥΜ. < φρ. γαλάζιο αίµα, µετάφρ. δάνειο από ισπ. sangre azul (αγγλ. blue 
blood). Η έκφραση αυτή οφείλεται στους Ισπανούς ευγενείς τής µεσν. εποχής, 
επειδή κάτω από τη λευκή επιδερµίδα τους διακρίνονταν οι φλέβες µε γαλάζιο 
χρώµα, κάτι που δεν συνέβαινε µε τους Αραβες εισβολείς λόγω τού µελαµψού 
τους δέρµατος]. 

γαλαζοπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κοινή ονοµασία τού ένυδρου θειικού 
χαλκού 2. διάλυµα θειικού χαλκού και ασβέστη, µε το οποίο ραντίζονται οι 
αµπελώνες για την καταπολέµηση τού περονόσπορου. 

γαλαζοπράσινος, -η, -ο αυτός που έχει χρώµα ανάµεσα στο γαλάζιο και το 
πράσινο: ~ µάτια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

γαλαζωπός, -ή, -ό αυτός που πλησιάζει προς το γαλάζιο χρώµα, ο ελαφρώς 
γαλάζιος. [ΕΤΥΜ. < γαλάζιος + παραγ. επίθηµα -ωπός (βλ.λ.)]. 

γαλαθηνός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που ακόµα θηλάζει- κατ' επέκτ. νεαρός, 
τρυφερός: ~ βρέφος | αρνί ΣΥΝ. (καθηµ.) βυζανιάρικος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γάλα 
+ -θηνός < απρφ. θήσθαι «θηλάζω», βλ. λ. θηλή]. 

γαλακταγωγός, -ός, -ό [1847] αυτός που προκαλεί έκκριση γάλακτος ή 
συµβάλλει στην αύξηση τής παραγωγής γάλακτος: ~ φάρµακα ΣΥΝ. 
γαλακτοποιός, γαλακτοφόρος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
galactagogue]. 

γαλακτερός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει παρασκευαστεί µε γάλα: ~ γλυκό 2. 
γαλακτερά (τα) (α) τα προϊόντα τού γάλακτος (β) φαγητά ή γλυκά που 
γίνονται µε γάλα 3. αυτός που είναι γεµάτος γάλα ή γαλακτώδη χυµό: ~ 
καρπός 4. αυτός που έχει άσπρο χρώµα σαν το γάλα ΣΥΝ. γαλακτώδης. 
Επίσης γαλατερός. 

γαλακτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το γάλα: ~ ζύµωση 2. 
ΧΗΜ. γαλακτικό οξύ οργανική ένωση που βρίσκεται σε ορισµένους φυτικούς 
χυµούς, στο αίµα και στους µυς ορισµένων ζώων και τού ανθρώπου (κυρ. 
µετά από µυϊκό κάµατο), στο έδαφος, καθώς και στο τυρί, το γιαούρτι, το 
ξινόγαλα. 

γαλακτο- | γαλατο- κ. γαλακτό- | γαλατά- κ. γαλακτ- λεξικό πρόθηµα για τον 
σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν ότι κάτι σχετίζεται µε το γάλα ή τα 
προϊόντα του ή το έχει ως κύριο συστατικό: γαλακτοβιοµηχανία, γαλακτο-
κοµία, γαλακτο-µπούρεκο, γαλατό-πιτα. [ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και 
Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. γαλακτο-πότης, µτγν. γαλακτο-πώλης), που προέρχεται 
από το ουσ. γάλα, -ακτος]. 

γαλακτοβιοµηχανία (η) [1896] {γαλακτοβιοµηχανιών} 1. η βιοµηχανία 
επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων 2. 
(συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο γίνεται η βιοµηχανική επεξεργασία τού 
γάλακτος. 

γαλακτογόνος, -ος, -ο [1873] (επιστηµ.) 1. (αδένας) που εκκρίνει γάλα 2. αυτός 
που προκαλεί την έκκριση γάλακτος: ~ φάρµακο. 

γαλακτοζαχαροπλαστείο (το) κατάστηµα στο οποίο πωλείται γάλα και 
σερβίρονται γλυκά. 

γαλακτοκοµία (η) [1881] {χωρ. πληθ.} η διαδικασία συντήρησης και 
επεξεργασίας τού γάλακτος και των προϊόντων του: διαδικασίες γα-
λακτοκοµίας || προϊόντα γαλακτοκοµίας (βούτυρο, τυρί, γιαούρτι 



γαλακτοµπούρεκο 397 γαλβανισµός 
 

κ.ά.). — γαλακτοκόµος (ο/η) [µτγν.], γαλακτοκοµείο (το) [1831], γα-
λακτοκοµικός, -ή, -ό [1898]. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. γαλακτοκόµος < γαλακτο- (< γάλα) + -κόµος < αρχ. κοµώ (-
έω) «φροντίζω, περιποιούµαι»]. 

γαλακτοµπούρεκο (το) γλυκό που φτειάχνεται µε γάλα, φύλλο κρούστας και 
σιρόπι. Επίσης γαλατοµπούρεκο κ. (προφορ.-σπάν.) γαλακτοµπούρικο. 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ., < γαλακτο- (< γάλα) + µπουρέκι (βλ.λ.)]. 

γαλακτοπαραγωγή (η) [1887] {χωρ. πληθ.} 1. η παραγωγή γάλακτος ΣΥΝ. 
γαλακτοποίηση 2. η ποσότητα τού παραγόµενου γάλακτος: χαµηλή ~. — 
γαλακτοπαραγωγός (ο/η) [1888], γαλακτοπαραγωγικός, -ή, -ό [1891]. 

γαλακτόπιτα (η) → γαλατόπιτα 
γαλακτοποίηση (η) [1895] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1.η γαλακτοπαραγωγή 

(βλ.λ.)· 2. η µετατροπή σε γαλακτώδη ουσία. — γαλα· κτοποιός (ο/η), 
γαλακτοποιός, -ός, -ό [µτγν.] κ. γαλακτοποιητικός, -ή, -ό [µεσν.], 
γαλακτοποιώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. 

γαλακτοπωλείο (το) [1856] κατάστηµα στο οποίο πωλούνται γαλακτοκοµικά 
προϊόντα. 

γαλακτοπώλης (ο) [µτγν.] {γαλακτοπωλών}, γαλακτοπώλισσα (η) 
{γαλακτοπωλισσών} πρόσωπο που πουλάει γάλα (είτε σε δικό του χώρο είτε 
από σπίτι σε σπίτι) ΣΥΝ. γαλατάς. 

γαλακτόρροια (η) [1849] {χωρ. πληθ.} η αυτόµατη έκκριση γάλακτος από τους 
µαστούς, που δεν συνδέεται µε τις φυσιολογικές συνθήκες γαλουχίας (µερικές 
φορές έπειτα από έκτρωση ή αποβολή και µετά από λήψη ορισµένων 
φαρµάκων). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλακτο- (< γάλα) + -ρροια < ρέω, < αγγλ. 
galactorrhea]. 

γαλακτοσάκχαρο (το) [1885] {γαλακτοσακχάρου | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ.-ΧΗΜ. το 
σάκχαρο που περιέχεται στο γάλα ανθρώπων και ζώων. 

γαλακτοτροφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η δίαιτα µε γάλα και µε παράγωγα του. 
γαλακτούχος, -ος (καθηµ. -α), -ο αυτός που περιέχει γάλα: ~ παρασκευάσµατα | 

τροφές | ουσίες. [ΕΤΎΜ. < µτγν. γαλακτοϋχος < γάλα, -ακτος + -οϋχος < έχω]. 
γαλακτοφόρος, -ος, -ο [µτγν.] 1. αυτός που µεταφέρει γάλα: ~ πόροι 2. αυτός 

που παράγει γάλα ΣΥΝ. γαλακταγωγός, γαλακτοποιός • 3. αυτός που αυξάνει 
την έκκριση γάλακτος. 

Γαλακτώδης, -ης, -ες [αρχ.] {γαλακτώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που 
µοιάζει µε γάλα, κυρ. ως προς το λευκό χρώµα: ~ απόχρωση | χροιά | χυµός 
ΣΥΝ. γαλακτερός 2. αυτός που είναι γεµάτος γάλα: ~ προϊόντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 

γαλάκτωµα (το) [1889] {γαλακτώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΧΗΜ. οµοιογενές 
µείγµα, συνήθ. νερού µε µια ουσία που διαλύεται στα λίπη, όπου το ένα 
συστατικό έχει διασπαρεί στο άλλο υπό µορφή µικρών σταγονιδίων: φυσικό | 
τεχνητό - 2. καλλυντικό που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό προσώπου 
(την αποµάκρυνση βαφών ή άλλων ξένων ουσιών από το πρόσωπο) και την 
ενυδάτωση τού δέρµατος. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. emulsion]. 

γαλανόλευκος, -η, -ο [1868] 1. αυτός που έχει γαλανό και λευκό χρώµα 2. 
γαλανόλευκη (η) η ελληνική σηµαία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

γαλανοµάτης, -α/-ισσα, -ικο {γαλανοµάτηδες} αυτός που έχει γαλανά µάτια 
ΣΥΝ. γαλανός. 

γαλανός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ανέφελου ουρανού ή τής 
ήρεµης θάλασσας: -µάτια/ νερά ΣΥΝ. γαλάζιος 2. γαλανό (το) το χρώµα τού 
ανέφελου ουρανού, το ανοιχτό µπλε 3. (σπάν.-λαϊκ., λο-γοτ.) αυτός που έχει 
γαλανά µάτια: «Τι να σε κάνω γαλανή; Να γίνεις µαυροµάτα» (δηµοτ. τραγ.) 
ΣΥΝ. γαλανοµάτης. [ΕΤΥΜ. µεσν. < καλανός < µτγν. καλάινος < κάλαϊς 
«είδος πολύτιµου λίθου µε γαλαζοπράσινο χρώµα». ∆εν είναι πειστική η 
άποψη περί παρετυµολ. σχηµατισµού από τη λ. γάλα}. 

γαλαντόµος, -α, -ο αυτός που φέρεται µε ευγένεια, αβρότητα, γενναιοδωρία. — 
γαλαντοµία (η). 
[ΕΤΥΜ. < βεν. galantomo «γενναιόδωρος», πβ. γαλλ. galant homme, ιταλ. 
galantuomo < galante «ειλικρινής, έντιµος» + uomo «άνθρωπος»].^ 

γαλαξίας (ο) {γαλαξιών} 1. ΑΣΤΡΟΝ. (α) τεράστια συγκέντρωση αστέρων, 
αερίων, σκόνης και ακτινοβολίας, όπου η βαρυτική έλξη αλληλεπιδρά µεταξύ 
των υλικών σωµάτων: ~ τής Ανδροµέδας || σπειροειδείς - (β) (µε κεφ.) ο 
γαλαξίας στον οποίο ανήκει ο Ήλιος και το πλανητικό µας σύστηµα · 2. το 
σύνολο διάσηµων προσώπων, µεγάλων εταιρειών, οργανισµών κ.λπ.: ένας - 
κινηµατογραφικών αστέρων στο φεστιβάλ των Καννών || «συγχώνευση ενός ~ 
67 οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης» (εφηµ.). — γαλαξίακός, -ή, -ό (σηµ. 
1). [ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. γαλαξίας (κύκλος) < *γαλακτ-ίας < αρχ. γάλα, γά-
λακτος. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. galaxy, γαλλ. galaxie κ.ά. 
Κατά τη µυθολογία, η ονοµασία οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ηρακλής θήλαζε 
από το στήθος τής θεάς Ήρας, η οποία τον απώθησε, µε αποτέλεσµα το 
χυµένο γάλα να διαγράψει τροχιά στον ουρανό (εξού και οι ξέν. φρ., λ.χ. αγγλ. 
milky way, γαλλ. voie lactée, ιταλ. via lattea κ.ά.)]. 

Γαλαξίδι (το) {-ιού κ. (λόγ.) -ίου} κωµόπολη τού νοµού Φωκίδας στον κόλπο 
τής Ιτέας. — Γαλαξιδιώτης (ο), Γαλαξιδιώτισσα (η), γαλαξιδιώ-τικος, -η, -ο. 
[ΕΤΎΜ. Αγν. ετύµου]. 

γαλαρα (η) (λαϊκ.) προβατίνα ή κατσίκα που κατεβάζει άφθονο γάλα και 
αρµέγεται. [ΕΤΎΜ. < γάλα + παραγ. επίθηµα -άρα (βλ.λ.)]. 

γαλάρι (το) (σπάν. γαλαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. µικρό αρνί που ακόµη 

θηλάζει 2. γαλαρα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < γάλα + παραγ. επίθηµα -àpi (βλ.λ.)]. 

γαλαρία (η) {γαλαριών} 1. οι τελευταίες και φθηνότερες σειρές τού εξώστη 
ενός θεάτρου και κατ' επέκτ. οι τελευταίες σειρές οποιουδήποτε χώρου: 
παρακολούθησαν το έργο από τη ~ 2. (συνεκδ.) όσοι κάθονται στις τελευταίες 
θέσεις (θεάτρου, κινηµατογράφου, αίθουσας, λεωφορείου κ.λπ.· συνήθ. 
πρόκειται για τους νεότερους ή/και ζωηρότερους από ένα σύνολο): όλοι οι 
σκηνοθέτες φοβούνται τις αποδοκιµασίες τής - στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
Θεσσαλονίκης || η - στο πούλµαν έκανε φασαρία · 3. η στοά ορυχείου: αρκετοί 
ανθρακωρύχοι παγιδεύτηκαν στις - 4. (σπάν.) µεγάλη στοά οικήµατος. [ΕΤΥΜ. 
< βεν. galaria < µεσν. λατ. galeria (βλ. λ. γκαλερί)]. 

Γαλατάς (ο) εµπορική περιοχή τής Κωνσταντινούπολης µε έντονη ελληνικής 
παρουσία µέχρι και τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. 

γαλατάς (ο) {γαλατάδες} ο πωλητής γάλακτος ή αυτός που κάνει διανοµή 
γάλακτος κατ' οίκον: ο ~ τής γειτονιάς || λέγεται ότι δηµοκρατία υπάρχει όταν 
ξέρεις πως, αν σου χτυπήσει κάποιος την πόρτα χαράµατα, θα είναι ο - (και όχι 
η αστυνοµία για να σε συλλάβει ως αντίπαλο τού καθεστώτος) ΣΥΝ. 
γαλακτοπώλης. — γαλατάδικο (το). 

Γαλάτεια (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Νηρέα και τής ∆ωρίδας· εµφανίζεται στους 
σικελικούς µύθους ως η αγαπηµένη τού Κύκλωπα Πολύφηµου 2. γυναικείο 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, όν. που παρετυµολογήθηκε προς το ουσ. γάλα 
(«λευκή σαν το γάλα»)]. 

γαλατένιος, -α, -ο 1. (για τροφές) αυτός που είναι φτειαγµένος από ή έχει ως 
βασικό συστατικό του το γάλα 2. αυτός που έχει το χρώµα τού γάλακτος, ο 
πολύ άσπρος. 

γαλατερός, -ή, -ό → γαλακτερός 
Γαλάτης (ο) {Γαλατών}, Γαλατισσα (η) {Γαλατισσών} ΙΣΤ. ο Κέλτης τής 

Γαλατίας: ο Ιούλιος Καίσαρ υπέταξε τους ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Γαλάται < λατ. 
Galli, λ. κελτ. που σηµαίνει «δυνατοί, ισχυροί» (πβ. ιρλ. gal «ανδρεία»). 
Κελτούς (λατ. Celtae) αποκαλούσαν οι αρχαίοι τα κελτικά φύλα που 
κατοίκησαν στον Βορρά (ιδ. στη Βρετανία) και Γαλάτες εκείνα τα φύλα που 
κατοίκησαν στη Γαλλία και στην Κ. Ευρώπη, περιοχές οι οποίες έλαβαν την 
περιληπτική ονοµασία Γαλατία. Βλ. λ. Κέλτες]. 

Γαλατία (η) [µεσν.] ΙΣΤ. 1. (κατά την αρχαιότητα) περιοχή τής ∆. Ευρώπης που 
εκτεινόταν µεταξύ των Πυρηναίων, των Αλπεων και τού Ρήνου, περιελάµβανε 
τη σηµερινή Γαλλία, το Βέλγιο, τη Β. Ιταλία (κοιλάδα τού Πάδου) και το Ν. 
τµήµα τής σηµερινής Ολλανδίας· οι Ρωµαίοι τη διέκριναν στο τµήµα Ν. των 
Αλπεων (εντεύθεν των Άλπεων ~) και στο τµήµα Β. των Άλπεων (εκείθεν των 
Άλπεων ~) 2. επαρχία τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας που περιελάµβανε τα 
εδάφη τής σηµερινής Γαλλίας, τού Βελγίου, τής Ελβετίας, τής Β. Ιταλίας, τής 
Ν. Ολλανδίας και τού τµήµατος τής Γερµανίας ∆. τού Ρήνου 3. περιοχή τής Κ. 
Μικράς Ασίας στην οποία από τον 3ο αι. π.Χ. ήταν εγκατεστηµένοι Γαλάτες. 

γαλατιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το σκεύος που χρησιµοποιείται για τη 
µεταφορά, το ζέσταµα ή το σερβίρισµα τού γάλακτος. 

γαλατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους Γαλάτες ή τη Γαλατία: -
χωριό | επιδροµή | συνήθειες | πόλεµοι- ΦΡ. γαλατική ευγένεια οι λεπτοί 
τρόποι, που αρµόζουν στην κοµψότητα των Γάλλων. 

Γαλατίλα (η) {χωρ. πληθ.) η µυρωδιά τού γάλακτος. 
γαλατόπιτα κ. γαλακτόπιτα (η) {δύσχρ. γαλατοπιτών} πίτα που 

παρασκευάζεται µε κύριο συστατικό το γάλα. 
Γαλάτσι (το) {Γαλατσίου} 1. δήµος τής ευρύτερης Περιφέρειας Αθηνών 2. 

πόλη τής Ρουµανίας στις όχθες τού ∆ούναβη. [ΕΤΥΜ o δήµος ονοµάστηκε έτσι 
από την οµώνυµη πόλη τής Ρουµανίας (ρουµ. Galati), επειδή εκεί υπήρχε 
σηµαντικός πυρήνας Ελλήνων µεταναστών, οι οποίοι προετοίµασαν την 
Ελληνική Επανάσταση. Το ρουµ. Galaji, εσωτερικό λιµάνι τής χώρας, 
αποτελεί συντοµευµένη µορφή τής σλαβ. λ. Galafiscela «τόπος όπου 
φορτοεκφορτώνουν τα πλοία» ή, κατ' άλλη άποψη, < λατ. Galatia, αν 
επιβεβαιωθεί η εκδοχή ότι σε εκείνο τον χώρο είχαν εγκατασταθεί Ρωµαίοι 
άποικοι. Κατ' άλλη άποψη, το τοπωνύµιο ανάγεται σε οικιστή γαιοκτήµονα 
ονόµατι Γαλάκη)µε τσιτακισµό τής παλαιάς αθηναϊκής διαλέκτου)]. 

γαλατσιδα (η) ποώδες φυτό τού οποίου ο γαλακτώδης χυµός είναι 
δηλητηριώδης ΣΥΝ. φλόµος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. γαλακτίς, -ίδος (µε τσιτακισµό, πβ. κ. ατσίδα < αρχ. 
ίκτίς,ς -ίδος) < αρχ. γάλα, -ακτος]. 

γαλβάνιζε επίθ. {άκλ.} αυτός που έχει γαλβανιστεί: -ρολόι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
galvanisé]. 

γαλβανίζω ρ. µετβ. [1847] {γαλβάνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
καλύπτω µεταλλικό σώµα µε στρώµα άλλου µετάλλου, συνήθ. ψευδαργύρου, 
υπό την επίδραση ηλεκτρικού ρεύµατος, µε σκοπό την προφύλαξη από τη 
διάβρωση: γαλβανισµένος σίδηρος (µε επικάλυψη ψευδαργύρου για προστασία 
από τη σκουριά) 2. (µτφ.) (α) µεταδίδω ενθουσιασµό, ενδιαφέρον: ~ τα πλήθη 
ΣΥΝ. ηλεκτρίζω, ενθουσιάζω ANT. ηρεµώ, καταπραΰνω (β) (σπάν.) εξάπτω, 
οξύνω: ~ το ενδιαφέρον | την περιέργεια κάποιου. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. galvaniser, από το όνοµα τού Ιταλού γιατρού και 
φυσικού Luigi Galvani, που πρώτος περιέγραψε το φαινόµενο το 1792]. r 

γαλβανιοµός (ο) [1812] η επιµετάλλωση, η επικάλυψη ενός µεταλλικού 
σώµατος µε στρώµα άλλου µετάλλου, συνήθ. ψευδαργύρου, υπό την επίδραση 
ηλεκτρικού ρεύµατος, µε σκοπό την προφύλαξη από τη διάβρωση. Επίσης 
γαλβάνιση (η) [1889] κ. γαλβάνισµα (το). — γαλβανικός,-ή,-ό [1889]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. galvanisme. Βλ. κ. γαλβανίζω]. 



γαλβανοµετρο 398 γαλόνι1 
 

γαλβανοµετρο (το) [1861] {γαλβανοµέτρ-ου | -ων} ΦΥΣ. όργανο που 
ανιχνεύει τα ασθενή ηλεκτρικά ρεύµατα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
galvanomètre (νόθο συνθ.)].  
γαλβανοπλαστική (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η τεχνική τής επικάλυψης 
ενός µεταλλικού σώµατος µε στρώµα άλλου µετάλλου υπό την επί-
δραση ηλεκτρισµού. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. galvanoplastie (νόθο συνθ.)].  
γαλέος (ο) γένος σκυλόψαρων µε επίµηκες σώµα, δύο ραχιαία πτε-
ρύγια και µυτερό ρύγχος, που ζει στις τροπικές και εύκρατες θάλασσες 
και αλιεύεται για το κρέας του: ~ σκορδαλιά (φαγητό από τηγανισµένο 
κρέας γαλέου, σερβιρισµένο µε σκορδαλιά}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γαλέος < 
γαλέη | γαλή (βλ.λ.). Η χρήση τού ονόµατος τής γαλής για τον γαλέο 
οφείλεται πιθ. στη µορφή του και στον τρόπο διατροφής του].  
γαλέρα (η) {δύσχρ. γαλέρων} ΙΣΤ. µεγάλο πολεµικό ή εµπορικό σκά-
φος µε κουπιά και ιστία, που χρησιµοποιήθηκε κυρ. στη Μεσόγειο 
(πβ. λ. κάτεργο). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. galera | ισπ. galera < µεσν. λατ. galea < µεσν. γαλαία, 
πιθ. ιλλυρ. αρχής, από θέµα µε σηµ. «χελώνα»].  
γαλέτα (η) {δύσχρ. γαλετών} 1. κοµµάτι ή φέτα ψωµιού που έχει ξα-
ναψηθεί και δίνεται ως ξηρά τροφή σε στρατιώτες και ναυτικούς· 
αλλιώς διπυρίτης άρτος ΣΥΝ. παξιµάδι 2. η τριµµένη φρυγανιά που 
χρησιµοποιείται στη µαγειρική: αναµειγνύουµε τα ψαχνά τού κρέατος, 
το µείγµα µανιταριών, γαλέτα και αλατοπιπερώνουµε. [ΕΤΥΜ. < βεν. 
galeta < γαλλ. galette < galet «µικρή στρογγυλεµένη πέτρα» < παλ. γαλλ. 
gal (κελτ. αρχής)].  
γαλή (η) (αρχαιοπρ.) η γάτα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γαλέη | γαλή, πιθ. αρχική 
σηµ. «το δέρµα τής γάτας», αβεβ. ετύµου, πιθ. < *γαλίς, που συνδ. µε 
λατ. glîs «είδος ποντικού», σανσκρ. giri- «ποντικός». Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι η λ. γαλή δεν δήλωνε εξαρχής τη γάτα (αφού η γάτα 
δεν ήταν στην αρχή κατοικίδιο ζώο), αλλά αιλουροειδή όπως η 
αγριόγατα και η νυφίτσα, τα οποία χρησιµοποιούνταν για τη σύλληψη 
των ποντικών].  
γαληνεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {γαλήνε-ψα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
κάνω (κάποιον) να ησυχάσει, να πάψει να είναι ταραγµένος: µε λόγια 
γλυκά τον γαλήνεψε ΣΥΝ. ηρεµώ, ησυχάζω, καταπραΰνω ΑΝΤ. αναστα-
τώνω ♦ 2. (αµετβ.) παύω να είµαι ταραγµένος: η θάλασσα γαλήνεψε || 
γαλήνεψε το πρόσωπο του στο άκουσµα των καθησυχαστικών της λό-
γων ΣΥΝ. ηρεµώ, καλµάρω ANT. αναστατώνοµαι, εκνευρίζοµαι. — γα· 
λήνεµα (το).  
Γαλήνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. Νηρηίδα, κόρη τού Νηρέα και τής ∆ωρίδας 2. (κ. 
Γαληνή) µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < γαλήνη (βλ.λ.)].  
γαλήνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση τής ακύµαντης θάλασσας: 
όταν έχει -, ακόµα και οι µικρές βάρκες ανοίγονται στο πέλαγος ΣΥΝ. 
ηρεµία, νηνεµία, κάλµα, µπουνάτσα ΑΝΤ. τρικυµία, φουρτούνα 2. 
(µτφ.) ψυχική και πνευµατική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη ταραχής και παθών: προτίµησε επάγγελµα ήρεµο, προκειµένου 
να εξασφαλίσει την ψυχική του ~ || διατάραξη τής ψυχικής ~ ΣΥΝ. 
πραότητα, ηρεµία, αταραξία ΑΝΤ. ταραχή, αναστάτωση.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. άπνοια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *γαλάσνά < *glas-na, συνεσταλµ. βαθµ. τού θ. που απα-
ντά στις λ. γελώ, γελαστός]. γαλήνιος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που 
χαρακτηρίζεται από γαλήνη, από 
ηρεµία: ~ θάλασσα | έκφραση. — γαλήνια επίρρ.  
Γαληνός (ο) ένας από τους σηµαντικότερους αρχαίους Έλληνες για-
τρούς (129-200) µε πλούσιο συγγραφικό έργο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επίθ. γαληνός (που αναφερόταν κυρίως 
στη γαλήνη τής θάλασσας, στη νηνεµία) < γαλήνη (βλ.λ.)].  
γαληνός, -ή, -ό {υπερθ. γαληνότ-ατος, -άτη} 1. (αρχαιοπρ.) αυτός που 
δεν ταράζεται 2. (στον υπερθ.) (α) ως τίτλος ευγενών στο Βυζάντιο (β) 
ΙΣΤ. Γαληνότατη (η) (ιταλ. La Serenissima) το ενετικό κράτος, η Βενε-
τία: η ~ ∆ηµοκρατία τής Βενετίας ΣΥΝ. ∆ηµοκρατία τού Αγ. Μάρκου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γαλήνη (βλ.λ.). o βυζαντινός τίτλος αποτελεί µετάφρ. 
δάνειο από ιταλ. serenissimo].  
γαλιάντρα (η) {δύσχρ. γαλιαντρών} (λαϊκ.) 1. ο κορυδαλλός (βλ.λ.) • 
2. (µτφ.) (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο που µιλά ακατάπαυστα ΣΥΝ. 
φλύαρος ANT. σιωπηλός, λιγοµίλητος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. calandra < µτγν. κάλανδρος, λ. προελλην. o τ. 
γαλιάντρα οφείλεται πιθ. σε παρετυµολ. επίδραση των λ. γάλος, γα-λί, 
που αναφέρονται σε ζώα τα οποία είναι επίσης συνδεδεµένα µε 
άναρθρες φωνές].  
Γαλικία (η) αυτόνοµη περιοχή τής Β∆. Ισπανίας στα σύνορα µε την 
Πορτογαλία. — γαλικιανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Galicia (οπτικό δάνειο) < λατ. Gallaecia «χώρα των Γα-
λατών»^, λ. Γαλάτης)].  
Γαλιλαίο (η) περιοχή τής Β. Παλαιστίνης (το σηµερινό Β. Ισραήλ), 
που συνδέεται ιδιαίτερα µε τη ζωή, τη διδασκαλία και τη δράση τού 
Ιησού Χριστού. — Γαλιλαίος (ο) [µτγν.], Γαλιλαίο (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< εβρ. Galil «κύκλος, περιοχή»].  
γάλιο (το) ονοµασία ποωδών φυτών µε µακριά φύλλα και µικρά άν-
θη, µε πιο γνωστό την κολλητσίδα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γάλιον, αβεβ. ετύµου. o ∆ιοσκουρίδης το συνέδεε µε το 
αρχ. γάλα, ενώ ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος µε το αρχ. γαλή].  
γαλίφης, -α (λαϊκ. -ω), -ικο αυτός που κολακεύει τους άλλους, για να 
επιτύχει τους στόχους του: ~ γυναίκα ΣΥΝ. κόλακας ΑΝΤ. ευθύς. — 
γαλιφιά (η) [µεσν.], γαλίφικος, -η, -ο [µεσν.], γαλίφικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. γαλίφος < ιταλ. gaglioffo «αχρείος, ανίκανος» < µεσν. λατ. 
gaiufus, αγν. ετύµου].  
Γαλλία (η) (γαλλ. République Française = Γαλλική ∆ηµοκρατία) κρά- 

τος τής ∆. Ευρώπης µε πρωτεύουσα το Παρίσι, επίσηµη γλώσσα τη 
Γαλλική και νόµισµα το γαλλικό φράγκο (2002: ευρώ). — Γάλλος (ο), 
Γαλλίδα (η), γαλλικός, -ή, -ό (βλ.λ.), Γαλλικά (τα). [ΕΤΥΜ. < λατ. 
Gallia «Γαλατία» (βλ. λ. Γαλάτες). Η γαλλ. ονοµασία France ανάγεται 
στο λατ. Francia (γερµ. προελ.), που συνδ. µε αρχ. αγγλ. franca, αρχ. 
σκανδ. frakka, τα οποία σηµαίνουν «λόγχη, ακόντιο». Άλλοι 
µελετητές, ωστόσο, θεωρούν ότι η ονοµασία ανάγεται στο αρχ. γερµ. 
wrang < wringen «σφίγγω, στρίβω, τραβώ (βίαια)», µε αναφορά 
στους Φράγκους που ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους]. 

Γαλλίζω ρ. αµετβ. [1805] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} µιµούµαι τη γαλ-
λική γλώσσα ή χρησιµοποιώ γαλλισµούς, όταν µιλώ στη µητρική µου 
γλώσσα. 

Γαλλικός (ο) ποταµός τής Κ. Μακεδονίας που εκβάλλει στον Θερ-
µαϊκό Κόλπο. 
[ΕΤΥΜ, µεσν. τοπωνύµιο, που αντικατέστησε την αρχ. ονοµασία 
Έχε)ί)δωρος (< έχω + -δωρος < δώρον)]. 

γαλλικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε τη Γαλλία ή τους 
Γάλλους: ~ τυρί | κρασί | σηµαία | φινέτσα | αποικία/ πολιτισµός· ΦΡ. 
(α) (λαϊκ.) φεύνω | το σκάω | (το) στρίβω | την κάνω αλά γαλλικά 
φεύγω κρυφά, χωρίς να µε αντιληφθούν: µας την έσκασε ~ (β) γαλλι-
κό κλειδί εργαλείο που µοιάζει µε µεγάλη τανάλια και χρησιµοποι-
είται για να σφίγγα ή να χαλαρώνω κανείς βίδες (γ) γαλλικό φιλί 
ερωτικό φιλί κατά το οποίο οι γλώσσες έρχονται σε επαφή (δ) γαλλι-
κή αρρώστια η σύφιλη, η µαλαφράντζα (βλ.λ.) (ε) Γαλλική Επανά-
σταση επανάσταση που ξεκίνησε το 1789 στη Γαλλία µε την κατάλη-
ψη των φυλακών τής Βαστίλλης και κατέληξε στην ανακήρυξη τής 
Γαλλικής ∆ηµοκρατίας. — γαλλικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελληνικός. 

γάλλιο (το) [1885] {γαλλίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Ga) 
αργυρόλευκου χρώµατος και στιλπνό, το οποίο τήκεται στους 30°C 
και χρησιµοποιείται στην κατασκευή ηµιαγωγών (βλ. κ. λ. περιοδικός, 
ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. gallium < λατ. gallus «πετεινός», που 
αποδίδει το επώνυµο τού Γάλλου χηµικού Paul Lecoq (< γαλλ. le coq 
«ο πετεινός»), ο οποίος αποκάλυψε το στοιχείο το 1875. Κατ' άλλη 
άποψη, απευθείας από την πατρίδα (Γαλλία) τού P. Lecoq]. 

γαλλισµός (ο) [1805] 1. ΓΛΩΣΣ. (α) ιδιωµατισµός (βλ.λ.) τής γαλλικής 
γλώσσας (β) η χρησιµοποίηση σε άλλη γλώσσα φράσεων ή συντάξεων 
τής γαλλικής γλώσσας 2. η µίµηση τού γαλλικού τρόπου ζωής. 
(ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. gallicisme]. 

ΣΧΟΛΙΟ Οι γαλλισµοί (φράσεις ή συντάξεις) εισήλθαν στην ελλη-
νική γλώσσα, κυρίως µέσω µεταφράσεων γαλλικών λογοτεχνικών 
και επιστηµονικών έργων, τον 19ο και το α' ήµισυ τού 20ού αι. µε 
την άνθηση των γαλλικών γραµµάτων και την επίδραση που άσκη-
σαν στην Ελλάδα. Μεγάλος αριθµός δάνειων λέξεων από τη Γαλ-
λική, αλλά και πλήθος όρων που πλάστηκαν για να αποδώσουν 
στα Ελληνικά γαλλικούς όρους, ανήκουν σε αυτή την περίοδο. 
Στην ίδια περίοδο, λόγω των µεταφράσεων αλλά και τού ότι οι πε-
ρισσότεροι µορφωµένοι Έλληνες γνώριζαν τη Γαλλική, ανάγονται 
και πολλοί γαλλισµοί φράσεων ή συντάξεων. Τέτοια παραδείγµατα 
είναι: στο πλαίσιο των... = dans le cadre des..., σε τελευταία 
ανάλυση = en dernière analyse, στο µέτρο τού δυνατού = dans la 
mesure du possible, αξίζει τον κόπο = ça vaut la peine, είµαι τής 
γνώµης = je suis d'avis, επωφελούµαι τής ευκαιρίας = profiter de 
l'occasion, έχω λόγον υπάρξεως = avoir raison d'être, δίνω σηµεία 
ζωής = donner signe de vie, ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα 
= cela correspond à la réalité, θέλω va πω = je veux dire, κάνω έρωτα 
= faire l'amour, έλαµψε δια τής απουσίας του = il brilla par son 
absence, παίζω µε τις λέξεις = jouer avec les mots, τηρώ σιγήν = 
garder le silence, απ' άκρου εις άκρον = d'un bout à l'autre, από 
καιρού εις καιρόν = de temps en temps, κατά πάσαν πιθανότητα = 
selon toute probabilité, εκ πρώτης όψεως = de première vue, εκ δια-
µέτρου αντίθετο = diamétralement opposé, µε µία λέξη = en un 
mot, άνευ προηγουµένου = sans précédent, φθάνω σε συµφωνία = 
arriver à un accord, βγάζω τα κάστανα από τη φωτιά = tirrer les 
marrons du feu, το καλώς εννοούµενο συµφέρον = l'intérêt bien 
compris. 

γαλλιστί επίρρ. [µεσν.] (αρχαιοπρ.) στη γαλλική γλώσσα: µας χαιρέ-
τισε ~!  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 

γαλλοµαθής, -ής, -ές [1890] {γαλλοµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
γνωρίζει τη γαλλική γλώσσα και τον γαλλικό πολιτισµό. — γαλλο-
µαθές (η) [1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

γαλλοφέρνω ρ. αµετβ. {σε ενεστ. κ. παρατ.} µιµούµαι τον γαλλικό 
τρόπο συµπεριφοράς. 

γάλλο φίλος, -η, -ο [1866] αυτός που συµπαθεί τους Γάλλους, τη 
γλώσσα τους και τον πολιτισµό τους ή ακολουθεί πολιτική που ευνο-
εί τα συµφέροντα τους: το ~ κόµµα τού Κωλέττη. 

γαλλόφωνος, -η, -ο → -φωνος 
γαλονάς (ο) {γαλονάδες} (µειωτ.) πρόσωπο που φέρει γαλόνια, 

δηλαδή διακριτικά τού βαθµού του σε στρατιωτικό σώµα ή σε σώµα 
ασφαλείας· (ειδικότ.) ο αξιωµατικός: οι ~ αδιαφορούν για τα προβλή-
µατα των φαντάρων ΣΥΝ. αξιωµατικός, βαθµοφόρος. 

γαλόνι1 (το) {γαλον-ιού | -ιών} (καθηµ.) το διακριτικό τού βαθµού α-
ξιωµατικού σε στρατιωτικό σώµα ή σε σώµα ασφαλείας ΣΥΝ. σιρίτι, 
(αργκό) σαρδέλα ΦΡ. (α) ξηλώνω σε (κάποιον) τα γαλόνια καθαιρώ 
στρατιωτικό από το αξίωµα του (β) µε πλάκα τα γαλόνια µε διακριτι-
κά ανώτατου αξιωµατικού: ονειρευόταν να γίνει στρατηγός, ~. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. galloni, πληθ. τού gallone, πιθ. < λατ. galea 
« περικεφαλαία »]. 
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γαλόνι2 (το) {γαλον-ιού | -ιών} αγγλική και αµερικανική µονάδα χω-
ρητικότητας· ισοδυναµεί µε 4,546 λίτρα και 3,75 λίτρα αντιστοίχως. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. gallon < µέσ. αγγλ. galon < µτγν. λατ. 
galeta «µονάδα µετρήσεως υγρών»]. 

γαλοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το θηλυκό τού γάλου· συνήθ. στη 
µαγειρική: γεµιστή | χριστουγεννιάτικη | καπνιστή ~. [ΕΤΎΜ. < γάλος 
+ υποκ. επίθηµα -πούλα]. 

γάλος (ο) κατοικίδιο πτηνό µε πλούσιο µαύρο φτέρωµα, γυµνό λαιµό 
και κόκκινες σαρκώδεις προεξοχές στο κεφάλι και κάτω από το ράµ-
φος· εκτρέφεται για το κρέας και τα φτερά του ΣΥΝ. διάνος. — 
(υποκ.) γαλοπούλα κ. γαλί (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < βεν. 
gaio (πβ. ιταλ. gallo) < λατ. gallus «πετεινός», αβεβ. ετύ-µου, πιθ. συνδ. 
µε την ονοµασία Gallia (οπότε «πτηνό τής Γαλατίας»)]. 

γαλοτσα (η) {δύσχρ. γαλοτσών} αδιάβροχη µπότα που φθάνει τουλά-
χιστον ώς το µέσον τής κνήµης και είναι φτιαγµένη από δέρµα ή 
καουτσούκ. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. galozza < µεσν. λατ. *calopia < λατ. calopus < 
αρχ. καλόπους «καλαπόδι»]. 

γαλουχώ ρ. µετβ. {γαλουχείς... | γαλούχ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. (για µητέρα) δίνω γάλα ως τροφή σε (παιδί) ΣΥΝ. θηλάζω 2. (µτφ.) 
ανατρέφω (κάποιον) µε ορισµένες (ηθικές και πνευµατικές) αρχές: τα 
παιδιά γαλουχήθηκαν µε φιλελεύθερες ιδέες ΣΥΝ. ανατρέφω. — γα-
λούχηση [µεσν.] κ. γαλουχία (η) [µτγν.] κ. γαλούχηµα (το). [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. γαλουχώ (-έω) < γάλα + -ουχώ < έχω]. 

γάµα (το) → γάµµα 
γαµάτος, -η, -ο (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 

αυτός που έχει σπουδαία προσόντα· εκπληκτικός: έχει ένα ~ αυ-
τοκίνητο || έφτειαξε ένα ~ σπίτι. — γοµάτα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < γαµώ + 
παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. γεµ-άτος]. 

Γαµβίας (ο) ποταµός τής ∆. Αφρικής που εκβάλλει στον Ατλαντικό 
Ωκεανό. Επίσης Γκάµπια. 

γαµβρός (ο) → γαµπρός 
γαµέτης (ο) {γαµετών} ΒΙΟΛ. το εξειδικευµένο κύτταρο για τη φυλε-

τική αναπαραγωγή των µονοκύτταρων και πολυκύτταρων οργανι-
σµών. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. gameta < αρχ. γαµέτης «σύζυγος» < γαµώ 
«νυµφεύοµαι»]. 

γαµήλιος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον γάµο: ~ τελετή | δώρο | 
δεξίωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαµώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. σχηµατισµού επίθετο, που προέρχεται από το ρ. 
γαµώ «νυµφεύοµαι»]. 

γαµηλιότητα (η) {χωρ. πληθ.) η αναλογία γάµων ανά χίλιους κατοί-
κους ορισµένης περιοχής σε έναν χρόνο: δείκτης γαµηλιότητας. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. nuptialité]. 

γαµήσι (το) {γαµησ-ιού | -ιών} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορ-
φές επικοινωνίας) 1. η σεξουαλική πράξη ΣΥΝ. (!) πήδηµα 2. (µτφ.) 
πολύ δύσκολο έργο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαµώ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < γαµήσει, από το απρφ. µέλλ. γαµήσειν τού αρχ. ρ. 
γαµώ (-έω) (πβ. κοιµήσι, γιορτάσι)]. 

γαµηστερός, -ή, -ό (οικ.) αυτός που θεωρείται εξαιρετικός στο είδος 
του: ~ µηχάνηµα ΣΥΝ. γαµάτος. — γαµηοτερά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
γαµώ (θ. γαµησ-) + -τερός]. 

γαµιάς (ο) {γαµιάδες} (!) 1. άνδρας µε πολλές ερωτικές περιπέτειες 2. 
ο άνδρας που θεωρείται επιδέξιος στη σεξουαλική πράξη και γενικότ. 
ο επιβήτορας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαµώ. [ΕΤΥΜ. < µεσν. γαµέας < αρχ. 
γαµώ (-έω)]. 

γαµικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε τον γάµο: ~ συ-
µπόσιο | συµβόλαιο. 

γαµιόλης (ο) {γαµιόληδες}, γαµιόλα (η) (χωρ. γεν. πληθ.) (!) υβριστ. 
για ανήθικο άνδρα ή γυναίκα. [ΕΤΥΜ. < γαµώ, κατά το επίσης 
υβριστ. καριόλης (βλ.λ.)]. 

γάµµα κ. γάµα (το) {άκλ.} Γ, γ 1. το τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλ-
φαβήτου 2. (συνεκδ.) (α) οτιδήποτε έχει το σχήµα τού κεφαλαίου 
γάµµα (Γ): «τα τέσσερα δωµάτια υποδοχής σχηµάτιζαν ένα ~» 
(εφηµ.) (β) (ειδικότ. στο ποδόσφαιρο) καθένα από τα δύο τµήµατα τής 
εστίας (τέρµατος), που ορίζονται από τη συµβολή τής οριζόντιας δο-
κού µε καθεµιά από τις δύο κάθετες: έστειλε τη µπάλα στο - ΣΥΝ. 
παραθυράκι (βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ. < αρχ. γάµµα < αραµ. gamia 
< εβρ. gimel «καµήλα»]. 

γάµος (ο) 1. η νόµιµη ένωση και συµβίωση δύο ετερόφυλων (σε κά-
ποιες χώρες και οµόφυλων) προσώπων: ο θεσµός τού ~ αποτελεί το 
θεµέλιο τής κοινωνίας || αγωνίζονται να σώσουν τον ~ τους || βρίσκε-
ται σε ηλικία γάµου || ζητώ (κάποια) σε ~ || κάνω πρόταση γάµου || τα 
βάρη | τα δεσµά | τα θεµέλια | η διάλυση | η λύση | η σύναψη τού ~ || 
άκυρος | ελαττωµατικός | ακυρώσιµος | ανυπόστατος | µοργανατικός 
(µεταξύ ηγεµόνα ή µέλους ηγεµονικής οικογένειας µε γυναίκα χωρίς 
τίτλο ευγενείας) | µικτός | ιδανικός | ευτυχισµένος | αταίριαστος - || 
πρώτη νύχτα τού ~|| ~ από συµφέρον ΣΥΝ. παντρειά· ΦΡ. (α) λευκός 
γάµος συµβατική νοµική ένωση ζευγαριού, χωρίς να έχουν συζυγικές 
σχέσεις µεταξύ τους, προκειµένου να φαίνονται παντρεµένοι: ορι-
σµένες αλλοδαπές, για να µπορέσουν να εγκατασταθούν µόνιµα στην 
Ελλάδα, συνάπτουν ~ µε Έλληνες πολίτες (β) πολιτικός γάµος η 
νόµιµη ένωση δύο ετερόφυλων προσώπων µε ληξιαρχική πράξη στο 
δηµαρχείο ενώπιον εκπροσώπου τής δηµοτικής αρχής (γ) θρησκευτι-
κός γάµος η νόµιµη ένωση δύο ετερόφυλων προσώπων µε ιερολογία, 
σύµφωνα µε τους κανόνες τού θρησκεύµατος ή τού δόγµατος στο 
οποίο πιστεύουν οι µελλόνυµφοι 2. (α) ΘΕΟΛ. ένα από τα επτά µυ-
στήρια τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε το οποίο εξυψώνεται και εξα-
γιάζεται η συζυγική ένωση άνδρα και γυναίκας, η οποία πλέον απο- 

σκοπεί στην πνευµατική και ηθική τελείωση των συζύγων και στην 
τεκνογονία (β) (συνεκδ.) η τελετή κατά την οποία νοµικά ή θρησκευ-
τικά δύο ετερόφυλα πρόσωπα ενώνονται ως σύζυγοι, καθώς και η 
γιορτή που ακολουθεί: συνάπτω | τελώ | ευλογώ | αναβάλλω τον ~ || 
χριστιανικός | πλούσιος | λαµπρός | βλάχικος | παραδοσιακός | σεµνός 
| µυστικός | βασιλικός ~|| η άδεια | η τελετή | τα στέφανα | οι βέρες τού 
~ ΣΥΝ. στέψη, στεφάνωση, στεφάνωµα, στεφανώµατα, χαρές· ΦΡ. (α) 
ανοικτός γάµος τελετή γάµου µε πλήθος καλεσµένων (β) κλειστός 
γάµος τελετή γάµου µε περιορισµένο αριθµό προσκεκληµένων (γ) 
(παροιµ.) ούτε γάµος δίχως κλάµατα ούτε κηδεία δίχως γέλια για 
την έντονη συγκινησιακή φόρτιση αυτών των τελετών που οδηγεί σε 
αντίθετες σε καθεµιά συναισθηµατικές αντιδράσεις (δ) θ' αφήσουµε 
τον γάµο, να πάµε για πουρνάρια; (για ζητήµατα αξιολόγησης 
προτεραιοτήτων) θα αφήσουµε κάτι σηµαντικό χάριν ενός 
ασήµαντου; (ε) (παροιµ.) όλα τού γάµου δύσκολα κι η νύφη γκα-
στρωµένη για περιπτώσεις στις οποίες παρουσιάζονται συσσωρευ-
µένα προβλήµατα ή που εµφανίζεται ένα πρόβληµα το οποίο κάνει 
ακόµη πιο δύσκολη µια ήδη δύσκολη κατάσταση (στ) (παροιµ.) πάρ' 
τον στον γάµο σου, να σου πει «και τού χρόνου» βλ. λ. παίρνω (ζ) 
τού Κουτρούλη ο γάµος βλ. λ. κουτρούλης (η) (λόγ.) έρχοµαι εις γά-
µου κοινωνίαν παντρεύοµαι: ήλθαν εις γάµου κοινωνίαν προ µηνός 
(θ) (παροιµ.) όπου γάµος και χαρά η Βασ'ιλω πρώτη για πρόσωπο που 
παρίσταται κατά σύστηµα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδή-
λωση η οποία του δίνει τη δυνατότητα να προβληθεί 3. (συνεκδ.) η έγ-
γαµη συµβίωση, ο χρόνος που ζουν µαζί οι σύζυγοι ως παντρεµένοι: 
ο ~ τους κρατάει ακόµη || ευτύχησαν στον ~ τους (όλα πήγαν καλά 
στον έγγαµο βίο τους) || ατύχησε στον γάµο της (δεν πήγε καλά ο γά-
µος, π.χ. χώρισε)· ΦΡ. (α) αργυροί γάµοι η επέτειος των 25 χρόνων έγ-
γαµης συµβίωσης (β) χρυσοί γάµοι η επέτειος των 50 χρόνων έγγαµης 
συµβίωσης (γ) αδαµάντινοι γάµοι η επέτειος των 60 χρόνων έγγαµης 
συµβίωσης 4. (µτφ.) η συγχώνευση εταιρειών: «το περιοδικό είχε σχο-
λιάσει µε χιούµορ την αναγγελία αυτού τού - των δύο τραπεζών» 
(εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαµώ. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < γαµώ «νυµφεύοµαι» (υποχωρητ.). Η φρ. τού Κουτρούλη ο 
γάµος ανάγεται στο οµώνυµο θεατρικό έργο τού Αλεξάνδρου Ρίζου-
Ραγκαβή (1809-92). Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. πολιτικός 
| θρησκευτικός | λευκός γάµος (< αγγλ. civil | religious | white 
wedding), αργυροί | χρυσοί | αδαµάντινοι γάµοι (< γαλλ. des noces 
d'argent | d'or | de diamant)].  
γάµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) το πίσω σαρκώδες µέρος τής κνήµης (ιδ. 
για γυναίκες): λεπτή | παχουλή | τορνευτή | χυτή ~. — (υποκ.) γα· 
µπίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καµπή. 
[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < ιταλ. gamba < µτγν. λατ. gamba < αρχ. κάµπη, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε το ρ. κάµπτω και µε σανσκρ. kapanâ «γάµπα», 
λατ. campus «κάµπος» (αρχικώς «καµπή, χαµηλός τόπος»)].  
Γάµπαρη (η) µεγάλη γαρίδα γκρίζου χρώµατος µε µαύρες ραβδώσεις. 
[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < ιταλ. gambero (µέσω τού πληθ. gamberi) < µτγν. λατ. 
gambarus < λατ. cammarus < αρχ. κάµµαρος, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 
γάµπια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) το τετράγωνο πανί πάνω 
από τη µαΐστρα τού µεγάλου καταρτιού των ιστιοφόρων. [ΕΤΎΜ. < 
ιταλ. gabbia < µεσν. λατ. gabia < λατ. cavea «κοιλότητα (κοίλο µέρος 
θεάτρου, κλουβί ζώων ή πτηνών)»].  
γαµπριάτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τον γαµπρό: ~ φο-
ρεσιά | κοστούµι 2. γαµπριάτικα (τα) τα επίσηµα ρούχα τού γαµπρού. 
[ΕΤΥΜ. < γαµπρός + παραγ. επίθηµα -ιάτικος, πβ. κ. νυφ-ιάτικος]. 
γαµπρίζω ρ. αµετβ. {γάµπρισα} παρουσιάζοµαι ως υποψήφιος γα-
µπρός ή ως επίδοξος εραστής.  
γαµπρός κ. (λόγ.) γαµβρός (ο) 1. ο άνδρας που νυµφεύεται ή µόλις 
έχει νυµφευθεί ή πρόκειται να νυµφευθεί: ο ~ έφθασε στην εκκλησία 
πριν από τη νύφη ΣΥΝ. νεόνυµφος, µελλόνυµφος, µνηστήρας· ΦΡ. σαν 
θέλει η νύφη κι ο γαµπρός, τύφλα να 'χει ο πεθερός βλ. λ. νύφη 2. ο 
άνδρας που συγκεντρώνει όλα τα προσόντα που απαιτούνται για τον 
γάµο ή/και τον επιδιώκει: υπήρξε περιζήτητος ~ 3. ο άνδρας που έχει 
νυµφευθεί την κόρη ή την αδελφή κάποιου: ο ~ µου µου έκανε ένα 
ωραίο δώρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συγγένεια, γαµώ, µπολιάζω. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< αρχ. γαµβρός < *γαµ-β-ρός < ρίζα γαµ- (πιθ. < γαµώ «νυµφεύοµαι») + 
επίθηµα -ρος (πβ. ίσχυ-ρός, αίχµη-ρός, πον-ηρός), µε ευφωνικό 
ένθηµα -β- (< *-mr-)].  
γαµψός, -ή, -ό αυτός που είναι κυρτός και µυτερός στην άκρη του: ~ 
νύχια | µύτη | ράµφος.  — γαµψότητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντι-
δάνειο, κουτσός. 
ΙΕΤΥΜ. αρχ. < *γναµψός (µε απόσπαση από σύνθετες λ. όπως 
γαµψώνυξ < *γναµψώνυξ, µε ανοµοίωση των ερρίνων) < γνάµπτω 
«κάµπτω, λυγίζω», αγν. ετύµου, µε κατάλ. κατά το συνώνυµο κά-
µπτω].  
γαµψώνυχος, -η, -ο αυτός που έχει κυρτά, καµπυλωτά νύχια: ~ αρ-
πακτικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κουτσός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γαµψώνυχος | γαµψώνυξ < γαµψός + όνυξ «νύχι» (µε 
έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει)].  
γαµώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {γαµ-άς κ. -είς... | γάµ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµέ-
νος} (!) 1. (για άνδρα) έρχοµαι σε σεξουαλική επαφή µε (άλλο άτοµο), 
επιτελώ τη γενετήσια πράξη ως ενεργητικό µέλος ΣΥΝ. (!) πηδάω· ΦΡ. 
(α) (αργκό) (και) γαµώ για την έκφραση θαυµασµού, για να δηλωθεί 
ότι κάτι είναι πολύ ωραίο, αξεπέραστο: το µαγαζί του είναι ~! || (+αιτ.) 
είναι - τους άντρες (είναι πολύ ωραίος άνδρας) (β) (λαϊκ.) γάµα τα | 
γάµησε τα για την έκφραση έντονης δυσαρέσκειας, απελπισίας (γ) 
γαµάει και δέρνει για κάποιον/κάτι ασυναγώνιστο, πανίσχυρο, 
ακατανίκητο 2. (µτφ.) υπερνικώ, κατανικώ µε ταπεινωτικό τρόπο 3. 
(µεσοπαθ. γαµιέµαι) (λαϊκ.) καταπονούµαι: ~ στη δουλειά' ΦΡ. (α) 
(υβριστ.) δεν γαµιέται! (για έκφραση αγανάκτησης, αδιαφο- 
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ρίας κ.λπ.) δεν µε ενδιαφέρει, δεν ασχολούµαι µαζί του (β) (υβριστ.) ά(ι) | 
άντε (και) γαµήσου! για την έκφραση αγανάκτησης, δυσαρέσκειας προς 
αυτόν στον οποίο λέγεται 4. (η µτχ. γαµηµένος, -η, -ο) υβριστ. για αυτόν στον 
οποίο αποδίδεται καταραµένος, αναθεµατισµένος: το ~ το µοτέρ πάλι χάλασε! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γαµώ (-έω) «νυµφεύοµαι», αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ουσ. 
γαµβρός (βλ.λ.) και µε το σανσκρ. jämä-tar «γαµπρός». Η σηµ. 
«συνουσιάζοµαι» είναι ήδη αρχ. (λ.χ. Ευριπ. Τρωάδες 44: γαµεϊν βιαίως 
σκότιον λέχος). Είναι αξιοσηµείωτο ότι δεν υπάρχει κοινή I.E. λ. για τον γάµο 
και για τα πρόσωπα που σχετίζονται µε αυτόν]. 

γαµώ - γαµπρός - γαµήλιος κ.ά. Το ρήµα γαµώ από τη σηµ. τού 
«παντρεύω» και «παντρεύοµαι» (γαµοϋµαι) που είχε στην Αρχαία (λεγόταν 
αρχικά για άνδρες, ύστερα και για γυναίκες) πέρασε στη σηµ. τού 
«συνουσιάζοµαι, συνευρίσκοµαι», σηµασία που αρχίζει να εµφανίζεται 
από τους µεταγενέστερους χρόνους. Η αρχική σηµ. έχει διατηρηθεί στις 
επίσης αρχαίες και σήµερα χρησιµοποιούµενες λέξεις γαµπρός (*γαµ-ρός 
> γαµ-β-ρός > γαµπρός), γάµος (< γαµώ), γαµήλιος, γαµικός κ.ά. Με τη 
νεότερη σηµ. σχηµατίστηκαν τα ουσιαστικά γαµήσι (ήδη µεσαιωνικό, από 
το απαρέµφατο γαµήσειν) και γαµιάς (µεσαιωνικό γαµέας < αρχ. γαµώ). 
Στα χρόνια µας µια άλλη λέξη, η λ. πηδώ ξεκίνησε ευφηµιστικά (για να 
αποφευχθεί η κακόσηµη λ. γαµώ) να υποκαθιστά σταδιακώς τη λ. γαµώ µε 
µεταφορική επέκταση τής σηµασίας της («κάνω άλµα, περνώ πάνω από» > 
« συνουσιάζοµαι»). Ανάλογη σηµασιολογική µεταβολή έχουµε στο ρ. 
καβαλώ. 

γαµώ το/τη επιφών. (οικ.) 1. για την έκφραση δυσαρέσκειας, αγανάκτησης ή 
παράπονου: Γι να κάνω, (ρε) ~; ∆εν καταλαβαίνει ό,τι και να του πω || ~! Πάλι 
ξέχασα να σβήσω το φως! || για την Ελλάδα, ρε ~! (ενν. έγινε ή αξίζει να γίνει 
κάτι) 2. γαµώτο (το) {άκλ.} το φιλότιµο, η αξιοπρέπεια, ο (καλώς 
εννοούµενος) εγωισµός: ∆εν πρέπει ν' αφήσεις την πρόκληση αναπάντητη. Κάν' 
το για το ~ τής υπόθεσης! 

γάνα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η πρασινωπή σκουριά που εµφανίζεται σε σκεύη ή 
αντικείµενα που δεν έχουν γαλβανιστεί 2. η µουντζούρα που δηµιουργείται 
στα σκεύη µε τα οποία µαγειρεύουµε πάνω σε φωτιά • 3. λευκό επίχρισµα που 
εµφανίζεται πάνω στη γλώσσα από δίψα ή αρρώστια. Επίσης γανά5α. 
[ΕΤΥΜ. < γανώνω (υποχωρητ.)]. 

Γάνδη (η) πόλη τού Ν∆. Βελγίου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Gand (ολλ. 
Gent) < µεσν. λατ. Ganda < κελτ. condate «συµβολή (ποταµών)», επειδή η 
πόλη βρίσκεται στη συµβολή των ποταµών Λυς και Σκάλδη]. 

γανιαζω ρ. αµετβ. {γάνιασ-α, -µένος} 1. εµφανίζω γάνα (βλ.λ.) · 2. διψώ 
υπερβολικά: ~ για νερό · 3. (µτφ.) υφίσταµαι ταλαιπωρίες · 4. µαυρίζω: 
γάνιασε το πουκάµισο. 

γόνος (το) η γάνα (βλ.λ., σηµ. 1, 3). 1ETYM. 
αρχ. < γανώ (-όω), βλ.λ. γανώνω}. 

γάντζος (ο) σιδερένιο καµπυλωτό σίδερο που χρησιµεύει για το κρέ-µασµα ή το 
πιάσιµο πραγµάτων: πέρασε τους γάντζους στα σκοινιά τού κιβωτίου και µε τη 
βοήθεια τού µοχλού το σήκωσε ψηλά || ο πειρατής αντί για χέρι είχε έναν ~ 
ΣΥΝ. τσιγκέλι. — (υποκ.) γαντζάκι (το), γαντζωτός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. ganzo < αρχ. γαµψός]. 

γαντζώνω ρ. µετβ. {γάντζω-σα, -θηκα, -µένος} 1. πιάνω µε γάντζο ΣΥΝ. 
αγκιστρώνω 2. κρεµάω από γάντζο 3. (µτφ.) πιάνω σφιχτά, αρπάζω µε το χέρι 
(κάποιον/κάτι) και δεν το(ν) αφήνω να φύγει: τον γάντζωσε µε τα χέρια του- 
(µεσοπαθ. γαντζώνοµαι) 4. κρατιέµαι µε δύναµη, αρπάζοµαι από κάπου: 
γαντζώθηκε σε µια σανίδα και προσπάθησε να βγει στη στεριά · 5. (µτφ.) 
δηµιουργώ σχέση εξάρτησης, προσκολλώµαι σε (κάποιον): µετά το ατύχηµα 
έχει γαντζωθεί πάνω του- περιµένει τα πάντα απ' αυτόν ΣΥΝ. αγκιστρώνοµαι 
ANT. απαγκιστρώνοµαι. — γάνι-ζωµα (το). 

γαντζωτός, -ή, -ό αυτός που έχει το σχήµα γάντζου, που έχει γαµψή άκρη. 
γάντι (το) {γαντ-ιού | -ιών} κάλυµµα τού κάτω µέρους τού χεριού (καρπού, 

παλάµης και δαχτύλων): δερµάτινα | υφασµάτινα | µεταξωτά ~ || τα ~ για τις 
εργασίες τού κήπου | τής κουζίνας || τα ~ τού µποξ | τού µπέιζµπολ ΣΥΝ. (λόγ.) 
χειρόκτιο· ΦΡ. (α) µε το γάντι διακριτικά, ευγενικά: του φέρεται ~ (β) ρίχνω | 
πετάω το γάντι (σε κάποιον) προκαλώ, απαιτώ απάντηση, εξήγηση ή 
ξεκαθάρισµα λογαριασµών: η αντιπολίτευση πέταξε το γάντι στην κυβέρνηση 
για το θέµα τής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας (γ) µου έρχεται | πάει γάντι µου 
ταιριάζει πάρα πολύ: η καινούργια µπλούζα ~! || του πάει γάντι αυτό το παρα-
τσούκλι. — (υποκ.) γαντάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. gant < φρανκον. want, το οποίο πιθ. χρη-
σιµοποιήθηκε ως νοµ. όρ., επειδή οι Φράγκοι προσέφεραν το γάντι ως 
σύµβολο τής χώρας τους, όταν παραδίδονταν. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι 
φρ. ρίχνω το γάντι (< γαλλ. jeter le gant), του πάει γάντι (το καπέλο) (< γαλλ. 
le chapeau lui va comme un gant)]. 

γαντοφορεµένος, -η, -ο αυτός που φορά γάντια. 
Γανυµήδης (ο) ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Τρώα και τής Καλλιρρόης, θεωρείτο ο 

ωραιότερος των θνητών γι' αυτό τον απήγαγε ο ∆ίας, ώστε να γίνει οινοχόος 
του στον Όλυµπο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < γανυ- (τού ρ. γάνυµαι «αστράφτω, λάµπω - χαί-
ροµαι», για το οποίο βλ. λ. γανώνω) + -µήδης < µήδος «σκέψη, σχέδιο 
αποφάσεως» (βλ. κ. ∆ιο-µήδης, Μήδεια). Αρχική σηµ. τού ον. πιθ. «αυτός που 
προκαλεί ευχάριστες σκέψεις»]. 

γανώµατος (ο) {γανωµατάδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που γανώνει τα σκεύη. Επίσης 
γανωµ~τής κ. γανωτής κ. γανωτζής. — γανωµατάδι- 

κο (το). 
γανώνω ρ. µετβ. {γάνω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) επικαλύπτω (χάλκινο 

σκεύος) µε κασσίτερο, µε σκοπό την προφύλαξη από τη διάβρωση: ~ τις 
κατσαρόλες ΣΥΝ. επικασσιτερώνω ΦΡ. γανώνω το κεφάλι (κάποιου) ζαλίζω 
(κάποιον), του κάνω το κεφάλι καζάνι. — γάνωµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
γανώ (-όω), παράλλ. τ. τού ρ. γάνυµαι «αστράφτω, λάµπω» < *γά-νυ-µαι, πιθ. 
< *γάΡ-νυ-µαι, που ίσως συνδ. µε τις λ. γηθώ (< *γάΕ-εθ-εω) «χαίροµαι», 
γαύρος (βλ. λ. γαυριώ)]. 

γαρ σύνδ. (αρχαιοπρ.) (δεν τίθεται ποτέ στην αρχή τού λόγου) διότι: ήταν 
αναµενόµενο να αναλάβει αυτός την υπόθεση- δικός του άνθρωπος ~ || 
«µοιάζουν να τα βρίσκουν µεταξύ τους οι αντίπαλες πλευρές στο κυβερνών 
κόµµα- εκλογές ~!» (εφηµ.) || «το ~ πολύ τού έρωτος, γεννά παραφροσύνη» 
(συχνά παραφράζεται, π.χ. «το ~ πολύ τής θλίψεως γεννά παραφροσύνη, που 
λέει κι ο λαός» [εφηµ.]). [ΕΤΥΜ αρχ. < γέ (βεβαιωτικό µόριο) + άρα 
(συµπερασµατικό µόριο), σύνδ. που εκφράζει επεξήγηση ή αιτιολόγηση και 
τίθεται αµέσως µετά το στοιχείο που αιτιολογείται]. 

γαργαλητό (το) το να γαργαλάει κανείς (κάποιον), να του προκαλεί ακούσιο 
γέλιο. Επίσης γοργάλεµα κ. γαργόληµα κ. γαργάλισµα [µεσν.]. 

γαργαλιστικός, -ή, -ό [1887] 1. αυτός που προκαλεί αθέλητο γέλιο µε 
γαργάληµα 2. αυτός που διεγείρει τις αισθήσεις: ~ µυρωδιά 3. (µτφ.) αυτός 
που προκαλεί το ενδιαφέρον, που αναφέρεται σε ζητήµατα ιδιωτικής ζωής 
γνωστών προσώπων, παρασκηνίων κ.λπ.: ~ λεπτοµέρειες από την ερωτική ζωή 
τής ηθοποιού || περιγραφή µε ~ αναφορές στα ήθη τής εποχής. — γαργαλιστικά 
επίρρ. 

γαργαλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {γαργαλάς... | γαργάλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. προκαλώ σε (κάποιον) αντανακλαστικό γέλιο, αγγίζοντας µε τα δάχτυλα ή 
µε κάποιο αντικείµενο ευαίσθητα σηµεία τού σώµατος (µασχάλες, πατούσες, 
πλευρά): τον γαργάλησε µέχρι δακρύων 
2. (µτφ.) προκαλώ διέγερση των αισθήσεων: η µυρωδιά τού φαγητού µού 
γαργαλούσε το στοµάχι || θεάµατα που γαργαλούν τις αισθήσεις (τολµηρά, 
πονηρά) ΣΥΝ. ερεθίζω- ΦΡ. µε γαργαλάει ο λαιµός µου µε ενοχλεί ο λαιµός 
µου, αισθάνοµαι ελαφρό ερεθισµό στον λαιµό µου 
3. (µεσοπαθ. γαργαλιέµαι) γελώ εύκολα όταν µε αγγίζει κανείς σε ευαίσθητα 
σηµεία τού σώµατος (πβ. σηµ. 1): µη µ'ακουµπάς εκεί, ~! || ~ εύκολα. Επίσης 
(σπάν.) γαργαλειιω κ. γαργαλίζω [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γαργαλώ < αρχ. γαργαλίζω, ονοµατοποιηµένη λ. µε εκ-
φραστικό αναδιπλασιασµό (*γαλ-γαλ-) και ανοµοίωση τού -λ-]. 

γαργαντούας (ο) (µετωνυµ.) πρόσωπο που τρώει πάρα πολύ, φαγάς. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. Gargantua, όνοµα ήρωα δύο σατιρικών µυθιστορηµάτων 
τού Γάλλου συγγραφέα François Rabelais (l483-1553)]. 

γαργάρα (η) {δύσχρ. γάργαρων} η πλύση τού λάρυγγα µε διάλυµα το οποίο 
δεν καταπίνει κανείς, αλλά έχοντας το κεφάλι γερµένο πίσω το κρατά µέχρι το 
ύψος τής σταφυλής και το ανακινεί δηµιουργώντας φυσαλλίδες και, στη 
συνέχεια, το φτύνει: κάνει ~ για τον πονόλαιµο || (συνεκδ.) ο γιατρός µού 
έγραψε γαργάρες (δηλ. να πάρω φαρµακευτικό διάλυµα, για να κάνω 
γαργάρες)· ΦΡ. (λαϊκ.-οικ.) κάνω (κάτι) γαργάρα αφήνω κάτι αρνητικό (που 
ειπώθηκε ή συνέβη και που συνήθως µε αφορά) ασχολίαστο, συµπεριφέροµαι 
σαν να µην το άκουσα ή σαν να µη συνέβη. [ΕΤΥΜ. < γαργαρίζω 
(υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

γαργαρίζω ρ. αµετβ. (γαργάρισα) 1. κάνω γαργάρα (βλ.λ.) · 2. κυλώ µε θόρυβο. 
— γαργάρισµα (το) κ. γαργαρισµός (ο) [µεσν.] (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. µτγν., 
ηχοµιµητική λ. µε αναδιπλασιασµό γαρ-γαρ-]. 

γάργαρος, -η, -ο (νερό) που κυλά παράγοντας χαρακτηριστικό ήχο· (συνεκδ.) 
αυτός που είναι καθαρός, διαυγής: ~ νερά || (µτφ.) ~ γέλιο ΣΥΝ. κελαρυστός, 
τρεχούµενος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. γαργαρίζω (βλ.λ.)]. 

γαρδέλι (το) {γαρδελ-ιού | -ιών} η καρδερίνα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
ιταλ. gardello < µτγν. λατ. cardellus < λατ. carduelis < Carduus, αγν. ετύµου]. 

γαρδένια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. φυτό από τις τροπικές περιοχές µε στιλπνά 
πράσινα φύλλα και λευκά άνθη εξαιρετικού αρώµατος· καλλιεργείται ως 
καλλωπιστικό 2. το άνθος τού παραπάνω φυτού: στα νυχτερινά κέντρα ο 
κόσµος συνηθίζει να ραίνει τους τραγουδιστές µε γαρδένιες || κοπέλες που 
πουλούν γαρδένιες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λουλούδι, κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. gardenia, από το όν. τού Βρετανού βοτανολόγου 
Alexander Garden (1728-91)]. 

γαρδούµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ορεκτικό από δεµένα σε µικρές πλεξίδες 
εντόσθια αµνοεριφίων. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γαρδούµιον < λατ. caldumen < caldus | calidus «θερµός»]. 

γαριάζω ρ. αµετβ. {γάριασ-α, -µένος} χάνω τη λαµπερή και καθαρή µου όψη, 
δεν είµαι απόλυτα καθαρός: γαριασµένος γιακάς | ρούχα. — γάριασµα (το) 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ < µεσν. γαρίζω < αρχ. γάρος «άλµη, σάλτσα ψαριών» 
(βλ.λ.)]. 

γαρίδα (η) 1. µαλακόστρακο µε διαφανές ή ροδαλό χρώµα, δέκα πόδια και 
εύγευστη σάρκα: γαρίδες σαγανάκι | βραστές 2. (µτφ.) για µάτι επίµονα 
ανοιχτό, που κοιτάζει µε προσοχή και επιµονή (ή και αδιακρισία): ~ το µάτι 
του! — (υποκ.) γαριδούλα (η) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ < αρχ. καρίς, -ίδος, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. υποκ. τού ουσ. κάραβος «µαλακό οστρακόδερµο». Από τις 
υπόλοιπες απόψεις, αξιοσηµείωτη είναι η σύνδεση µε αρµ. karic «σκορπιός», 
που θεωρείται δάνειο από ασιατική γλώσσα. Βλ. κ. καραβίδα]. 

γαριδάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. η µικρή γαρίδα (βλ.λ.)· (κ. περιληπτικά): ένα κιλό 
ψιλό ~ · 2. (συνεκδ.) καθένα από τα µικρά κοµµάτια (σε σχήµα συνήθ. µικρής 
γαρίδας) έτοιµης και πρόχειρης βιοµηχανοποι- 



γαριδοσαλάτα 401 γαστρορραγία 
 

ηµένης τροφής από τυρί, ντοµάτα, τεχνητές και χρωστικές ουσίες, η οποία 
κυκλοφορεί στην αγορά σε πλαστικά σακουλάκια και καταναλώνεται κυρ. 
από παιδιά ή προσφέρεται συνοδευτικά µε ποτό. [ΕΤΎΜ. Υποκ. τού ουσ. 
γαρίδα. Η ονοµασία τής παιδικής λειχουδιάς οφείλεται στο γεγονός ότι το 
σχήµα και η γεύση που είχαν αρχικά τα γαριδάκια έµοιαζε µε τη γαρίδα]. 

γαριδοσαλάτα (η) {δύσχρ. γαριδοσαλατών} σαλάτα µε γαρίδες. 
γαρίφαλο (το) → γαρύφαλλο 
γαρµπής (ο) {χωρ. πληθ.} ο νοτιοδυτικός άνεµος (βλ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. 

(επίσ.) λίβας. [ΕΤΎΜ. µεσν. < βεν. garbin < αραβ. garbi «δυτικός»]. 
γαρµπίλι (το) {γαρµπιλ-ιού | χωρ. πληθ.} χαλίκι ορισµένου µεγέθους, που 

χρησιµοποιείται στις οικοδοµικές εργασίες. [ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < ιταλ. 
garbuglio «ανακάτωµα, σύγχυση» < παλαιότ. garbugliare, από συµφυρµό των 
bugliare «κοχλάζω» και gargagliare «θορυβώ»]. 

γαρµπιλοσκυροδεµα (το) {γαρµπιλοσκυροδέµ-ατος | -ατα, -άτων} σκυρόδεµα 
από άµµο και γαρµπίλι. 

γαρνίρω ρ. µετβ. {γαρνίρισ-α, -τηκα, -µένος} προσθέτω (κάτι) για γαρνιτουρα· 
(γενικότ.) οµορφαίνω την παρουσίαση, την εικόνα, διακοσµώ: ~ ΤΟ φαγητό µε 
ψιλοκοµµένο µαϊντανό || ~ την τούρτα µε σαντιγί || ~ τον λόγο µου µε γλαφυρές 
περιγραφές ΣΥΝ. στολίζω, διανθίζω. — γαρνίρισµα (το). 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. garnir «εφοδιάζω - προειδοποιώ», γερµ. 
προελ., πβ. αρχ. γερµ. warnOn «προσέχω», αγγλ. warn «προειδοποιώ»]. 

γαρνιτουρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ό,τι προστίθεται για να κάνει κάτι 
οµορφότερο, για διακόσµηση (κυρ. φαγητού αλλά και κειµένου, λόγου}: ψάρι 
µε ~ από σέλινο, πατάτες και ψιλοκοµµένα καρώτα ΣΥΝ. γαρνίρισµα, 
διάκοσµος. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. garniture < παλ. γαλλ. garnesture «εφόδια». Βλ. 
κ. γαρνίρω]. 

γάρος (ο) 1. αλατισµένο νερό µέσα στο οποίο διατηρούνται ελιές, ψάρια, 
λαχανικά κ.λπ. ΣΥΝ. άλµη, σαλαµούρα · 2. σάλτσα αποτελούµενη από µικρά 
ψάρια ή εντόσθια ψαριών, λεµόνι και λάδι · 3. ο ρύπος, το λέκιασµα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

γαρούφαλλο (το) → γαρύφαλλο 
γαρυφαλλέλαιο (το) {γαρυφαλλελαίου | χωρ. πληθ.} αιθέριο έλαιο το οποίο 

παράγεται από το γαρύφαλλο και χρησιµεύει ως παυσίπονο ΣΥΝ. 
γαρυφαλλόλαδο. 

Γαρυφαλλιά (η) γυναικείο όνοµα. 
γαρυφαλλιά κ. (λαϊκ.) γαρουφαλλιά (η) (σχολ. ορθ. γαριφαλιά) καλλωπιστικό 

πολυετές ποώδες φυτό, µε βλαστό ξυλώδη στη βάση και αρωµατικά άνθη µε 
σωληνωτό κάλυκα, για τα οποία και καλλιεργείται. — (υποκ.) Γαρυφαλλίτσα 
(η). 

γαρύφαλλο κ. (λαϊκ.) γαρούφαλλο (το) (σχολ. ορθ. γαρίφαλο) {-ου κ. -άλλου | -
ων κ. -άλλων} 1. το άνθος τής γαρυφαλλιάς που εµφανίζεται σε διάφορα 
χρώµατα (κυρ. κόκκινο και άσπρο), έχει λεπτό άρωµα και πολύ πυκνά πέταλα 
· 2. µπαχαρικό που µοιάζει µε µικρό καρφί και έχει έντονα αρωµατική γεύση· 
ο αποξηραµµένος καρπός τού τροπικού δέντρου «καρυόφυλλος ο 
αρωµατικός» ΣΥΝ. µοσχοκάρφι. — (υποκ.) γαρυφαλλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µεσν. γαρύφαλλον < βεν. garofolo < µτγν. λατ. 
*garofulum < καρυόφυλλον (βλ.λ.)]. 

γαρύφαλλο ή γαρίφαλο; Επειδή η λ. είναι αντιδάνειο (την πήραµε από τους 
ξένους (Βενετούς), που µε τη σειρά τους την πήραν από τα Ελληνικά), 
είναι σωστό να γράφεται όπως η αρχική ελληνική λ., ήτοι µε -υ- και -λλ-: 
αρχ. καρυό-φυλλον > λατ. *garofulum > βεν. garofolo (πβ. γαλλ. girofle) > 
γαρύφαλλο. Η γραφή µε -ι- προϋποθέτει ότι το βεν. -ο- ετράπη (στα 
Ελληνικά) σε -i- και το απλογρα-φούµε µε -ι-. Όπως κατ' απλογραφία 
δικαιολογείται και η γραφή µε ένα -λ-. Προτιµότερη, ωστόσο, είναι η 
γραφή που θυµίζει το «ετυµολογικό ίνδαλµα» τής αρχικής µορφής τής 
λέξης (άλλωστε και η επιστηµονική ονοµασία τού άνθους είναι «δίανθος 
καρυόφυλλος», λατ. dianthus caryophyllus). 

γαρυφαλλόλαδο (το) το γαρυφαλλέλαιο. 
Γασκονία κ. Γασκωνία (η) περιοχή τής Ν∆. Γαλλίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 

γαλλ. Gascogne < λατ. Vasconia «(περιοχή) των Βάσκων», βλ. λ. Βάσκοι]^ 
γασµούλος κ. βασµούλος (ο) ΙΣΤ. (στην Πελοπόννησο κατά τη Φραγκοκρατία) 

αυτός τού οποίου ο ένας γονέας ήταν φραγκικής καταγωγής και ο άλλος 
ελληνικής. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. γασµοϋλος (νόθο συνθ.) < διαλεκτ. γαλλ. gas (= garçon 
«αγώρι») + λατ. mulus «µούλος, νόθος - ηµίονος, µουλάρι»]. 

γαστέρα (η) η κοιλιακή χώρα ΣΥΝ. κοιλιά, υπογάστριο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γαστήρ, 
-έρος < *γρασ-τήρ < ρ. γράω «ροκανίζω, κατατρώγω» < *γράσ-ω < *grs-, 
συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *gres- «τρώγω, κοµµατιάζω», πβ. σανσκρ. grâsate 
«τρώγω, καταβροχθίζω», λατ. grämen «χλόη» κ.ά. Οµόρρ. γάγγραινα, 
γλάστρα, γρώνη (> γούρνα) κ.ά.]. 

γαστέρα: οµόρριζα. Η αρχαία λ. για το «κοιλιά» είναι γαστήρ (η) (τής 
γαστέρος | γαστρός, τη γαστέρι | γαστρί, την γαστέρα, από όπου νεότ. 
ονοµαστική η γαστέρα)· η ίδια λ. σήµαινε το «κοίλωµα», τη «γλάστρα», τη 
«µήτρα» και την «κυοφορία», καθώς και, µεταφορικά, τη «λαιµαργία». ∆εν 
δήλωνε το «στοµάχι» ούτε τα «κοιλώµατα τού σώµατος», την κοιλία (< 
κοίλος), που χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι για να δηλώσουν τα σπλάχνα, τα 
εντόσθια, τα 

σωθικά. Από τις σηµασίες και τους τύπους τού γαστήρ σχηµατίστηκαν ήδη 
στην Αρχαία πλήθος συνθέτων γαστρ(ο)- | γαστρι-, που εµπλουτίστηκαν µε 
νεότερα σύνθετα και πέρασαν και σε άλλες γλώσσες (πβ. γαλλ. gastr(o), 
αγγλ. gastro- κ.ά.): γαστρονοµία (στην Αρχαία λεγόταν κυρίως 
γαστρολογία), γαστριµαργία, γαστρορραγία, γαστραλγία, γαστρεκτοµή, 
γαστρεντερίτιδα, γαστρο-πάθεια, γαστροσκόπηση, υπογάστριο, επιγάστριο 
κ.λπ. Από το γάστρα προήλθε το γλάστρα: γάστρα > *γράστα > *γράστρα > 
γλάστρα. Στους χρόνους τής Κοινής η λ. κοιλία αντικατέστησε βαθµηδόν το 
γαστέρα, που παρέµεινε κυρίως στη γλώσσα τής υµνογρα-φίας («και την 
σήν γαστέρα πλατυτέραν ουρανών...», «δν εν γαστρι ετεκε υίόν», αλλά και 
«ευλογηµένος ό καρπός τής κοιλίας σου»). 

γαστερόποδο (το) [1859] {γαστεροπόδων} (κυρ. στον πληθ.) ΖΩΟΛ. κάθε 
µαλάκιο που ανήκει στην κατηγορία η οποία περιλαµβάνει είδη όπως το 
σαλιγκάρι, την πεταλίδα, τον γυµνοσάλιαγκα- κυριότερο χαρακτηριστικό τους 
είναι η σαρκώδης απόληξη (το πόδι) κάτω από την κοιλιά τους (γαστέρα), µε 
το οποίο έρπουν. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. gasteropoda]. 

Γαστούνη (η) κωµόπολη τής ∆. Πελοποννήσου στον νοµό Ηλείας. [ΕΤΥΜ. < 
Gaston, όνοµα Φράγκου άρχοντα, ο οποίος κατοίκησε στην περιοχή κατά τον 
10ο αι.]. 

γάστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πήλινο ή µεταλλικό µαγειρικό σκεύος µε 
καπάκι, το οποίο τοποθετείται στη φωτιά, για να ψηθεί το φαγητό: αρνάκι µε 
πατάτες στη ~ 2. (α) δοχείο ή αγγείο τού οποίου το κοίλο µέρος εξέχει (β) 
(συνεκδ.) µεγάλο αγγείο, το οποίο γεµίζουν µε χώµα και στο οποίο φυτεύουν 
λουλούδια· η γλάστρα · 3. ΝΑΥΤ. το µέρος τού πλοίου που βρίσκεται κάτω από 
την ίσαλο γραµµή ΣΥΝ. ύφαλα, βρεχάµενα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαστέρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γαστήρ (γεν. -έρος κ. γαστρός, πβ. δοτ. πληθ. γαστρά-σί), βλ. κ. 
γαστέρα]. 

γαστραλγία (η) [1814] {γαστραλγιών} ΙΑΤΡ. ο πόνος στο κεντρικό ανώτερο 
τµήµα τής κοιλιάς ΣΥΝ. επιγαστραλγία, (καθηµ.) κοιλόπο-νος, πονόκοιλος, 
στοµαχόπονος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαστέρα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
gastralgie]. 

γαστρεκτοµή (η) η µερική ή ολική αφαίρεση τού στοµάχου.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γαστέρα. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. gastrectomie]. 

γαστρεντερικός, -ή, -ό [1876] αυτός που σχετίζεται µε την κοιλιά και τα 
έντερα. 

γαστρεντερίτιδα (η) [1841] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού στοµάχου και 
τού λεπτού εντέρου, που µπορεί να προκληθεί από τροφική δηλητηρίαση, 
βακτήρια, καταχρήσεις οινοπνευµατωδών ποτών κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαστέρα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. gastroentérite]. 

γαστρεντερολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κλάδος που εξετάζει τις παθήσεις τού 
στοµάχου και των εντέρων.   — γαστρεντερολόγος (ο/η). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. gastroenterologie]. 

γαστρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την κοιλιά: ~ πυρετός | ίλιγγος- ΦΡ. 
γαστρικό υγρό µείγµα πεπτικών εκκρίσεων τού στοµάχου, που συµβάλλει 
στην πέψη και την καταστροφή µολυσµατικών οργανισµών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. gastrique]. 

γαστριµαργία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η λαιµαργία ή η υπερβολική 
αγάπη για το εκλεκτό φαγητό. — γαστριµαργικός, -ή, -ό [µεσν.], 
γαστριµαργικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαστέρα. 

γαστρίµαργος, -η, -ο αυτός που του αρέσει πολύ το φαγητό ΣΥΝ. λαίµαργος, 
φαγάς, κοιλιόδουλος, λειχούδης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γαστρι- (< γαστήρ «κοιλιά») -Ι- -µαργος < µάργος «αδη-
φάγος», βλ. κ. λαίµαργος]. 

Υαστρίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. ορµόνη που διεγείρει την έκκριση τού 
γαστρικού υγρού διευκολύνοντας την πέψη· παράγεται στον πυθµένα τού 
στοµάχου και εκκρίνεται από τον βλεννογόνο τού στοµάχου και τού 
δωδεκαδάκτυλου στο ύψος τού πυλωρού. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. gastrin]. 

γαστρίτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. η οξεία ή χρόνια, χηµική συ-νήθ., 
φλεγµονή τού ενδοθηλίου τού στοµάχου, που οφείλεται σε υπε-ρέκκριση 
γαστρικού υγρού ή σε λήψη φαρµάκων: φαρµακευτική ~. [ΕΤΎΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. gastritis]. 

γαστρο- κ. γαστρ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε την 
κοιλιακή χώρα: γαστρ-εντερίτιδα, γαστρο-ρραγία. [ΕΤΎΜ. Λεξικό πρόθηµα 
τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. γαστρο-νο-µία), που προέρχεται από το ουσ. 
γαστήρ (βλ. λ. γαστέρα) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. 
γαλλ. gastro-rrhagie)]. 

γαστροκνηµία (η) [αρχ.] ΑΝΑΤ. η µυϊκή περιοχή στο οπίσθιο µέρος τής κνήµης. 
γαστροκνήµιος (ο) [1883] ΑΝΑΤ. µυς τής γαστροκνηµίας. 
γαστρονοµία (η) [χωρ. πληθ.} η τέχνη τής υψηλής µαγειρικής· το σύνολο των 

κανόνων για την επιλογή των κατάλληλων υλικών και την παρασκευή των 
εδεσµάτων µε στόχο τη γευστική (και οπτική) απόλαυση· (γενικότ.) κάθε 
δραστηριότητα σχετικά µε τη µαγειρική και την απόλαυση τού φαγητού. — 
γαστρονόµος (ο/η) [1899], γαστρονοµικός, -ή, -ό [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γαστέρα. [ΕΤΥΜ µτγν. < γαστρο- (< αρχ. γαστήρ «κοιλιά») + -νοµία < νέµω]. 

γαστρορραγία (η) [1889] {γαστρορραγιών} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία τού στοµάχου 
κατόπιν ρήξεως αγγείου από έλκος ή από λήψη φαρµάκων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γαστέρα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαστρο- (< αρχ. γαστήρ «κοιλιά») + 
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-ρραγία < θ. pay- (πβ. αρχ. ερ-ράγ-ην, ρ. ρήγ-νυ-µί), < γαλλ. gastro-
rrhagie]. γαστροσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΙΑΤΡ. η 
εξέταση τού εσωτερικού τού στοµάχου µε ειδικό όργανο που 
εισάγεται από το στόµα. Επίσης γαστροσκοπία [1865] 
{γαστροσκοπιών}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαστέρα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. gastroscopie].  
γαστροσκόπιο (το) {γαστροσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. όργανο για την εξέ-
ταση τού εσωτερικού τού στοµάχου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. gastroscope]. 
γάτα (η) {γατών} (κοινό όν. κ. για το αρσ. κ. για το θηλ. ζώο) 1. κατοι-

κίδιο αιλουροειδές µε ευλύγιστο και ελαστικό σώµα, στρογγυλό κε-
φάλι, µακριά ουρά και γαµψά νύχια, χρήσιµα για την αναρρίχηση 
και τη σύλληψη τού θηράµατος: πονηρή | περσική | παιχνιδιάρα ~ || ~ 
τού δρόµου | τού σαλονιού | Αγκύρας | τού Σιάµ ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) 
γαλή, (θωπευτ.) ψιψίνα· ΦΡ. (α) σαν βρεγµένη γάτα µε τρόπο που δεί-
χνει ότι κάποιος έχει συνείδηση τού σφάλµατος ή των ευθυνών του: 
τώρα που αποκαλύφθηκε η απάτη του, τα µάζεψε κι έφυγε - (β) ούτε 
γάτα ούτε ζηµιά όλα τακτοποιήθηκαν και δεν συντρέχει λόγος 
ανησυχίας: αντικατέστησε το βάζο που έσπασε µε ένα όµοιο κι έτσι ~! 
ΣΥΝ. δεν τρέχει τίποτε (γ) (παροιµ.) όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα 
ποντίκια όταν απουσιάζει ο υπεύθυνος, αυτός που ελέγχει κάποιους, 
αυτοί παραµελούν τα καθήκοντα τους ή συµπεριφέρονται 
ανεξέλεγκτα: µόλις έφυγαν οι γονείς τους, έκαναν το σπίτι άνω-κάτω-

~! (δ) παίζω (µε κάποιον) όπως η γάτα µε το ποντίκι βλ. λ. παίζω (ε) 
σκίζω τη γάτα (για άνδρα) καταφέρνω να επιβληθώ στη γυναίκα µου: 
αν δεν σκίσεις απ' την αρχή τη γάτα, το 'χάσες το παιχνίδι! (στ) σαν 
τον σκύλο µε τη γάτα βλ. λ. σκύλος (ζ) γάτα µε τις εννιά ουρές βλ. 
λ. ουρά (η) όσο πατάει η γάτα πάρα πολύ λίγο, ελάχιστα · 2. (µτφ.-
οικ.) ο άνθρωπος που µπορεί να ξεφεύγει από δυσάρεστες καταστά-
σεις, χωρίς να υποστεί βλάβη ή µπορεί να ξεγελά τους άλλους προς 
όφελος του: είναι ~ το αφεντικό· τα κανόνισε στο άψε-σβήσε και δεν 
θα πληρώσει πρόστιµο ΣΥΝ. µαφία· ΦΡ. γάτα µε πέταλα (ως χαρα-
κτηρισµός) πολύ ικανός, έξυπνος και επιτήδειος. — (υποκ.) γατάκι 
(το) κ. γατίτσα κ. (χαϊδευτ.) γατούλα (η) (βλ.λ.), (µεγεθ.) γατάρο (η). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. 
{ΕΤΥΜ, µεσν. < µτγν. κάττα < µτγν. λατ. catta, από όπου και γαλλ. chat, 
καθώς επίσης και αρχ. γερµ. kazza (> γερµ. Katze, αγγλ. cat). Η λατ. λ. 
είναι κελτ. αρχής, πβ. ιρλ. catt, ουαλ. cath (< *kattos). Ορισµένες πα-
ροιµίες ή φρ. µε θέµα τη γάτα είναι γνωστές και σε άλλες γλώσσες, 
λ.χ. σαν τον σκύλο µε τη γάτα (πβ. γαλλ. comme chien et chat), όταν 
λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια (γαλλ. quand le chat n'est pas là, 
les souris dansent, γερµ. wenn die Katze nicht zu Hause ist, tanzen die 
Mäuse), παίζω µαζί του όπως η γάτα µε το ποντίκι (γαλλ. jouer au chat 
et à la souris, γερµ. ich spiele mit ihm wie die Katze mit der Maus)]. 

γάταρος (ο) → γάτος 
γατήσιος, -ια, -io (σχολ. ορθ. γατίσιος) αυτός που σχετίζεται µε γάτα, 

που ανήκει σε γάτα: ~ µάτια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 
γατί (το) [µεσν.] {γατ-ιού | -ιών} 1. η γάτα 2. η µικρή γάτα, το γατάκι. 
γατίλα (η) {χωρ. πληθ.} (κακόσ.) η µυρωδιά τής γάτας, ιδ. των εκκρί-

σεων της. 
γατόπαρδος (ο) αιλουροειδές τής Αφρικής και τής Αµερικής µε µα-

λακή ανοιχτόχρωµη γούνα µε σκούρες ραβδώσεις, µικρό κεφάλι και 
ψηλά πόδια, που αναπτύσσει µεγάλη ταχύτητα ΣΥΝ. τσιτάχ. [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. gattopardo (νόθο συνθ.) < gatto «γάτα» + pardo «πάρδαλη»]. 

γάτος (ο) 1. η αρσενική γάτα: «ο παπουτσωµένος ~» (γνωστό παρα-
µύθι) · 2. σκυλόψαρο µε σώµα στο χρώµα τής άµµου ή στικτό, το 
οποίο κινείται στον πυθµένα (συνήθ. σε ανώµαλους βυθούς) και αλι-
εύεται για το νόστιµο κρέας του. — (µεγεθ.) γάταρος (ο), (υποκ.-χαϊ-
δευτ.) γατούλης (ο) (σηµ. 1). [ΕΤΎΜ. µεσν. < µτγν. κάττος (βλ. λ. 
γάτα)]. 

γατούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. (υποκ.) η µικρή γάτα 2. (µτφ.) η χα-
διάρα γυναίκα. 

γατοψαρο (το) 1. είδος µικρού ψαριού 2. (ως χαρακτηρισµός) µικρό 
και φτηνό ψάρι που είναι κατάλληλο µόνο για γάτες. 

Γαυγάµηλα (τα) (Γαυγαµήλων) αρχαία πόλη τής Ασσυρίας στις 
όχθες τού Τίγρη, όπου ο Μ. Αλέξανδρος νίκησε τον στρατό τού ∆α-
ρείου (331 π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ µτγν. τοπωνύµιο, αγν. ετύµου. o γεωγράφος Στράβων παραδί-
δει την άποψη ότι το τοπωνύµιο σήµαινε «καµήλου οίκος», επειδή 
εκεί διέµενε ο φροντιστής τής βασιλικής καµήλας τού ∆αρείου Υστά-
σπου]. 

γαυγίζω ρ. → γαβγίζω 
Γαύδος (η) νησί στο Λυβικό Πέλαγος Ν. των Σφακιών τής Κρήτης- το 
νοτιότερο άκρο τής Ελλάδας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Γαύδος, αγν. ετύµου. Στις Πράξεις 27, 17 αναφέρεται 
ως Κλαύδη (ή), το νησί από όπου πέρασε ο Απόστολος Παύλος µετα-
φερόµενος στη Ρώµη. Παραφθορά τού Γαύδος ή Κλαΰδος είναι το 
Καϋδος, που χρησιµοποιήθηκε επίσης]. 

γαυριάζω ρ. αµετβ. {γαυρίασ-α, -µένος} 1. (α) εξαγριώνοµαι (β) υπε-
ρηφανεύοµαι µε επιδεικτικό τρόπο 2. έχω σφοδρή επιθυµία για ερω-
τική συνεύρευση ΣΥΝ. (για ζώα) βαρβατεύω. — γαύριασµα (το). 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. γαυριώ (-άω) < γαύρος «υπερήφανος, ασυγκρά-
τητος» < *γάΡ-ρος < I.E. *gau- «χαίροµαι», πβ. λατ. gaudeo, gaudia 
«χαρά» (> γαλλ. joie, ιταλ. gioia, αγγλ. joy). Οµόρρ. αρχ. γηθέω, γάνυ-
µαι «αστράφτω, λάµπω» (βλ. λ. γανώνω)]. 

γαυριώ ρ. αµετβ. {γαυριάς... | γαυρίασα} (λόγ.) υπερηφανεύοµαι, κα-
µαρώνω, κορδώνοµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ γαυριώ (-άω) < γαύρος 
«υπερήφανος, ασυγκράτητος» 

(βλ. λ. γαυριάζω)]. 
γαύρος (ο) 1. µικρό ψάρι τής ανοιχτής θάλασσας, που κινείται σε 

κοπάδια, έχει πρασινογάλαζο χρώµα στην πλάτη και ασηµί στην κοι-
λιά και αλιεύεται µε δίχτυα · 2. (στην ποδοσφαιρική αργκό) ο οπα-
δός τού Ολυµπιακού (Ο.Σ.Φ.Π.). — (υποκ.) γαυράκι (το). [ΕΤΥΜ < 
*γλαύρος (µε ανοµοιωτική σίγηση τού -λ-) < *γραύλος < *γγραύλος < 
*εγγραύλος < µτγν. εγ-γραυλις (µε την ίδια σηµ.), αγν. ετύµου. Ως 
προς τη χρήση τής λ. στην ποδοσφαιρική αργκό, σύµφωνα µε µια 
εκδοχή, η ονοµασία αυτή ανάγεται στη δεκαετία τού 1960, όταν 
οπαδοί τού Παναθηναϊκού υποδέχθηκαν τους οπαδούς τού Ολυ-
µπιακού µε ψαροκασέλες από γαύρους πριν από τον µεταξύ τους 
αγώνα. Βαθµηδόν οι οπαδοί τού ολυµπιακού υιοθέτησαν την προ-
σφώνηση. Βλ. κ. βαζέλας]. 

"γγ" συµφωνικό σύµπλεγµα τής Αρχαίας και Νέας Ελληνικής. 

-γγ-: προφορά. Πώς προφέρονται λέξεις όπως εγγενής, έγγαµος, 
εγγράφω,  έγγραφο,  εγγεγραµµένος,  εγγράµµατος,  εγγραφή 
(σύνθετα µε την πρόθεση εν) ή συγγνώµη, συγγράφω, συγγραφέας, 
σύγγραµµα, συγγνωστός (σύνθετα µε την πρόθεση συν); Προ-
φέρονται µε έρρινο + γ (-Πγ-(, ήτοι έ"γραφο. συπγραφέας ή µε -ng-
, όπως στο εγγονός ή το συγγενής; Η αναµενόµενη προφορά, αν 
ληφθούν υπ' όψιν λέξεις µε -γγ- (άγγελος, αγγείο, αγγίζω, Αγγλία, 
αγγούρι) που δεν είναι σύνθετα µε τις προθέσεις εν ή συν, θα ήταν 
-ng-, δηλ. éngpa<po και oungpa(péaq, όπως εγγονός (ε^ονός) και 
συγγενής (συ^ενής). Αυτό που συνέβη όµως στην πράξη, είναι ότι 
λέξεις όπως αυτές που αναφέραµε στην αρχή (εγγενής, έγγαµος..., 
συγγνώµη, συγγραφέας...), προφέρονται έτσι όπως γράφονται, ή, 
καλύτερα, έτσι όπως ετυµολογούνται: έν+γάµος, εν+γε-νής..., 
συν+γνώµη, συν + γραφέας... Εποµένως, χωρίς να είναι 
«λανθασµένη» η προφορά µε -ng- (έ"αραφο, συ^ραφέας) στις λέ-
ξεις αυτές είναι αντίθετη προς την προφορά που έχει επικρατήσει 
στην ευρύτερη χρήση (στην «ετυµολογική», ας την πούµε έτσι, 
προφορά). Άρα, για να µην προσκρούουµε στο ευρύτερο γλωσσικό 
αίσθηµα (να µην ακούγεται «περίεργη» η προφορά µας), είναι προ-
τιµότερο να προφέρουµε αυτές τις λέξεις, έτσι όπως τις έχει κα-
θιερώσει η χρήση. ∆υστυχώς, κανόνας δεν υπάρχει για τις λέξεις 
αυτές. Πρέπει να θυµόµαστε απλώς ποιες είναι, και σε αυτό, βέ-
βαια, συµβάλλει το γλωσσικό αίσθηµα που έχει επικρατήσει στην 
προφορά αυτών των λέξεων. Οι λέξεις που προφέρονται µε -"γ- εί-
ναι: (α) εν: έγγαµος, εγγαστρίµυθος εγγενής και εγγράφω µε τα 
παράγωγα του (εγγεγραµµένος, έγγραµµα, εγγράµµατος, εγγραφέας, 
εγγραφή, έγγραφο, έγγραφος, εγγράψιµος) (β) συν: συγγνώµη, 
συγγνωστός και συγγράφω µε τα παράγωγα του (σύγγραµµα, συγ-
γραφέας, συγγραφή, συγγραφικός). Όλες οι άλλες προφέρονται µε 
_ng.: έγγειος (εγγειοβελτιωτικός), εγγίζω, εγγύς (εγγύτερος, εγγύ-
τατος), Εγγλέζος, εγγονός-ή, εγγόνι, εγγυώµαι (εγγύηση, εγγυητής, 
εγγυητικός) - συγγενής (συγγένεια, συγγενικός, συγγενεύω). 

Γ.Γ. (ο/η) Γενικός Γραµµατέας. 
Γ.Γ.Α. (η) Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 
Γ.Γ.Α.Ε. (η) Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού. 
Γ.Γ.Ε.Τ. (η) Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 
Γ.Γ.Ν.Γ. (η) Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς. 
Γ.Γ.Τ.Π. (η) Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών. 
γδάρτης (ο) {γδαρτών) (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που γδέρνει ζώα ΣΥΝ. 

(λόγ.) εκδορέας 2. πρόσωπο που εκµεταλλεύεται τις οικονοµικές ανά-
γκες των συνανθρώπων του, που τους χρεώνει µε περισσότερα χρή-
µατα από όσα πρέπει ή τους αποσπά χρηµατικά ποσά 3. πρόσωπο 
που ταλαιπωρεί, που βασανίζει µε τη δριµύτητα του: (παροιµ.) «Μάρ-
της ~ και κακός παλουκοκαύτης». [ΕΤΥΜ. < γδέρνω (πβ. αόρ. έ-γδαρ-
α) + παραγ. επίθηµα -της]. 

Γ.∆.Ε. (η) Γενική ∆ιεύθυνση Εξοπλισµών. 
γδέρνω ρ. µετβ. {έγδαρα, γδάρ-θηκα, -µένος} 1. αφαιρώ το δέρµα από 

(κάποιον/κάτι): ~ το κατσίκι | το σφαγµένο πρόβατο || οι Τούρκοι 
έγδαραν τον ∆ασκαλογιάννη ζωντανό || (ως απειλή) θα σε γδάρω, αν 
το τολµήσεις! · 2. προκαλώ εκδορές, γρατζουνίσµατα στην επιφάνεια 
τού δέρµατος: γδάρθηκε πέφτοντας στ'αγκάθια · 3. προκαλώ πληγή: 
γδάρθηκε ο λαιµός µου από τον βήχα · 4. (µτφ.) χρεώνω (κάποιον) µε 
υπερβολικά µεγάλο ποσό: τον έγδαραν οι µαυραγορίτες ΣΥΝ. καταλη-
στεύω. — γδάρσιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γδύνω, εγγονός. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< έγδέρνω < έκδέρνω < αρχ. έκδέρω. Βλ. εκδορά]. 

γδικιέµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. (λαϊκ.) εκδικούµαι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. γδικούµαι < αρχ. εκδικούµαι]. 

γδικιωµός (ο) [µεσν.] (λαϊκ.) η εκδίκηση (βλ.λ.). 
γδούπος (ο) ο απότοµος, υπόκωφος θόρυβος, π.χ. από σώµα ανθρώ-

που που πέφτει κάτω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θόρυβος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γδούπος, παραλλ. τ. τού ουσ. δοϋπος, πιθ. ηχοµιµητική 
λ. (πβ. κτύπος), που ίσως συνδ. µε το συνώνυµο σερβοκρ. dupiti κ.ά.]. 

γδυµνός, -ή, -ό → γυµνός 
γδύνω ρ. µετβ. {έγδυσα, γδύ-θηκα, -µένος} 1. αφαιρώ τα ρούχα, ώστε 

να αφήσω (κάποιον) γυµνό: έγδυσε το παιδί ΣΥΝ. γυµνώνω, ξεντύνω· 
ΦΡ. (µτφ.) γδύνω µε τα µάτια κοιτάζω επίµονα και εξεταστικά 2. 
(µτφ.) κάνω (κάποιον) να πληρώσει πολύ µεγάλα ποσά, να ξοδέψει ή 
να µου δώσει πολλά χρήµατα: η εφορία τον έγδυσε 3. παίρνω από 
(κάποιον) όλα όσα έχει: µπήκαν κλέφτες, όταν έλειπαν, και τους 
έγδυσαν ΣΥΝ. κατακλέβω· (µεσοπαθ. γδύνοµαι) 4. αφαιρώ τα ρούχα 
µου, ώστε να µείνω γυµνός: γδύθηκε και µπήκε στο ντους 5. αφαιρώ 
τα εξωτερικά µου ρούχα, µένω µε τα εσώρουχα: πάω να γδυθώ και 
να πέσω για ύπνο || γδύσου και βάλε τη φόρµα γυµναστικής. — γδύ-
σιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγγονός, κλέβω. 



γδυτός 403 γελαδάρης 
 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < έγδύνω < αρχ. έκδύνω, ιων. τ. τού έκδύω (βλ.λ.)]. 

εκ-: γδύνω - γδέρνω - γλείφω - γλιστρώ - γλυτώνω - βγαίνω κ.ά. 
Αυτά και άλλα ρήµατα συνδέονται µεταξύ τους κατά το ότι είναι 
σύνθετα µε την πρόθεση (προρρηµατικό) εκ, που δεν φαίνεται από 
τις µεταβολές που έγιναν στις λέξεις: εκ-δύω > εκ-δύνω > *κδύνω 
> γδύνω' εκ-δέρω > εκ-δέρνω > *κδέρνω > γδέρνω' εκ-λείχω > 
*κλείχω > *γλείχω > γλείφω (αναλογικά προς ρήµατα, όπως το 
αλείφω)· *εκ-λυτώνω > *κλντώνω > γλυτώνω· εκ-βαίνω > *γβαίνω 
> βγαίνω κ.τ.ό. 

γδυτός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν φορά ρούχα ΣΥΝ. γυµνός ANT. ντυµέ-
νος 2. (καταχρ.) αυτός που φοράει λίγα ρούχα: πού πας ~ στο κρύο; 

Γ.Ε.Α. (το) Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. 
γεγός κ. γιεγιές (ο) {γεγέδες} (παλαιότ.) πρόσωπο µε µακριά µαλλιά, 
χίπικο τρόπο ντυσίµατος και ανάγωγη συµπεριφορά. [ΕΤΥΜ. 
Ονοµατοποιηµένη λ. µε έκφραστ. διπλασιασµό (γε-γε-)· πιθ. απόδ. τού 
αµερ. gee-gee]. 

γέγονε ρ. *→ γίνοµαι 
γεγονός (το) {γεγονότ-ος | -α, -ων} 1. κάτι που έχει συµβεί: τα αιµα-

τηρά - οδήγησαν σε πολιτικές αλλαγές || απροσδόκητο | ασήµαντο | 
δυσάρεστο | ευχάριστο | κοσµοϊστορικό | λυπηρό | πρωτοφανές ~ || 
υπό την πίεση των ~ || κατά τη φυσική πορεία των ~ ΣΥΝ. συµβάν, πε-
ριστατικό 2. (ειδικότ.) αυτό που έχει συµβεί και δεν είναι δυνατόν να 
αµφισβητηθεί ή να αλλάξει: τετελεσµένο ~ || η αναχώρηση του ήταν 
πλέον ~ || η ήττα είναι ~ || είναι ~ ότι δεν υπάρχει περίπτωση µετα-
στροφής του || λαµβανοµένου υπ'όψιν τού ~ ότι τα αποθέµατα νερού 
µειώνονται, πρέπει να µειωθεί αισθητά η κατανάλωση· ΦΡ. (α) από 
το γεγονός ότι | (λόγ.) εκ τού γεγονότος ότι από το αναµφισβήτητο 
δεδοµένο ότι...: ~ δεν φέρει τραύµατα εικάζεται... (β) είναι γεγονός 
είναι αλήθεια, είναι αναµφισβήτητο: ~ ότι του φέρθηκα σκληρά || (κ. 
απολύτως) ο θρίαµβος τού κόµµατος µας ~! (γ) παρά το γεγονός ότι 
µολονότι: ~ είχε ειδοποιηθεί εγκαίρως, δεν προσήλθε τελικά. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., ουσιαστικοπ. ουδ. µτχ. παρακ. τού ρ. γίγνοµαι. Η ουσια-
στικοποιηµένη χρήση τής λ. είναι ήδη αρχ. Ορισµένες φρ. αποτελούν 
µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική, λ.χ. είναι γεγονός ότι... (le fait est 
que...(, εκ τού γεγονότος ότι... (du fait que...), υπό την πίεση των γεγο-
νότων (sous la pression des événements), λαµβανοµένου υπ' όψιν τού 
γεγονότος ότι... (compte tenu du fait que...), τετελεσµένο γεγονός (fait 
accompli) κ.ά.]. 

γεγονός - συµβάν - περιστατικό - επεισόδιο. Το γεγονός υπο-
γραµµίζει τον πραγµατικό και αναπότρεπτο χαρακτήρα µιας πρά-
ξης· το ότι αποτελεί πραγµατική κατάσταση, η οποία δεν µπορεί 
να διαψευσθεί ή να αλλάξει («τα γενόµενα ουκ απογίνονται»). 
Αντιθέτως, το συµβάν τονίζει περισσότερο τον τυχαίο και συγκυ-
ριακό χαρακτήρα µιας πράξης· το ίδιο και το περιστατικό, που δη-
λώνει το αποτέλεσµα ορισµένων συνθηκών ή περιστάσεων, το προ-
σωρινό, το µη κανονικό ή αναµενόµενο. Από τα τρία, µόνο το γεγο-
νός σχηµατίζει φράσεις τού τύπου «είναι γεγονός», που ταυτίζο-
νται µε το «είναι αλήθεια, είναι αληθές, είναι πραγµατικότητα», o 
συγκυριακός χαρακτήρας των άλλων δύο (συµβάν, περιστατικό) 
τα εξισώνει σηµασιολογικά µε το επεισόδιο, που ξεκινά ως «πα-
ρένθεση» ή «παρεµβολή», ως κοµµάτι λόγου παρεντιθέµενο στα 
κανονικά, για να φθάσει (ήδη στον Πολύβιο, 2ος αι. π.Χ.) να χρη-
σιµοποιείται µεταφορικά («επεισόδια τύχης»), δηλώνοντας τυχαία 
συµβάντα. Η λ. γεγονός (µετοχή ενεργ. παρακειµένου τού ρ. γίγνο-
µαι, γεγονός = αυτό που έχει γίνει, που έχει συντελεστεί και απο-
τελεί πραγµατικότητα) µέσω τού λατ. factum (από το p. facio «κά-
νω») οδήγησε στις αντίστοιχες λ. των σύγχρονων γλωσσών (αγγλ. 
fact, γαλλ. fait κ.ά.). Μέσα από ξενισµούς, ιδίως γαλλισµούς, επι-
κράτησαν στη Ν. Ελληνική φράσεις όπως είνα! γεγονός ότι (= le 
fait est que...), εκ τού γεγονότος ότι (= du fait que...), λαµβανοµέ-
νου un' όψιν τού γεγονότος ότι (= compte tenue du fait que...) 
κ.λπ. Ωστόσο, όπως έχει από παλιά διδαχθεί, αντί να λέµε «το γε-
γονός ότι )...αποδεικνύει)», µπορούµε να χρησιµοποιούµε απλώς 
την έναρθρη (συµπληρωµατική) πρόταση «το ότι )...αποδεικνύει)». 

γεγονοτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε γεγονός, που δηλώνει 
γεγονός: ο ~ χαρακτήρας τής πράξης. 

γεγωνυία τη φωνή (γεγωνυία τη φωνή) (αρχαιοπρ.) µε πολύ δυνατή 
φωνή: απάντησε - ΣΥΝ. µεγαλόφωνα ΑΝΤ. χαµηλόφωνα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. µτχ. (δοτ. ενικού τού τ. γεγωνυία) τού ρ. γέγωνα «φωνάζω 
δυνατά» (παρακ. µε σηµ. ενεστώτα) < θ. γων-, εκτεταµένη - ετε-
ροιωµένη βαθµ. τού θ. *gen-, για το οποίο βλ. λ. γνώ-µη, γνώ-σις]. 

Γ.Ε.ΕΘ.Α. (το) Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αµυνας. 
γεεννα (η) {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. η περιοχή όπου ειδωλολάτρες Ισραη-

λίτες θυσίαζαν τα παιδιά τους στον Μολώχ· ΦΡ. γεεννα (πυρός) η 
κόλαση, ο τόπος όπου πιστεύεται ότι τιµωρούνται οι αµαρτωλοί. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. geh hinnóm «κοιλάδα Χινόµ». Η κοιλάδα Χινόµ 
ήταν ο σκουπιδότοπος τής Ιερουσαλήµ, όπου έκαιγε µονίµως µια µε-
γάλη φωτιά για την καύση των απορριµµάτων και των πτωµάτων 
εγκληµατιών. Η φρ. γεεννα (τού πυρός) απαντά στην Κ.∆., π.χ. Μάρκ. 
9,43: ...άπελθείν εις τήν γέενναν, εις το πϋρ το ασβεστον]. 

Γεθσηµανή κ. (λαϊκ.) Γεσθηµανή (η) (άκλ.) 1. Κ.∆. κήπος στους 
πρόποδες τού Όρους των Ελαιών κοντά στην Ιερουσαλήµ, όπου συ-
νελήφθη ο Ιησούς 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Γεθσηµανή < 
αραµ. gath Semanéh «ελαιοτριβείο»]. 

γεια (η/το) (λαϊκ.) (κυρ. ως επιφών.) 1. (α) ως φιλικός χαιρετισµός: (συ-
νήθ. + σου | σας) ~ σου, τι κάνεις; || ~ σας, ήρθα να σας δω || πέρασα 

να σου πω ένα ~ (πβ. λ. καληµέρα, καλησπέρα) (β) ως φιλικός απο-
χαιρετισµός: -Λοιπόν, φεύγω. —. (κυρ. εµφατ. στις φρ. γεια χαρά | 
γεια και χαρά | γεια σου και χαρά σου κ. άντε γεια) (πβ. λ. αντίο)' ΦΡ. 
αφήνω γεια αποχαιρετώ: «~ στις όµορφες και γεια στις µαυροµάτες» 
(δηµοτ. τραγ.) 2. ως χαιρετισµός που συνοδεύει το τσούγκρισµα των 
ποτηριών, όταν κάποιοι πίνουν µαζί: ~ µας! Να πάνε κάτω τα φαρ-
µάκια! || ~ σου! Άσπρο πάτο! ΣΥΝ. (ε)βίβα, στην υγειά µας 3. ως ευχή 
προς κάποιον που φταρνίστηκε: ~ σου! ΣΥΝ. γείτσες' ΦΡ. (α) γεια στα 
χέρια σου! για να εκφράσουµε την ικανοποίηση µας για καλοµαγει-
ρεµένο φαγητό ή γενικότ. για καλοφτειαγµένη δουλειά: ~, γιαγιά! Το 
φαγητό ήταν θαύµα! (β) γεια στο στόµα σου! µπράβο, καλά τα λες 
(πβ. ν' αγιάσει το στόµα σου!) (γ) µε γεια (σου)! µε υγεία' ευχετ. για 
καινούργιο πράγµα που απέκτησε κάποιος: ~ τα καινούργια παπού-
τσια! || µε γεια σου και χαρά σου! (να το χαίρεσαι αυτό που έχεις) (δ) 
«έχετε γεια βρυσούλες» (εκφραστ.) για να δηλωθεί η οριστική απο-
τυχία επίτευξης προσδοκώµενου στόχου, η οριστική εγκατάλειψη 
σχεδίου κ.λπ.: «αν δεν νικήσετε στον επόµενο αγώνα, πάλι θα πείτε 
"~"» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξενιτειά. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < υγειά < αρχ. υγεία. Η χρήση τής λ. ως χαιρετισµού εί-
ναι µεσν.]. γειρτός, -ή, -ό κ. γερτός [µεσν.] κ. (εσφαλµ.) γυρτός 1. 
αυτός που παρουσιάζει κλίση προς τα πλάγια: ~ επιφάνεια ΣΥΝ. 
επικλινής, κεκλιµένος 2. (για πρόσ.) αυτός που γέρνει προς τα κάτω: ~ 
ώµοι ΣΥΝ. καµπούρης, σκυφτός, κυρτωµένος 3. (ειδικότ. για πόρτες ή 
παράθυ-ρα) µισόκλειστος: άφησε τα παράθυρα ~, να µπαίνει λίγος 
αέρας. — γειρτά | γερτά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < θ. γειρ-, από τον αόρ. έγειρα 
τού ρ. γέρνω}. 

γειρτός ή γυρτός; Το γειρτός ως ρηµ. επίθετο τού γέρνω από το 
θέµα τού αορ. έγειρα γράφεται µε ει: έγειρα - γειρτός (το ίδιο το ρ. 
γέρνω είναι µεταπλασµένος τ. τού εγείρω). Η γραφή γυρτός είναι 
λανθασµένη (από παρετυµολογική σύνδεση µε το γύρος). Το γερτός 
από προφορά τού /i/ ως /e/ κοντά σε υγρό (ρ/λ), πβ. σίδηρο > 
σίδερο, ξηρός > ξερός, θηλιά > θελιά κ.τ.ό. 

γείρω (να/θα) ρ. → γέρνω 
γείσο (το) 1. το µέρος τής στέγης που εξέχει από τους τοίχους: στο ~ 

έκαναν φωλιά τα χελιδόνια || πλατύ | προστατευτικό | στενό | φαρδύ ~ 
· 2. το µέρος τού πηληκίου που εξέχει πάνω από το πρόσωπο: το ~ 
σκίαζε το πρόσωπο τού αξιωµατικού. Επίσης γείσωµα [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. γεϊς)σ)ον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

γειτνιάζω ρ. αµετβ. {γειτνίασα} (λόγ.) βρίσκοµαι κοντά σε (κά-
ποιον/κάτι): περιοχές που γειτνιάζουν || γειτνιάζουσες χώρες ΣΥΝ. γει-
τονεύω, συνορεύω. — γειτνίαση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
παρεκτεταµένος τ. τού αρχ. γειτνιώ (-άω) < γείτων]. 

γείτονας (ο) {γειτόνων}, γειτόνισσα (η) [µεσν.] {γειτονισσών} πρό-
σωπο που βρίσκεται ή κατοικεί δίπλα σε άλλον: ο ~ έσπευσε σε βοή-
θεια του || ήσυχος | καλός ~. — (υποκ.) γειτονάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. γείτων -όνος, αγν. ετύµου]. 

γειτονεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. είµαι γείτο-
νας (µε κάποιον) 2. βρίσκοµαι κοντά, συνορεύω: η Ελλάδα γειτονεύ-
ει µε την Τουρκία. — γειτόνεµα (το) [µτγν.]. 

γειτονία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η κατάσταση κατά την οποία 
είναι κανείς γείτονας µε κάποιον συνήθ. για χώρες: οικοδόµηση σχέ-
σεων καλής ~ ΣΥΝ. γειτνίαση. 

γειτονιά (η) 1. σύνολο από γειτονικά µεταξύ τους σπίτια, τµήµα συ-
νοικίας: µικροί, κατοικούσαµε στην ίδια ~ || «Στις γειτονιές τού κό-
σµου» (Τ. Λειβαδίτης) ΣΥΝ. (λαϊκ.) µαχαλάς 2. (η γεν. τής γειτονιάς ως 
χαρακτηρισµός) συνοικιακός, περιφερειακός (συχνά µειωτ.): δεν 
εµπιστεύεται τα φροντιστήρια ~, προτιµά τα κεντρικά (στο κέντρο τής 
πόλης) || µπορεί να βρεις καλύτερες τιµές στα µαγαζιά ~ 3. (συνεκδ.) 
το σύνολο των γειτόνων: τους πήρε χαµπάρι η ~, αλλά κάνουν όλοι τα 
στραβά µάτια || δεν τους νοιάζει τι θα πει η ~ ΣΥΝ. γείτονες 4. το 
σύνολο των όµορων ή κοντινών χωρών: ο πόλεµος στη ~ µας 
ανησυχεί την κυβέρνηση. — (υποκ.) γειτονίτσα (η). [ΕΤΥΜ µεσν. < 
αρχ. γειτονιά < γείτων, -όνος]. 

γειτονικός, -ή, -ό αυτός που γειτονεύει µε κάποιον: το ~ σπίτι | δάσος 
| περιοχή | χώρα (µε την οποία συνήθ. έχουµε κοινά σύνορα). 

γειίονόπουλο (το), γειτονοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} νεαρός 
γείτονας: µικροί ήταν γειτονοπούλα και παίζανε µαζί. [ΕΤΥΜ. < 
γείτονας + -πουλο (υποκ. επίθηµα) < -πουλος < λατ. pullus «πώλος, 
νεοσσός»]. 

γείτσες επιφών. (εκφραστ.) ως ευχή σε κάποιον που φτερνίστηκε 
ΣΥΝ. γεια σου! 
[ΕΤΥΜ. Πληθ. τού γείτσα < *υγείτσα, υποκ. τού υγεία | υγειά (µε απο-
βολή τού άτονου αρκτικού φωνήεντος)]. 

γείτων (ο/η) [αρχ.] {γείτ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων) (λόγ.) ο γείτονας, ο 
γειτονικός· ειδικότ. στο θηλ. η γείτων η γειτονική χώρα: οι πολιτικές 
εξελίξεις στη γείτονα. 

γειώνω ρ. {γείω-σα, -θηκα, -µένος} ΗΛΕΚΤΡ. κάνω γείωση σε (κάτι) 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γη (βλ.λ., ΣΧΟΛΙΟ), απόδ. τού αγγλ. earth]. 

γείωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΗΛΕΚΤΡ. η σύνδεση ηλε-
κτρικής συσκευής ή κυκλώµατος µε τη γη, έτσι ώστε το δυναµικό να 
παραµένει πάντοτε σταθερό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. earthing]. 

γελάδα (η) → αγελάδα 
γελαδάρης κ. αγελαδάρης (ο) (γελαδάρηδες), γελαδάρισσα (η) 

{δύσχρ. γελαδαρισσών} πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία του ή 
εκτρέφει βοοειδή ΣΥΝ. βουκόλος. 



γελαδήσιος 404 γέµισµα 
 

[ΕΤΥΜ. < (α)γελάδα + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

γελαδάρης - cowboy! Νεότερη λ. που χρησιµοποιήθηκε για να αποδώσει 
τη γνωστή αµερικανική λ. cowboy (< αγγλ. cow «αγελάδα» + boy 
«αγόρι»). Η αντίστοιχη αρχαία ελληνική λ. είναι η λ. βουκόλος «αυτός που 
φροντίζει τα βόδια (< βοΰς + κάλος = πόλος), σε αντίθεση προς το αίπόλος 
(< αίξ «αίγα, κατσίκα» + πόλος) ή αϊγοβοσκός «αυτός που φροντίζει τις 
αίγες, τα γίδια». 

γελαδήσιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) αυτός που σχετίζεται µε τις αγελάδες ΣΥΝ. 
αγελαδινός. 

γελάδι (το) [µεσν.] {γελαδ-ιού | -ιών} 1. αγελάδα µικρής ηλικίας 2. το βόδι: 
πήγε να βοσκήσει τα ~. 

γελαδινός, -ή, -ό → αγελαδινός 
γελασίνος (ο) (συνήθ. στον πληθ.) 1. τα δόντια που φαίνονται όταν γελάµε, οι 

κοπτήρες · 2. καθένα από τα λακκάκια που σχηµατίζονται στα µάγουλα 
µερικών ανθρώπων, όταν γελούν. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. γελασίνοι (οδόντες) < θ. 
γελασ- τού αρχ. γελώ]. 

γέλαοµα (το) [αρχ.] {γελάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. το γέλιο · 2. 
η εξαπάτηση (κάποιου): τον έριξαν µε τερτίπια και γελά-σµατα ΣΥΝ. 
ξεγέλασµα, κοροϊδία 3. (συνεκδ.) το άτοµο που κοροϊδεύουν οι άλλοι, που 
είναι αντικείµενο χλευασµού: το ~ τού χωριού ΣΥΝ. κορόιδο, περίγελως. 

γελασµένος, -η, -ο αυτός που πλανάται, που έχει λανθασµένη αντίληψη (για 
κάτι)- ΦΡ. είσαι γελασµένος απατάσαι, κάνεις λάθος: ~ αν νοµίζεις ότι θα σ' 
αφήσω να κάνεις ό,τι θέλεις! 

γελαστής (ο) [αρχ.] 1. ο άνθρωπος που έχει σαρκαστική διάθεση ΣΥΝ. είρων · 2. 
ο άνθρωπος που εξαπατά ΣΥΝ. απατεώνας. 

γελαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που συνηθίζει να γελά- γελαστός 2. αυτός 
που προκαλεί γέλιο ΣΥΝ. αστείος. 

γελαστός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει χαρωπή όψη: τον υποδέχθηκαν τα ~ 
προσωπάκια των παιδιών ΣΥΝ. χαρωπός ANT. σκυθρωπός 2. (µτφ.) αυτός που 
προκαλεί ευχάριστη διάθεση. — γελαστά επίρρ. 

γελέκο (το) → γιλέκο 
γέλιο (το) η ταυτόχρονη σύσπαση των µυών (των χειλικών και των παρειακών) 

σε έκφραση ευχαρίστησης, ευθυµίας, ειρωνείας, χλευασµού, καθώς και οι 
ηχηρές εκπνοές που τις συνοδεύουν: ειρωνικό | εκνευριστικό | σαρδόνιο | 
επιτηδευµένο | νευρικό | θριαµβευτικό ~ || (στον πληθ.) δυνατά | τρανταχτά ~· 
ΦΡ. (α) σκάω οτα γέλια (i) ξεσπώ σε ασυγκράτητο γέλιο, αρχίζω ξαφνικά να 
γελώ: δεν κρατήθηκε κι έσκασε στα γέλια (ii) γελώ τόσο πολύ, που δεν µπορώ 
να πάρω ανάσα (β) πεθαίνω | λύνοµαι στα γέλια | κατουριέµαι | πιάνω την 
κοιλιά µου απ' τα γέλια γελώ πάρα πολύ, ασυγκράτητα (γ) είναι για γέλια για 
πράγµατα γελοία ή ανάξια λόγου (δ) για γέλια και για κλάµατα για 
κατάσταση γελοία και τραγική ταυτόχρονα ή για περιπτώσεις στις οποίες δεν 
ξέρει κανείς αν πρέπει να κλάψει ή να γελάσει (ε) τής Παρασκευής τα γέλια, 
τού Σαββάτου κλάµατα για πρόωρη εκδήλωση χαράς (στ) κάνω πολλά γέλια 
γελώ πάρα πολύ: έλα στο θέατρο- θα κάνουµε πολλά γέλια (ζ) µε πιάνουν | 
βάζω (τα) γέλια αρχίζω να γελάω (µε κάτι): µόλις είδα πώς ήταν ντυµένος, µ ' 
έπιασαν κάτι γέλια! || µ' έπιασε νευρικό γέλιο απ'την αµηχανία µου (η) το γέλιο 
τής αρκούδας βλ. λ. αρκούδα (θ) ρίχνω κάτι γέλια! (εµφατ.) γελώ πολύ: έριξα 
κάτι γέλια µόλις τον είδα µ'αυτό το απίστευτο καπέλο στο κεφάλι. — (υποκ.) 
γελάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. γελώ (υποχωρητ.)]. 

γελοιογραφία (η) [1856] {γελοιογραφιών} 1. σχέδιο που συνοδεύεται µερικές 
φορές από λόγια ή σχόλια, µε στόχο τον χιουµοριστικό σχολιασµό 
κατάστασης ή προσώπου: στις εφηµερίδες βρίσκει κανείς γελοιογραφίες 
σχετικές µε την πολιτική επικαιρότητα ΣΥΝ. σκίτσο 2. (ειδικότ.) το 
χιουµοριστικό σχέδιο γνωστού προσώπου, στο οποίο τονίζονται υπερβολικά 
ορισµένα χαρακτηριστικά του ΣΥΝ. καρικατούρα 3. η τέχνη τής δηµιουργίας 
των παραπάνω σχεδίων: στη σχολή του διδάσκει ~. — γελοιογράφηµα (το) 
[1856], γελοιογραφικός, -ή, -ό [1856], γελοιογραφώ ρ. [1856]{-είς...}, 
γελοιογράφηση (η) [1868]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. caricature]. 

γελοιογράφος (ο/η) [1854] σχεδιαστής γελοιογραφιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πολυγράφος. 

γελοιοποιώ ρ. µετβ. {γελοιοποιείς... | γελοιοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. αντιµετωπίζω (κάποιον/κάτι) µε ευτελή τρόπο, χωρίς τη σοβαρότητα που 
αρµόζει: αυτή η συµπεριφορά τού υπουργού γελοιοποιεί τους θεσµούς || τον 
κατηγόρησαν ότι στην παράσταση του γελοιοποιεί τα εθνικά σύµβολα ΣΥΝ. 
(εξ)ευτελίζω, διακωµωδώ 2. προκαλώ κακή εντύπωση για κάποιον/κάτι, 
ρεζιλεύω: γελοιοποίησε την οικογένεια της µε τα καµώµατα της ΣΥΝ. διασύρω 
3. κάνω κάποιον να φανεί ανεπαρκής, κατώτερος τού αναµενόµενου: ο νεαρός 
χάκερ γελοιοποίησε τα συστήµατα ασφαλείας των κρατικών υπηρεσιών || ο 
παίκτης αυτός γελοιοποίησε την άµυνα τής αντίπαλης οµάδας. — γελοιοποίηση 
(η) [1878]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοροϊδία. 

γελοίος, -α, -ο 1. (κακόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
σοβαρότητας: ~ καµώµατα | θέαµα || µη γίνεσαι ~! ΣΥΝ. κωµικός, φαιδρός, 
(λαϊκ.) σούργελο 2. γελοίο(ν) (το) η έλλειψη σοβαρότητας και σπουδαιότητας: 
δεν µπορούσε να αντιληφθεί το ~ τής υποθέσεως || συναίσθηση τού ~|| το ~ τού 
πράγµατος (η γελοία όψη µιας κατάστασης) · 3. αυτός που είναι άξιος 
περιφρόνησης: ~ υποκείµενο | υπόθεση | συµπεριφορά | ποσόν (ασήµαντο). — 
γελοία επίρρ., γελοιότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γελοίος | γελοίος < 
γέλως, πβ. αιδώς - αίδοϊος]. 

γελοιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {γελοιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών γελοιω-δέστ-ερος, 
-ατός} (λόγ.) ο γελοίος (βλ.λ.): (συνήθ. στον συγκριτικό βαθµό) δεν έχω 
ακούσει γελοιωδέστερη δικαιολογία! — γελοιωδώς 

επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
γελώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γελάς... | γέλ-ασα, -ιέµαι, -άστηκα, -ασµένος} 

♦ (αµετβ.) 1. εκφράζω έντονη ευχαρίστηση, ευθυµία, χαρά ή ειρωνεία µε 
γέλιο, ξεσπώ σε γέλιο: ο ηθοποιός έκανε τον κόσµο να γελάει || µόλις τους είδε, 
άρχισε να γελάει || ~ δυνατά || µη γελάς, δεν αστειεύοµαι || ευτυχώς που µας λες 
κάνα ανέκδοτο και γελάµε- ΦΡ. (α) γελώ µε την καρδιά µου | µε την ψυχή µου | 
µέχρι δακρύων γελώ πάρα πολύ: ήταν πολύ αστεία επιθεώρηση και γελάσαµε 
µε την ψυχή µας! (β) γελούν και τα µουστάκια µου | και τα αφτιά µου είναι 
φανερό ότι είµαι πολύ χαρούµενος (γ) γελάω κάτω από τα µουστάκια µου βλ. 
λ. µουστάκι (δ) θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι βλ. λ. κατσίκι (ε) παίξε-
γέλασε βλ. λ. παίζω (στ) (παροιµ.) γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος 
η τελική έκβαση των πραγµάτων θα δείξει ποιος πρέπει να χαίρεται (ζ) γελώ 
σε βάρος (κάποιου) περιγελώ (κάποιον) ή αντιµετωπίζω (κάποιον) ως 
καταγέλαστο πρόσωπο (η) είναι να γελάει κανείς! για γελοίες καταστάσεις: ~ 
µ' αυτά που γίνονται στην πολιτική σκηνή αυτής τής χώρας (θ) γελάει (κι) ο 
κάθε πικραµένος ως σχόλιο για κάτι προφανώς γελοίο, το οποίο 
παρουσιάζεται ως σοβαρό, πράγµα που θα έκανε να γελάσει ακόµη και 
κάποιος που αισθάνεται πίκρα: «βγήκε ο υπουργός, ο οποίος έχει σφετεριστεί 
κάθε προσπάθεια µας, και είπε ότι εµείς οικειοποιηθήκαµε το έργο, προ-
σβάλλοντας τον κοινό νου- και, φυσικά, γέλασε ο κάθε πικραµένος» (εφηµ.) (ι) 
γελάει το χειλάκι (κάποιου) (κάποιος) χαίρεται, αισθάνεται ικανοποίηση, ότι 
τα πράγµατα πηγαίνουν καλά: του βρήκε µια δουλίτσα και γέλασε κι αυτουνού 
το χειλάκι (ια) γελά ο µωρός καν τι µη γελοίον η (γελά ò µωρός καν τι µη 
γελοίον η) ο ανόητος γελά κι όταν κάτι δεν είναι αστείο 2. (µε κάποιον/κάτι) 
κάποιος/κάτι µου προκαλεί γέλιο: - πολύ µε τα αστεία τού θείου σου- έχει πολύ 
χιούµορι || (κακόσ.) έχουµε καταντήσει να γελάνε όλοι µαζί µας (έχουµε γίνει 
καταγέλαστοι) ♦ (µετβ.) 3. (σε κάποιον) χαµογελώ: το µωρό µού γέλασε, όταν 
του έδειξα το παιχνιδάκι- ΦΡ. η τύχη µού γελάει ευνοούµαι από την τύχη, 
αποδεικνύοµαι τυχερός: του γέλασε κι αυτουνού η τύχη κι έβγαλε µερικά 
λεφτουδάκια 4. παραπλανώ, εξαπατώ: εσύ είσαι ή µε γελούν τα µάτια µου; || 
γελάστηκα από το αθώο ύφος της και την εµπιστεύθηκα ΣΥΝ. ξεγελώ, 
κοροϊδεύω- ΦΡ. (α) σε γελά· σανε κάνεις λάθος, έχεις άδικο: ~, αν νοµίζεις ότι 
θα ανεχτώ αυτή τη συµπεριφορά! (β) θα σε γελάσω για να δηλώσουµε την 
αβεβαιότητα ή την άγνοια µας για κάτι και ότι ο άλλος δεν µπορεί να βασιστεί 
σε µας: δεν θυµάµαι ακριβώς τι του είπε, ό,τι και να σου πω, ~ 5. (µε-σοπαθ. 
γελιέµαι) κάνω λάθος, πέφτω έξω: γελάστηκα και πήρα άλλη διαδροµή || είσαι 
γελασµένος, αν νοµίζεις ότι θα υποχωρήσει! || αν δεν γελιέµαι, σας έχω 
ξανασυναντήσει εδώ- ΦΡ. ας µη γελιόµαστε ας µην έχουµε αυταπάτες: ~, δεν 
πρόκειται να λυθεί το κυκλοφοριακό µε ηµίµετρα ΣΥΝ. λαθεύω, απατώµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γελώ (-άω) < I.E. *gele- «λάµπω, γελώ» (δισύλλ. ρίζα), πβ. 
αρµ. calli «γέλια», ουαλ. galw «καλώ», αρχ. γερµ. kleini «λαµπρός», αγγλ. 
clean «καθαρός» κ.ά. Οµόρρ. γαλήνη (< *γαλάσ-να), αρχ. γλαϋξ (βλ.λ.), αρχ. 
γλη-νή «κόρη οφθαλµού» κ.ά. Μερικές φρ. απαντούν και σε ξέν. γλώσσες, λ.χ. 
γελώ κάτω από τα µουστάκια µου (πβ. γαλλ. rire dans ma barbe), γελώ µέχρι 
δακρύων (πβ. γαλλ. rire aux larmes), γελά καλύτερα όποιος γελά τελευταίος 
(πβ. γαλλ. rira bien cjui rira le dernier, αγγλ. he laughs best who laughs last) 
κ.ά.]. 

γελως (ο) {γέλ-ωτος, -ωτα | -ωτες, -ώτων} (λόγ.) το γέλιο: προπετής ~. [ΕΤΥΜ < 
ap5ç. γέλως, -ωτος < γελώ]. 

γελωτοποιός (ο) [αρχ.] ο επαγγελµατίας που στοχεύει στη διασκέδαση τού 
κοινού µε τις κωµικές κινήσεις και εκφράσεις του: ο ~ τού βασιλιά ΣΥΝ. 
παλιάτσος. — γελωτοποιία (η) [αρχ.]. 

γεµάτος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) γιοµάτος [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει χώρο κενό ή 
διαθέσιµο: ~ δρόµοι | αίθουσα | λεωφορείο | δοχείο || ~ δίχτυα (από ψάρια) || 
ασφυκτικά ~ δωµάτιο || δεν πρέπει να µιλάς µε το στόµα ~ ΣΥΝ. πλήρης ΑΝΤ. 
άδειος, κενός · 2. (ευφηµ.) παχουλός, ευτραφής: δεν είναι χοντρός, απλώς λίγο 
~! ΣΥΝ. εύσωµος. — (χαϊ-δευτ.) γεµατούλης, -α, -ι/-ικο κ. γεµατούτσικος, -η/-
ια, -ο (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ < µεσν. γεµάτος < αρχ. γέµω, που συνδ. µε τον οµηρικό 
αόρ. γέ-ντο «έλαβε» < *γέµ-στο < I.E. *gem- «λαµβάνω - γεµίζω», πβ. αρχ. 
σλαβ. zeti «κρατώ σφιχτά» κ.ά. Οµόρρ. γόµ-ωσις (-η)]. 

γεµίζω κ. (λαϊκ.) γιοµίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {γέµισ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(κάτι) πλήρες, να είναι γεµάτο από (κάτι): ~ το ποτήρι νερό || (µτφ.) ~ το 
κεφάλι του ιδέες || τον γέµισε φιλοφρονήσεις | δώρα | ψευτιές ΣΥΝ. (λόγ.) πληρώ 
ΑΝΤ. αδειάζω- ΦΡ. (α) γεµίζω την κοιλιά µου (i) τρώω, χορταίνω (ii) 
ικανοποιώ τις υλικές µου ανάγκες: τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι δεν 
ενδιαφέρονται παρά πώς να γεµίσουν την κοιλιά τους (β) δεν µου γεµίζει το 
µάτι δεν µου εµπνέει εµπιστοσύνη: ο νέος συνάδελφος ~ · 2. ικανοποιώ, δίνω 
σε (κάποιον) το αίσθηµα τής πληρότητας: αυτή η δουλειά δεν µε γεµίζει · 3. 
βάζω σε (πυροβόλο όπλο) βλήµατα: ~ το τουφέκι ♦ 4. (αµετβ.) γίνοµαι 
γεµάτος (από κάτι): βάλε νερό στη στάµνα, µέχρι να γεµίσει || το ξενοδοχείο 
έχει γεµίσει (είναι πλήρες) || ~ ασφυκτικά από κόσµο || (µτφ.) ~ πίκρα | χαρά | 
αγαλλίαση | αυτοπεποίθηση | αγανάκτηση || ο αέρας γέµισε ιαχές || ο κόσµος 
έχει γεµίσει απατεώνες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γέµω, βλ. 
λ. γεµάτος]. 

γέµιση (η) [1851] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. το υλικό µε το οποίο γεµίζει 
κανείς (κάτι, κυρ. φαγητό): η ~ τής γαλοπούλας | για τις ντοµάτες (βλ. κ. λ. 
γεµιστός) ΣΥΝ. γέµισµα 2. η διαδικασία κατά την οποία γεµίζει κανείς (κάτι): η 
~ τού όπλου 3. (για όπλο) η τοποθέτηση βληµάτων ΑΝΤ. απογέµιση 4. γέµιση 
τού φεγγαριού η δεύτερη φάση τής περιόδου τής Σελήνης, κατά την οποία η 
ορατή από τη Γη επιφάνεια τής Σελήνης αυξάνεται ΣΥΝ. φέξη ΑΝΤ. χάση. 

γέµισµα (το) [µεσν.] {γεµίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η διαδικασία τού να γεµίζει 
κανείς (κάτι): το ~ τής βαλίτσας 2. το υλικό που τοποθε- 



γεµιστήρας 405 Γενεύη 
 

τούµε µέσα σε (κάτι): το ~ τής πίτας ΣΥΝ. γέµιση. 
γεµιστήρας (ο) [1840] 1. ειδική µεταλλική θήκη που περιέχει σφαίρες και η 

οποία τοποθετείται σε ειδική υποδοχή των φορητών πυροβόλων όπλων 2. το 
όργανο που χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση των βληµάτων µέσα στα 
πυροβόλα όπλα: κυλινδρικός | περιστρεφόµενος ~ ΣΥΝ. γοµωτήρας. Επίσης 
γεµιστήρα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. chargeoir]. 

γεµιστής (ο) [1858] ο στρατιώτης που είναι επιφορτισµένος µε την τοποθέτηση 
των βληµάτων µέσα στα πυροβόλα όπλα. 

γεµιοτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (φαγητό) που παρασκευάζεται µε γέµιση: ντοµάτες | 
µελιτζάνες | κολοκύθια | κοτόπουλο ~ 2. γεµιστά (τα) ψητά στον φούρνο 
ζαρζαβατικά (κυρ. ντοµάτες, κολοκύθια, µελιτζάνες και πιπεριές), που έχουν 
γεµιστά µε: ρύζι και µυρωδικά. 

γεµιτζής (ο) {γεµιτζήδες} (λαϊκ.) 1. παλιός και έµπειρος ναυτικός ΣΥΝ. 
θαλασσόλυκος 2. (ειρων.) πρόσωπο που δεν έχει σχέση µε τη θάλασσα και 
προσποιείται τον πολύξερο. {ETYM. < τουρκ. gemici «ναυτικός» < gemi 
«πλοίο»]. 

γεµολογικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την πιστοποίηση τής γνησιότητας 
πολύτιµων λίθων: ~ πιστοποιητικό. 

γεµολόγος (ο/η) ειδικός που ασχολείται µε την προέλευση, τις ιδιότητες, τη 
γνησιότητα των πολύτιµων λίθων. — νεµολονία (η). [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. gemmologist (< gem «πολύτιµος λίθος» < παλαιότ. γαλλ. gemme < λατ. 
gemma), νόθο συνθ.]. 

γεµοφεγγαρια (η) (λαϊκ.) η φάση τού κύκλου τής Σελήνης που είναι κοντά στην 
πανσέληνο ΑΝΤ. χασοφεγγαριά, λειψοφεγγαριά. Επίσης γεµοφέγγαρο (το). 
[ΕΤΎΜ. < γέµω (βλ.λ.) + φεγγάρια]. 

γέµω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (+γεν. | +από) είµαι γεµάτος από κάτι: 
η έκθεση που έγραψες γέµει λαθών ΣΥΝ. βρίθω. [ΕΤΎΜ. αρχ., βλ.λ. γεµάτος]. 

Γ.Ε.Ν. (το) Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. 
γεν (το) (συχνή ορθ. γιεν) {άκλ.} η νοµισµατική µονάδα τής Ιαπωνίας. [ΕΤΥΜ. 

< αγγλ. yen < ιαπων. 'en < κινεζ. yuan «στρογγυλός»]. 
Γενάρης (ο) (λαϊκ.) ο Ιανουάριος. —γεναριάτικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 

[ΕΤΥΜ. < Ιανουάριος, µε παρετυµολ. επίδραση τής λ. γέννα]. 
γενάρχης (ο) {γεναρχών} ο πρόγονος από τον οποίο ξεκινά ένα γένος 

ανθρώπων: 7ων, ο ~ των Ιώνων || Αβραάµ, ο ~ των Εβραίων ΣΥΝ. προ-πάτωρ. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < γένος + -άρχης < άρχω]. 

γενάτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει γενειάδα ΣΥΝ. µουσάτος, γενειοφόρος 
ΑΝΤ. αγένειος. 

Γ.Ε.Ν.Ε. (το) Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας. 
γενεά (η) (λόγ.) η γενιά (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) περνάω (κάποιον) γενεές δε-

κατέσσερεις λέω πολλά πράγµατα εις βάρος κάποιου µε επιθετικό τρόπο (β) 
χάσµα γενεών βλ. λ. χάσµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεννώ, έθνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*gena- (δισύλλ. ρίζα) < I.E. *gen-, που µαρτυρείται στα οµόρρ. γέν-ος, γί-γνο-
µαι, γέν-να, γόν-ος κ.ά. Η λ. δήλωνε αρχικώς το σύνολο των µελών ενός 
γένους, που αναφερόταν κυρίως στους προγόνους και λιγότερο στους 
απογόνους. Έτσι, στη λ. γενεά συναντούµε και τις σηµ. «έθνος, φυλή - είδος», 
ενώ ήδη µτγν. είναι η χρονική χρήση της, ώστε να προσδιορίζει το σύνολο 
των ανθρώπων που ζουν σε ορισµένη χρονική περίοδο. Η φρ. γενεές 
δεκατέσσερεις ανάγεται στην Κ.∆., όπου στο πρώτο κεφάλαιο τού Ευαγγελίου 
τού Ματθαίου καταγράφεται η «Βίβλος γενέσεως Ίησοϋ Χριστού» χωρισµένη 
σε τρία τµήµατα, εκ των οποίων το καθένα αποτελείται από δεκατέσσε-ρεις 
γενεές]. 

γενεαλογία (η) [αρχ.] {γενεαλογιών} 1. η καταγραφή τής χρονικής διαδοχής 
των γενεών 2. ο κατάλογος όπου καταγράφεται η διαδοχή των γενεών. — 
γενεαλόγος (ο/η) [µτγν.], γενεαλογώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φρασεολογία. 

γενεαλογικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη γενεαλογία- ΦΡ. 
γενεαλογικό δέντρο | γενεαλογικός πίνακας το διάγραµµα που απεικονίζει τη 
γενεαλογία µιας οικογένειας. 

γενέθλιος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γέννηση: ~ ηµέρα | δώρα | πόλη | 
γη 2. γενέθλια (τα) {γενεθλίων} η επέτειος τής γέννησης και ο εορτασµός της: 
στα ~ του µαζεύτηκαν όλα τα παιδιά τής γειτονιάς || έχω ~ || τα ~ µου είναι τον 
Μάιο || δώρο | κάρτα γενεθλίων. [ΕΤΎΜ. αρχ. < γενέθλη «οικογένεια - 
γέννηση» < γενε- (<*gen~- (δισύλλ. ρίζα) < I.E. *gen-, βλ. κ. γίνοµαι, γένος) + 
-θλη (παραγ. επίθηµα)]. # 

γενειάδα (η) το µακρύ γένι: λευκή ~. [ΕΤΎΜ. < 
αρχ. γενειάς, -άδος < γένειον]. 

γενειάζω ρ. αµετβ. [µτγν.] 1. βγάζω γένια 2. (συνεκδ.) γίνοµαι άντρας, 
ενηλικιώνοµαι. 

γενειοφόρος, -ος, -ο [1874] αυτός που έχει γένια ή γενειάδα ΣΥΝ. γενάτος ANT. 
αγένειος. 

γένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η δηµιουργία: η ~ τού Σύµπαντος | 
ενός έργου τέχνης || «Η ~ τής τραγωδίας» (γερµ. Die Geburt der Tragödie, 
έργο τού Φρ. Νίτσε) ΣΥΝ. σχηµατισµός, γενεσιουργία· ΦΡ. εν τη γενέσει (έν 
τη γενέσει) την ώρα που γεννιέται (κάτι), κατά τη δηµιουργία του: το κακό 
πρέπει να χτυπιέται ~! 2. ΒΙΟΛ. η δηµιουργία οργανισµών από οργανική ή 
ανόργανη ύλη 3. Γένεσις (η) το πρώτο βιβλίο τής Π.∆., που αναφέρεται στη 
δηµιουργία τού ανθρώπου και τού κόσµου από τον θεό. Επίσης (αρχαιοπρ.) 
γένεσις ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γένεσις < γενε- < *gen~- (δισύλλ. ρίζα) < I.E. *gen, βλ. κ. γέν-
ος, γί-γνο-µαι. Η λ. Γένεσις χρησιµοποιήθηκε από τους Εβδοµή-κοντα ως 
ονοµασία τού πρώτου βιβλίου τής Α.Γ., ενώ η εβρ. ονοµασία είναι Bere'Sith 
«στην αρχή», από τις αρχικές λ. τού κειµένου: έν αρχή 

έποίησεν ό Θεός τον ούρανον και την γήν]. 
γενέσθαι (αρχαιοπρ.) να γίνει· στις ΦΡ. (α) τι µέλλει γενέσθαι (Κ.∆. Αποκάλ. 

1,19: γράψον ούνα είδες και α είσίν και α µέλλει γενέσθαι µετά ταύτα) τι 
πρόκειται να γίνει: ουδείς γνωρίζει ~ σε αυτή την υπόθεση (β) δεν είναι 
δυνατόν άλλως γενέσθαι δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά: πρέπει να δεχθούµε 
τους όρους που έθεσαν ~ (γ) το δέον γενέσθαι αυτό που πρέπει να γίνει. 
[ΕΤΥΜ. Απρφ. αορ. β' τού ρ. γίγνοµαι (βλ.λ.)]. 

γενεσιουργός, -ός, -ό αυτός που προκαλεί ή παράγει, που γεννά (κάτι): ~ αιτία.   
— γενεσιουργία (η) [µτγν.], γενεσιουργικός, -ή, -ό [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ουργός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < γένεσις + -ουργός < έργον]. 

γενέτειρα (η) {γενετειρών} η πόλη όπου κάποιος έχει γεννηθεί: το Μεσολόγγι 
ήταν η - τού Κ. Παλαµά || επέστρεψε στη ~ του πλούσιος και διάσηµος ΣΥΝ. 
ιδιαίτερη πατρίδα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *γενέ-τερ-_/α < *γενε- (δισύλλ. ρίζα) < I.E. *gen-, που απαντά 
και στις λ. γέν-ος, γί-γνο-µαι (βλ.λ.)]. 

γενετή (η) η γέννηση· ΦΡ. εκ γενετής (έκ γενετής, Οµήρ. ίλ. Ω 535) από τη 
στιγµή τής γέννησης: έχει αυτό το σηµάδι ~ || είναι ~ τυφλός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
γενε- (δισύλλ. ρίζα) < I.E. *gen-, που µαρτυρείται και στις λ. γέν-ος, γί-γνο-µαι 
(βλ.λ.)]. 

γενετήσιος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε τη διαδικασία αναπαραγωγής: ~ ορµές 
| ένστικτα | επιθυµία | πράξη | προσβολή τής - αξιοπρέπειας κάποιου µε ασελγείς 
πράξεις ΣΥΝ. σεξουαλικός, αφροδίσιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. [ΕΤΎΜ. µτγν. < 
αρχ. γενετής «πατέρας», βλ. κ. γενετή]. 

γενετική (η) ΒΙΟΛ. Ο επιστηµονικός κλάδος τής βιολογίας που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης τους µηχανισµούς και τις δοµές των κληρονοµικών 
χαρακτηριστικών και τής διαφοροποίησης των οργανισµών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. genetics]. 

γενετικός, -ή, -ό 1. ΒΙΟΛ. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη γένεση (βλ.λ., σηµ. 2): 
~ υλικό | κύτταρο | τροποποίηση | αλλοιώσεις | ανάλυση | χαρακτηριστικά | 
µετάλλαξη | εξέταση (β) γενετική (η) βλ.λ. (γ) /ενετικός κώδικας η ακολουθία 
από βάσεις στην αλυσίδα τού D.N.A. και τού R.N.A., η οποία καθορίζει το 
είδος και τη σειρά των αµινοξέων κατά την πρωτεϊνοσύνθεση, λειτουργώντας 
έτσι ως γενετική πληροφορία, ως βιοχηµική βάση τής κληρονοµικότητας (δ) 
γενετική µηχανική ο επιστηµονικός κλάδος ο οποίος περιλαµβάνει τις 
τεχνικές που σχετίζονται µε τις µεταβολές στα χαρακτηριστικά ενός 
οργανισµού µε µεταφορά γονιδίων άλλου οργανισµού 2. ΓΛΩΣΣ. γενετική - 
µετασχηµατιστική γραµµατική γλωσσολογική θεωρία κατά την οποία οι 
προτάσεις που εµφανίζονται στον λόγο (επιφανειακή δοµή) είναι, µε µια πολύ 
γενική και αφηρηµένη έννοια, προϊόντα µετασχηµατισµών (> 
«µετασχηµατιστική γραµµατική») από άλλες βασικές προτάσεις (βαθεία δοµή) 
µε βάση γλωσσικούς µηχανισµούς και κανόνες που χαρακτηρίζονται για τον 
δηµιουργικό και παραγωγικό (> «γενετική γραµµατική») χαρακτήρα τους, που 
είναι έµφυτοι στην ανθρώπινη συνείδηση. — γενετΊΚ-a | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. génétique, άσχετο προς το µεσν. γενετικός «ο 
αναφερόµενος στη γενική πτώση», o όρ. γενετικός κώδικας είναι µετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. genetic code, όπως και οι όρ. γενετική - µετασχηµατιστική 
γραµµατική (< αγγλ. generative - transformational grammar), γενετική 
µηχανική (< αγγλ. genetic engineering)]. 

γενετική - µετασχηµατιστική γραµµατική. Έτσι αποδόθηκε στα Ελληνικά η 
«generative - transformational grammar» τού Αµερικανού γλωσσολόγου 
Noam Chomsky (γενν. 1928), που πρωτοεµφανίστηκε το 1957 µε το βιβλίο 
του Συντακτικές ∆οµές (Syntactic Structures). Η βάση τής θεωρίας τού 
Chomsky (Τσόµσκυ), που έκτοτε έχει κατά πολύ αλλάξει, είναι ότι η 
γλώσσα είναι ένας µηχανισµός έµφυτος στον άνθρωπο, ο οποίος 
ενεργοποιείται, συστηµατοποιείται και βελτιώνεται µε την πρακτική πείρα 
και αποσκοπεί στην παραγωγή και πρόσληψη των προτάσεων που 
χρειάζεται ο άνθρωπος στην επικοινωνία του. Πρόκειται για µια 
δηµιουργική γλωσσική ικανότητα που διακρίνει βιολογικά τον άνθρωπο 
από τα ζώα, µε την οποία γεννά, παράγει, δηµιουργεί (generative) ό,τι χρει-
άζεται στην επικοινωνία του. Η βασική δοµή τής πρότασης δεν είναι αυτή 
που τελικά εµφανίζεται στην οµιλία («επιφανειακή δοµή»), αλλά αυτή από 
την οποία ξεκινάει µια πρόταση («βαθεία δοµή» ή «υποκείµενη δοµή»), 
για να φτάσει να πάρει τη µορφή µε την οποία εµφανίζεται τελικά· π.χ. η 
φράση «η αντιµετώπιση τού προβλήµατος» ξεκινά από µια αρχική δοµή «ο 
Χ αντιµετωπίζει | αντιµετώπισε το πρόβληµα», η οποία και 
µετασχηµατίζεται (µετασχηµατιστική γραµµατική) στην τελική 
επιφανειακή δοµή. Με τον καιρό, η θεωρία τού Chomsky έγινε όλο και πιο 
αφηρηµένη, όλο και πιο επιφανειακή, περισσότερο σηµασιολογική από ό,τι 
ήταν στην αρχή, µε έντονα φορµαλιστικό (τυποκρατικό) χαρακτήρα, αλλά 
και µε µεγάλες δυνατότητες να φωτίσει και να ερµηνεύσει βασικά 
φαινόµενα τής (συντακτικής ιδίως) δοµής και λειτουργίας τής γλώσσας. 

γενετιστής (ο), γενετίστρια (η) {γενετιστριών} ΒΙΟΛ. επιστήµονας που έχει ως 
αντικείµενο τη γενετική (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
genetist]. 

Γενεύη (η) πόλη τής ∆. Ελβετίας στα σύνορα µε τη Γαλλία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
Genève < λατ. Geneva | Genava, αβεβ. ετύµου, πιθ. < κελτ. gan «εκβολή», 
επειδή βρίσκεται στο σηµείο όπου ξεκινά ο Ροδα-νός (Rhône). Ορισµένοι 
θεωρούν, ωστόσο, ότι το όνοµα συνδ. µε I.E. *gen- «καµπή» (> λατ. genu 
«γόνατο») εξαιτίας τού σχήµατος τής φε- 



γενηθήτω 406 γενναίος 
 

ρώνυµης λίµνης]. γενηθήτω ρ. να γίνει- µόνο στις ΦΡ. (α) γενηθήτω το θέληµα 
σου 
(από την Κυριακή προσευχή, βλ.λ.) να γίνει το θέληµα σου, ας πραγ-
µατοποιηθεί αυτό που θέλεις· συχνά σκωπτ. ή ειρων. προς κάποιον που 
εκφράζει µια επιθυµία ή απαίτηση (β) γενηθήτω φως! (Π.∆. Γέ-νεσις 1, 3: 
γενηθήτω φως και έγένετο φως) συχνά σκωπτ. σε περιπτώσεις συσκότισης λόγω 
διακοπής τού ηλεκτρικού ρεύµατος ή όταν ανάβει κάποιος ένα φως σε σκοτεινό 
χώρο· επίσης, ως προτροπή για διαλεύκανση µιας υπόθεσης. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
προστ. παθ. αορίστου τού ρ. γίγνοµαι]. ·γενής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό επιθέτων που σηµαίνουν: 1. προέλευση, σύσταση, τρόπο 
δηµιουργίας: ηφαιστειο-γε-νής, κοραλλιο-γενής, σεισµο-γενής 2. χρονική σειρά 
εµφάνισης, δηµιουργίας: πρωτο-γενής, δευτερο-γενής, υστερο-γενής. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πρωτο-γενής, συγ-γενής), 
που προέρχεται από το θ. γεν- τού ρ. γίγνοµαι (αόρ. έ-γεν-όµην), απαντά δε και 
σε ελληνογενή σύνθετα (λ.χ. γαλλ. endogène)]. 

·γενής: -γόνος. Τα παράγωγα των δύο αυτών λεξικών επιθηµάτων τής 
Ελληνικής είναι πολλά. Από µερικούς οµιλητές συγχέεται η χρήση τους, 
ενώ η σηµασία τους είναι διαφορετική (ετυµολογικώς είναι οµόρριζα, 
συνδεόµενα µε το γί(γ)νοµαι και µε άλλα παράγωγα, όπως γέν-ος, γεν-ικός, 
γένε-σις, γενε-ά, γόν-ος, γον-εύς κ.ά.): το -Υενής δηλώνει «αυτόν/αυτό που 
γίνεται/έγινε, που προκαλείται από κάτι», π.χ. ηφαιστειογενής σεισµός είναι 
ο σεισµός που προκαλείται από έκρηξη ηφαιστείου, λατινογενείς γλώσσες 
είναι οι γλώσσες (Ιταλική, Γαλλική, Ισπανική κ.ά.) που προήλθαν από τη 
Λατινική, πυριγενής (για πετρώµατα) αυτός που γίνεται από τη φωτιά, 
φαρµακογενής (για ασθένεια) αυτός που προέρχεται από φάρµακα· πβ. κ. 
εκρηξιγενής, σεισµογενής, ψυχογενής, εξωγενής, θεογενής, υστερογενής, 
ιζηµατογενής κ.λπ. Το -γόνος δηλώνει «αυτόν/αυτό που προκαλεί κάτι, που 
κάνει κάτι»: καρκινογόνες ουσίες είναι αυτές που προκαλούν καρκίνο, 
δακρυγόνος και ασφυ-ξιογόνος (βόµβες | αέρια) είναι αυτά που προκαλούν 
αντιστοίχως δάκρυα και ασφυξία· πβ. κ. παθογόνος, ζηµιογόνος, 
παραισθησιογόνος, σιελογόνος, βλεννογόνος κ.λπ. Με άλλα λόγια, το -γόνος 
έχει ενεργητική σηµασία (κάνω), ενώ το -γενής παθητική (γίνοµαι). 

γένι (το) {γεν-ιού | -ιών} 1. το σύνολο των τριχών τού προσώπου (κυρ. στα 
µάγουλα και στο πιγούνι των ανδρών), οι οποίες έχουν αφεθεί να µακρύνουν: 
άσπρο - || (κ. στον πληθ.) τον έπιασε από τα γένια || αφήνω γένια ΣΥΝ. µούσι 
2. (στον πληθ.) οι τρίχες που φυτρώνουν στο πρόσωπο: θέλεις ξύρισµα-έχεις 
~||~ τριών ηµερώνι || βγάζω ~|| του πάνε τα ~ || αραιά | σκληρά | ξανθά ~· ΦΡ. 
(παροιµ.) (α) όποιος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια αυτός που έχει ευθύνες 
και προνόµια είναι εκείνος που πρέπει να αντιµετωπίζει τα ενδεχόµενα 
προβλήµατα (β) µόνο τού σπανού τα γένια δεν γίνονται βλ. λ. σπανός (γ) 
(παροιµ.) ο παππάς πρώτα τα γένια του βλογάει ο καθένας κοιτάζει 
(φροντίζει) πρώτα τον εαυτό του. — νενάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γένιν < αρχ. γένειον < *γενέΡ-ιον < γένυς, -υος «σαγόνι» < 
I.E. *genu- «πιγούνι», πβ. σανσκρ. januh, λατ. gena «µάγουλο», αγγλ. chin 
«πιγούνι», γερµ. Kinn κ.ά. Οµόρρ. γνά-θος (βλ.λ.). Η ετυµ. υπαγορεύει ως 
ορθότ. τη γρ. µε -ει (γένει). Ωστόσο, η ένταξη τής λ. στο ευρύτερο 
µορφολογικό παράδειγµα των ουδ. ουσ. σε -ι- (λ.χ. χέρι) οδήγησε στην 
ορθογράφησή του µε -ι-·πβ. κ. φιλί (αντί φιλεί < φίλε Γν)]. 

γενιά κ. γενεά (η) 1. οι άνθρωποι που έχουν κοινή οικογενειακή καταγωγή: 
αριστοκρατική | αρχοντική | βασιλική | εκλεκτή | ένδοξη | καταραµένη | 
ξεπεσµένη | υπερήφανη | ταπεινή ~ ΣΥΝ. σόι· ΦΡ. δεύτερη | τρίτη γενιά (i) τα 
εγγόνια | τα δισέγγονα: η δεύτερη γενιά των Ελλήνων τής Αµερικής (ii) (στην 
τεχνολογία) µηχανήµατα (Η/Υ, αυτοκίνητα κ.ά.) νεότερης ή παλαιότερης 
τεχνολογίας: κυκλοφόρησαν οι HI Υ τρίτης γενιάς 2. οι άνθρωποι που έχουν 
γεννηθεί την ίδια χρονική περίοδο και σε γενικές γραµµές έχουν ζήσει τα ίδια 
ιστορικά γεγονότα: η ~ τού '501 τού Πολυτεχνείου || η επαναστατικότητα τής ~ 
τού '601| διαφορετική | ελπιδοφόρα | νέα | χαµένη ~ || η (λογοτεχνική) ~ τού '30 
(Σεφέρης, Θεοτοκάς, Καραντώνης κ.ά.) || οι παραδόσεις τού λαού περνούν από 
~ σε ~ | από τη µια - στην ~ 3. χρονική περίοδος τριάντα περίπου χρόνων, όσο 
χρειάζεται δηλ. για να διαδεχθούν τα παιδιά τους γονείς τους στην ενεργό 
δράση: πέρασαν τρεις ~ και η ιστορία δεν ξεχάστηκε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. γενεά (βλ.λ.)]. 

γενικά επίρρ. 1. χωρίς να λαµβάνονται υπ' όψιν λεπτοµέρειες ή εξαιρέσεις, 
σύµφωνα µε τα πιο βασικά σηµεία: ~ κοιµάµαι νωρίς· χθες έτυχε να κοιµηθώ 
µετά τα µεσάνυχτα || ~ δεν διαφωνώ- έχω µόνο ορισµένες επιφυλάξεις || βλέπω 
ένα θέµα ~ (όχι στις λεπτοµέρειες του) ΣΥΝ. σε γενικές γραµµές 2. σε σχέση µε 
το σύνολο, µε όλους: ~ αποδεκτό (αποδεκτό από όλους) || -Σου αρέσουν τα 
τριαντάφυλλα; — τα λουλούδια µού αρέσουν πολύ 3. όχι συγκεκριµένα, χωρίς 
να λαµβάνονται υπ' όψιν µεµονωµένες περιπτώσεις: ~ µιλάω- δεν έχω κανένα 
συγκεκριµένο πρόσωπο στον νου µου || ~ κι αόριστα. Επίσης γενικώς [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. 

γενίκευση (η) [1849] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. το να γενικεύει 
κανείς, να θεωρεί (κάτι που παρατηρείται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις) ως 
γενικό, καθολικό γνώρισµα (όλων των αντίστοιχων περιπτώσεων): µην κάνεις 
γενικεύσεις- δεν εξελίσσονται τα πάντα µε τον ίδιο τρόπο σε όλες τις 
περιπτώσεις || το να λες ότι όλοι οι άντρες είναι ίδιοι κρίνοντας από µια-δυο 
περιπτώσεις αποτελεί αφελή ~ 2. η επέκταση: η ~ τού πολέµου | τής συζήτησης 
3. λειτουργία τής νόησης 

η οποία µαζί µε την αφαίρεση οδηγεί στην εύρεση κοινών γνωρισµάτων σε 
έναν γνωστικό τοµέα σχηµατίζοντας έτσι έννοιες, θεωρίες, νόµους, αρχές 
κ.λπ. — γενικευτικός, -ή, -ό [1862], γενικευτικ-ά 
/-ως επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. généralisation].  
γενικεύω ρ. µετβ. [1837] {γενίκευ-σα, -τηκα | -θηκα, -µένος} 1. θεωρώ (κάτι) 
που παρατηρείται σε µια συγκεκριµένη περίπτωση ως καθολικό 
χαρακτηριστικό όλων των αντίστοιχων καταστάσεων: µη γενικεύεις- ό,τι ισχύει 
για σένα δεν ισχύει για όλους! ΑΝΤ. ειδικεύω, εξειδικεύω 2. επεκτείνω: η 
συζήτηση | ο πόλεµος γενικεύτηκε ΣΥΝ. διευρύνω ΑΝΤ. περιορίζω 3. (µτχ. 
γενικευµένος, -η, -ο) αυτός που έχει γενικευτεί, που έχει επεκταθεί παντού: ~ 
σύγκρουση | πόλεµος σε ολόκληρη την περιοχή. — γενικεύσιµος, -η, -ο [1889]. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. généraliser]. 
γενικολογία (η) {γενικολογιών} λόγος που περιέχει γενικότητες, που δεν 

αναφέρεται σε κάτι µε συγκεκριµένο τρόπο: η απάντηση του ήταν γεµάτη 
γενικολογίες. 

γενικολόγος, -η, -ο αυτός που περιέχει γενικολογίες: ~ απάντηση ΑΝΤ. 
συγκεκριµένος, σαφής. — γενικόλογα) ρ. {-είς...}. 

γενικός, -ή, -ό 1. αυτός που ισχύει για όλες τις σχετικές περιπτώσεις, αυτός που 
αναφέρεται σε όλους: ~ κανόνας | αίτηµα | χαρακτηριστικά | αναστάτωση | 
εικόνα | διάλυση | πτώση τιµών | αµνηστία | πρόσταγµα | εποπτεία ΣΥΝ. 
καθολικός, κοινός, οικουµενικός ΑΝΤ. ειδικός, µερικός 2. αυτός που σχετίζεται 
µε το σύνολο οµάδας: το ~ συµφέρον || ~ επιστράτευση | απεργία 3. αυτός που 
δεν δίνεται µε λεπτοµέρειες, αυτός που αναφέρεται στα πιο βασικά: σε ~ 
γραµµές περάσαµε καλά || του έδωσε το ~ σχεδιάγραµµα για τις εργασίες 4. αυ-
τός που στερείται σαφήνειας: έχω απλώς - εικόνα τής κατάστασης ΣΥΝ. 
ασαφής, αόριστος ΑΝΤ. λεπτοµερής, συγκεκριµένος · 5. (για πρόσ.) (α) αυτός 
που είναι υπεύθυνος για τη συνολική λειτουργία εργασιακού ή άλλου 
οργανωµένου χώρου: ~ διευθυντής | γραµµατέας (β) Γενικός (ο) ο γενικός 
διευθυντής ή ο γενικός γραµµατέας · 6. ΓΛΩΣΣ. γενική (η) η πτώση των 
ονοµάτων, η οποία χρησιµοποιείται κατεξοχήν για να δηλώσει διάφορα είδη 
σχέσεων µεταξύ ονοµάτων, όπως την κτήση (~ κτητική: η τσάντα τής Όλγας), 
την προέλευση (~ τής προέλευσης: τσάι Κεϋλάνης), την αναφορά (~ τής 
αναφοράς (τα προβλήµατα τής κυκλοφορίας) κ.ά., καθώς και το έµµεσο 
αντικείµενο (δίνω τού Γιάννη το ποτήρι) και, σπα\ΊΟτερα, το άµεσο αντικείµε-
νο (της µοιάζει, µου χαµογέλασε). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικος, χοντρικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< γένος. Η λ. δήλωνε αρχικώς αυτόν που αναφέρεται στο γένος, που 
συγκεντρώνει τα βασικά χαρακτηριστικά τού γένους. Η σηµερινή σηµ. είναι 
µτγν. Η γενική πτώση ονοµάστηκε έτσι πιθ. επειδή δηλώνει µεταξύ άλλων το 
γένος. Κατ' άλλη άποψη, η ονοµασία της οφείλεται στο ότι παρέχει το θέµα 
τής λ., από όπου σχηµατίζονται όλα τα παράγωγα. Με αυτή τη σηµ. η λ. 
πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. genitive, γερµ. Genitiv κ.ά., µέσω τού 
λατ. genitivus, εσφαλµ. απόδοση αντί τού ορθοτ. generalis]. 

γενικότητα (η) {γενικοτήτων} 1. η αναφορά στο σύνολο, το να είναι κάτι 
γενικό: η ~ τού θέµατος | τού ζητήµατος ΣΥΝ. καθολικότητα 2. (συνεκδ.) ο 
λόγος που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σαφήνειας, συγκεκριµένης αναφοράς 
(σε κάτι): µου απάντησε µε γενικότητες και αοριστολογίες ΣΥΝ. ασάφεια ΑΝΤ. 
σαφήνεια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. généralité]. 

γενίτσαρος (ο) {γενιτσάρων} 1. ΙΣΤ. εξισλαµισµένος διά τής βίας χριστιανός, 
που εκπαιδευόταν για να γίνει στρατιώτης τού τουρκικού πεζικού κατά την 
Τουρκοκρατία 2. (µτφ.) άγριος διώκτης ή φανατικός αντίπαλος αυτών από 
τους οποίους προέρχεται. — γενιτσα-ρισµός (ο). [ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. 
yeniçeri «νέος στρατός»]. 

γέννα (η) {δύσχρ. γεννών} 1. η διαδικασία µε την οποία έρχεται στη ζωή, 
γεννιέται ένας νέος οργανισµός: εύκολη | κανονική | πρόωρη | πρώτη | 
φυσιολογική ~ ΣΥΝ. γέννηση, τοκετός 2. (συνεκδ.) το παιδί, ο γόνος: ~ σου 
είναι, φρόντισε το ΣΥΝ. γέννηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεννώ. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. 
ετύµου, πιθ. υποχωρητικός σχηµατισµός < *γεν-νά-ω (όπου το -να- αποτελεί 
πρόσφυµα, πβ. δάµ-νη-µι «δαµάζω»). Βλ. κ. γεννώ, γενναίος]. 

ΓεννάδΊος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ο 
Σχολάριος (1405-1472)· ο πρώτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως µετά την 
Αλωση, ενάντιος τής ενώσεως Ανατολικής και ∆υτικής Εκκλησίας και 
συγγραφέας πολλών έργων ρητορικών, φιλοσοφικών, θεολογικών 3. όνοµα 
αρχιεπισκόπων, µητροπολιτών, κληρικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < αρχ. γεννάδας «ευγενής - γενναιόδωρος» (δωρ. τ.) < 
γέννα (βλ.λ.)]. 

γενναιοδωρία (η) [1866] {χωρ. πληθ.} 1. η προθυµία να προσφέρει κανείς 
απλόχερα, χωρίς υπολογισµούς ή φειδώ: η ~ του µας συγκίνησε ΑΝΤ. 
τσιγγουνιά 2. η διάθεση προσφοράς, βοήθειας προς τους άλλους: η ~ των 
αισθηµάτων του | τής ψυχής του. 

γενναιόδωρος, -η, -ο [1885] αυτός που είναι πρόθυµος να προσφέρει ή που 
προσφέρεται απλόχερα: ~ άνθρωπος | δωρεά | προσφορά ΣΥΝ. ανοιχτοχέρης, 
χουβαρντάς ΑΝΤ. τσιγγούνης, µίζερος. — γενναι-όδωρα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. généreux]. 

γενναιόκαρδος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει θαρραλέα ψυχή, γενναίο 
φρόνηµα: - παλληκάρι | πολεµιστής | αγωνιστής ΣΥΝ. γενναίος, παλληκαρήσιος 
ΑΝΤ. δειλός, λιγόψυχος. 

γενναίος, -α, -ο 1. αυτός που τον χαρακτηρίζει το θάρρος: ~ ψυχή | στρατιώτης | 
στάση | απόφαση | µέτρα ΣΥΝ. θαρραλέος, ανδρείος, εύ-ψυχος ΑΝΤ. δειλός · 2. 
αυτός που παρέχεται σε µεγάλη ποσότητα: ~ αµοιβή | χρηµατοδότηση | αύξηση 
ΣΥΝ. πλουσιοπάροχος ΑΝΤ. πενι- 
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χρός. — γενναί-α | -ως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεννώ, ειλικρινά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γενναίος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < γεννα-Γος < γέννα. Η λ. 
προσδιόριζε αρχικώς εκείνον που φέρει τα γνωρίσµατα τού γένους 
του· πβ. Αριστοτ. Ζώων 'Ιστορία 488b 19: ευγενές µεν έστι το εξ αγα-
θού γένους, γενναῖον δε τό µή έξιστάµενον (= που δεν αποµακρύνε-
ται, δεν αποκλίνει) εκ της αύτοϋ φύσεως. Βλ. κ. γέννα, γεννώ]. 

γενναιότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού γενναίου, η θαρ-
ραλέα στάση, το ψυχικό σθένος: η ~ των πολεµιστών ΣΥΝ. ανδρεία, 
παλληκαριά ANT. δειλία. 

γενναιόφρων, -ων, -ον {γενναιόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -
όνων) (λόγ.) αυτός που διαθέτει ευγενές φρόνηµα, που επιδεικνύει 
µεγαλοψυχία, ανωτερότητα: αποδείχθηκε - απέναντι στους αντιπά-
λους του ΣΥΝ. µεγαλόψυχος, γενναιόψυχος ANT. µικρόψυχος, µικρο-
πρεπής. — γενναιοφρόνως επίρρ. [1858], γενναιοφροσύνη (η) [1858]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < γενναίος + -φρων, µεταπτωτ. βαθµ. τής λ. φρήν, φρε-
νός, πβ. ä-φρων, ταπεινό-φρων, σώ-φρωνκ.ά.]. 

γενναιόψυχος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που διακρίνεται από γενναιότητα, 
θάρρος ψυχής: ~ στάση ΣΥΝ. γενναίος, ανδρείος ΑΝΤ. µικρόψυχος, 
δειλός, φοβητσιάρης. — γενναιοψυχία (η) [1871]. 

γέννηµα (το) [αρχ.] {γεννήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ό,τι έχει γεννηθεί 
ή δηµιουργηθεί: ~ τής φαντασίας του ΣΥΝ. προϊόν, πλάσµα, αποκύη-
µα, δηµιούργηµα 2. ο γόνος, το τέκνο- ΦΡ. γέννηµα (και) θρέµµα βλ. 
λ. θρέµµα 3. (συνεκδ., συνήθ. στον πληθ.) ό,τι παράγει η γη, κυρ. τα 
σιτηρά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεννώ. 

γέννηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. ο ερχοµός στη 
ζωή ενός νέου οργανισµού, η γέννα: οι ~ ξεπέρασαν φέτος τους θα-
νάτους || έλεγχος των - για την καταπολέµηση τού υπερπληθυσµού (βλ. 
κ. λ. µαλθουσιανισµός) || έτος | τόπος | ηµεροµηνία | χρονολογία 
γεννήσεως || (ειδικότ. για τα θεία πρόσωπα) η ~ τού Κυρίου | τής Θε-
οτόκου || η θεία - 2. (µε κεφ.) (α) εικονογραφικό θέµα που αναπαρι-
στά τη Γέννηση τού Ιησού Χριστού (β) (συνεκδ.) ναός αφιερωµένος 
στη Γέννηση τού Κυρίου 3. (συνεκδ.-µε κεφ.) (η) τα Χριστούγεννα: 
τροπάρια τής Γεννήσεως 4. (µτφ.) η εµφάνιση καινούργιου πράγµα-
τος: η ~ τού ναζισµού στην Ευρώπη || η ~ µιας νέας καλλιτεχνικής τά-
σης || η ~ ενός έθνους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

γεννησιµιό (το) (λαϊκ.) η γέννηση· στη ΦΡ. από γεννησιµιού από τη 
στιγµή που γεννήθηκε, εκ γενετής: είναι τυφλός ~ του. [ΕΤΥΜ. < 
*γεννησιµ-αίος < αρχ. γέννησις, πβ. κ. αναδεξιµιός]. 

γεννητικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη διαδικασία αναπαρα-
γωγής και γέννησης ενός είδους: ~ αδένες | όργανα | µόρια | ορµόνες 
| σύστηµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γεννώ, o όρ. γεννητικά όργανα είναι ελληνογενής (< 
γαλλ. organes génitaux), ενώ ο όρ. γεννητικές ορµόνες είναι µετάφρ. 
δάνειο (< γαλλ. hormones sexuelles), o όρ. γεννητικό σύστηµα είναι 
απόδ. τού γαλλ. appareil génital (de l'homme)]. 

γεννητικότητα (η) [1889] {χωρ. πληθ.} 1. η δυνατότητα ενός είδους 
να αναπαράγεται · 2. ο αριθµός γεννήσεων (σε περιοχή ή χώρα): 
απογοητευτική | χαµηλή | υψηλή ~. [ΕΤΥΜ. o δηµογραφικός όρ. είναι 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. natalité]. 

γεννήτορας (ο) {γεννητόρων} αυτός που γεννά, που δηµιουργεί νέα 
ζωή, ο γονέας. Επίσης (αρχαιοπρ.) Υεννήτωρ [αρχ.] {γεννήτορος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γεννήτωρ, -ορός < γεννώ}. 

γεννητούρια (τα) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.-εκφραστ.) η γέννηση: είχαµε ~ 
χθες- η αδελφή µου έκανε γυιο! ΣΥΝ. γέννα, τοκετός. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
*γεννητήρια < αρχ. γεννώ]. 

γεννήτρα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) αυτή που γεννά, η µη-
τέρας ~ γη (βλ. λ. γεννήτορας). 

γεννήτρια (η) {γεννητριών} µηχανή που µετατρέπει τη µηχανική 
ενέργεια σε ηλεκτρική: ~ παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος | χαρα-
κτήρων (που παράγει και τυπώνει γράµµατα | χαρακτήρες σε φιλµ). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. génératrice]. 

γεννοβολώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {γεννοβολάς... | γεννοβόλησα) (εκφρα-
στ.) γεννώ συνέχεια παιδιά. — γεννοβόληµα (το). [ΕΤΥΜ. < γεννώ 
+ -βολώ < βολή, πβ. ρ. βάλλω]. 

γεννοφάσκια (τα) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) τα πανιά µε τα οποία 
τυλίγουν τα µωρά µόλις γεννηθούν ΣΥΝ. σπάργανα, φασκιές· ΦΡ. από 
τα γεννοφάσκια του από πολύ µικρή ηλικία, από τότε που γεννήθη-
κε: τον ξέρω ~. 

γεννώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {γεννάς... | γένν-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 
1. φέρω στον κόσµο (νέο οργανισµό): ~ παιδιά || η κότα γεννάει αβγά 
ΣΥΝ. τίκτω· ΦΡ. (α) ο άνδρας γεννά και η γυναίκα τίκτει ο άνδρας γο-
νιµοποιεί και η γυναίκα φέρει στον κόσµο το παιδί (β) (εµφατ.) όπως 
τον | τη γέννησε η µάννα του | της γυµνός, χωρίς ρούχα: στάθηκε 
µπροστά του γυµνή, όπως τη γέννησε η µάννα της (γ) (µτφ.) έχω γεν-
νήσει (κάποιον) καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά (κάποιον): ξέρω πού 
το πας- σ' έχω γεννήσει εγώ! (δ) (µτφ.) αλλού τα κακαρίσµατα κι αλ-
λού γεννούν οι κότες βλ. λ. κότα 2. (µτφ.) κάνω (κάτι) να υπάρξει, 
δηµιουργώ, προκαλώ: η φτώχια γεννά γκρίνια || η στάση του µου γεννά 
υποψίες 3. (ειδικότ.) συλλαµβάνω νοητικά- παράγω µε τη σκέψη 
(κάτι νέο): το µυαλό του γεννά έξυπνες ιδέες ΣΥΝ. δηµιουργώ, επινοώ-
(µεσοπαθ. γεννιέµαι) 4. έρχοµαι στον κόσµο, αποκτώ υπόσταση: ο Ν. 
Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο στις 18 Φεβρουαρίου 18831| ~ 
µε καισαρική τοµή || γεννήθηκε µε ένα ανατοµικό πρόβληµα 5. (µτφ.) 
προκύπτω: τα κράτη που γεννήθηκαν από τη διάλυση τής Σοβιετικής 
Ένωσης || τα προβλήµατα που γεννήθηκαν µε την επανεµφάνιση τού 
εθνικισµού ΣΥΝ. δηµιουργούµαι 6. είµαι από τη φύση µου: γεννιέσαι 
έξυπνος· δεν γίνεσαι. 7. (µτχ. γεννηµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει 
έµφυτη συγκεκριµένη ιδιότητα, ικανότητα: ~ µουσικός (β) (κατ' επέ-
κτ.) αυτός που φέρει σε µεγάλο βαθµό συγκεκριµένη ιδιότητα, ικα- 

νότητα, πολύ επιδέξιος: ~ απατεώνας || ~ να γοητεύει (γ) αυτός που 
από τη φύση του (φαίνεται να) προορίζεται για κάτι: ~ να χάνει (αυ-
τός που διαρκώς χάνει) || ~ νικητής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δηµιουργώ. [ΕΤΥΜ 
< αρχ· γεννώ (-άω), αβεβ. ετύµου, πιθ. < *γεν-να-ω (όπου το -vö- 
αποτελεί πρόσφυµα, πβ. δάµ-νη-µι «δαµάζω») < γέννα < I.E. *gen-, 
που απαντά και στη λ. γέν-ος. Βλ. κ. γέννα, γενναίος]. 

γεννώ - γίνοµαι - τίκτω. Υπάρχει ετυµολογική σχέση ανάµεσα στη 
ρίζα τού ουσιαστικού γέν-ος (έ-γεν-όµην, γί-γν-οµαι > γί-ν-οµαι) 
και στο ρήµα γεννώ, που µε εξαίρεση το -νν- φαίνεται να έχουν 
µορφολογική και σηµασιολογική σχέση; Βάση τού όλου συστήµα-
τος πρέπει να είναι η ρίζα γεν-. Από το γενεά προήλθε πιθ. η εξής 
εξέλιξη: *γενεα-ιος > γενναίος (ο διπλασιασµός τού -νν- από συµ-
φωνική προφορά τού -ε-) > γέννα > γεννώ. Ίσως να σχηµατίστηκε 
και γεν-νά-ω, όπως δαµ-νά-ω | δάµνηµι «δαµάζω» ή ακόµη να πρό-
κειται για εκφραστικό διπλασιασµό τού -ν- (γεν- > γενν-). Οπωσ-
δήποτε, ήδη στους µεταγενέστερους χρόνους επήλθε ορθογραφική 
σύγχυση ανάµεσα στους δύο σχηµατισµούς: γέννηµα και γένηµα, 
εγενήθην και εγεννήθην κ.λπ. Κανονικά µε -νν- γράφεται ό,τι προ-
έρχεται από το γεννώ και µε -ν- ό,τι προκύπτει από το γί(γ)νοµαι - 
γένος. 
γεννώ - τίκτω. Αρχικά (στην αρχαία και τη λόγια γλώσσα) γινό-
ταν διάκριση στη χρήση των δύο ρηµάτων. Το τίκτω χρησιµοποιό-
ταν για τις γυναίκες (Η κ. Γεωργίου έτεκε χθες άρρεν), ενώ το γεν-
νώ για τους άνδρες (o πατέρας του ενέννησε δύο παιδιά που δεν 
ζουν σήµερα). Σήµερα η χρήση τού τίκτω έχει σχεδόν εκλείψει, 
χρησιµοποιείται δε το γεννώ και για τις δύο περιπτώσεις. 

Γένοβα κ. Γένουα [µεσν.] (η) πόλη και λιµάνι τής Β∆. Ιταλίας. — 
Γενοβέζος κ. Γενουάτης (ο), Γενοβέζα κ. Γενουάτισσα (η), γενοβέζι-
κος, -η, -ο κ. γενουάτικος 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. Γένουα | Γένουβα < ιταλ. Genoa | Genova (παλαιότ. 
Genua), αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται σε I.E. *gen- «κάµπτω, λυγίζω»]. 

γενοκτονία (η) {γενοκτονιών} η προσχεδιασµένη, συστηµατική και 
ολοκληρωτική εξόντωση φυλής ή έθνους: η ~ των Αρµενίων από τους 
Τούρκους || η ~ των Εβραίων από τους Ναζί. [ΕΤΥΜ. < γένος + -
κτονία < κτείνω «φονεύω»]. 

γένοµαι ρ. → γίνοµαι 
ΓΕΝ.Ο.Π.-∆.Ε.Η. (η) Γενική Οµοσπονδία Προσωπικού - ∆.Ε.Η. 
γένος (το) {γέν-ους | -η, -ών} 1. η οικογενειακή καταγωγή: βασιλικό | 

ένδοξο ~ ΣΥΝ. σόι, γενιά, καταγωγή 2. (κατ' επέκτ.) το σύνολο των αν-
θρώπων που έχουν κοινή καταγωγή: ελληνικό ~ (έθνος) 3. (ειδικότ.) 
Γένος (το) η φυλή των Ελλήνων: η µεγάλη τού Γένους Σχολή (βλ. λ. 
σχολή) || οι αγώνες | οι θυσίες | οι διδάσκαλοι τού ~ ΣΥΝ. ελληνισµός 
4. κατηγορία ανθρώπων που µοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό: 
το ~ των εµπόρων | των ποιητών ΣΥΝ. (κακόσ.) σινάφι 5. ΒΙΟΛ. κατη-
γορία για την ταξινόµηση των ζωντανών οργανισµών, υποδιαίρεση 
τής οικογένειας, η οποία περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα όµοια ή 
συγγενικά είδη: το ανθρώπινο ~ || το γιασεµί (γιάσµινον το φαρµα-
κευτικόν) είναι είδος φυτού που ανήκει στο ~ Γιάσµινον (Jasminum) 
6. ΓΛΩΣΣ. (α) γραµµατικό γένος γραµµατική υποκατηγορία τού ονό-
µατος (ουσιαστικών, επιθέτων, άρθρων, µετοχών, αντωνυµιών) βάσει 
τής οποίας τα ονόµατα διακρίνονται µορφολογικώς σε αρσενικά, θη-
λυκά και ουδέτερα: η λέξη «τοίχος» είναι αρσενικού γένους, η λέξη 
«αυλή» θηλυκού γένους και η λέξη «µολύβι» ουδετέρου γένους (β) 
φυσικό γένος διάκριση φύλου που υπάρχει µόνο στα έµψυχα ονό-
µατα, τα οποία διακρίνονται σε άρρενα (αρσενικά) και θήλεα (θηλυ-
κά) 7. ΦΙΛΟΣ, (α) έννοια γένους κάθε ευρύτερη έννοια σε σχέση µε 
τις στενότερες, τις οποίες περιέχει στο πλάτος της (β) προσεχές γέ-
νος βλ. λ. προσεχής · ΦΡ. εν γένει γενικά, συνολικά: η ~ απόδοση του 
στα µαθήµατα είναι ικανοποιητική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< I.E. *gen-, πβ. σανσκρ. jânas, λατ. genus, γαλλ. genre, ισπ. genero, 
hermano «αδελφός» (< λατ. germanus), γοτθ. kuni, αγγλ. kind «είδος», 
kin «φυλή», γερµ. Kind «παιδί» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. γί-γν-οµαι, γένε-σις 
(-η), γενε-ά, γενέ-θλιος, γεν-νώ, γεν-ναῖος, γεν-ικός, γόν-ος, γον-εύς 
(-έας), γνή-σιος, νεο-γνό(ν)]. 

γένος φυσικό - γένος γραµµατικό. Κύριο χαρακτηριστικό των 
ονοµάτων τής Ελληνικής (ουσιαστικών, επιθέτων, άρθρων και επι-
θετικών αντωνυµιών) είναι ότι προσδιορίζονται ως προς το γένος. 
Υπάρχουν δύο είδη γένους: το φυσικό γένος (sexus) και το γραµ-
µατικό γένος (genus). ∆ιάκριση φυσικού γένους υπάρχει µόνο στα 
έµψυχα ονόµατα, τα οποία και διακρίνονται σε άρρενα (αρσενικά) 
και θήλεα (θηλυκά): πατέρας - µητέρα, άντρας - γυναίκα, γυιος -
κόρη, θείος - θεία, διευθυντής - διευθύντρια, σκύλος - σκύλα, λέ-
οντας - λέαινα, βασιλιάς - βασίλισσα, φιλόλογος (ο) - φιλόλογος 
(η), επιστάτης - επιστάτισσα, δικηγόρος (ο) - δικηγορίναΙδικηγόρος 
(η). Προκειµένου για τα άψυχα ονόµατα, ισχύει η διάκριση 
γραµµατικού γένους, η διάκριση σε αρσενικά, θηλυκά και ουδέ-
τερα. Λέµε ο ουρανός, η θάλασσα, το δέντρο· ο πίνακας, η πόρτα, 
το παράθυρο· ο κήπος, η αυλή, το σπίτι· ο µήνας, η µέρα, το λεπτό' 
ο θόρυβος, η σιωπή, το άγχος· ο θώρακας, η καρδιά, το αίµα- ο χα-
ρακτήρας, η αγάπη, το µίσος· ο γενναίος, η γενναία, το γενναίο- ο 
καλός, η καλή, το καλό κ.ο.κ. Η διάκριση σε αρσενικά, θηλυκά και 
ουδέτερα είναι εγγενής στα άψυχα ονόµατα (ενυπάρχει σε αυτά, 
όντας συµβατικά προκαθορισµένη), δεν παίζει δε κανέναν άλλο 
ρόλο από το να διευκολύνει τη συµφωνία των συντακτικών όρων 
µέσα στην πρόταση: συµφωνία προσδιορισµού και ονόµατος (ο νέ-
ος διευθυντής - η νέα εφηµερίδα - το νέο φάρµακο· αυτός ο πίνα-
κας - εκείνη η µέρα - το δικό του σπίτι· χρήσιµες πληροφορίες - 
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γρήγορα αυτοκίνητα - αυστηρούς νόµους - εκείνες τις δύσκολες εποχές - αυτούς 
τους υπέροχους ανθρώπους κ.λπ.). 

γενότυπος (ο) → γονότυπος 
Γένουα (η) → Γένοβα 
γεντιανή (η) ποώδες φυτό µε άνθη κίτρινα, γαλάζια ή πορφυρά, που φυτρώνει 

σε ορεινές περιοχές και έχει φαρµακευτικές ιδιότητες. [ETYM. αρχ. (ήδη στον 
Ηρόδοτο). Οι αρχαίοι πίστευαν ότι το φυτό οφείλει την ονοµασία του στον 
βασιλιά τής Ιλλυρίας Γένθιο, αφού ευδοκιµούσε κυρ. στις Αλπεις. Η άποψη 
αυτή δεν στερείται βάσεως]. 

γενώ (να/θα) ρ. → γίνοµαι 
γένωµα (το) {γενώµατος | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το γονιδίωµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Genom < gen- (< αρχ. γένος) + -om (< επίθηµα 
-ώµα)]. 

γεράζω ρ. → γερνώ 
Γεραίρω ρ. µετβ. (λόγ.-σπάν.) αποδίδω τιµές σε (κάποιον): κάθε γενεά γεραίρει 

τους αγωνιστές που έχυσαν το αίµα τους για την ελευθερία τής χώρας ΣΥΝ. 
δοξάζω, τιµώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άθλος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *γεράρ-jω, βλ. κ. γεραρός]. 

γερακάρης (ο) {γερακάρηδες} ο εκγυµναστής γερακιών για το κυνήγι. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν. ίερακάριος < αρχ. ίέραξ «γεράκι»]. 

γέρακας (ο) → γεράκι 
γεράκι (το) {γερακ-ιού | -ιών} (κοινό όν. κ. για το αρσ. κ. το θηλ. πτηνό) 1. 

αρπακτικό πουλί µε κοντό γαµψό ράµφος, µακριές µυτερές φτερούγες και 
µακριά γαµψά νύχια: κυνήγι µε - 2. (µτφ.) ο κρατικός αξιωµατούχος που είναι 
υπέρ τής φιλοπόλεµης πολιτικής. Επίσης γέρακας (ο), γερακίνα (η) [µεσν.]. — 
γερακήσιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. γεράκων < µτγν. *ίεράκιον, υποκ. τού 
αρχ. ίέραξ | ϊρηξ < *FipOtK-ç, που ίσως συνδ. µε το ρ. (Ε)ίεµαι «εξορµώ, 
ρίχνοµαι», o τ. ίέραξ (µε δασεία και -έ-) πιθ. οφείλεται σε παρετυµολ. 
επίδραση τού ιερός. Η χρησιµοποίηση από παλιά των γερακιών στο κυνήγι 
και η απεικόνιση τους στα διακριτικά των στρατιωτικών στολών οδήγησε στη 
ση_µ. τού «φιλοπόλεµου αξιωµατούχου»]. 

γεραλεος, -α, -ο → γηραλέος 
γεράµατα (τα) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) η γεροντική ηλικία: βαθιά | έρηµα | µαύρα 

— ΦΡ. (α) (µε) παίρνουν τα γεράµατα φθάνω στη γεροντική ηλικία ή γίνοµαι 
ανήµπορος (β) καλά γεράµατα! ευχετ. για ήσυχα γηρατειά και µε τα λιγότερα, 
κατά το δυνατόν, προβλήµατα (γ) τώρα στα γεράµατα, µάθε γέρο γράµµατα 
για κάποιον που σε µεγάλη ηλικία χρειάζεται να αλλάξει συνήθειες και τρόπο 
ζωής ή αποφασίζει να µορφωθεί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γηράµατα, πληθ. τού γήραµα < αρχ. γηρώ (-άω) «γερνώ» < 
γήρας]. 

Γεράνεια (τα) [αρχ.] {Γερανείων} όρος τής ΝΑ. Στερεάς Ελλάδας µεταξύ των 
νοµών Αττικής και Κορινθίας. 

γεράνι (το) {γεραν-ιού | -ιών} ποώδες φυτό µε ποικιλόµορφα φύλλα και 
διάφορες χρωµατικές αποχρώσεις τού άνθους του (ροζ, κόκκινα, λευκά), ο 
καρπός τού οποίου µοιάζει µε το ράµφος τού πτηνού γερανός και 
καλλιεργείται σε κήπους και γλάστρες ως καλλωπιστικό ΣΥΝ. πελαργόνι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γεράνιον < αρχ. γερανός, επειδή ο καρπός τού φυτού µοιάζει 
µε το ράµφος τού γερανού]. 

γερανογέφυρα (η) {δύσχρ. γερανογεφυρών} ανυψωτική και µεταφορική 
συσκευή που µπορεί να µετακινεί βαριά αντικείµενα οριζοντίως και καθέτως 
στις ακµές υποθετικού παραλληλεπιπέδου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Kranbrücke]. 

γερανός (ο) 1. µεγάλο υδρόβιο αποδηµητικό πουλί µε µακριά πόδια, µακρύ 
ράµφος και λαιµό · 2. µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για την ανύψωση και 
µετακίνηση βαρέων αντικειµένων, ενώ αυτά αιωρούνται από ειδικό άγκιστρο 
(βίντσι) ΣΥΝ. βαρούλκο- (συνεκδ.) 3. το όχηµα που περιλαµβάνει και 
µεταφέρει το παραπάνω µηχάνηµα: ο ~ τής Τροχαίας σήκωσε τα αυτοκίνητα 
που είχαν σταθµεύσει παράνοµα 4. µηχάνηµα που χρησιµοποιείται από τις 
πυροσβεστικές αντλίες για την εκτόξευση από ψηλά ποσοτήτων νερού πάνω 
στη φωτιά. — (υποκ.) γερανάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γερανός< I.E. *ger- «κραυγάζω», πβ. σανσκρ. jâratê «θο-
ρυβεί», λατ. grus «γερανός», γαλλ. grue, αγγλ. crane, crow «κουρούνα, 
κράζω», γερµ. Kran «γερανός», krähen «κραυγάζω» κ.ά. Η ονοµασία 
προσδιορίζει και το ανυψωτικό µηχάνηµα λόγω τής οµοιότητας τού βραχίονα 
του µε το ράµφος τού πτηνού]. 

γερανοφόρος, -ος, -ο 1. αυτός που µεταφέρει γερανό (σηµ. 2) 2. γερανοφόρο 
(το) το όχηµα που µεταφέρει γερανό. 

Γεραρός, -ά, -ό (αρχαιοπρ.) αυτός που αξίζει τον σεβασµό: οι καθηγητές τής 
γεραράς των Φιλοσόφων Σχολής ΣΥΝ. αξιοσέβαστος.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άθλος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *γέραρ, παράλλ. τ. τού ουσ. γέρας (βλ.λ.)]. 

γέρας (το) (γέρα-ος κ. -ως | χωρ. γεν. κ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) το βραβείο, το 
έπαθλο: πολύτιµο ~ για την προσφορά του στο έθνος ΣΥΝ. αριστείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. άθλος. 
[ETYM. αρχ. < I.E. *ger- «γηράσκω, ωριµάζω», πβ. σανσκρ. jiryati «γερνάει, 
εξασθενεί», αρχ. σλαβ. zirëti «ωριµάζω», γερµ. kerl «ανθρωπάκος», αγγλ. 
churl «γεωργός, αγροίκος». Οµόρρ. γέρ-ων (-ος), γερ-αρός, γήρ-ας, γραία κ.ά. 
Εκτός από τη σηµ. τής µεγάλης ηλικίας, η λ. γέρας περιέγραψε επίσης και την 
τιµητική θέση που επιφυλασσόταν στους ηλικιωµένους. Η σηµ. «αριστείο, 
έπαθλο» είναι ήδη οµηρική]. 

Γεράσιµος (ο) {-ου κ. -ίµου) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: Αγιος 
~ ο νέος ασκητής ο εν Κεφαλληνία 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
Γεράσιµος «τιµηµένος, βραβευµένος» < αρχ. γέρας «αριστείο, έπαθλο»]. 

Γερασιµούλα (η) γυναικείο όνοµα. 
γερατειά (τα) → γηρατειά 
γέρικος, -η, -ο (όχι για πρόσ.) 1. αυτός που έχει γεράσει, που είναι µεγάλης 

ηλικίας: ~ ζώο | πλάτανος ΣΥΝ. γηραλέος 2. αυτός που έχει τα 
χαρακτηριστικά τής προχωρηµένης ηλικίας, αυτός πάνω στον οποίο φαίνονται 
τα σηµάδια τού χρόνου: ~ δέρµα | πρόσωπο. 

γέρµα (το) {γέρµ-ατος | -ατα, -άτων} (λογοτ.) η δύση τού ηλίου, το 
ηλιοβασίλεµα ΑΝΤ. χάραµα. [ΕΤΥΜ. < γέρνω}. 

γερµαναράς (ο) {γερµαναράδες} (µειωτ.) ο Γερµανός. 
Γερµανία (η) (γερµ. Bundesrepublik Deutschland = Οµοσπονδιακή 

∆ηµοκρατία τής Γερµανίας) οµοσπονδιακό κράτος τής Κ. Ευρώπης µε 
πρωτεύουσα το Βερολίνο, επίσηµη γλώσσα τη Γερµανική και νόµισµα το 
γερµανικό µάρκο (2002: ευρώ). — Γερµανός (ο) [µτγν.], Γερµανίδα (η), 
γερµανικός, -ή, -ό (βλ.λ.), Γερµανικά (τα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Germania < Germani «Γερµανοί», κελτ. προελ. (συνδ. 
µε σανσκρ. gharmâ- «θερµός») και ίσως οφείλεται στην προέλευση των 
Κελτών (που πρώτοι κατέκτησαν τα σηµερινά γερµ. εδάφη) από περιοχές µε 
θερµά κλίµατα. Έχει επίσης προταθεί η αναγωγή σε κελτ. λ. µε τη σηµ. 
«γειτονικοί λαοί» (πβ. αρχ. ιρλ. gair «γείτονας» + maon «λαός») ή ακόµη και 
στις αρχ. γερµ. λ. gerì «ακόντιο», man «άνθρωπος». Η γερµ. ονοµασία 
Deutschland «χώρα των Γερµανών» προέρχεται από το εθνωνύµιο 
Deutsche(r) «Γερµανός» < επίθ. deutsch (πβ. ελλην. Τεύτων) < µέσ. γερµ. 
diutsch < αρχ. γερµ. diot «λαός» και χρησιµοποιείται ήδη από τον 12ο αι.] 

γερµανικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Γερµανία ή τους 
Γερµανούς: ~ γλώσσα | πόλη | αυτοκίνητο | ενοποίηση || ~ κατοχή (η περίοδος 
1941-44, κατά την οποία η Ελλάδα ήταν υπό την κατοχή των Γερµανών) 2. 
αυτός που χαρακτηρίζει τους Γερµανούς: ~ πειθαρχία | ακρίβεια | οργάνωση- 
ΦΡ. (αργκό) ΣΤΡΑΤ. γερµανικό νούµερο η βάρδια σκοπού ή θαλαµοφύλακα 
στις δυσκολότερες ώρες (2-4 π.µ.) · 3. ΓΛΩΣΣ. γερµανικές γλώσσες κλάδος 
των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την 
Αγγλική, τη Γερµανική, την Ολλανδική/Φλαµανδική, τα Αφρικάανς, τις 
σκανδιναβικές γλώσσες (∆ανική, Νορβηγική, Σουηδική, Ισλανδική), τη 
Φριζική, καθώς και νεκρές γλώσσες (π.χ. Γοτθική, Παλαιά Σαξονική κ.ά.) 4. 
ΙΣΤ. (στην αρχαιότητα και την πρώιµη µεσαιωνική περίοδο) αυτός που 
σχετίζεται µε τους λαούς που µιλούσαν κάποια από τις γερµανικές γλώσσες: ~ 
φύλα (π.χ. Βησιγότθοι, Οστρογότθοι, Βάνδαλοι κ.ά.). 

γερµάνιο (το) [1887] {γερµανίου} ΧΗΜ. στοιχείο (σύµβολο Gè) αργυ-
ρόγκριζου χρώµατος, το οποίο χρησιµοποιείται σε ηλεκτρονικές κατασκευές 
λόγω των ιδιοτήτων του ως ηµιαγωγού (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού νεολατ. Germanium, από το όνοµα τής πατρίδας 
(Γερµανία) τού χηµικού C. Winkler, ο οποίος πρώτος αποµόνωσε και 
µελέτησε το στοιχείο αυτό]. 

γερµανοτσολιάς (ο) {γερµανοτσολιάδες} (κακόσ.) ο ταγµατασφα-λίτης (βλ.λ.). 
γερµανόφιλος, -η, -ο [1859] 1. αυτός που θαυµάζει τη Γερµανία και τον 

πολιτισµό της 2. (για πολιτικούς σε θέσεις εξουσίας) αυτός που εφαρµόζει 
πολιτική που εξυπηρετεί τα συµφέροντα τής Γερµανίας. — γέρµανοφιλία (η) 
[1892]. 

γερµανόφωνος, -η, -ο → -φωνος 
γερµάς (ο) -> γιαρµάς 
γερνώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γερνάς... | γέρασ-α, -µένος} ♦ (α-µετβ.) 1. 

γίνοµαι γέρος: γέρασε πριν (απ') την ώρα του ΣΥΝ. µε παίρνουν τα χρόνια 2. 
(συνεκδ. για κράτη) παρουσιάζω πρόβληµα δηµογραφικό, αυξάνεται ο 
αριθµός των ηλικιωµένων ατόµων µε αντίστοιχη µείωση των γεννήσεων: η 
Ελλάδα γερνάει τα τελευταία 50 χρόνια • 3. γίνοµαι παλιός και ξεπερασµένος, 
δεν συµβαδίζω µε τις απαιτήσεις τής εποχής µου- κυρ. στη µτχ. γερασµένος, -
η, -ο: γερασµένες ιδέες || γερασµένη πολιτική ΣΥΝ. παλιώνω ♦ 4. (µετβ.) κάνω 
(κάποιον) να µοιάζει και να αισθάνεται γέρος: «µε γέρασαν τα βάσανα, τής 
φυλακής οι πόνοι» (δηµοτ. τραγ.). Επίσης (λαϊκ.) γεράζω. — γέρασµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γειρτός, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον αόρ. (έ)γέρασα < αρχ. εγήρασα (ρ. γηράσκω, βλ.λ.) 
κατά το σχήµα ξέχασα - ξεχνώ, πέρασα - περνώ]. 

γέρνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έγειρα (να/θα γείρω), γερµένος} ♦ (αµετβ.) 1. 
παρουσιάζω κλίση προς τα κάτω ή προς τα πλάγια: τα κλαδιά γέρνουν από το 
βάρος τού χιονιού || έγειρε στο πλάι αναίσθητος ΣΥΝ. κάµπτοµαι, λυγίζω, 
σκύβω, κλίνω- ΦΡ. η πλάστιγγα | η ζυγαριά γέρνει υπέρ | προς το µέρος 
(κάποιου) η κατάσταση διαµορφώνεται ευνοϊκά για (κάποιον/κάτι) 2. πέφτω 
για ύπνο, ξαπλώνω: έγειρε και αποκοιµήθηκε ΣΥΝ. πλαγιάζω, κατακλίνοµαι, 
κοιµάµαι · 3 (ειδικότ. για τον ήλιο) πλησιάζω στη δύση µου, εξαφανίζοµαι 
πίσω από τα βουνά: περίµενε να γείρει πρώτα ο ήλιος ΣΥΝ. δύω, βασιλεύω · 4. 
ακουµπώ (κάπου): ~ πάνω στο τραπέζι || έγειρε στον ώµο του ♦ (µετβ.) 5. κάνω 
(κάτι) να πάρει κλίση προς τα κάτω ή προς τα πλάγια, αφήνω (κάτι) να πέσει 
προς τα κάτω: γείρε το βαρέλι, για να αδειάσει ΣΥΝ. κατεβάζω 6. µισοκλείνω 
(κάτι που ήταν προηγουµένως ανοικτό): γείρε λίγο το παράθυρο, γιατί κάνει 
κρύο || η πόρτα ήταν γερµένη-ΦΡ. γέρνω το κεφάλι (µου) (i) κατακλίνοµαι, 
πέφτω για ύπνο: έγειρε το κεφάλι στο πλάι κι αποκοιµήθηκε (ii) χαµηλώνω τα 
µάτια (από ντροπή): µόλις συνειδητοποίησε το σφάλµα του, έγειρε το κεφάλι 
ντροπιασµένος (iii) (µτφ.) υποκύπτω, υποτάσσοµαι: δεν έγειραν το κεφάλι στον 
κατακτητή. — γέρσιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < έγέρνω, 
από τον αόρ. έγειρα τού αρχ. εγείρω κατά το σχήµα έσπειρα - σπέρνω, έδειρα - 
δέρνω. Η σηµασιολ. µεταβολή «ανυψώνω» → «παρουσιάζω κλίση, πλαγιάζω» 
(ήδη µεσν.) ερµηνεύ- 



γερο- 409 γερουνδιακό 
 

εται από καταστάσεις στις οποίες οι δύο σηµ. συνυπάρχουν, όπως συµβαίνει 
π.χ. µε τις πλάστιγγες µιας ζυγαριάς]. 

γερο- κ. γερό- [µεσν.] 1. λεξικό πρόθηµα κυρίων ονοµάτων: γερο-Νι-κόλα, τού 
γερο-Παντελή 2. λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάποιος έχει 
χαρακτηριστικά γέρου, ηλικιωµένου άνδρα: γερο-παράξενος, γε-ρο-
γκρινιάρης, γερο-τσιφούτης, γερο-φαφούτης, γερο-καµπούρης, γε-ρο-σαλιάρης. 

γεροδεµένος, -η, -ο 1. (κυρ.) αυτός που έχει αθλητική σωµατική κατασκευή, 
εύρωστος, δυνατός: ~ σώµα ΣΥΝ. λεβεντόκορµος, ρωµαλέος 2. (σπανιότ. για 
πράγµ.) αυτός που έχει δεθεί ή συναρµολογηθεί µε στερεό τρόπο, που είναι 
δύσκολο να διαλυθεί ΣΥΝ. στερεός, γερός. 

γεροδιάολος (ο) µόνο στη ΦΡ. άι στον γεροδιάολο! υβριστ. προς κάποιον άντε 
στον διάβολο! 

γεροκοµείο (το) → γηροκοµείο 
γεροκοµώ ρ. → γηροκοµώ 
γεροκουσαλο (το) (εκφραστ.) άνθρωπος που έχει καταβληθεί από τα γηρατειά 

και τα έχει χαµένα, ώστε να µη θυµάται και να µην επικοινωνεί οµαλά µε το 
περιβάλλον του ΣΥΝ. ραµολιµέντο, χούφταλο. [ΕΤΎΜ. < γέρος + κούσαλο < 
µεσν. κουσοϋλιον «παλιόρουχο»]. 

γερόλυκος (ο) 1. ο γέρικος λύκος 2. (συνήθ. µτφ.) πρόσωπο που έχει γεράσει 
µέσα σε κινδύνους και έχει αποκτήσει πολλές εµπειρίες ΣΥΝ. πολύπειρος. 

γεροµπαµπαλής (ο) {γεροµπαµπαλήδες} (µειωτ.-εκφραστ.) γέρος ανόητος και 
ξεµωραµένος ΣΥΝ. χούφταλο. 
[ΕΤΥΜ. < γέρος + µπάµπαλο «κουρέλι», πιθ. < πάµπαλο < αρχ. παµπάλαιος]. 

γεροµπισµπίκης (ο) {γεροµπισµπίκηδες} (µειωτ.-εκφραστ.) δύστροπος, κακού 
χαρακτήρα γέρος ΣΥΝ. γεροπαράξενος. [ΕΤΎΜ. < γέρος + µπισµπίκης, ίσως < 
τουρκ. begbiyik «µούσµουλο»]. 

γέρονταµατα (τα) τα γεράµατα: τώρα στα ~ ξαναµωράθηκε. [ΕΤΎΜ. Από 
συµφυρµό των λ. γέροντας και γεράµατα]. 

γέροντας (ο) {γερόντων}, γερόντισσα (η) {γεροντισσών} 1. (εκφραστ.) άτοµο 
προχωρηµένης ηλικίας (που εµπνέει ιδιαίτερο σεβασµό και αγάπη), ο 
ηλικιωµένος: σεβάσµιος ~ ΣΥΝ. γέρος, ηλικιωµένος, παππούς · 2. (ειδικότ.) (α) 
προσφώνηση για σεβάσµιους κληρικούς ή µοναχούς, που φαίνονται ή είναι 
προχωρηµένης ηλικίας (β) ο ηγούµενος µονής ή σκήτης (γ) ο ηγούµενος που 
µετέχει στη γερόντια (βλ.λ.) (δ) (σε κελλί, βλ.λ., σηµ. 1β) ο πρεσβύτερος 
µοναχός (ε) ο πνευµατικός πατέρας και καθοδηγητής µοναχού ή κληρικού 
(στ) ο πρώτος τη τάξει αρχιερέας τού Οικουµενικού Πατριαρχείου µετά τον 
Πατριάρχη · 3. (παλαιότ.) γέροντες | γερόντοι (οι) πρόσωπα που κατέχουν 
ανώτατο αξίωµα σε χωριό και χαίρουν τής γενικής εκτιµήσεως, οι προύχοντες 
τού τόπου: µαζεύτηκαν οι ~ ν' αποφασίσουν ΣΥΝ. προεστοί, δηµογέροντες, 
πρόκριτοι. — (υποκ.) γεροντάκος (ο) κ. γεροντάκι (το) [µεσν.] (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. γέρων, -οντος < I.E. *ger-ont- «γέρος, ώριµος», πβ. σαν-σκρ. 
jârant- «γέρος», αρµ. cer, αρχ. σλαβ. zirëti «ωριµάζω» κ.ά. Οµόρρ. γέρ-ας, 
γερ-αρός, γηρ-αλέος, γρανς (γεν. *γραΕ-ός), γήρ-ας, γραϊα, Γερ-άσιµος κ.ά.]. 

γεροντι (το) {χωρ. γεν.} ο γέροντας: (συνήθ. στον πληθ.) τα γερόντια κάθονταν 
στο καφενείο και συζητούσαν. [ΕΤΎΜ. < αρχ. γερόντιον, υποκ. τού γέρων]. 

γερόντια (η) {γερόντιων} το σύνολο των γερόντων, των προϊσταµένων µονής ή 
σκήτης, οι οποίοι συγκροτούν το βασικό όργανο τής εσωτερικής διοίκησης και 
αποφασίζουν για όλα τα θέµατα· αλλιώς γεροντική σύναξις. [ΕΤΎΜ. αρχ., 
δωρ. όρ. αντί τού συνήθους γερουσία, < γέρων, -οντος]. 

γεροντίαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ο γεροντοµορφισµός (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
προγηρία. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. geromorphism. Βλ. κ. ορθότ. γε-
ροντοµορφισµός]. Γεροντικό (το) βιβλίο το οποίο περιέχει διηγήσεις και 
αποφθέγµατα των γερόντων, των ασκητών τής ερήµου, τα οποία αναφέρονται 
σε σηµαντικές πτυχές τής ασκητικής πνευµατικότητας. 
γεροντικός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζει τους γέροντες και την κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται λόγω τής ηλικίας τους: ~ ιδιοτροπία | άνοια 2. 
Γεροντικό (το) βλ.λ. — γεροντικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γέρων, o όρ. 
γεροντική άνοια είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. senile dementia]. γερόντιο (το) 
[αρχ.] {γεροντί-ου | -ων} (µειωτ.) ο γέρος. γεροντισµός (ο) [1891] 1. η αύξηση 
των ατόµων προχωρηµένης ηλικίας αναλογικά προς τους νέους: η αύξηση τής 
µετανάστευσης µπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικό και οικονοµικό ~ 2. (ειδικότ.) 
τα συναισθήµατα µαρασµού και εγκατάλειψης που αισθάνονται τα άτοµα 
γεροντικής ηλικίας 3. (µειωτ.) η ιδιότητα τού γέρου, το να βρίσκεται κανείς σε 
προχωρηµένη ηλικία 4. η γεροντίαση (βλ.λ.). γεροντίστικος, -η, -ο [µεσν.] 
(µειωτ.) αυτός που ταιριάζει σε γέρο: 
~ ντύσιµο. — γεροντίστικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. γεροντο- κ. γέροντα- 
κ. γεροντ- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που σηµαίνουν: 1. 
σχέση µε πρόσωπα γεροντικής ηλικίας ή µε την ίδια τη γεροντική ηλικία: 
γεροντο-κρατία, γεροντο-λο-γία, γεροντο-φιλία, γεροντο-φοβία 2. 
χαρακτηριστικό τής γεροντικής ηλικίας: γεροντ-ίαση, γεροντο-µορφισµός, 
γεροντό-παχα. [ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. 
γεροντο-µανία), που προέρχεται από το ουσ. γέρων, -οντος, απαντά δε και σε 
ελληνογενή σύνθετα (λ.χ. αγγλ. geronto-logy)]. γεροντοκόρη (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (µειωτ.) 1. ανύπαντρη γυναίκα προχωρηµένης ηλικίας ΣΥΝ. άγαµη 2. 
(µτφ.) ιδιότροπη γυναίκα µε παραξενιές στη συµπεριφορά της.   — (ειρων.) 
γεροντοκόρος (ο).   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. 

γεροντοκοριάζω ρ. αµετβ. {γεροντοκόριασα} 1. (για γυναίκες) µένω ανύπαντρη 
2. (µτφ.) αποκτώ δύστροπη συµπεριφορά (όπως οι γεροντοκόρες). 

Γεροντοκορισµός (ο) [1885] 1. η ιδιότροπη συµπεριφορά που ταιριάζει σε 
γεροντοκόρη 2. (συνεκδ.) κάθε ιδιότροπη συνήθεια ή πράξη που προκαλεί 
ενόχληση στους άλλους· ιδιοτροπία, παραξενιά: σταµάτα πια τους ~ και 
φέρσου σαν φυσιολογικός άνθρωπος ΣΥΝ. παραξενιά. Επίσης 
γεροντοκοριλίκι (το). 

Γεροντοκρατία (η) [1897] {χωρ. πληθ.} η επικράτηση ατόµων προχωρηµένης 
ηλικίας στην πολιτική και κοινωνική ζωή µιας χώρας. 

γεροντολογία (η) {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
τη βιολογική και ψυχολογική συµπεριφορά και τα προβλήµατα των 
ηλικιωµένων. — γεροντολόγος (ο/η), γεροντολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. gerontology]. 

γεροντόµαγκας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ηλικιωµένος µάγκας ή γέρος µε µάγκικη 
συµπεριφορά. 

γεροντοµορφΐσµός (ο) ΙΑΤΡ. η πρόωρη εµφάνιση γεροντικών χαρακτηριστικών 
(άσπρισµα µαλλιών, ρυτίδιασµα τού δέρµατος), που εµφανίζεται σε νεαρά 
άτοµα, οφειλόµενη σε ενδοκρινικές ή άλλες παθολογικές αιτίες ΣΥΝ. 
γεροντίαση, προγηρία. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geromorphism]. 

γεροντοπαλλήκαρο (το) άγαµος άνδρας προχωρηµένης ηλικίας ΣΥΝ. εργένης, 
µπεκιάρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. 

γεροντόπαχα (τα) η πλαδαρότητα τού δέρµατος και το πάχος που αποκτά κανείς 
στη γεροντική ηλικία. 

γεροντόπιασµα (το) {γεροντοπιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το παιδί τού οποίου οι 
γονείς είναι σε προχωρηµένη για τεκνοποίηση ηλικία 2. (µτφ.-µειωτ.) 
άνθρωπος δύσθυµος και καχεκτικός. [ΕΤΥΜ. < γέροντας + -πιασµα < πιάνω]. 

γεροντοφέρνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) µοιάζω µε γέρο ή έχω 
γεροντίστικες συνήθειες και τρόπους. 

γεροντοφιλία (η) {χωρ. πληθ.} η ερωτική επιθυµία νεαρών ατόµων για άτοµα 
µεγάλης ηλικίας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. gerontophilia]. 

γεροντοφοβία (η) [1890] ο φόβος για τον ερχοµό τού γήρατος. 
γεροξεκούτης, -α, -ικο (µειωτ.) ο γέρος που λόγω ηλικίας τα έχει χαµένα, δεν 

θυµάται και κάνει ανοησίες ΣΥΝ. ξεκούτης. 
γεροξούρας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.-εκφραστ.) ο γέρος ΣΥΝ. πα-λιόγερος, 

γεροµπισµπίκης, ραµολιµέντο, χούφταλο. [ΕΤΥΜ. < γέρος + ξούρας 
«ξαναµωραµένος» (βλ.λ.)]. 

γεροπαραλυµένος (ο) (υβριστ.) ο µεγάλης ηλικίας έκφυλος άνδρας. 
γεροπαράξενος, -η, -ο 1. γέρος µε ιδιότροπη συµπεριφορά, που γκρινιάζει µε 

το παραµικρό ΣΥΝ. γερογκρινιάρης, γεροµπισµπίκης 2. (κατ' επέκτ.) αυτός 
που έχει ιδιοτροπίες, δύστροπη συµπεριφορά. 

γερός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) αυτός που είναι απολύτως υγιής και αρτιµελής: δεν 
µας νοιάζει αν γεννηθεί αγώρι ή κορίτσι, αρκεί να είναι ~ παιδί! || (σε 
χαιρετισµό) Γι κάνεις, καλά είσαι; ~, δυνατός; ΣΥΝ. υγιής ΑΝΤ. άρρωστος 2. 
(ειδικότ.) αυτός που διαθέτει σωµατική και ψυχική δύναµη και ακµή, 
εύρωστος: µετά την προηγούµενη ταλαιπωρία του νιώθει και πάλι - και έτοιµος 
να προσφέρει || ~ άντρας ΣΥΝ. ρωµαλέος, δυνατός 3. αυτός που αντέχει σε 
οποιαδήποτε πίεση ή δυσµενή επίδραση: ταινία για - νεύρα || ~ κράση | στοµάχι 
ΣΥΝ. ανθεκτικός 4. (για µη έµψυχα) αυτός που παρέχει ασφάλεια, αντέχει και 
δεν φθείρεται εύκολα: ~ σπίτι | θεµέλια | παπούτσι ΣΥΝ. στερεός, ανθεκτικός • 
5. (αρνητ.) αυτός που δεν έχει καταστραφεί ή δεν έχει φθαρεί: δεν έχει αφήσει 
ποτήρι ~ µε την απροσεξία της (τα έχει σπάσει όλα) 6. (για καρπούς) αυτός που 
δεν έχει σαπίσει ή χαλάσει, που δεν είναι κούφιος εσωτερικά: ~ αµύγδαλα · 7. 
(εκφραστ.) ο εξαιρετικά ικανός: ~ επιστήµονας || (συνεκδ.) ~ µυαλό 8. (για 
χρηµατικά ποσά) αυτός που είναι µεγάλης αξίας, καθόλου ευκαταφρόνητος: ~ 
µεροκάµατο | κο-µπόδεµα | λεφτά- ΦΡ. γερή µπάζα µεγάλο χρηµατικό ποσό 
(συχνά αποκτηµένο µε πλάγιο και αθέµιτο τρόπο) 9. έντονος, σφοδρός: ~ βρο-
χή | τρικυµία | καβγάς 10. σπουδαίος, σηµαντικός: ~ γλέντι | φαΐ | ευκαιρία | 
απάτη- ΦΡ. (µτφ.) (α) γερό ποτήρι | πιρούνι | κουτάλι για κάποιον που πίνει | 
τρώει πολύ (β) έχω γερές πλάτες | γερό δόντι | µέσον έχω ισχυρές γνωριµίες, 
µε υποστηρίζουν άνθρωποι µε ισχύ (γ) ένα γερό χέρι ξύλο δυνατό και συνεχές 
ξυλοκόπηµα (ως τιµωρία) (δ) γερό σκαρί (i) (για πλοίο) ανθεκτικό στη 
θαλασσοταραχή και στις κακουχίες (ii) (µτφ.) άνθρωπος µε ισχυρή κράση. — 
γερά επίρρ., γε-ροσύνη (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, τονισµός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ύγιερός < αρχ. ΰγιηρός < υγιής]. 

γέρος (ο) 1. άνδρας προχωρηµένης ηλικίας: ανήµπορος | ανισόρροπος | 
καλοστεκούµενος ~ || (κ. ως επίθ.) θ' αφήσεις τον ~ πατέρα σου µόνο του; || Γι 
να σου κάνει ~ άνθρωπος; Μπορεί να τα καταφέρει µόνος του; ΣΥΝ. 
ηλικιωµένος, γέροντας, παππούς ΑΝΤ. νέος (πβ. λ. µεγάλος)- ΦΡ. (παροιµ.) (α) 
τώρα στα γεράµατα, µάθε γέρο γράµµατα βλ. λ. γεράµατα (β) (παροιµ.) 
άκουε γέρου συµβουλή και παιδεµένου γνώµη για να τονιστεί πόσο χρήσιµες 
είναι οι συµβουλές των ηλικιωµένων 2. (οικ.) (α) ο πατέρας: ο ~ µου µού 
άφησε κληρονοµιά αυτό το σπίτι (β) γέροι (οι) οι γονείς (κυρ. στην αργκό των 
νέων): οι ~ της δεν την άφησαν να έρθει · 3. θαµνώδες φυτό µε µικρά λευκά 
άνθη και φαρµακευτικές ιδιότητες. — (υποκ.) γεράκος (ο) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο, τονισµός. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. γέρων, µεταπλασµένος τ. από τριτόκλιτο σε δευ-
τερόκλιτο όνοµα, πβ. κ. δράκων-δράκος, χάρων-χάρος. Βλ. κ. γέροντας]. 
γερουνδιακό (το) λατινικό ρηµατικό επίθετο, µε καταλήξεις -ndus, -nda, -
ndum, αντίστοιχο προς τα ρηµατικά επίθετα σε -τέος, -τέα, -τέο 
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τής Ελληνικής, που δηλώνει ότι η πράξη που εκφράζει το θέµα τού 
επιθέτου πρέπει ή αξίζει να γίνει· π.χ. legendus, -a, -um (που πρέπει να 
διαβαστεί), détendus, -a, -um (που πρέπει να καταστραφεί). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού λατ. gerundivum < gerundium. Βλ. κ. γερούνδιο]. 
γερούνδιο (το) {γερουνδί-ου | -ων} ρηµατικός τύπος τής Λατινικής µε 
καταλήξεις -ndi, -ndo, -ndum, -ndo, αντίστοιχος προς τις πλάγιες 
πτώσεις τού έναρθρου απαρεµφάτου τής Αρχαίας Ελληνικής. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού λατ. gerundium < gerundus, γερούνδιο τού ρ. gerere 
«φέρω»]. 

γερούνδιο - απαρέµφατο - µετοχή. Το απαρέµφατο (βλ.λ.) ήταν 
και είναι, όπου υπάρχει, ο ρηµατικός σχηµατισµός, «που δεν πα- 
ρεµφαίνει» (α-παρέµφατος), δεν δηλώνει ρητά πρόσωπο, αριθµό, 
έγκλιση και χρόνο, όπως οι παρεµφατικοί τύποι τού ρήµατος (πβ. 
το απαρέµφατο τής Αρχ. Ελληνικής «γράφειν» έναντι λ.χ. τού πα- 
ρεµφατικού τύπου «γράφω»). Η ελληνική γλώσσα µε τη χρήση τού 
άρθρου σχηµάτισε νωρίς και το έναρθρο απαρέµφατο, που λει 
τουργούσε ως ρηµατικό ουσιαστικό: το γράφειν - το γράψιµο. Η 
Λατινική, µη έχοντας άρθρο, προκειµένου να σχηµατίσει τύπους 
αντίστοιχους προς το έναρθρο απαρέµφατο | ρηµατικό ουσιαστικό, 
χρησιµοποίησε το γερούνδιο (gerundium): scribere = (το) γράφειν 
- scribendi = τού γράφειν - scribendo = στο γράφειν (δοτική) - 
scribendum = το γράφειν (αιτιατική), scribendo = από το γράφειν 
(αφαιρετική). Με αυτό δήλωσε τις πλάγιες πτώσεις (γενική, δοτι 
κή, αιτιατική, αφαιρετική) έναρθρου απαρεµφάτου. Αντίστοιχοι 
σχηµατισµοί, που λειτουργούν ως ρηµατικά ουσιαστικά, είναι οι 
άκλιτοι τύποι σε -ing τής Αγγλικής (writing, walking), που επίσης 
χαρακτηρίζονται ως γερούνδια: writing is difficult «το γράφειν | το 
γράψιµο είναι δύσκολο». Οι ίδιοι τύποι στην Αγγλική λειτουργούν 
περισσότερο ως άκλιτες µετοχές (µολονότι συχνά χαρακτηρίζο 
νται ως γερούνδια) και αντιστοιχούν µε τις δικές µας άκλιτες 
επιρρηµατικές µετοχές σε -οντάς | -ώντας (γράφοντας | µιλώντας), 
που και αυτές ονοµάζονται από µερικούς γραµµατικούς γερούν 
δια τής Ελληνικής. → απαρέµφατο 

γερουσία (η) {γερουσιών} 1. συνέλευση ή συµβούλιο που διαθέτει 
τις υψηλότερες νοµοθετικές αρµοδιότητες σε µια κυβέρνηση, η νο-
µοθετική συνέλευση ΣΥΝ. σύγκλητος 2. Γερουσία (η) το νοµοθετικό 
σώµα που λειτουργεί ως «άνω Βουλή», σύµφωνα µε τα Συντάγµατα 
ορισµένων κρατών (Η.Π.Α., Γαλλία κ.λπ.) · 3. (µειωτ.) σύνολο γερό-
ντων: Τι να κάνω εγώ µε τη ~; Θα πλήξω! ΑΝΤ. νεολαία. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. γερούσιος < *γερόντ-ιος < γέρων. Στον 
λατ. όρο senatus έχουν στηριχθεί οι ονοµασίες τού θεσµού αυτού σε 
άλλες γλώσσες, λ.χ. αγγλ. senate, γαλλ. sénat]. 

γερουσιαστής (ο/η) [µτγν.], γερουσιαστίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) το 
µέλος τής Γερουσίας. — γερουσιαστικός, -ή, -ό [1766]. 

γεροφτειαγµένος, -η, -ο γεροδεµένος (βλ.λ.). 
γέρσιµο (το) → γέρνω 
γερτός, -ή, -ό → γειρτός 
γέρων (ο) {γέρ-οντος, -οντά | -οντες, -όντων} (λόγ.) 1. ο γέρος · 2. (ει-

δικότ.) ο γέροντας µοναχός ή ασκητής ή ηλικιωµένος ιερέας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πρέσβης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. γέροντας. Η λ. γέρων µε την σηµασία «πνευµατικός 
πατέρας τής ερήµου» φαίνεται ότι απαντά ήδη τον 4ο αι. και καθιε-
ρώθηκε στην ασκητική παράδοση τής Ορθοδοξίας (πβ. παλαιοσλαβ. 
στάρετς)]. 

Γ.Ε.Σ. (το) Γενικό Επιτελείο Στρατού. 
Γεσθηµανή (η) → Γεθσηµανή 
γεσµαν κ. γιέσµαν (ο) {άκλ.} ελλην. µαλιστάς- αυτός που πάντα 

συµφωνεί και δέχεται τη γνώµη των ανωτέρων του, ανεξαρτήτως των 
προσωπικών του πεποιθήσεων, ο κόλακας, αυτός που λέει πάντοτε 
«ναι», «µάλιστα». [ΕΤΥΜ. < αγγλ. yes-man]. 

Γέτι (το) {άκλ.} ζώο πολύ µεγάλων διαστάσεων, που, κατά τον θρύλο, 
ζει στις ψηλές κορυφές των Ιµαλαΐων και έχει τη µορφή πιθήκου ή 
αρκούδας· ο χιονάνθρωπος των Ιµαλαΐων. [ΕΤΥΜ. <αγγλ. yeti, 
Θιβέτ, προελ.]. 

Γευγελή (η) πόλη τού Κράτους των Σκοπίων στο ΝΑ. άκρο τής χώρας 
στα σύνορα µε την Ελλάδα. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. αντιδάν., < σερβοκρ. Djevdjelija < µεσν. Ζεύγλη (βλ. λ. ζεύ-
χλα)]. 

γεύµα (το) {γεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ποσότητα τής τροφής που 
παρέχεται και καταναλώνεται σε συγκεκριµένη ώρα: τρία κύρια ~ || 
λιτό | λουκούλλειο ~ ΣΥΝ. φαγητό 2. (ειδικότ.) το µεσηµεριανό φαγη-
τό 3. επίσηµη συνεστίαση µε φαγητό που παρατίθεται προς τιµήν κά-
ποιου ή για συγκεκριµένη αιτία: ο πρωθυπουργός θα παραθέσει ~ 
στους ξένους επισήµους || το ~ των αρραβώνων ΦΡ. γεύµα εργασίας 
γεύµα, κατά τη διάρκεια τού οποίου συζητούνται διάφορα (συνήθ. 
επαγγελµατικά) θέµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
γεύµα < γεύοµαι. Το γεύµα εργασίας αποτελεί µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. working lunch]. 

γεύµα - δείπνο - πρόγευµα κ.λπ. Η λ. γεύµα (< γεύοµαι) αποτελεί 
τον γενικό όρο για τη λήψη τροφής σε διάφορα διαστήµατα τής 
ηµέρας (Τρώει δύο | τρία γεύµατα την ηµέρα - Τρώει µόνο ένα γεύ-
µα την ηµέρα, συνήθως το βράδυ). Το πρωινό γεύµα ονοµάζεται 
συνήθ. πρόγευµα ή (απλώς) πρωινό Παλαιότερα το πρόγευµα σή-
µαινε και το (µεσηµεριανό) γεύµα, αυτό που προηγείται τού βρα-
δινού. Και σήµερα στην εθιµοτυπική γλώσσα των επίσηµων γευ- 

µάτων «η παράθεση προγεύµατος» σηµαίνει «παράθεση γεύµα-
τος», ενίοτε ελαφρότερου γεύµατος και νωρίς το µεσηµέρι. Ανάµε-
σα στο πρόγευµα και στο (µεσηµεριανό) γεύµα παρεµβάλλεται 
συχνά ένα «πρόχειρο γεύµα» που ονοµάζεται και κολατσιό (µεσν. 
κολάσιον < ιταλ. colazione). Ακολουθεί το (κύριο παλαιότερα) γεύ-
µα ή µεσηµεριανό Στο πρώτο διάστηµα τής εσπέρας, νωρίς το 
βράδυ (βραδάκι) υπήρχε το απογευµατινό (γεύµα) ή δειλινό, που 
επισηµότερα ονοµαζόταν πρόδειπνο. Ακολουθεί το (βραδινό) γεύ-
µα, το λεγόµενο δείπνο ή βραδινό Στην παλιά δε Αθήνα µε τις 
κοινωνικές συγκεντρώσεις, µιλούσαν και για σουπέ, για µεταµε-
σονύκτιο (ελαφρό) δείπνο. 

γευµατίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {γευµάτισα} 1. παίρνω ένα πλήρες γεύ-
µα, τρώω 2. (ειδικότ.) τρώω για µεσηµέρι: λόγω δουλειάς γευµατίζει 
αργά το απόγευµα 3. παρακάθοµαι σε επίσηµο γεύµα ΣΥΝ. συντρώγω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ. 

γεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {γεύτηκα (λόγ. -θηκα)} 1. δοκιµάζω τη γεύση 
ή την ποιότητα (φαγητού ή ποτού), βάζοντας λίγη ποσότητα από αυ-
τό στο στόµα µου: γεύτηκε ένα πρώτης ποιότητας ιταλικό κρασί 2. 
(µτφ.) αποκτώ την ευχάριστη ή δυσάρεστη εµπειρία (κατάστασης): ~ 
τις χαρές τής ζωής | τα αγαθά τής γνώσης ΣΥΝ. απολαµβάνω, γνωρί-
ζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < *γεύσ-οµαι < I.E. *geus- «γεύοµαι, δοκιµάζω», πβ. σαν-
σκρ. jusate, λατ. gustus «γούστο», ιταλ. gusto, γαλλ. goûte, αγγλ. choose 
«διαλέγω» (< γαλλ. choisir < γοτθ. kausjan «γεύοµαι») κ.ά. Οµόρρ. 
γεύ-µα, γεϋ-σις (-η), γούστο κ.ά.]. 

γεύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. µία από τις πέντε αισθήσεις, µε 
την οποία γίνεται αντιληπτή η ποιότητα των στερεών και υγρών ου-
σιών που εισέρχονται στη στοµατική κοιλότητα, ανάλογα µε το είδος 
τού ερεθισµού που προκαλούν στο αισθητήριο όργανο, τη γλώσσα 
(π.χ. αν κάτι είναι γλυκό, αλµυρό, πικρό κ.λπ.) 2. (ειδικότ.) η ειδική 
εντύπωση που αποµένει στο γευστικό αισθητήριο από κάτι που δο-
κιµάζουµε: γλυκιά | πικρή | στυφή | πικάντικη ~ || καραµέλα µε -
φράουλα | λεµόνι 3. (ειδικότ.) το ευχάριστο αίσθηµα που αποκοµί-
ζουµε από τη δοκιµή ενός εδέσµατος, η νοστιµιά: το φαγητό αυτό δεν 
έχει ~ ΣΥΝ. νοστιµιά 4. (ειδικότ.) φαγητό µαγειρεµένο µε ορισµένο 
τρόπο: παραδοσιακές | ελληνικές | ανατολίτικες ~ 5. (µτφ.) το αίσθηµα 
ή η εντύπωση που προκύπτει από ευχάριστη ή δυσάρεστη εµπειρία: 
µας έµεινε µια ~ απογοήτευσης || πήραµε µία πρώτη ~ τού και-
νούργιου προγράµµατος τού σταθµού ΣΥΝ. εµπειρία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
γεϋσις < *γεϋσ-τις < γεύοµαι (< *γεύσ-οµαι)]. 

γευσιγνώστης (ο) {γευσιγνωστών}, γευσιγνώστρια (η) {γευσι-
γνωστριών} ειδικός στην αξιολόγηση τής γεύσης των φαγητών (ο 
οποίος συχνά επισκέπτεται εστιατόρια και δηµοσιεύει κριτική για 
την ποιότητα των εδεσµάτων, των ποτών κ.λπ.). — γευσιγνωσία (η). 
[ΕΤΥΜ < γεύση- + γνώστης]. 

γευστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αίσθηση τής 
γεύσης: οι βασικές ~ κατηγορίες είναι η όξινη, η αλµυρή, η γλυκιά και 
η πικρή || ~ αισθητήριο | όργανα | κάλυκες · 2. (ειδικότ.) αυτό που 
έχει ευχάριστη γεύση: ~ φαγητό ΣΥΝ. νόστιµος, εύγευστος, απο-
λαυστικός. — γευστικότητα (η) [1887]. 

γέφυρα (η) {γεφυρών} 1. κατασκευή µόνιµη ή µετακινούµενη που 
συνδέει δύο σηµεία, παρέχοντας πέρασµα πάνω από ποταµό, χάσµα, 
δρόµο κ.λπ. ΣΥΝ. γεφύρι, διάβαση, ζεύγµα 2. (µτφ.) οτιδήποτε χρησι-
µεύει ως µέσο προσεγγίσεως για τη µείωση ή εξάλειψη διαφορών 
ανάµεσα σε µεµονωµένα άτοµα, οµάδες ατόµων ή κράτη: η παρέµ-
βαση του αποτέλεσε µια ~ επικοινωνίας µεταξύ των δύο αντιπάλων 
ΦΡ. (µτφ.) (α) κόβω | γκρεµίζω τις γέφυρες καταστρέφω κάθε σηµείο 
επαφής, διακόπτω τις σχέσεις, την επικοινωνία (µε κάποιον): µε τις 
εµπρηστικές δηλώσεις του έκοψε τις γέφυρες µε τους άλλους συνο-
µιλητές για την επίτευξη ειρήνης (β) χτίζω γέφυρες συµβάλλω στην 
επίτευξη προσέγγισης, συνεννόησης µεταξύ αντίπαλων µερών: ο δια-
µεσολαβητής τού Ο.Η.Ε .προσπαθεί να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας 
µεταξύ των δύο εµπόλεµων πλευρών · 3. (στην οδοντιατρική) κατα-
σκευή που αποτελείται από ελάσµατα, γεφυρώµατα και συνδέσµους 
και χρησιµοποιείται για τη λειτουργική ή αισθητική αποκατάσταση 
ενός ή περισσότερων απολεσθέντων δοντιών · 4. το µεταβατικό στά-
διο ανάµεσα σε δύο µέρη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράµµα-
τος, που καλύπτεται από διαφηµιστικά µηνύµατα ή µουσικά κοµµά-
τια: µουσική ~ · 5. άσκηση γυµναστικής κατά την οποία ο κορµός 
τού σώµατος λυγίζει προς τα πίσω, ώστε τα χέρια να ακουµπήσουν 
στο έδαφος και το σώµα να πάρει το σχήµα γέφυρας · 6. ΝΑΥΤ. (στα 
πλοία) το υπερυψωµένο επίπεδο πάνω από το κατάστρωµα, από όπου 
γίνεται η διακυβέρνηση τού πλοίου · 7. ΑΝΑΤ. περιοχή τού εγκεφά-
λου κοντά στην παρεγκεφαλίδα. — (υποκ.) γεφυρούλα (η) κ. γεφυ-
ράκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < *γέφύρ-}α, αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *gweb(h)-, πβ. αρµ. 
kamurj «γέφυρα». Η γέφυρα των πλοίων αποδίδει το αγγλ. bridge]. 

γεφύρι κ. γιοφύρι (το) [µεσν.] {γεφυρ-ιού | -ιών} η µικρή γέφυρα· 
(γενικότ.) η γέφυρα· ΦΡ. (µτφ.) γεφύρι τής Άρτας έργο το οποίο χρο-
νίζει, που η ολοκλήρωση του καθυστερεί ή που οδηγείται από ανα-
βολή σε αναβολή: η κατασκευή τού µετρό κατάντησε ~. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. γεφύριον, υποκ. τού αρχ. γέφυρα (βλ.λ.). Από τον θρύλο και το 
δηµοτικό τραγούδι για το γεφύρι τής Άρτας, που «οληµερίς το 
χτίζανε, τη νύχτα γκρεµιζόταν», προήλθε η µτφ. σηµ. τής φρ.]. 

γεφυροπλάστιγγα (η) ΤΕΧΝΟΛ. µεγάλη πλάστιγγα σε σχήµα πλατ-
φόρµας για το ζύγισµα βαρέων οχηµάτων (π.χ. φορτηγών αυτοκινή-
των και των φορτίων τους). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Brückenwage]. 

γεφυροποιός (ο) [µτγν.] 1. πρόσωπο που κατασκευάζει γέφυρες 2. 
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(µτφ.) πρόσωπο που αναλαµβάνει να συµβιβάσει δύο αντιµαχόµενες 
πλευρές δηµιουργώντας σηµεία επαφής ανάµεσα τους ΣΥΝ. ειρηνοποιός. — 
γεφυροποιία (η) [1833]. γεφυροσκευή (η) [1847] ΣΤΡΑΤ. το σύνολο των υλικών 
που είναι 
απαραίτητα για την κατασκευή γεφυρών. γεφυρώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {γεφύρω-
σα, -θηκα, -µένος) 1. ενώνω µε γέφυρα 2. (συνήθ. µτφ.) φέρνω σε επαφή 
(αντιτιθέµενες ή εχθρικές πλευρές, ανθρώπους, ιδέες κ.λπ.), µειώνοντας τις 
αποστάσεις, αίροντας ή περιορίζοντας τις αντιθέσεις ή τις διαφορές, δηµιουργώ 
τις προϋποθέσεις προσέγγισης και επικοινωνίας ή συµφιλίωσης: η νέα 
κυβέρνηση προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσµα πλουσίων και φτωχών || µια άποψη 
που γεφυρώνει τις αντιθέσεις ανάµεσα στις δύο κοσµοθεωρίες. — γεφύρωµα (το) 
[µτγν.] κ. γεφύρωση (η) [µτγν.], γεφυρω-τικός, -ή, -ό. 
γεω- κ. γεώ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε τη Γη 

ή τη γη (ως έδαφος κ.λπ.): γεω-κεντρικός, γεω-φυσικός, γεώ-µηλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. γη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γηο- < γη. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και τής Ν. Ελληνικής, 
που προήλθε πιθ. από τη σύνθεση τής λ. γη µε β' συνθ. που άρχιζαν από 
φωνήεν (π.χ. γεωργός, γεωρύχος) και εν συνεχεία επεκτάθηκε και σε εκείνα 
που αρχίζουν από σύµφωνο (π.χ. γεω-µετρία, γεωγραφία). Βλ. κ. γη-]. 

γεωγονία (η) [1844] {γεωγονιών} θεωρία ή υπόθεση σχετικά µε τη γένεση και 
τη διαµόρφωση τής Γης. — γεωγονικός, -ή, -ό [1840]. [ΕΤΥΜ. < γεω- + -
γονία < γόνος]. 

γεωγραφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο την 
κατά τόπους διαφοροποίηση τής επιφάνειας τής Γης, όπως αυτή εµφανίζεται 
στον χαρακτήρα και στις σχέσεις αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται 
ανάµεσα σε στοιχεία όπως το κλίµα, το υψόµετρο, η βλάστηση, ο πληθυσµός 
και η χρησιµοποίηση τού Τάφους 2. (ειδικότ.) τα τοπογραφικά 
χαρακτηριστικά µιας περιοχής 3. το σχολικό µάθηµα που έχει ως αντικείµενο 
την περιγραφή τής γήινης επιφάνειας, τα φαινόµενα που συµβαίνουν πάνω 
της, καθώς και τα διάφορα κράτη τού κόσµου και την πατριδογνωσία: 
πολιτική | οικονοµική ~. 

γεωγραφικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη γεωγραφία: ~ όρια | ζώνη | 
υπηρεσία | πλαίσιο- ΦΡ. (α) γεωγραφική θέση η θέση συγκεκριµένου τόπου σε 
σχέση µε την ευρύτερη περιοχή, στην οποία ανήκει (β) γεωγραφικό µήκος η 
γωνία που σχηµατίζεται από τον µεσηµβρινό συγκεκριµένου τόπου σε σχέση 
µε τον µεσηµβρινό τού Γκρήνουιτς, µετρούµενη σε µοίρες αριστερά ή δεξιά 
από τον πρώτο µεσηµβρινό (γ) γεωγραφικό πλάτος η γωνιακή απόσταση 
συγκεκριµένου σηµείου τής επιφάνειας τής Γης, που µετριέται βόρεια ή νότια 
από τον Ισηµερινό και εκφράζεται σε µοίρες (δ) γεωγραφικές συντεταγµένες 
το γεωγραφικό µήκος και πλάτος ενός τόπου, το συγκεκριµένο στίγµα του. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < γεωγράφος (βλ.λ.). o όρ. γεωγραφικό µήκος είναι απόδ. τού 
αγγλ. longitude, ενώ ο όρ. γεωγραφικό πλάτος αποδίδει το αγγλ. latitude, o όρ. 
γεωγραφικές συντεταγµένες αποτελεί απόδ. τού αγγλ. geographic coordinates]. 

γεωγράφος (ο/η) επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη γεωγραφική έρευνα, 
περιγραφή και µελέτη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη, πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < γεω- 
(βλ.λ.) + -γράφος < γράφω]. 

γεωγράφο) ρ. µετβ. [αρχ.] {γεωγραφείς... | γεωγράφησα} 1. ΓΕΩΓΡ. πε-
ριγράφω επιστηµονικά ολόκληρη ή µέρος τής επιφάνειας τής Γης 2. 
περιγράφω τη θέση, πού πρέπει να τοποθετηθεί κάτι: πρέπει να γεω-
γραφήσουµε την περιοχή και να καταγράψουµε ό,τι περιλαµβάνεται σ' αυτή || 
(µτφ.) ~ ένα θέµα | αντικείµενο (επιστηµονικής εξέτασης). — γεωγρά<ρηση 
(η). 

γεωδαισία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος των εφαρµοσµένων µαθηµατικών, που 
ασχολείται µε τη µέτρηση τού εµβαδού και τού σχήµατος µεγάλων εκτάσεων 
µιας χώρας, τον ακριβή προσδιορισµό των γεωγραφικών συντεταγµένων και 
την καµπυλότητα, το σχήµα και τις διαστάσεις τής γήινης σφαίρας. — 
γεωδαίτης (ο/η) [αρχ.], γεωδαιτικός, -ή, -ό, γεωδαιτικώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < γεωδαίτης < γεω- (< γη) + -δαιτης < δαίοµαι «διαµοιράζω, 
χωρίζω». Βλ. λ. συν-δαιτυµών]. 

γεώδης, -ης, -ες → γαιώδης 
γεωδυναµική (η) κλάδος τής γεωλογίας που έχει ως αντικείµενο τις µεταβολές 

στη διαµόρφωση τού γήινου φλοιού, τις δυνάµεις που τις προκάλεσαν και τις 
επιπτώσεις τους. — γεωδυναµικός, -ή, -ό [1844], γεωδυναµικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geodynamics]. 

γεωειδές (το) {γεωειδ-ούς | -ή, -ών} το σχήµα προς το οποίο πλησιάζει 
περισσότερο η Γη, που δεν είναι απόλυτα σφαιρικό, αλλά µάλλον 
ελλειψοειδές. 
[ΕΤΥΜ < γεω- (< γη) + -ειδές < είδος, ελληνογενής ξέν. όρ. < γαλλ. geoide]. 

γεωθερµία (η) {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των θερµικών φαινοµένων, που 
έχουν ως έδρα τους το εσωτερικό τής Γης 2. η γεωθερµική (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géothermie]. 

γεωθερµική (η) ο κλάδος τής γεωφυσικής, που έχει ως αντικείµενο έρευνας τις 
συνθήκες θερµότητας που επικρατούν στη Γη (κατανοµή των θερµοκρασιών, 
µεταβολές θερµότητας κ.λπ.).   — γεωθερµικός, -ή, -ό, γεωθερµικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géothermique]. 

Γεωκαρπία (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το φαινόµενο κατά το οποίο οι καρποί 
ορισµένων φυτών ωριµάζουν κάτω από την επιφάνεια τής γης. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geocarpy]. 

γεωκεντρικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που έχει ή απεικονίζει τη Γη ως 

το κέντρο τού σύµπαντος: ~ θεωρία | σύστηµα · 2. αυτός που µετριέται ή 
λαµβάνεται µε βάση το κέντρο τής Γης: η ~ θέση τής σελήνης. — γεωκεντρικ-ά 
| -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géocentrique]. 

γεωλογία (η) [1799] {χωρ. πληθ.} 1. η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο 
έρευνας τη φυσική ιστορία τής Γης, τη σύσταση των πετρωµάτων από τα 
οποία αποτελείται, τις φυσικές, χηµικές και βιολογικές µεταβολές που έχει 
υποστεί ή εξακολουθεί να υφίσταται η γήινη σφαίρα- ΦΡ. τεχνική γεωλογία η 
γεωτεχνική (βλ.λ.) 2. τα γεωλογικά χαρακτηριστικά ή οι διαδικασίες που 
λαµβάνουν χώρα σε συγκεκριµένη έκταση ή περιοχή: η - των Ανδεων. — 
γεωλόγος (ο/η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
géologie]. 

γεωλογικός, -ή, -ό [1871] αυτός που σχετίζεται µε τη γεωλογία (βλ.λ.): ~ 
καταγραφή | επιστήµη | φαινόµενα | αιώνας (βλ.λ., σηµ. 2) | περίοδος. — 
γεωλογικώς επίρρ. [1878]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géologique]. 

γεωµαγνητισµός (ο) κλάδος τής γεωφυσικής, που µελετά το γήινο µαγνητικό 
πεδίο και τα σχετιζόµενα µε αυτό φαινόµενα. — γεωµα· γνητικός, -ή, -ό, 
γεωµαγνητικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
géomagnétisme]. 

Γεωµέτρης (ο/η) [αρχ.] {γεωµετρών} επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη 
γεωµετρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. 

γεωµετρία (η) {χωρ. πληθ.) 1. κλάδος των µαθηµατικών, που ασχολείται µε τις 
ιδιότητες, τη µέτρηση και τις σχέσεις των διαφόρων µορφών (σχηµάτων ή 
σωµάτων) µε τον χώρο, µέσα στον οποίο εντάσσονται 2. κάθε θεωρητικό 
σύστηµα σχέσεων των διαφόρων µορφών (σχηµάτων ή σωµάτων) µε τον 
χώρο, το οποίο λειτουργεί σε συµφωνία µε συγκεκριµένο σύνολο υποθέσεων 
για την υπόσταση τού χώρου και των στοιχείων που βρίσκονται µέσα σε 
αυτόν: ευκλείδειος ~ || αναλυτική ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < γεωµέτρης < γεω- (βλ.λ.) + -µέτρης < µετρώ. Η λ. πέρασε και 
σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. geometry, γαλλ. geometrie, γερµ. Geometrie κ.ά.]. 

γεωµετρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γεωµετρία: 
- παράσταση | σχήµα | όργανο 2. ΜΑΘ. (α) γεωµετρική πρόοδος βλ. 
λ. πρόοδος (β) γεωµετρική κατασκευή η κατασκευή (χάραξη) ενός 
γεωµετρικού σχήµατος µε τον κανόνα και τον διαβήτη 3. ΙΣΤ. Γεωµε 
τρικοί Χρόνοι | Γεωµετρική Εποχή περίοδος τής ελληνικής αρχαιότη 
τας µεταξύ 1100 και 700 π.Χ. 4. ΑΡΧΑΙΟΛ. γεωµετρική τέχνη η τέχνη 
που κυριάρχησε στην Ελλάδα κατά τους γεωµετρικούς χρόνους µε 
κύριο χαρακτηριστικό της τη διακόσµηση των αγγείων µε γεωµετρι 
κά και γραµµικά σχήµατα. — γεωµετρικά επίρρ. 

γεώµηλο (το) [1828] {γεωµήλ-ου | -ων} (επιστηµ.) η πατάτα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. pomme de terre, προκειµένου να αποφευχθεί η χρήση τής ξέν. λ. 
πατάτα (βλ λ.)]. 

γεώµορο (το) {γεωµόρ-ου | -ων} (λόγ.) το τµήµα τής συγκοµιδής που δίνει ο 
καλλιεργητής ως µίσθωµα στον ιδιοκτήτη τού κτήµατος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
γεώµορον< αρχ. γεωµόρος «αυτός που κατέχει µερίδιο γης» < γεω- (< γη) + -
µόρος < µείροµαι «µοιράζω, παίρνω το µερίδιο µου»]. 

γεωµορφολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. Ο κλάδος που εξετάζει τον σχηµατισµό 
και τη δοµή των χαρακτηριστικών τής επιφάνειας τής Γης ή τής επιφάνειας 
άλλου πλανήτη. — γεωµορφολόγος (ο/η), γε-ωµορφολογικός, -ή, -ό, 
γεωµορφολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
geomorphology]. 

γεωοικονοµία (η) {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης την επίδραση που ασκεί η γεωγραφία στη διαµόρφωση 
τής τοπικής ή τής παγκόσµιας οικονοµικής κατάστασης. 
— γεωοικονοµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geoeconomy]. 

γεωπλαοια (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ.-ΑΣΤΡΟΝ. η διαδικασία κατά την οποία 
διαµορφώνονται οι φυσικές συνθήκες ενός πλανήτη, ώστε µελλοντικά να είναι 
κατοικήσιµος από ανθρώπους. [ΕΤΥΜ. < γεω- (βλ.λ.) + -πλασία < πλάσσω]. 

γεωπολιτική (η) η µελέτη τής επίδρασης τής γεωγραφίας, τής οικονοµίας και 
των δηµογραφικών δεδοµένων στην πολιτική και κυρίως στις διεθνείς σχέσεις. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geopolitics]. 

γεωπολιτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γεωπολιτική: ~ χώρος | 
σηµασία | πλάνο | δεδοµένα 2. γεωπολιτική (η) βλ.λ. — γεωπολιτικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geopolitical]. 

γεωπονία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που περιλαµβάνει τις απαραίτητες 
πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις για την αποτελεσµατικότερη καλλιέργεια 
και αξιοποίηση τής γης. — γεωπονικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

γεωπόνος (ο/η) επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη γεωπονία, που ασχολείται 
µε τον προγραµµατισµό τής ανάπτυξης και βελτίωσης τής γεωργικής 
παραγωγής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «εργάτης τής γης», < γεω- (< γή) + πόνος 
«µόχθος, κόπος»]. 

Γεωραντάρ (το) {άκλ.} ειδικό όργανο χρησιµοποιούµενο για βαθο-σκοπήσεις, 
το οποίο ανιχνεύει την εικόνα των διαφόρων γεωλογικών στρώσεων 
συγκεκριµένης περιοχής και την ανακλά µε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα πάνω 
σε ειδικά προσαρµοσµένη στο σύστηµα οθόνη. 

γεωργήσιµος, -η, -ο [αρχ.] καλλιεργήσιµος (βλ.λ.). 
Γεωργία (η) (γεωργ. Sak art'vélos Respublika = ∆ηµοκρατία τής Γεωργίας) 

κράτος τής Κ. Ασίας µεταξύ τού Καυκάσου και τού Ευξείνου Πόντου, πρώην 
∆ηµοκρατία τής Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα την Τιφλίδα, 
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επίσηµη γλώσσα τη Γεωργιανή και προσωρινό νόµισµα το λάρι. — 
Γεωργιανός (ο), Γεωργιανή (η), γεωργιανός, -ή, -ό, Γεωργιανά (τα). [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. Georgia < ρωσ. Gruziya < περσ. gurgian < virc-an, ονοµασία των 
Γεωργιανών στη γλώσσα των Πάρθων, αγν. ετύµου. Στους αρχαίους Έλληνες 
η περιοχή ήταν γνωστή ως Κολχίς]. 

Γεωργία κ. (καθηµ.) Γιωργια (η) γυναικείο όνοµα. 
γεωργία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η συστηµατική καλλιέργεια και αξιοποίηση 

τής γης για την παραγωγή προϊόντων που καλύπτουν συγκεκριµένες βιοτικές 
ανάγκες τού πληθυσµού: στα πεδινά οι κάτοικοι ασχολούνται µε τη ~ 2. 
(ειδικότ.) το σύνολο των µεθόδων και των ειδικών εργασιών που αναφέρονται 
στην καλλιέργεια τής γης και τη συγκέντρωση τής σοδειάς 3. (συνεκδ.) τα 
προϊόντα που παράγονται µε την καλλιέγεια τής γης. 

γεωργικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τη γεωργία ή µε τον γεωργό: ~ 
επιστήµη | εργασίες | απόβλητα | συνεταιρισµοί | µηχάνηµα | χώρα. 

Γεώργιος (ο) {Γεωργίου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας: Άγιος - ο Τροπαιοφόρος 2. όνοµα ηγεµόνων: ο 
βασιλιάς - ο Α (1863-1913) 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Γιώργος.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -IOC. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. γεωργός. Το όνοµα γνώρισε διάδοση µετά τον 
4ο αι. µ.Χ. λόγω των οµώνυµων αγίων, που η δράση τους τοποθετείται σε 
εκείνη την εποχή]. 

γεωργοκτηνοτροφικος, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία: ~ προϊόντα. 

γεωργός (ο) πρόσωπο που ασχολείται µε την καλλιέργεια τής γης και τη 
συγκοµιδή τής παραγωγής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη, -ουργός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
γηοργός (µε αντιµεταχώρηση) < *γαΨοργός < γά/ γή + -Γοργός < έργον (< 
*Ρέργον)]. 

γεωσεισµική (η) [1894] ΓΕΩΛ. η έρευνα των στρωµάτων τής Γης µε τη µελέτη 
των σεισµικών κυµάτων που προκαλούνται από τεχνητή έκρηξη σε βάθος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géoséismique]. 

γεωσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. η εξέταση τής σύστασης τής Γης και των 
φυσικών φαινοµένων που σχετίζονται άµεσα µε αυτήν και συντελούνται στο 
εσωτερικό της (µαγνητισµός, πίεση κλπ.). [ΕΤΥΜ. < γεω- (< γη) + -σκοπία < 
σκοπώ, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geoscopy]. 

γεωοκώληκας (ο) [1873] {γεωσκωλήκων} σκουλήκι µε µακρύ, κυλινδρικό 
σώµα, γλοιώδη επιφάνεια δέρµατος ανοιχτού ή κοκκινωπού χρώµατος, το 
οποίο σκάβοντας συµβάλλει στον αερισµό και στην ανανέωση τού εδάφους 
ΣΥΝ. σκουληκαντέρα. Επίσης (λόγ.) γεωσκώ· ληξ {γεωσκώληκος}. [ETYM. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. earthworm]. 

γεωστατική (η) ΓΕΩΛ. κλάδος που εξετάζει τη στατική (βλ.λ.) τής γήινης 
σφαίρας. — γεωστατικός, -ή, -ό, γεωστατικ-ά | -ως επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géostatique]. 

γεωστρατηγικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γεωστρατη-γική: ~ 
σχεδιασµός | σηµασία | θέση | εκτιµήσεις 2. γεωστρατηγική (η) η µελέτη τής 
γεωπολιτικής για στρατηγικούς λόγους.   — γεω· στρατηγικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geostrategic]. 

γεωσόγκλινο (το) {γεωσυγκλίν-ου | -ων} ΓΕΩΛ. βαθιά επιµήκης ενεργός ζώνη, η 
οποία βυθίζεται συνεχώς και στην οποία λαµβάνει χώρα ιζηµατογένεση και 
εκδηλώνεται µαγµατική δραστηριότητα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. géosynclinal]. 

γεώσφαιρα (η) [1896] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. η γήινη σφαίρα και η τεχνητή 
σφαίρα που παριστάνει τη Γη. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
geosphere]. 

γεωτεκτονική (η) [1889] ΓΕΩΛ. Ο κλάδος που µελετά τις τεκτονικές σχέσεις των 
ηπείρων ή των ωκεανών µεταξύ τους ή των ηπείρων και των ωκεανών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geotectonics]. 

γεωτεχνική (η) ΓΕΩΛ. κλάδος που εξετάζει τις ιδιότητες τού εδάφους σε σχέση 
µε τα σχέδια κατασκευής οικοδοµηµάτων πάνω σε αυτό ΣΥΝ. τεχνική 
γεωλογία.   — γεωτεχνικός, -ή, -ό, γεωτεχνικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géotechnique]. 

γεώτρηση (η) [1890] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η διάνοιξη βαθιάς οπής 
στο έδαφος για τη θεµελίωση µεγάλων τεχνικών έργων ή για την εξόρυξη και 
αξιοποίηση κοιτασµάτων τού υπεδάφους 2. (ειδικότ.) σύνολο τεχνικών για τη 
διάνοιξη φρέατος µέχρι το βάθος που είναι απαραίτητο για την ανακάλυψη 
και εκµετάλλευση νερού, που χρησιµοποιείται ως πόσιµο ή για άρδευση. 
[ΕΤΥΜ. < γεω-(< γη) + τρήση < αρχ. τρήσις (βλ. λ. διά-τρηση)]. 

γεωτροπισµός (ο) [1890] {χωρ. πληθ.} η επίδραση που ασκεί η δύναµη τής 
βαρύτητας στον καθορισµό τής διεύθυνσης που παίρνει ένας φυτικός 
οργανισµός ως προς την επιφάνεια τής γης κατά την ανάπτυξη του. — 
γεωτροπικός, -ή, -ό, γεωτροπικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
géotropisme]. 

γεωτρύπανο (το) [1891] [-ου κ. -άνου | -ων κ. -άνων} εργαλείο που 
χρησιµοποιείται για τη διάτρηση τού εδάφους κατά τις γεωτρήσεις. 

γεωφυσική (η) [1895] ΓΕΩΛ. κλάδος που εξετάζει τις φυσικές ιδιότητες τής Γης 
και τής ατµόσφαιρας της και περιλαµβάνει την ωκεανο-λογία, τη 
σεισµολογία, την ηφαιστειολογία και τον γεωµαγνητισµό. — γεωφυσικός 
(ο/η), γεωφυσικός, -ή, -ό, γεωφυσικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. geophysics]. 

γεώφυτα (τα) {γεωφύτων} BOT. φυτά µε υπόγεια όργανα (βολβούς, κονδύλους, 
ριζώµατα και οφθαλµούς) για την αντιµετώπιση δυσµενών συνθηκών. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géophyte]. 
γεωχηµεία (η) 1. η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο έρευνας τις χηµικές 

µεταβολές και τη σύσταση τής γήινης σφαίρας ή άλλων ουράνιων σωµάτων 2. 
(ειδικότ.) τα γεωλογικά και χηµικά χαρακτηριστικά µιας έκτασης: η ~ τής 
επιφάνειας τής Σελήνης. — γεωχηµικός (ο/η), γεωχηµικός, -ή, -ό, γεωχηµικ-ά 
| -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géochimie]. 

γεωχρονολόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΕΩΛ. η εύρεση τής 
ηλικίας (σχετικής ή απόλυτης) ενός γεωλογικού σχηµατισµού. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geochronology]. 

γη (η) 1. (µε κεφ.) ο τρίτος σε σειρά απόστασης από τον Ήλιο πλανήτης τού 
ηλιακού συστήµατος, που έχει σχήµα ελλειψοειδές και πάνω στον οποίο 
κατοικούν οι άνθρωποι: η περιστροφή τής - γύρω από τον Ήλιο || οι πόλοι τής ~ 
2. (συνεκδ.) το σύνολο των κατοίκων τού παραπάνω πλανήτη, οι άνθρωποι: 
ολόκληρη η ~ πανηγύρισε τη λήξη τού πολέµου ΣΥΝ. ανθρωπότητα 3. (ειδικότ.) 
ολόκληρος ο υπαρκτός κόσµος, η οικουµένη: το όνοµα του έφθασε στα πέρατα 
τής ~ || (χάθηκε) από προσώπου γης (από την ανθρώπινη κοινωνία, τον 
υπαρκτό κόσµο) 4. η επιφάνεια τής Γης (σηµ. 1), συνήθ. κατ' αντιδιαστολή 
προς τον ουρανό ή τον κάτω κόσµο: σ' αυτή τη ~ όλα ξεπληρώνονται || ο 
Χριστός ήλθε στη ~, για να διδάξει την αγάπη || δεν πατάει στη ~ (αε-ροβατεί, 
πετάει στα σύννεφα, δεν έχει συναίσθηση τής πραγµατικότητας)· ΦΡ. (α) στον 
ουρανό σε | τον | το κ.λπ. γύρευα και στη γη σε | τον | το κ.λπ. βρήκα για κάτι 
που έρχεται χωρίς να το περιµένουµε, αν και αρχικά ήταν πολύ δύσκολη η 
πραγµατοποίηση του (β) κινώ γη και ουρανό κάνω τα αδύνατα δυνατά, 
χρησιµοποιώ κάθε µέσο θεµιτό ή µη για να φθάσω στον σκοπό µου 5. η 
επιφάνεια, ο εξωτερικός φλοιός τής Γης (σηµ. 1): ο µετεωρίτης προσέκρουσε 
στη ~, πέφτοντας σε έρηµη περιοχή των δυτικών ακτών των Η.Π.Α. 6. (ειδικότ.) 
το έδαφος: η ~ υποχώρησε κάτω από τα πόδια της || «τούτ' η γης που την 
πατούµε, όλοι µέσα θε να µπούµε» (δηµοτ. τραγ.) || του έδωσε ένα χτύπηµα και 
τον ξάπλωσε στη -· ΦΡ. (α) να ανοίξει η γη να (µε) καταπιεί για περιπτώσεις 
µεγάλης ντροπής -όταν ντρέπεται κανείς να αντικρίζει τους άλλους- ή µεγάλης 
λύπης -όταν δεν θεωρεί ότι αξίζει να ζει (β) άνοιξε η γη και τον κατάπιε για 
κάποιον που δεν άφησε πίσω του ίχνη, εξαφανίστηκε µε τρόπο µυστηριώδη 
και ανεξήγητο ΣΥΝ. έδαφος, χώµα 7. (συνεκδ.) το χώµα: άρωµα από βρεγµένη 
-µετά τη βροχή || διψασµένη ~ από την αναβροχιά · 8. η ξηρά, η στεριά σε 
αντίθεση µε τη θάλασσα, το ηπειρωτικό κοµµάτι τού πλανήτη: έπειτα από δέκα 
µέρες στη θάλασσα, επιτέλους αντικρίσαµε ~ ✈  9. (γενικότ.) µια οριοθετηµένη 
περιοχή ή χώρα: αφιλόξενη | άγνωστη | ελληνική ~· ΦΡ. Γη τής Επαγγελίας 
(εις την γήν της επαγγελίας, Κ.∆. Εβρ. 11, 9) (για τους Ισραηλίτες) η Χαναάν 
(κατ' επέκτ.) κάθε νοητός επίγειος παράδεισος, η αναµενόµενη εκπλήρωση 
των προσδοκιών (κάποιου) 10. (εκφραστ.) ο τόπος (κυρ. αυτός µε τον οποίο 
συνδέεται κανείς µε συναισθηµατικούς δεσµούς): η ~ των πατέρων µας- ΦΡ. 
(α) όπου γης και πατρίς θεωρεί κανείς πατρίδα του τον τόπο στον οποίο περνά 
καλά (β) µάννα γη η γενέθλια χώρα ή περιοχή: «η εφετινή επανένωση τού 
Χονγκ-Κόνγκ µε τη ~ τής Κίνας» (εφηµ.) •11. έκταση που δεν καλύπτεται από 
κτίσµατα: η υπερτίµηση τής ~ οφείλεται στο υπάρχον νοµοθετικό καθεστώς || 
κάνει αγορές σε -ΣΥΝ. οικόπεδο 12. (ειδικότ.) έκταση προσφερόµενη για 
καλλιέργεια και αξιοποίηση, το χωράφι, ο αγρός: καλή | παρθένα - · ΦΡ. (α) 
(δίνω) γη και ύδωρ (γήν και ϋδωρ αίτεϊν | διδόναι, Ηροδ. 5,18) παραδίδοµαι 
άνευ όρων, δεν προβάλλω την παραµικρή αντίσταση (β) γης Μαδιάµ 
(λανθασµένη παρετυµολογική εκφορά: γης Μαριάµ) άνω-κά-τω, χωρίς τίποτα 
να µείνει όρθιο· για πολύ µεγάλη αναστάτωση ή καταστροφή (γ) καµένη γη 
βλ. λ. καίω. Επίσης (λαϊκ.) γης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γή | γαΓα, αγν. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε τη λ. aia «γη», τής οποίας η προέλευση και η αρχική σηµ. δεν έχει 
προσδιοριστεί. Η φρ. γήν και ϋδωρ διδόναι αναφέρεται αρχικώς στην αξίωση 
των Περσών κηρύκων για άνευ όρων παράδοση των Αθηναίων πρώτα και 
κατόπιν των Λακεδαιµονίων (αφού η γη και το ϋδωρ αποτελούσαν τα βασικά 
σύµβολα εξουσίας µιας επικράτειας). Η γή τής επαγγελίας αποκλήθηκε έτσι, 
επειδή κατά τη διαθήκη που συνήφθη στο όρος Σινά ο Θεός υποσχέθηκε 
(επαγγελία: αρχικώς «υπόσχεση») ότι οι Ισραηλίτες θα κληρονοµούσαν τη γη 
Χαναάν. Βιβλική αφετηρία (αν και δεν αναφέρεται στην Π.∆.) έχει και η φρ. 
γης Μαδιάµ, η οποία περιγράφει την ολοσχερή εξολόθρευση των Μαδιανιτών 
από τους Ισραηλίτες υπό τον Μωυσή (Αριθµοί 31, 7-12). Η φρ. κινώ γη και 
ουρανό αποδίδει το γαλλ. remuer ciel et terre]. 

γη - γαία, γη- | γεω- | γαιο- | -γειος | -γαιος. Στον Όµηρο η κύρια λ. που 
χρησιµοποιείται για το «γη, πατρίδα» είναι η λ. αϊα (φυσίζω-ος aia 
«ζωογόνος γη»). Χρησιµοποιείται, πολύ λιγότερο, και η λ. γαία, 
πιθανότατα προϊόν συµφυρµού: γή + aia > γαία (µε επίδραση τού µαϊα, 
που σήµαινε «µητέρα» (πβ. Γά µατηρ > ∆αµάτηρ > ∆ήµητρα). Το γη 
χρησιµοποιήθηκε ως ά συνθ. (γή-πεδο, γη-γενής, γή-λοφος κ.λπ.). Από 
περιπτώσεις που µετά το γη- ακολουθούσε β' συνθ. από φωνήεν ο- (π.χ. 
*γη-ορύχος, *γη-Ροργός) κατά τον νόµο «τής εκτάσεως εν συνθέσει» το ο- 
τού β' συνθ. εκτάθηκε σε ω-(-ωρύχος, -ωργός) το δε η- βραχύνθηκε προ 
µακρού φωνήεντος (*γη-ωρύχος > γε-ωρύχος, *γη-ωργός> γε-ωργός) Έτσι 
προήλθε α' συνθ. γεω- (γεω-λόγος, γεω-γράφος, γεω-µέτρης, γεω-πόνος 
κ.λπ.). Από το ίδιο στοιχείο σχηµατίστηκε και β' συνθ.: -γε-ιος > -γειος 
(unó-γειος, έγ-γειος, επί-γειος κ.ά.). Από το γαία σχηµατίστηκε 
(σπανιότερα) α' συνθ. γαιο- (γαιο-κτήµων, γαι-άνθραξ κ.ά.) και αρχ. 
σύνθετα µε β' συνθ. -γαιος (αρχ. έν(ν)οσίγαιος). Η σύµπτωση στην 
προφορά των αι και ε και των ο και ω στους χρόνους τής Κοινής 
προκάλεσε εναλλαγή στην ορθογραφική παράδοση των 
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τύπων και αβεβαιότητα για τη γραφή τους: άνώγαιον και άνώγε-ον (και 
ανώ-γειο) κ.τ.ό. Στην περίπτωση των γαιο- και γεω- (γαιο-κτήµων ή γεω-
κτήµων, γαιώδης - γεώδης) η γραφή γεω- θεωρείται (λόγω τής συχνότητας 
της) προτιµότερη. 

γηγενής, -ής, -ές {γηγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που κατοικεί στον ίδιο 
τόπο στον οποίον έχει γεννηθεί: οι ~ (κάτοικοι) τής Αυστραλίας ΣΥΝ. 
αυτόχθων, ιθαγενής 2. (ειδικότ. για φυτά ή ζώα) (είδος) ιθαγενές τής χλωρίδας 
ή τής πανίδας συγκεκριµένης περιοχής 3. ΓΕΩΛ. γηγενής θερµότητα τα 
µεγάλα ποσά θερµότητας τού εσωτερικού τής Γης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, 
γη, ιθαγενής, ντόπιος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γη + -γενής < γένος]. γήινος, -η, -ο [αρχ.] 
1. αυτός που σχετίζεται µε τον πλανήτη Γη: ~ σφαίρα | ατµόσφαιρα 2. γήινος 
(ο), γήινη (η) κάτοικος τού πλανήτη Γη, κατ' αντιδιαστολή προς οποιαδήποτε 
µορφή ζωής υπάρχει έξω από αυτόν ANT. εξωγήινος 3. αυτός που αποτελείται 
από ύλη και φθείρεται εύκολα, που µένει προσκολληµένος στα εγκόσµια και 
δεν έχει πνευµατικές προεκτάσεις: ~ αγαθά | κόσµος ΣΥΝ. υλικός, χοϊκός, 
εγκόσµιος, κοσµικός, φθαρτός. 
γήλοφος (ο) {γηλόφ-ου | -ων, -ους} χαµηλό χωµάτινο ύψωµα, λοφίσκος. ✈  

ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γη + λόφος]. 
γήπεδο (το) {γηπέδ-ου | -ων} 1. ειδικά διαµορφωµένη έκταση, αποτελούµενη 

από κερκίδες για τους θεατές και ειδικές εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή 
αθλητικών συναντήσεων: ~ ποδοσφαίρου | τένις | γκολφ | µπάσκετ ΣΥΝ. 
στάδιο 2. (συνεκδ.) το σύνολο των θεατών που παρακολουθούν τον 
διεξαγόµενο εντός τού γηπέδου αγώνα: όλο το ~ πανηγύριζε µε έξαλλο 
ενθουσιασµό τη νίκη τής οµάδας · 3. (σπα-νιότ.) έκταση ανοικτή, που δεν έχει 
καλυφθεί από κτίσµατα και παρέχεται ως ελεύθερη γη: ~ για κτίσιµο || ~ 
προσγειώσεως ΣΥΝ. οικόπεδο, αλάνα. — (υποκ.) γηπεδάκι (το), (µεγεθ.) 
γητιεδάρα (η), γηπε· δικός, -ή, -ό [1840]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
γήπεδον < γη + πέδον «έδαφος», βλ. κ. πεδίο]. 

γηπεδούχος, -ος, -ο ΑΘΛ. (οµάδα) που αγωνίζεται στην έδρα της, αυτός που 
αντιµετωπίζει τον αντίπαλο του στο δικό του γήπεδο: στον πρώτο γύρο είµαστε 
γηπεδούχοι και στον δεύτερο θα παίξουµε εκτός έδρας ANT. φιλοξενούµενος. 
[ΕΤΥΜ. < γήπεδο + -ούχος < έχω]. 

γηραιός, -ά, -ό (λόγ.) 1. ο ηλικιωµένος, αυτός που βρίσκεται σε προχωρηµένη 
ηλικία: ~ κύριος | πολιτικός || «Η επίσκεψη τής ~ κυρίας» (θεατρικό έργο τού 
Ελβετού συγγραφέα F. Dürrenmatt)· ΦΡ. (α) γηραιά Αλβιών βλ. λ. Αλβιών (β) 
γηραιά ήπειρος η Ευρώπη · 2. ΑΘΛ. Γηραιός (ο) το αθλητικό σωµατείο 
«Ηρακλής» τής Θεσσαλονίκης. [ΕΤΥΜ αρχ. < γήρας]. 

γηραλέος, -α, -ο κ. γεραλέος (συνηθ. µειωτ.) 1. αυτός που έχει γεράσει και τα 
γηρατειά τού έχουν αφήσει άσχηµα σηµάδια 2. αυτός που εµφανίζει πρόωρα 
την όψη ηλικιωµένου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γήρας + παραγ. επίθηµα -αλέος (βλ.λ.)]. 

γήρανση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άνσεως | χωρ. πληθ.} οι συνεχείς αλλοιώσεις που 
υφίσταται ένας οργανισµός στην πορεία του προς τα γηρατειά: - τής 
επιδερµίδας. Επίσης γηρασµός (ο). 

γήρας (το) {γήρατος | χωρ. πληθ.} η προχωρηµένη βιολογικά ηλικία ενός 
οργανισµού µε τις συνακόλουθες αλλοιώσεις που επιφέρει σε αυτόν: πρόωρο 
- || «το γήρας ουκ έρχεται µόνον» (βλ. λ. ου). [ΕΤΥΜ. < αρχ. γήρας, παράλλ. τ. 
τού ουσ. γέρας «αριστείο, έπαθλο» (βλ.λ.). Το -η- στη λ. γήρας ίσως οφείλεται 
στην επίδραση των αντω-νύµων ήβη, ήβώ ή στον αρχ. αθέµατο αόρ. ε-γηρ-α]. 

γηράσκω αεί διδασκόµενος (γηράσκω δ' αεί πολλά διδασκόµενος, Πλουτ. Σόλων 
31.7) γερνάω µαθαίνοντας, δεν σταµατώ να µαθαίνω µέχρι τα βαθιά µου 
γεράµατα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γήρας (βλ.λ.)]. 

γηρασµος (ο) → γήρανση 
γηρατειά κ. γερατειά (τα) 1. η γεροντική ηλικία, τα γεράµατα: «να 'ταν τα νιάτα 

δυο φορές, τα ~ καµία» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. γεράµατα, γήρας, στερνά ΑΝΤ. 
νιάτα 2. (συνεκδ.) οι ηλικιωµένοι άνθρωποι: περήφανα ~ ΑΝΤ. νιάτα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. γήρας, -ατός, κατά το πρωτεία ή από τον πληθ. γήρατα]. 

γηριατρική (η) 1. ΙΑΤΡ. κλάδος που ασχολείται µε τις ασθένειες, τα 
προβλήµατα, την ψυχολογική στήριξη και φροντίδα των ατόµων προ-
χωρηµένης ηλικίας 2. η µελέτη των φυσικών διαδικασιών και των 
προβληµάτων που επιφέρει στους διαφόρους οργανισµούς το πέρασµα τού 
χρόνου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geriatrics]. 

γηροκοµείο (το) [µτγν.] το ίδρυµα στο οποίο διαµένουν και περιθάλπονται 
ηλικιωµένα άτοµα ΣΥΝ. (ευφηµ.) οίκος ευγηρίας. 

γηροκοµία (η) [µτγν.] η φροντίδα που παρέχεται σε γέροντες. — γη· 
ροκοµικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

γηροκοµώ [µτγν.] κ. (λαϊκ.) γεροκοµώ ρ. µετβ. (γηροκοµείς... | γη-ροκόµ-ησα, 
-ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} προσφέρω φροντίδα και περίθαλψη (σε γέροντα, 
κυρ. στους ηλικιωµένους γονείς): µόνη κι έρηµη, χωρίς κανέναν στον κόσµο, 
ποιος θα βρεθεί να τη γηροκοµήσει; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γηροκοµώ (-έω) < γηρο- (< αρχ. γήρας) + κοµώ «φροντίζω» 
(βλ. λ. -κοµία)]. 

γης (η) → γη 
γητειά (η) 1. µαγική ενέργεια ή λόγος, που αποσκοπεί στην πρόκληση ή την 

αποτροπή τού κακού ή στην ερωτική έλξη ΣΥΝ. ξόρκι 2. η γοητεία, η έλξη 
(που ασκεί κάποιος/κάτι) ΣΥΝ. σαγήνη. Επίσης (λόγ.) γητειά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ξενιτειά. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < γητεία (µε καταβιβασµό τόνου και συνίζηση) < γητεύω 
(βλ.λ.)]. γητεµα (το) → γητεύω γητευτής (ο) [µεσν.], γητεύτρα (η) 

{γητευτρών} 1. πρόσωπο που 
θεωρείται ότι κατέχει µαγικές, υπερφυσικές δυνάµεις για την αποτροπή ενός 
δεινού ή για την επίτευξη ενός στόχου 2. (µτφ.) πρόσωπο που πλανεύει µε τη 
γοητεία του, που σαγηνεύει τους άλλους. γητεύω ρ. µετβ. {γήτε-ψα, -µένος} 1. 
κάνω µάγια σε (κάποιον), ασκώ µαγική επίδραση µε ξόρκια 2. (µτφ.) ασκώ 
εξαιρετική γοητεία σε (κάποιον), θέλγω: τον γήτεψε µε τη µατιά της. — γητεµα 
(το). [ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < αρχ. γοητεύω, από τον αόρ. έγοήτευσα > έγήτευ-σα, 
µε έκκρουση τού -ο- από το τονιζόµενο -ή-]. για'' κ. γΓ (πριν από α) πρόθ. 
δηλώνει: 1. (α) τον σκοπό για τον οποίο γίνεται κάτι (+αιτ., +ονοµ. όταν 
αναφέρεται στο υποκ. τού ρήµατος): ερχόµαστε ~ τη γιορτή || πάει στη βρύση ~ 
νερό || πάει ~ γιατρός || σπουδάζει ~ δάσκαλος (β) το αντικείµενο επιθυµίας: έχω 
δίψα ~ ζωή || έχω όρεξη ~ φασαρία || η µάννα τα κάνει όλα ~ το καλό των 
παιδιών της || υποχώρησε, σε παρακαλώ, ~ το καλό σου! ΦΡ. (α) για τα µάτια 
(τού κόσµου) για να µη γίνουν σχόλια ή για να σταµατήσουν τα σχόλια τού 
κοινωνικού περίγυρου: ο γάµος έγινε για τα µάτια τού κόσµου, επειδή η κοπέλα 
είχε µείνει έγγυος (β) για καλό και για κακό για κάθε ενδεχόµενο, για κάθε 
περίπτωση που µπορεί να προκύψει: αφού πάµε εκδροµή στο βουνό, ~ πάρε µαζί 
σου και ένα µπουκάλι νερό να έχουµε 2. αιτία (+αιτ.): κατηγορείται για φόνο- ΦΡ. 
για ψύλλου πήδηµα για ασήµαντο λόγο, για ασήµαντη αφορµή: της έβαλε τις 
φωνές ~ 3. τόπο: κατεύθυνση | προορισµό (+αιτ., +επίρρ. -Ι-γεν. (εννοείται ο 
χαρακτηριστικός τόπος: σπίτι, γραφείο, µαγαζί, κ.λπ. κάποιου): αύριο φεύγω ~ 
το Λουξεµβούργο || φεύγω ~ µακριά || ξεκίνησα νωρίς ~ τού θείου µου 4. χρόνο: 
(α) διάρκεια (+αιτ., +επίρρ.): έµεινε ~ δυο ώρες || φεύγω ~ πάντα (β) χρονικό 
προσδιορισµό (+αιτ., +επίρρ.): αυτά τα θέλω ~ αύριο || παραγγελία ~ την Πέµπτη 
|| σωπαίνω ~ την ώρα, µα θα κάνω τις αποκαλύψεις µου αργότερα 5. χάριν 
κάποιου, βοήθεια, ευεργεσία, υπεράσπιση (+αιτ.): το κάνω µόνο - σένα || αγώνας 
~ την πατρίδα || δεν το κάνω ~ την ψυχή τής µάννας µου, αλλά γιατί θα έχω 
συγκεκριµένα οφέλη 6. αναφορά (=σχετικά µε) (+αιτ.): µιλούσαν συνεχώς ~ 
πολιτικά 7. τίµηµα | αξία (+αιτ.): τρία κιλά ~ ένα κατοστάρικο || το πουλάω ~ 
10.000 δρχ. || έδωσε το οικόπεδο ~ ένα κοµµάτι ψωµί (πολύ φτηνά) 8. αντίτιµο, 
ανταµοιβή | ανταπόδοση (+αιτ.): τι να σου δώσω ~ την καλή είδηση που µου 'φε-
ρες; || σου το χαρίζω ~ µια βόλτα µε τη βάρκα 9. αντικατάσταση, 
αντιπροσώπευση (=αντί) (+αιτ.): ήρθε ο γυιος ~ τον πατέρα || να πάω εγώ ~ 
σένα; 10. απόλυτη άρνηση (όλα ανεξαιρέτως) ή απόλυτη κατάφαση (σε µεγάλο 
βαθµό ή εντελώς) (µε επανάληψη τού ουσ. ή επιρρ.): δεν άφησαν σπίτι ~ σπίτι 
που να µην το έκλεψαν || είµαι πέρα ~ πέρα ικανοποιηµένος από τη δουλειά µου· 
ΦΡ. (α) ντιπ για ντιπ εντελώς: είναι - µουρλός || είσαι ~ ερωτευµένος! (β) για τα 
καλά πάρα πολύ: έβρεξε ~ 11. επίκληση, ευχή ή απόγνωση (+αιτ.): ~ (το) όνοµα 
τού Θεού! 12. καταλληλότητα | ικανότητα | ιδιότητα (+αιτ., +ονοµ. όταν 
αναφέρεται στο υποκ. τού ρήµατος): δεν κάνει - δάσκαλος || ιατρική ~ 
ηλικιωµένους || ρούχα - τον χειµώνα || η κατάσταση είναι πραγµατικά - γέλια || η 
περίπτωση ήταν ~ γέλια και ~ κλάµατα || αυτός είναι τρελός ~ δέσιµο! || πράγµατα 
~ πέταµα· ΦΡ. (άνθρωπος) για τα πανηγύρια φαιδρός, που δεν µπορεί κανείς να 
τον πάρει σοβαρά 13. οµοιότητα (+αιτ., +ονοµ. όταν αναφέρεται στο υποκ. τού 
ρήµατος): δεν µοιάζει ~ υπουργός 14. µη υπαρκτή ή ψεύτικη ιδιότητα | κατά-
σταση (+αιτ., +ονοµ. όταν αναφέρεται στο υποκ. τού ρήµατος): περνάει ~ 
ωραίος || την είχαν ~ πεθαµένη. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. διά, 
µε συµπροφορά τού -ι- µε το -α- (συνίζηση) και ηµιφωνοποίησή του fj]: διά > 
δγιά > για «για»]. 
για2 σύνδ. (διαζευκτικός) (διαλεκτ.) 1. µε απλή ή διπλή εκφορά, είτε... είτε, ή: ~ 

σήµερα ~ αύριο θα φύγει 2. (εισάγει ερώτηση) ή µήπως: έλα να πάµε, ~ δεν 
θες; [ΕΤΥΜ. < τουρκ. ya]. 

για3 µόρ. 1. (προτρεπτικά +να) ας: ~ να δούµε τι θα κάνουµε! 2. (µε 
προστακτική) δηλώνει (α) προτροπή: ~ έλα εδώ! (β) ειρωνεία: ~ φαντάσου! (γ) 
προσταγή ή παράκληση: ~ στάσου! || ~ σταµάτα λίγο! (δ) απειλή: ~ ξαναπές το 
και τα λέµε! [ΕΤΥΜ. µεσν. < ίά < ϊα < αρχ. εια (επιφών.)]. 

για4 σύνδ. (διαλεκτ.) 1. (εισάγει ερώτηση) για ποιον λόγο: ~ δεν µας ήρθες χτες; 
ΣΥΝ. γιατί 2. (εισάγει αιτιολογική πρόταση) γιατί, επειδή: «Στράτες µου, 
καθαρίσετε, µηλιές µου, φουντωθείτε, ~ θα περάσει ο γαµπρός!» (δηµοτ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < γιατί, αρχικώς όταν αυτό συνοδευόταν από το αρνητ. δεν: γιατί 
δεν... > για δέν...]. 

για5 µόρ. (διαλεκτ.) ως βεβαιωτικό, για επιβεβαίωση των ήδη προα-
ναφερθέντων: -Θα έρθεις ή όχι; -Θα έρθω ~! || δεν έγινε και τίποτα, δεν θα 
πεθάνουµε -.' [ΕΤΥΜ. < τουρκ. επιφών. ya!]. 

γιαβάς-γιαβάς επίρρ. (λαϊκ.-σπάν.) αργά-αργά. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. yavas «αργά»]. 

νιαβάσικος, -η, -ο (λαϊκ.-σπάν.) (συνήθ. για καπνά ή για καφέ) αυτός που είναι 
ελαφρύς: ~ καφές ΑΝΤ. σέρτικος. 

γιαβρί (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (εκφραστ.-λαϊκ.) κυρ. στην προσφώνηση 
γιαβρί µου ή γιαβρούµι µωρό µου, αγάπη µου! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. yavru 
«νεογνό ζώο»]. 

γιαβρούµ επιφών. (λαϊκότ.) (ως προσφώνηση) µωρό µου, παιδί µου. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. yavrum]. 

γιαγιά (η) {-ές κ. -άδες) 1. η µητέρα τού πατέρα ή τής µητέρας (ως προς τα 
παιδιά τους) 2. (γενικότ. σε ένδειξη σεβασµού) κάθε γυναίκα προχωρηµένης 
ηλικίας, γριούλα. — (υποκ.) γιαγιάκα κ. γιαγιούλα (η). 



γιαίνω 414 γιατί 
 

[ΕΤΎΜ. Ηχοµιµητική λ. τής παιδικής γλώσσας]. γιαίνω ρ. αµέτβ. κ. 
µετβ. {έγιανα (να/θα γιάνω)} (λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) γίνοµαι καλά, 
θεραπεύοµαι: µέχρι να πεις κύµινο, θα γιάνει το χτύπηµα  ΣΥΝ. 
γιατρεύοµαι ♦ 2. (µετβ.) θεραπεύω: (µτφ.) ποιος θα του γιάνει τον 
καηµό και την πίκρα; ΣΥΝ. γιατρεύω. [ΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. υγιαίνω]. 
γιακάς (ο) {γιακάδες} το κοµµάτι υφάσµατος που περιβάλλει τον 
λαιµό τού ενδύµατος (πουκαµίσου, φορέµατος, µπλούζας κ.λπ.) και 
είναι µόνιµα ραµµένο πάνω σε αυτό, ώστε να διπλώνει ή να ανοίγει: 
ψηλός | µαλακός - || πιάνω κάποιον απ' τον ~ (σε καβγά) ΣΥΝ. περι-
λαίµιο, κολάρο·   ΦΡ. (µτφ.) τινάζω τον γιακά (µου) αποστρέφοµαι, 
αποφεύγω κάποιον ως απατεώνα και, γενικότ., ως επικίνδυνο άνθρω-
πο: είναι να τον βλέπεις και να τινάζεις τον γιακά σον δεν ξέρεις ποτέ τι 
µπορείς να πάθεις απ'αυτόν. Επίσης (υποκ.) γιακαδάκι (το). [ΕΤΎΜ. < 
τουρκ. yaka]. 
Γιακουµής (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ < Γιάκουµος < βεν. Giacomo < 

υστερολατ. Jacomus | Jacobus < µτγν. 'Ιάκωβος (βλ.λ.)]. 
γιαλαντζί επίθ. {άκλ.} (λαϊκ.) ψεύτικος, όχι γνήσιος-  ΦΡ. νισλσντζι 

ντολµάς («ψευτοντολµας») νηστήσιµος ντολµάς αποτελούµενος µόνο 
από ρύζι και µυρωδικά, που έχουν τυλιχθεί σε αµπελόφυλλα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. yalanci «ψεύτικος»]. 

γιαλός (ο) το τµήµα τής ξηράς που βρίσκεται κατά µήκος τής θά-
λασσας και (συνεκδ.) τα ρηχά νερά (βλ. κ. λ. αιγιαλός) ΣΥΝ. ακρο-
γιάλι, ακτή, ακροθαλασσιά, περιγιάλι, ακρογιαλιά' ΦΡ. (α) γιαλό-για-
λό (ως επίρρ.) κατά µήκος τής γραµµής τής ακτής: «~ πηγαίναµε κι 
όλο για σένα λέγαµε» (β) κάνε το καλό και ρίξ' το στον γιαλό κάνε 
µια καλή πράξη χωρίς να περιµένεις ανταµοιβή (γ) ή στραβός είν' ο 
γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε βλ. λ. αρµενίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακτή, 
θάλασσα, παρώνυµο, συγκοπή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αιγιαλός < αίγες «µεγάλα κύµατα» (πιθ. µεταφορικώς 
από την ορµητικότητα των αιγών, βλ. κ. Αιγαίο) + αλός, γεν. τού άλς 
«θάλασσα», από τη φρ. εν αίγί αλός «στην ακροθαλασσιά». Το για-
λός < αιγιαλός κατά τα πάνω < επάνω, λεύτερος < ελεύθερος κ.ά. Η 
φρ. κάνε το καλό και ρίξ' το στον γιαλό αποτελεί ελαφρώς παρηλ-
λαγµένη απόδ. τής τουρκ. παροιµίας: eyligi yap, denize at «κάνε το 
καλό, ρίξ' το στη θάλασσα». Η τουρκ. παροιµία συνεχίζει: balik 
bilmez ise, halik biliyor «αν το ψάρι δεν το ξέρει, το ξέρει ο ∆ηµιουρ-
γός»]. 

Γιαλτα (η) πόλη τής Ν. Ουκρανίας στη Χερσόνησο τής Κριµαίας, γνω-
στή από τη συµφωνία που υπογράφτηκε εκεί το 1945 µεταξύ των νι-
κητών τού Β' Παγκοσµίου Πολέµου (Αγγλων, Αµερικανών και Ρώσων), 
η οποία καθόριζε τα νέα σύνορα ορισµένων χωρών και τις ζώνες 
επιρροής των δυνάµεων αυτών. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Yalta < ουκρ. Djalita, πιθ. < µεσν. (αί)γιαλός, καθώς πι-
στεύεται ότι ιδρύθηκε από Έλληνες εποίκους τής Κριµαϊκής Χερσο-
νήσου]. 

γιάµπολη (η) το εκχύλισµα τής γλυκόρριζας. 
[ΕΤΥΜ. < Yambol, όν. πόλεως τής ΝΑ. Βουλγαρίας]. 

για να σύνδ. [µεσν.] 1. εισάγει τελικές προτάσεις· µε τον σκοπό να: 
ήρθα ~ σε δω 2. εισάγει αιτιολογικές προτάσεις· για τον λόγο ότι, 
επειδή, αφού: ~ σ' ακούσω, κοίτα τι έπαθα! 3. εισάγει συµπε-
ρασµατικές προτάσεις· µε αποτέλεσµα να, ώστε να: δεν είναι δα και 
µωρό παιδί ~ φοβάται! || είναι πολύ βαρύ, ~ το σηκώσω 4. εισάγει χρο-
νικές προτάσεις που δηλώνουν το υστερόχρονο· µέχρις ότου, µέχρι 
να: πέρασε πολύς καιρός ~ µε προσέξει. 

Γιάνκης (ο) {Γιάνκηδες} (µειωτ.) 1. ο Αµερικανός των βόρειων Πολι-
τειών τής Αµερικής 2. (γενικότ.) κάθε πολίτης των Η.Π.Α. [ΕΤΎΜ. < 
αµερ. yankee < Jan Kees < αγγλ. John Cheese. Η ονοµ. Jan Kees δόθηκε 
αρχικώς υποτιµητικά από Ολλανδούς κατοίκους τής Αµερικής σε 
Αγγλους αποίκους τής Πολιτείας Κονέκτικατ]. 

Γιάννενα (τα) → Ιωάννινα 
Γιάννης (ο) {λαϊκ. γεν. Γιαννιού (πβ. τ'Αϊ-Γιαννιού)} Ιωάννης (βλ.λ.)· 

ΦΡ. (α) σαρανταπέντε Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση βλ. λ. κόκο-
ρας (β) -Τι κάνεις Γιάννη; | -Γεια σου Γιάννη'. -Κουκκιά σπέρνω! βλ. 
λ. κουκκί (γ) Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει βλ. λ. κερνώ (δ) Τι 'χες 
Γιάννη, τι 'χα πάντα βλ. λ. έχω (ε) όχι Πάννης, Παννάκης | δεν είναι 
Πάννης, είναι Γιαννάκης το ίδιο πράγµα είναι, δεν υπάρχει διαφορά 
(στ) να σε κάψω Γιάννη, να σ' αλείψω µέλι βλ. λ. µέλι (ζ) απ/τι χωρίς 
Γιάννη, προκοπή δεν κάνει όταν θέλουµε να πούµε καλά λόγια για 
κάποιον που λέγεται Γιάννης. 

Γιάννινα (τα) → Ιωάννινα 
Γιαννιτσά (τα) πόλη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό Πέλλας. [ΕΤΥΜ. 

Ίσως < Γιαννιτσάς, διαλεκτ. τ. τού ονόµατος Γιάννης, που πιθ. 
χρησίµευσε ως επώνυµο σηµαίνοντος προσώπου τής πόλεως επί 
Τουρκοκρατίας (πρόταση Γ. Χατζιδάκι). Οι Τούρκοι ονόµαζαν την πό-
λη Yenice, το οποίο (αν δεν προέρχεται από την Ελληνική) ίσως ανά-
γεται σε τουρκ. yeni «νέος» (δηλ. «νέα πόλη»)]. 

γιάντες (το) {άκλ.} 1. παιχνίδι µνήµης, κατά το οποίο χάνει ο παίκτης 
που, όταν πάρει κάτι από τα χέρια τού συµπαίκτη του, παραλείπει να 
αναφέρει τη συγκεκριµένη φράση τού παιχνιδιού («το ξέρω» ή «το 
θυµάµαι»), οπότε ο νικητής κάνει γιάντες 2. το διχαλωτό κοκκαλάκι 
από το στήθος τού κοτόπουλου, που χρησιµοποιείται σε παιχνίδι, κα-
τά το οποίο καθένας από τους δύο παίκτες τραβά ένα σκέλος τής δι-
χάλας και νικητής (κάνει γιάντες) είναι αυτός στο χέρι τού οποίου θα 
µείνει το µεγαλύτερο κοµµάτι. [ΕΤΎΜ. < τουρκ. yades < p. 
yadetmek «θυµούµαι»]. 

γιάνω (να/θα) ρ. → γιαίνω 
γιαουρτάς (ο) {γιαουρτάδες}, γιαουρτού (η) {γιαουρτούδων} πρό-

σωπο που φτειάχνει ή πουλάει γιαούρτι. 

γιαούρτι (το) {γιαουρτ-ιού | -ιών} κρεµώδες παρασκεύασµα από γάλα 
που πήζει σε χαµηλή θερµοκρασία µε τη δράση ειδικών βακτη-
ριακών καλλιεργειών και εµπλουτίζεται πολλές φορές µε ειδικές γλυ-
καντικές ή αρωµατικές ουσίες (φρούτα ή ξηρούς καρπούς): ~ σακού-
λας | µε ή χωρίς λιπαρά | βελουτέ | πρόβειο σε τσανάκα· ΦΡ. (πα-
ροιµ.) όποιος καεί µε τον | στον χυλό, φυσάει και το γιαούρτι αυτός 
στον οποίο συνέβη κάτι κακό, προσέχει και φυλάγεται στη συνέχεια 
ακόµη και από πράγµατα τελείως ακίνδυνα, προφυλάγεται σε βαθµό 
συχνά υπερβολικό. Επίσης γιαούρτη (η). — (υποκ.) γιαουρτάκι (το). 
[ΕΤΎΜ. < τουρκ. yogurt]. 

γιαουρτλού (το) → γιογουρτλού 
γιαουρτώνω ρ. µετβ. {γιαούρτω-σα, -θηκα, -µένος} ρίχνω στο πρόσωπο 

(κάποιου) γιαούρτι, για να τον εξευτελίσω. — νιαούρτωµα (το). 
γιάπης (ο) {γιάπηδες}, γιαπισσα (η) {γιαπισσών} νέος στην ηλικία 

αστός επαγγελµατίας (τεχνοκράτης), που ασχολείται (συνήθ.) µε τη 
διοίκηση επιχειρήσεων, και αποσκοπεί στην επαγγελµατική κατα-
ξίωση και την οικονοµική επιτυχία και χαρακτηρίζεται από την τάση 
να περιβάλλει τον εαυτό του µε σύµβολα πλούτου και αδιαµφι-
σβήτητου κοινωνικού κύρους. — γιάπικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < αµερ. 
yuppy | yuppie, ακρωνύµιο από τις αγγλ. λ. young (= νέος) urban (= 
αστικός) professional (= επαγγελµατίας) + -ie. H λ. πλάστηκε στις 
Η.Π.Α. το 1983 (κατ' αντιδιαστολή προς τη λ. hippie «χίπι», στην 
οποία οφείλονται τα δύο -ρρ- τού yuppie), αλλά γνώρισε ιδιαίτερη 
διάδοση το 1984, όταν οι δηµοσιογράφοι τη χρησιµοποίησαν για να 
χαρακτηρίσουν τους οπαδούς ενός υποψηφίου για τις προεδρικές 
εκλογές εκείνου τού έτους]. 

γιαπί (το) {γιαπ-ιού | -ιών} 1. η οικοδοµή που δεν έχει ακόµα τελειώ-
σει 2. (ειδικότ.) ο σκελετός οικοδοµής που είναι υπό κατασκευή. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. yapi]. 

γιαπιτζής (ο) {γιαπιτζήδες} χτίστης, οικοδόµος. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. yapici). 

γιαπράκι (το) ντολµαδάκι µε κιµά, ρύζι και µυρωδικά τυλιγµένα σε 
αµπελόφυλλα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. yaprak «φύλλο»]. 

Γιαπωνέζος (ο) → Ιαπωνία 
γιαραµπης (ο) ο Αλλάχ, ο Θεός. [ΕΤΎΜ. < αραβ. επιφών. ya rabbi «Θεέ 

µου» < εβρ. rabbi «ραββίνος, δάσκαλος»]. 
γιάρδα (η) {γιαρδών} µονάδα µέτρησης µήκους, χρησιµοποιούµενη 

κυρ. σε αγγλοσαξονικές χώρες, ίση προς 0,9144 µέτρα. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. yard < αρχ. γερµ. gart(e)a «µπαστούνι»]. 

γιαρµάς κ. γερµός (ο) {γιαρµάδες} ρωδάκινο που, όταν είναι ώριµο, 
έχει κιτρινοκόκκινη φλούδα (η οποία βγαίνει εύκολα µε το χέρι), γλυ-
κιά, ιδιαίτερα µαλακή και εύχυµη σάρκα και µεγάλο κουκούτσι που 
αφαιρείται εύκολα από αυτήν. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. yarma < p. yarmak 
«σχίζω, κόβω στα δύο»]. 

γιασεµί (το) {γιασεµ-ιού | -ιών} 1. αναρριχώµενο φυτό µε αρωµατικά 
λευκά ή σπανιότ. ροζ ή κίτρινα άνθη, ο οποίος καλλιεργείται ως καλ-
λωπιστικός και για το ωραίο άρωµα των λουλουδιών του 2. (συνεκδ.) 
το άνθος τού παραπάνω θάµνου 3. (συνεκδ.) το άρωµα τού παραπά-
νω άνθους: τσάι | κολόνια ~. Επίσης γιασεµιά (η) (σηµ. 1). — (υποκ.) 
γιασεµάκι (το) (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. ya§emin < περσ. 
jasâmin]. 

γιασεµολαδο (το) (λόγ.) το ιασµέλαιο (βλ.λ.). 
γιασµάκι (το) {χωρ. γεν.} καλύπτρα που σκεπάζει το κεφάλι και το 

µεγαλύτερο µέρος τού προσώπου των µουσουλµανίδων, για να µην 
εκτίθεται αυτό σε δηµόσια θέα (πβ. λ. φερετζές, τσαντόρ). [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. yasmak]. 

γιαταγάνι (το) {γιαταγαν-ιού | -ιών} σπαθί των Τούρκων και των 
Αράβων, µακρύ, πλατύ και καµπύλο στο µέρος τής αιχµής.  — (µε-
γεθ.) γιαταγάνα (η). [ΕΤΥΜ < τουρκ. yatagan]. 

γιατακι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.-παλαιότ.) 1. το στρώµα στο οποίο ξα-
πλώνει κανείς, το κρεβάτι ΣΥΝ. κλίνη 2. (συνεκδ.) τόπος κατάλληλος 
για ύπνο ή ανάπαυση και κατ' επέκτ. τόπος διαµονής ΣΥΝ. κατάλυµα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. yatak]. 

γιατί σύνδ. 1. (εισάγει ευθεία ή πλάγια ερώτηση) (α) για ποιον λόγο ή 
αιτία: ~ σου µίλησε απότοµα; (β) µε ποιον σκοπό: τον ρώτησες ~ ήρ-
θε; 2. (εισάγει αιτιολογική πρόταση) για τον λόγο ότι, επειδή, διότι: 
δεν διαβάζει πολύ, - δεν προλαβαίνει 3. γιατί (το) (α) η ερώτηση που 
αναφέρεται στην αιτία ενός πράγµατος: τα ατελείωτα ~ των παιδιών 
ΣΥΝ. ερώτηµα, απορία (β) (συνεκδ.) η αιτία: θέλουµε να βρούµε το -
αυτής τής σύγκρουσης. ✈ ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτιολογικός. [ΕΤΎΜ. Το 
ερωτηµατικό µόριο γιατί (µεσν.) προέρχεται από την αρχ. φρ. δια τί, 
ενώ ο αιτιολογικός σύνδ. γιατί προέρχεται από τη φρ. για ότι (πβ. 
αρχ. διότι < δια ότι)]. 

γιατί - διότι - επειδή. Το γιατί χρησιµοποιείται σήµερα τόσο σε ε-
ρωτήσεις (Γιατί έφυγε;) όσο και σε αιτιολογικές προτάσεις (Εφυ-
γε, γιατί είχε δουλειά). Και στις δύο περιπτώσεις δηλώνει αιτία: αι-
τία συνδυασµένη µε ερώτηση («ερώτηση µερικής αγνοίας») ή αι-
τία συνδυασµένη µε απάντηση ή µε τη διατύπωση µιας γνώµης | 
κρίσης («αιτιολογική πρόταση»). Το ερωτηµατικό γιατί προήλθε α-
πό το «δια τί», το αιτιολογικό γιατί προήλθε από το «για ότι» (ό-
πως και το διότι < δια δτι). Τα συµφραζόµενα, κανονικά, συντελούν 
στο να αποφεύγεται ενδεχόµενη σύγχυση από τη διπλή σηµασία 
και λειτουργία τής λέξης. Ωστόσο, για λόγους υφολογικούς περισ-
σότερο (ποικιλίας τού λόγου και αποφυγής ενοχλητικών ή άσκο-
πων επαναλήψεων), µπορεί κανείς να χρησιµοποιεί το διότι στη θέ-
ση τού (αιτιολογικού) γιατί, εφόσον η αιτιολόγηση ακολουθεί, ή το 
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επειδή, εφόσον η αιτία προηγείται: ∆εν µπορεί να συµµετάσχει, 
διότι θα απουσιάζει - Επειδή θα απουσιάζει, δεν µπορεί να συµ-
µετάσχει. Συχνά, η χρήση τού ενός ή τού άλλου αιτιολογικού είναι 
ζήτηµα ρυθµού στον λόγο ή και προσωπικών επιλογών τού οµιλη-
τή. Γενικά, πάντως, όταν η αιτία αποτελεί το σκεπτικό στη διατύ-
πωση ενός συλλογισµού δηλώνεται µε το επειδή (ή και µε τα αφού, 
µια και | που σε απλούστερο ύφος), ενώ όταν η αιτία αποτελώ το ε-
πακόλουθο ενός συλλογισµού, δηλώνεται µε το διότι. 

γιατρειά (η) (λαϊκ.) 1. η θεραπεία: η αρρώστια αυτή δεν έχει ~ (είναι 
αθεράπευτη) ΣΥΝ. θεραπεία, ίαση 2. (µτφ.) παρηγοριά και ανακούφι-
ση, για χα ξεπεραστεί µια δύσκολη κατάσταση: ο χρόνος είναι η κα-
λύτερη - ΣΥΝ. φάρµακο, γιατρικό. [ΕΤΥΜ. µεσν < Ιατρεία < αρχ. 
ιατρεία < ίατρεύω]. 

γιατρεύω ρ. µετβ. {γιάτρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) 1. θεραπεύω: 
~ αρρώστους 2. (µτφ.) ανακουφίζω: ο χρόνος γιατρεύει τις πληγές 
ΣΥΝ. παρηγορώ, διορθώνω 3. (µεσοπαθ. γιατρεύοµαι) θεραπεύοµαι, 
αναρρώνω ΣΥΝ. αναλαµβάνω, γιαίνω. — γιάτρεµα (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ίατρεύω < ιατρός]. 

γιατρικό (το) (λαϊκ.) το φάρµακο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
ΐατρικόν, ουδ. τού επιθ. ιατρικός]. 

γιατρίνα (η) (λαϊκ.) η γυναίκα γιατρός. Επίσης (λαϊκ.) γιάτρισσα κ. 
γιάτραινα   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυναικείος. 

γιατρίνα - γιατρός - γιάτρισσα - γιάτραινα. Κοντά στον όρο η ια-
τρός (κάρτες, τηλεφωνικός κατάλογος, συνταγολόγιο κ.λπ.), χρη-
σιµοποιείται ως κύρια λ. το ουσιαστικό η γιατρός για όλες τις 
προφορικές και γραπτές (πλην των αναφεροµένων) χρήσεις τής 
γλώσσας. Η λ. γιατρίνα, που παλιότερα ήταν µόνο ανδρωνυµικό (η 
σύζυγος γιατρού), σήµερα χρησιµοποιείται σε απλούστερο προφο-
ρικό λόγο και στη θέση τού «η γιατρός». Αντιθέτως, τόσο το γιά-
τρισσα όσο και το γιάτραινα αποτελούν τύπους τής λογοτεχνίας 
και των διαλέκτων και κατάλοιπα µιας προφορικής λαϊκότερης 
παράδοσης, που χρωµατίζει ενίοτε τις λ. µε τις σηµασιολογικές 
αποχρώσεις τής λαϊκής, εµπειρικής θεραπεύτριας, τής κοµπογια-
νίτισσας ή ακόµη και τής µάγισσας! 

γιατροπορεύω ρ. µετβ. {γιατροπόρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (διαλεκτ.) 
παρέχω σε (κάποιον) πρώτες βοήθειες µε πρόχειρα µέσα, µέχρι να έρ-
θει ο γιατρός. 

γιατρός κ. (επίσ.) ιατρός (ο/η) 1. πρόσωπο που έχει κάνει τις απα-
ραίτητες σπουδές και διαθέτει τη σχετική άδεια για την άσκηση τής 
ιατρικής επιστήµης ΣΥΝ. θεραπευτής 2. (µτφ.) πρόσωπο που λειτουρ-
γεί ανακουφιστικά και καταπραϋντικά στην ένταση των ψυχικών 
παθών: ο χρόνος είναι ο καλύτερος -. — (υποκ.-µειωτ.) γιατρουδάκι 
(το), γιατρουδάκος κ. γιατρουλάκος (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γιατρίνα, γυιος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. (µε συνίζηση, πβ. εορτή > γιορτή, καρδία > καρδιά) < 
αρχ. ιατρός < θ. ία- (< ρ. ίάοµαι «προσφέρω ιατρική φροντίδα, θερα-
πεύω») + επίθηµα -τρός (µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *-ter: πα-τέρ-α, θυ-
γα-τέρ-α). Το ρ. ίά-οµαι είναι αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το αρχ. ίαί-
νω «ευφραίνω, δροσίζω», οπότε ίά-οµαι < *isä-jo-mai, πβ. σανσκρ. 
isanyâti «προτρέπω, παρακινώ», λατ. ira «οργή» (< *eis-a). ∆εν απο-
κλείεται J] σύνδ. µε το επίθ. ιερός (βλ.λ.)]. 

γιατροσόφι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} 1. πρακτικό εµπειρικό φάρµακο, 
παρασκευαζόµενο σύµφωνα µε προφορικές συνταγές για τη θερα-
πεία ασθενειών: τα ~ τής γιαγιάς ΣΥΝ. γιατρικό, φάρµακο 2. (συνεκδ.) 
εµπειρικός τρόπος θεραπείας: τα ~ δεν θεραπεύουν τις αρρώστιες 
ΣΥΝ. βάλσαµο. Επίσης (λόγ.) ιατροσόφιο. 

γι' αυτό επίρρ.· για τον λόγο, για την αιτία που µόλις αναφέρθηκε: 
χτες έβρεχε, ~ δεν βγήκα έξω || ~ σου λέω, πρέπει να πας οπωσδήποτε 
|| ) + και) δεν του συγχωρώ την προσβολή που µου έκανε, ~ και δεν του 
µίλησα, όταν τον είδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτιολογικός. 

γιάφκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κρησφύγετο για τη συγκέντρωση υλικού 
και τον σχεδιασµό παράνοµων πράξεων από τα µέλη αντικαθεστωτι-
κών ή τροµοκρατικών οργανώσεων: στη ~ των τροµοκρατών βρέθη-
καν περίστροφα και προκηρύξεις. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. javka]. 

γιαχνί (το) {άκλ.} τρόπος µαγειρέµατος για κρέας, ψάρι, λαχανικά ή 
όσπρια, µε κρεµµύδια τσιγαρισµένα µέσα σε λάδι και σάλτσα ντο-
µάτας: (κ. ως επίθ.) φασόλια | πατάτες ~. — γιαχνιοτός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. yahni < περσ. yahni «µαγειρευµένος (ιδ. για κρέας)»]. 

γίββωνας (ο) {γιββώνων} είδος πιθήκου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
gibbon < γαλλ. gibbon, λ. τοπικής ινδικής γλ., την οποία έφερε στην 
Ευρώπη (µαζί µε το φερώνυµο ζώο) ο Γάλλος J.F. Dupleix]. 

Γιβραλτάρ (το) (αγγλ. Colony of Gibraltar = Αποικία τού Γιβραλτάρ) 
{άκλ.} 1. ακρωτήριο στο Ν. άκρο τής Ιβηρικής Χερσονήσου, που µαζί 
µε την απέναντι βορειοαφρικανική ακτή ορίζει στενό πορθµό (Πορ-
θµός τού Γιβραλτάρ), ο οποίος συνδέει τον Ατλαντικό Ωκεανό µε τη 
Μεσόγειο Θάλασσα και χωρίζει την Ευρώπη από την Αφρική· αλλιώς 
Στενά τού Γιβραλτάρ (τα) κ. (αρχ.) Ηράκλειες Στήλες (οι) 2. αυτόνο-
µη πόλη και λιµάνι στο παραπάνω ακρωτήριο, που αποτελεί βρετα-
νική αποικία. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Gibraltar < αραβ. Gibel al-Tarik «Όρος τού Ταρίκ», από 
τον φύλαρχο Gabal ibn Tarik, που κατέλαβε το ακρωτήριο και την πό-
λη το 711 µ.Χ. Το Γιβραλτάρ αναγνωρίστηκε ως βρετανική αποικία το 
1713]. 

γιγα- λεξικό πρόθηµα το οποίο πολλαπλασιάζει µια ποσότητα επί ένα 
δισεκατοµµύριο: γιγα-µπάιτ, γιγα-χέρτς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενές λεξικό 
πρόθηµα, < αγγλ. giga- (< ελλην. γίγας)]. 

γιγάκυκλος (ο) {-ου κ. -ύκλου | -ων κ. -ύκλων, -ους κ. -ύκλους} ΦΥΣ-
ΠΛΗΡΟΦ. µονάδα µέτρησης συχνότητας που ισούται µε ένα δισεκα-
τοµµύριο χερτς (βλ.λ.)· το γιγαχέρτς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. gigacycle]. 

γιγαµπάιτ (το) {άκλ.} ΠΛΗΡΟΦ. η γιγαψηφιολέξη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. gigabyte (νόθο συνθ.). Βλ. λ. γιγα-, µπάιτ]. 

γίγαντας (ο) {γιγάντων}, γιγάντισσα (η) {γιγαντισσών} 1.ον µε αν-
θρώπινη µορφή, αλλά µε υπεράνθρωπο µέγεθος και δύναµη 2. (µτφ.) 
αυτός που ξεχωρίζει για το µεγάλο του µέγεθος ή και τη µεγάλη του 
δύναµη: αγώνας µεταξύ γιγάντων || οι γίγαντες τής υψηλής τεχνολο-
γίας || οικονοµικός ~ || ο ~ τής αυτοκινητοβιοµηχανίας ΣΥΝ. κολοσσός, 
µεγαθήριο ANT. νάνος 3. (µτφ.) πρόσωπο που ξεχωρίζει για την υψί-
στης σηµασίας προσφορά του και το αξεπέραστο έργο του: ο ~ τής 
έβδοµης τέχνης | τού πνεύµατος 4. ΑΣΤΡΟΝ. ονοµασία πολύ λαµπρού 
αστέρα ερυθρής απόχρωσης (κόκκινος γίγαντας), βλ. λ. αστέρας ANT. 
νάνος 5. (µε κεφ.) ΜΥΘΟΛ. καθένας από τους γυιους τής Γαίας και τού 
Ουρανού, που είχαν τεράστιες διαστάσεις και εξοντώθηκαν από τους 
θεούς τού Ολύµπου, όταν στράφηκαν εναντίον τους (κατά τη Γιγα-
ντοµαχία) · 6. γίγαντες (οι) µεγάλα ξερά φασόλια συνήθ. µαγειρε-
µένα στον φούρνο ως λαδερό φαγητό. Επίσης (λόγ.) γίγας {γίγαντος}. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γιγαντιαίος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γίγας, -αντος < *γί-γαντ-ς, αναδιπλασιασµένος τ. προ-
ελλην. θέµατος, αγν. ετύµου. Η λ. πέρασε ως δάνειο σε ξέν. γλώσσες, 
π.χ. αγγλ. giant, γαλλ. géant, γερµ. Gigant κ.ά.]. 

γιγάντειος, -α, -ο (σχολ. ορθ. γιγάντιος) [µτγν.] γιγαντιαίος (βλ.λ.): -
διαστάσεις || (µτφ.) ~ έργο | επίτευγµα || ~ κινητοποίηση τής αστυνο-
µίας | προσπάθεια. Επίσης γιγάντινος, -η, -ο κ. γιγαντένιος, -ια, -ιο. 

γιγάντειος ή γιγάντιος; Τα επίθετα σε -ios από πρόσωπα γρά-
φονται µε -ει- (-ειος): Όµηρος - Οµήρειος, Πυθαγόρας - Πυθαγό-
ρειος, Επίκουρος - Επικούρειος κ.λπ. Έτσι και από το Γίγας (όνο-
µα αρχαίων µυθικών όντων) πλάστηκε στην Αρχαία το Γιγάντειος 
(Η γραφή µε -ι- γίγαντος δεν είναι ορθή). Ήδη αρχαίο και µε την 
ίδια σηµασία είναι το γιγαντιαίος, ενώ τα γίγάνΉνος και γιγα-
ντένιος είναι νεότεροι σχηµατισµοί. 

γιγάντεµα (το) → γιγαντώνω 
γιγαντεύω ρ. → γιγαντώνω 
γιγαντιαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που ταιριάζει ως προς το µέγεθος 

ή τα εξωτερικά χαρακτηριστικά σε γίγαντα' γιγάντειος: - ανάστηµα | 
κτήριο | διαστάσεις ΣΥΝ. πελώριος, θεόρατος, πανύψηλος 2. πάρα 
πολύ µεγάλος, αυτός που ξεπερνά τα ανθρώπινα µέτρα: ~ πρόοδος 3. 
(για έργα ή ενέργειες) αυτός που απαιτεί υπεράνθρωπη δύναµη για 
την πραγµάτωση του: - κινητοποίηση | επιχείρηση 4. πολύ µεγάλης 
σηµασίας, που βρίσκεται στην κορυφή µεταξύ των οµοίων του: ~ 
µορφή τού θεάτρου. — γιγαντιαία επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γιγάντειος. 

γιγαντισµός (ο) 1. ΙΑΤΡ. παθολογική υπερανάπτυξη τού αναστήµατος 
ή τού µεγέθους ορισµένων τµηµάτων τού ανθρώπινου σώµατος 2. 
(µτφ.) η υπερβολική ανάπτυξη ή επέκταση πέρα από τα φυσιολογικά 
όρια: ο - των σύγχρονων αστικών κέντρων || «κολοσσιαίοι επιχειρη-
µατικοί όµιλοι ενθαρρύνονται προς τον ~» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. gigantism]. 

γιγαντοαφίσα (η) {γιγαντοαφισών} η πολύ µεγάλου µεγέθους δια-
φηµιστική αφίσα (που τοποθετείται συνήθ. σε περίοπτα σηµεία). 

γιγαντοµαχία (η) [αρχ.] {γιγαντοµαχιών} 1. ΜΥΘΟΛ. Ο πόλεµος των 
Γιγάντων εναντίον των θεών τού Ολύµπου 2. (συνήθ. µτφ.) ο αγώνας 
µεταξύ δύο εξίσου ισχυρών αντιπάλων. 

γιγαντοοθόνη (η) {γιγαντοοθονών} η πολύ µεγάλων διαστάσεων 
οθόνη για την προβολή θεαµάτων σε ανοικτό χώρο: τον µεγάλο τελι-
κό παρακολούθησε πλήθος κόσµου σε ~ στην κεντρική πλατεία τού 
Μιλάνου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. giant screen]. 

γιγαντόσωµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που µοιάζει µε γίγαντα ως προς 
τις σωµατικές του διαστάσεις, ο υπερβολικά µεγαλόσωµος ANT. µι-
κρόσωµος. 

γιγαντώνω ρ. µετβ. [1887] {γιγάντω-σα, -θηκα, -µένος} δίνω (σε κάτι) 
γιγαντιαίες διαστάσεις, µεγαλώνω πάρα πολύ: γιγαντώθηκε ο πόθος 
τους για λευτεριά. Επίσης γιγαντεύω [1896]. — γιγάντεµα (το) κ. γµ 
γάντωση (η). 

γίγαχέρτς (το) (συνήθ. γράφεται και προφέρεται γιγαχέρτζ) {άκλ.} 
ΦΥΣ,-ΠΛΗΡΟΦ. ο γιγάκυκλος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. gigahertz (νόθο 
συνθ.). Βλ. λ. γιγα-, χερτς]. 

γιγαψηφιολέξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} ΠΛΗΡΟΦ. µονάδα 
χωρητικότητας των αποθηκευτικών µέσων που αντιστοιχεί σε ένα δι-
σεκατοµµύριο χαρακτήρες. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. gigabyte], 

γίγνεσθαι (το) {άκλ.} 1. ΦΙΛΟΣ, η προοδευτική κίνηση στην οποία 
υποβάλλεται ο κόσµος και τα στοιχεία που τον απαρτίζουν περνώ-
ντας από τη στατική κατάσταση τού «είναι» στη δυναµική εξελικτι-
κή πορεία των µεταβολών και των νέων γενέσεων ΦΡ. εν τω γίγνε-
σθαι (ἐν τῷ γίγνεσθαι) σε διαδικασία εξέλιξης, µεταβολών και 
διαµόρφωσης νέων καταστάσεων 2. η εξελικτική διαδικασία σε 
κάποιον τοµέα: το ιστορικό | πολιτικό | λογοτεχνικό ~. [ΕΤΥΜ αρχ., 
ουσιαστικοπ. απρφ. ενεστώτα τού ρ. γίγνοµαι]. 

γίδα (η) {γιδών} ευκίνητο µηρυκαστικό ζώο µε χοντρά κέρατα, συγγε-
νές µε το πρόβατο, που ζει σε ορεινές περιοχές και εµφανίζεται εξη-
µερωµένο σε πολλές κατοικίδιες ποικιλίες ως το θηλυκό τού τράγου 
ΣΥΝ. κατσίκα. — (υποκ.) γιδούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χοιρινός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., µεγεθ. τού ουσ. γίδι (βλ.λ.)]. 

γιδάρης (ο) {γιδάρηδες} πρόσωπο που βόσκει γίδια, ο γιδοβοσκός. 



γιδήσιος 416 γιορτή 
 

γιδήσιος, -ια, -ιο αυτός που προέρχεται από γίδα: ~ προβιά. Επίσης γίδινος, -η. -ο 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος, χοιρινός. 

γίδι (το) {γιδ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) 1. το νεογνό τής γίδας, το κατσικάκι-ΦΡ. (µτφ.) 
κουρεµένο γίδι αυτός που έχει πολύ κοντά, στραβοκοµµέ-να µαλλιά 2. γίδια (τα) 
κοπάδι αποτελούµενο από γίδες και τράγους ανεξαρτήτως ηλικίας: µπήκαν τα ~ στο 
µαντρί · 3. (µτφ.-υβριστ.) πρόσωπο που δεν έχει τρόπους, που είναι άξεστος και 
αγροίκος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. αίγίδιον, υποκ. τού αϊξ, αΐγός. Βλ. κ. αίγα]. 

γιδοβοσκός (ο) [µεσν.] αυτός που βόσκει γίδια, ο γιδάρης ΣΥΝ. αι-γοβοσκός. 
γιδόµαλλο (το) (λαϊκ.) µαλλί γίδας ΣΥΝ. (λόγ.) αιγότριχα. 
γιδοπροβατα (τα) {γιδοπροβάτων} (περιληπτ.) σύνολο από γίδια και πρόβατα ΣΥΝ. 

αιγοπρόβατα. 
γιδόστρατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ορεινός δρόµος, στενός, ανηφορικός και απότοµος, 

που µόνο κατσίκια µπορούν να διασχίσουν ΣΥΝ. κατσικόδροµος. Επίσης γιδόστρατο 
(το). 

γιδοτόµαρο (το) το δέρµα γίδας ή τράγου ΣΥΝ. κατσικόδερµα, (λόγ.) αιγόδερµα. 
γιδότοπος (ο) {γιδοτόπων} τόπος ορεινός και ανώµαλος, κατάλληλος για τη βοσκή 

γιδιών, ακατάλληλος να κατοικηθεί από ανθρώπους. Επίσης γιδοτόπι (το). 
γιεγιές (ο) → γεγές 
Γιεν (το) → γεν 
γιέσµαν (ο) → γέσµαν 
γιλέκο κ. γελέκο (το) ανδρικό ή γυναικείο ένδυµα χωρίς µανίκια, µε µήκος µέχρι το ύψος 

τής µέσης, που συνήθ. κουµπώνει µπροστά και φοριέται κάτω από σακάκι ή µόνο του 
πάνω από πουκάµισο.   — (υποκ.) γιλεκάκι κ. γελεκάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. yelek]. 

γινάτι κ. ινάτι (το) {γινατ-ιού | -ιών} 1. το πείσµα, η ισχυρογνωµοσύ-νη: έλα, άσε τώρα 
τα ~ ΣΥΝ. καπρίτσιο 2. (ειδικότ.) η εχθρική διάθεση απέναντι σε κάποιον, που 
προέρχεται από πείσµα· ΦΡ. (α) (πα-ροιµ.) το γινάτι βγάζει µάτι το πείσµα µπορεί να 
πλήξει τελικά τον ίδιο τον ισχυρογνώµονα, αυτόν που δεν υποχωρεί (β) (κάποιος) το 
κρατάει γινάτι (κάποιος) τηρεί εχθρική στάση απέναντι σε άλλον από πείσµα για κάτι 
που του έκανε. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. inat]. 

γίνοµαι ρ. συνδετ. αποθ. {έγινα (να/θα γίνω) κ. (λαϊκ.) γίνηκα (να/θα γινώ | γενώ), 
γινωµένος} 1. αποτελώ το τελικό αποτέλεσµα µιας διαδικασίας παραγωγής, αποκτώ 
συγκεκριµένη ύπαρξη, υπόσταση, µορφή: η Νιγηρία έγινε ανεξάρτητο κράτος στα 1960 || 
διάφορες υποθέσεις έχουν διατυπωθεί για το πώς έγινε ο κόσµος || το φαγητό δεν έγινε 
ακόµα || πότε έγινε αυτό το σπίτι; ΣΥΝ. δηµιουργούµαι, (ειδικά για προϊόντα) 
παράγοµαι, κατασκευάζοµαι, φτειάχνοµαι · 2. εµφανίζω συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 
ή ιδιότητες, περιέρχοµαι σε ορισµένη κατάσταση: ~ κόκκινος από τον θυµό | πρώτης 
τάξεως επαγγελµατίας | χρήσιµος | µεγάλος και τρανός ΣΥΝ. είµαι, καθίσταµαι, δια-
µορφώνοµαι· ΦΡ. (α) γίνοµαι άλλος άνθρωπος αλλάζω ριζικά: µετά τη θεραπεία που 
έκανε, έγινε άλλος άνθρωπος! || το πάθηµα του τον ωφέλησε: έγινε άλλος άνθρωπος (β) 
γίνοµαι βαπόρι | Τούρκος | θηρίο (ανήµερο) | µπαρούτι | µπουρλότο | έξω φρενών 
εξοργίζοµαι (γ) γίνοµαι πετσί και κόκκαλο αδυνατίζω πάρα πολύ (δ) γίνοµαι βάρος (σε 
κάποιον) επιβαρύνω κάποιον (µε την παρουσία µου, τις απαιτήσεις µου κ.λπ.): να µη 
σας γίνοµαι βάρος, θα µείνω σε ξενοδοχείο (ε) γίνοµαι καπνός | άφαντος | λούης το 
βάζω στα πόδια, εξαφανίζοµαι, χάνοµαι: µόλις είδε τους αστυνοµικούς να έρχονται, έγινε 
καπνός ΣΥΝ. µην τον είδατε 3. µεταβάλλοµαι σε (κάτι), παίρνω άλλη, καινούργια µορφή: 
όταν βράζει το νερό, γίνεται ατµός || ο πύργος έγινε ξενοδοχείο || (παροιµ.) το αίµα νερό 
δεν γίνεται (οι συγγενικοί δεσµοί διατηρούνται πάντα ισχυροί) ΣΥΝ. µετατρέποµαι, 
αλλάζω, εξελίσσο-µαι 4. (κακόσ.) καταλήγω σε κατάσταση ή µορφή υποδεέστερη τής 
αρχικής: πώς έγινες έτσι; || ~ από δήµαρχος κλητήρας ΣΥΝ. καταντώ • 5. συµβαίνω, 
λαµβάνω χώρα: Γι γίνεται εδώ πέρα; Γιατί τόση φασαρία; || έγινε τίποτε; || το κακό δεν 
θέλει πολύ να γίνει || πότε θα γίνουν οι γάµοι; || έγινε µεγάλη φασαρία | σεισµός | ένα 
σοβαρό ατύχηµα || γίνεται τής τρελής | τής κακοµοίρας (για µεγάλη αναστάτωση, 
παράλογη κατάσταση) || ό,τι γίνεται δεν ξεγίνεται (δεν µπορεί να αλλάξει κάτι που έχει 
ήδη συµβεί) || κάτι γίνεται µ' αυτούς τους δύο || τι γίνεται; (σε χαιρετισµό αντί τού τι 
κάνεις;) ΣΥΝ. πραγµατοποιούµαι, συντελούµαι, διεξάγοµαι· ΦΡ. (α) κουβέντα | λόγος να 
γίνεται γίνονται άσκοπες συζήτησες, χωρίς κανένα αποτέλεσµα (β) δεν έγινε τίποτα (i) 
δεν πειράζει: µη στενοχωριέσαι, ~! (ii) δεν υπήρξε αποτέλεσµα: προσπαθήσαµε πολύ, 
αλλά τελικά ~ (γ) τι να γίνει; για την έκφραση αµηχανίας ή αδιεξόδου: ~; Ετσι είναι η 
ζωή! (δ) ό,τι έγινε έγινε | ο γέγονε γέγονε (δ γέγονε γέγονε) για κάτι που έχει συντελεστεί 
και δεν µπορεί να αλλάξει πλέον ως σχόλιο για να µην ασχολείται πλέον κάποιος µε ό,τι 
συνέβη, για να δοθεί τέρµα σε συζήτηση σχετικά µε κάτι που συνέβη κ.λπ.: ~, από 'δώ 
και µπρος να δούµε τι θα κάνουµε (ε) τι θα γίνει; για να δηλωθεί ανυποµονησία ή αγα-
νάκτηση: ~, θα φύγουµε καµιά φορά; || ~, θα κρατήσει για πολύ αυτή η ιστορία; (στ) και 
τι έγινε; για να δηλώσουµε ότι κάτι δεν µας ενδιαφέρει ή δεν το θεωρούµε σηµαντικό: 
Εντάξει, δεν ήρθε· ~; Θα πάµε οι δυο µας (ζ) (και) κάτι έγινε για κάτι ασήµαντο: Σιγά το 
έξοδο! Θα δίνεις δύο χιλιάρικα τον µήνα και ~! ΣΥΝ. σιγά το πράµα 6. βρίσκοµαι σε 
συγκεκριµένη κατάσταση, σε φρ. όπως τι µου γίνεσαι; - τι έγινες τόσα χρόνια; ΣΥΝ. 
είµαι, κάνω · 7. (για καρπούς) ωριµάζω: πότε γίνονται οι φράουλες; || φρούτα γινωµένα 
ΣΥΝ. µεστώνω · 8. (για αριθµητικά µεγέθη) φθάνω σε συγκεκριµένη αριθµητική 
µονάδα: µαζί µε τον αδελφό σου γινόµαστε πέντε · 9. (απρόσ. γίνεται) (+να) (α) αρµόζει, 
είναι πρέπον, ταιριάζει να: ~ κορίτσι πράγµα να είναι 

έξω από το σπίτι τέτοια ώρα; (β) είναι δυνατόν, είναι πραγµατοποιήσιµο: ~ να 
έρθετε λίγο νωρίτερα; ΦΡ. δεν ξέρω τι µου γίνεται (α) βρίσκοµαι σε πλήρη 
άγνοια (β) βρίσκοµαι σε σύγχυση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, γεννώ, θυµώνω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. γίγνοµαι, αναδιπλασιασµένος τ. (γί-γν-οµαι) θέµατος -
γν-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gen-, πβ. λατ. gigno «γεννώ», σανσκρ. Janas 
«γένος», γαλλ. génération «γενεά», ισπ. gente «άνθρωποι» (περιληπτ.), αγγλ. 
kin «γένος» κ.ά. Οµόρρ. γέν-ος, γεν-ικός, γόνος, γον-εύς (-έας), γενε-ά (< 
*gene-, δισύλλ. ρίζα), γένε-σις (-η), γενέθλιος, γνή-σιος (βλ.λ.), γέν-να, γεν-
νώ, γεννα-ϊος κ.ά. Η µεταβολή γίνοµαι < γίγνοµαι οφείλεται σε ανοµοιωτική 
αποβολή τού -γ- και αντέκταση τού -ι-. Οι φρ. γίνοµαι άφαντος και γίνεται 
λόγος (για κάτι) είναι ήδη µεσν.].  

γινόµενο (το) {γινοµέν-ου | -ων} ΜΑΘ. το αποτέλεσµα τού πολλαπλασιασµού 
δύο ή περισσοτέρων αριθµών, πινάκων κ.λπ.: στον πολλαπλασιασµό 3 χ 5 το- 
είναι 15 || - πολλών παραγόντων || ~ αριθµού επί διάνυσµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γινόµενον, ουσιαστικοπ. ουδ. µτχ. ενεστ. τού αρχ. γίγνοµαι]. 

Γίντίς (η/τα) {άκλ.} η γερµανοεβραϊκή γλώσσα. [ΕΤΥΜ. < γίντις yidish 
(daytsch) < γερµ. Jüddisch Deutsch «Γερµανο-εβραϊκά»].  
γίνωµα (το) {γινώµατος | χωρ. πληθ.} το ωρίµασµα (καρπού). [ΕΤΥΜ. < 

γίν)οµαι) + παραγ. επίθηµα -ωµα (που ξεκίνησε από ρ. σε -ώνω < αρχ. -όω, 
πβ. κ. σάρ-ωµα - σαρ-ώνω].  

γίνωµένος, -η, -ο (για καρπό) αυτός που έχει ωριµάσει: ~ γιαρµάς. [ΕΤΥΜ. < 
γίν)οµαι) + επίθηµα µτχ. -ωµένος (που ξεκίνησε από ρ. σε -ώνω, βλ. κ. 
γίνωµα)].  

γιογιό1 (το) {άκλ.} το καθοίκι (βλ.λ.).[ΕΤΥΜ.Ηχοµιµητική λ. τής παιδικής 
γλώσσας].  

γιογιό2 (το) παιχνίδι που αποτελείται από ένα ξύλινο ή πλαστικό µα-σούρι µε 
ένα νήµα περασµένο γύρω από αυτό, ώστε κρατώντας το κανείς από την άκρη 
του και τινάζοντας το ρυθµικά, να το τυλίγω και να το ξετυλίγει 
ανεβοκατεβάζοντας το µασούρι. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως από εµπορική 
ονοµασία παιχνιδιού που έχει την αφετηρία του στις Φιλιππίνες].  

γιόγκα (η) {άκλ.} 1. ινδικό φιλοσοφικό σύστηµα, που δίδασκα την ένωση τού 
Εγώ µε το Υπέρτατο Ον µε την κυριαρχία τού ανθρώπου στις σωµατικές και 
πνευµατικές του λειτουργίες 2. (ειδικότ.) σειρά ασκήσεων αναπνοής, 
σωµατικών στάσεων και (ατοµικού ή οµαδικού) διαλογισµού για την 
αυτεπιβολή τού ανθρώπου στο σώµα και το πνεύµα του.[ΕΤΥΜ. < αγγλ. yoga 
< σανσκρ. yoga «ζεύξη, ένωση», p. yunakti «ενώνει»].  

γιόγκι(ο/η) {άκλ.} πρόσωπο που έχει ασπαστεί το φιλοσοφικό σύστηµα τής 
γιόγκα και το εφαρµόζει στην πράξη. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. yogi]. γιογουρτλθύ κ. 
γιαουρτλού (το) {άκλ.} φαγητό τουρκικής προέλευσης, που παρασκευάζεται 
από κρέας, το οποίο τοποθετείται πάνω σε ψηµένες πικάντικες πίτες µέσα σε 
ποσότητα γιαουρτιού και γαρ-νίρεται µε ψητές ντοµάτες, κρεµµύδι και 
διάφορα µυρωδικά. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. yogurtlu]. γιοκ επίρρ.· όχι, τίποτα- 
συνήθ. εµφατ. σε οικείο λόγο για τη δήλωση τής έλλειψης, απουσίας ή 
ανυπαρξίας κάποιου πράγµατος ή προσώπου: σήµερα δεν πρόλαβα να 
µαγειρέψω- συνεπώς, φαγητό ~! || «στη φωτογράφισή της υπήρχε πολύ 
επαγγελµατική φωτογραφία, καλά φωτισµένη, σωστά ρούχα, αλλά φυσικότητα... 
~!» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ < τουρκ. yok]. γιόκας (ο) → γυιόκας 
γιόµα (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λογοτ.) 1. το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στο 
πρωί και το µεσηµέρι ή και το µεσηµέρι: «γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, γοργά 
να πας το ~» (δηµοτ. τραγ.) 2. (συνεκδ.) το γεύµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. γεύµα]. 
γιοµατάρι (το) {χωρ. γεν.} βαρελήσιο κρασί που ανοίχτηκε πρόσφατα. 

[ΕΤΥΜ. < γιοµάτος + επίθηµα -api]. 
γιοµάτος, -η, -ο → γεµάτος γιοµίζω ρ. → 
γεµίζω 

γιορντάνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) περιδέραιο αποτελούµενο από αλυσίδα µε 
χρυσά ή ασηµένια νοµίσµατα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. gerdan «λαιµός» (πβ. κ. gerdanlik «περιδέραιο») < περσ. 
gardan]. γιορτάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γιόρτασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) 
(συνήθ. για την ονοµαστική εορτή κάποιου ή την επέτειο γεγονότος) έχω 
γιορτή: µετά τη µεγάλη νίκη γιορτάζει όλη η χώρα ♦ 2. (µετβ.) τιµώ την επέτειο 
γεγονότος σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία µε πανηγυρικές και ειδικές κατά 
περίπτωση τελετές: στις 25 Μαρτίου γιορτάζουµε την Επανάσταση τού 1821 
και τον Ευαγγελισµό τής Θεοτόκου (βλ. κ. λ. εορτάζω). [ΕΤΥΜ; µεσν. < αρχ. 
εορτάζω]. γιορτάσι (το) {γιορτασ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το γλέντι, το πανηγύρι σε 
ανάµνηση επετείου χαρµόσυνου γεγονότος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έορτάσειν, απρφ. 
µέλλ. τού ρ. εορτάζω]. γιορτασµός (ο) → εορτασµός 
γιορταστής (ο) (λαϊκ.) πρόσωπο που συµµετέχει σε γιορτή, σε εορταστική 
εκδήλωση (βλ. κ. λ. εορταστής). γιορταστικός, -ή, -ό αυτός που ταιριάζει και 
εκφράζει τον πανηγυρικό χαρακτήρα µιας γιορτής: ~ εκδηλώσεις | ατµόσφαιρα 
| όψη (βλ. κ. λ. εορταστικός). — γιορταστικά επίρρ. γιορτή (η) 1. ηµέρα 
καθορισµένη σύµφωνα µε τον νόµο ή ανάλογα 



γιορτινός 417 -γκ- 
 

προς τα κατά τόπους έθιµα, που είναι αφιερωµένη στον πανηγυρισµό επετείου: 
εθνική | σχολική | τοπική ~ 2. (ειδικότ.) ηµέρα καθορισµένη σύµφωνα προς το 
θρησκευτικό εορτολόγιο, αφιερωµένη στη µνήµη αγίου ή αγίας ή στην 
ανάµνηση θρησκευτικού γεγονότος: η ~ τού Αγίου Νικολάου είναι στις 6 
∆εκεµβρίου 3. (συνεκδ.) η ονοµαστική εορτή (κάποιου): η ~ τής Μαρίας, τής 
φίλης µου, είναι τον ∆εκαπενταύγουστο 4. τελετή, πανηγυρική εκδήλωση που 
γίνεται σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή για τον εορτασµό γεγονότος, χωρίς να 
επαναλαµβάνεται σε περιοδικά διαστήµατα: έγινε µια µεγάλη - για τον 
αρραβώνα των παιδιών τους ΣΥΝ. τελετή, φιέστα 5. (µτφ.) κατάσταση 
µεγάλης χαράς και εσωτερικής αγαλλίασης: ο έρωτας είναι ~ των αισθήσεων 
ΣΥΝ. πανηγύρι · 6. η αργία: δεν δουλεύουµε σήµερα, είναι ~· ΦΡ. Κυριακή 
κοντή γιορτή (ι) για να δηλωθεί ότι η Κυριακή είναι µια σύντοµη αργία (ii) για 
γεγονός µε αβέβαιο αποτέλεσµα, τού οποίου πλησιάζει σύντοµα η επαλήθευση 
ή η διάψευση (εποµένως δεν χρειάζεται να απλώνεται κανείς σε συζητήσεις γι' 
αυτό): την Παρασκευή που µας έρχεται, βγαίνουν τα αποτελέσµατα των γενικών 
εξετάσεων-! 7. γιορτές (οι) (συνηθ.) η εορταστική περίοδος των Χρι-
στουγέννων, τής Πρωτοχρονιάς και τού Πάσχα: πού θα πάτε φέτος τις ~; || τις 
~ οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ (βλ. κ. λ. εορτή). — (υποκ.) 
γιορτούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυιος, συνίζηση. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εορτή < 
*Εε-Εορτά (µε ανοµοίωση τού δεύτερου -F- και µετατροπή τού πρώτου F- σε 
δασεία), αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. έρανος}. 

γιορτινός, -ή, -ό 1. αυτός που ταιριάζει στο κλίµα των γιορτών: ~ ατµόσφαιρα | 
τραπέζι 2. γιορτινά (τα) ρούχα επίσηµα, που δεν φοριούνται κάθε µέρα ΣΥΝ. 
επίσηµα, τα καλά. Επίσης γιορτιάτικος, -η, -ο. 

γιος (ο) → γυιος 
γιστ (το) {άκλ.} ελλην. θαλαµηγός- ιδιωτικό πολυτελές σκάφος αναψυχής 

µεγάλων διαστάσεων. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. yacht < παλαιότ. ολλ. jaght, που αποσπάστηκε από το ουσ. 
jaghtschiff «καταδιωκτικό πλοίο»]. 

γιουβαρλακια κ. γιουβαρελακια (τα) {χωρ. γεν.} φαγητό από µείγµα κιµά µε 
ρύζι και καρυκεύµατα πλασµένο σε µικρές µπάλες και µαγειρεµένο στην 
κατσαρόλα: ~ αβγολέµονο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. yuvarlak «σφαιρικός»]. 

γιουβέτσι κ. γκιουβέτσι (το) {γιουβετσ-ιού | -ιών} 1. πλατύ και ρηχό πήλινο 
σκεύος για φαγητά φούρνου 2. φαγητό που ψήνεται στον φούρνο και 
αποτελείται από κρέας κοκκινιστό µε ζυµαρικά.   — (υποκ.) νιουβετσάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. giiveç]. 

Γιουγκοσλαβία (η) (σερβ. Federativna Republika Jugoslavija = Οµοσπονδιακή 
∆ηµοκρατία τής Γιουγκοσλαβίας) 1. οµοσπονδιακό κράτος τής ΝΑ. Ευρώπης 
στη Βαλκανική Χερσόνησο, αποτελούµενο από τη Σερβία και το 
Μαυροβούνιο, µε πρωτεύουσα το Βελιγράδι, επίσηµη γλώσσα τη Σερβική και 
νόµισµα το δηνάριο 2. (παλαιότ.) η Σοσιαλιστική Οµόσπονδη ∆ηµοκρατία τής 
Γιουγκοσλαβίας, που την αποτελούσαν έξι οµόσπονδες δηµοκρατίες: Σερβία, 
Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, «Μακεδονία» (τα Σκόπια), 
Μαυροβούνιο. — Γιουγκοσλάβος (ο), Γιουγκοσλάβα (η), γιουγκοσλαβικός, -
ή, -ό κ. (κα-θηµ.) γιουγκοσλάβικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < σερβοκρ. Jugoslavija «Νοτιοσλαβία» < jug «νότος» + slavija 
«Σλαβία»]. 

γιουκαλίλι κ. γιουκαλέλι (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. έγχορδο µουσικό όργανο στο σχήµα 
κιθάρας, µε µακρύ µπράτσο και τέσσερεις χορδές, ιδιαίτερα διαδεδοµένο στα 
νησιά τής Χαβάης. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. ukulele < χαβανέζ. 'ukulele «ψύλλος» (< 'uku «ψύλλος» + 
lele «πηδώ»), προσωνυµία τού Βρετανού αξιωµατικού Ε. Purvis, ο οποίος 
διέδωσε το όργανο αυτό]. 

γιούκος1 (ο) στοίβα από σεντόνια, κουβέρτες, στρώµατα, παπλώµατα κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. yük «φορτίο, σωρός»]. 

γιούκος2 (ο) χώρος σε κοίλωµα τοίχου, όπου τοποθετείται ο γιούκος1. Επίσης 
γιούκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. oyuk «κοίλος, εσκαµµένος»]. 

Γιούλης (ο) → Ιούλιος 
γιούλι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.-λογοτ.) ο µενεξές. [ΕΤΥΜ. < ιούλι, µε συνίζηση 

και ανάπτυξη ευφωνικού fj-], υποκ. τού αρχ. ϊον (βλ.λ.)]. 
Γιουνης (ο) → Ιούνιος 
γιοόνισεξ επίθ. {άκλ.} (κυρ. για ρούχα) αυτός που είναι κοινός και για τα δύο 

φύλα: µπλούζα ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. unisex]. 
γιούπι! επιφών.· δηλώνει ενθουσιασµό και συχνά συνοδεύεται από έντονες 

κινήσεις των χεριών που δηλώνουν χαρά και ικανοποίηση. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
youpi | yupi < youp, µε την επίδρ. τού αγγλ. whoopee < whoop «αναφωνώ από 
ενθουσιασµό» < µέσ. αγγλ. whopen < µέσ. γαλλ. houper, ηχοµιµητικής 
προελ.]. 

Γιούρα (η) η Γυάρος (βλ.λ.). 
γιούργια (η) {άκλ.} (λαϊκ.) η έφοδος, η επίθεση. [ΕΤΥΜ. Πιθ. συνδέεται µε το 

τουρκ. yürüyüs «περπάτηµα, πεζοπορία -έφοδος»]. 
Γιουροβίζιον (η) 1. (αγγλ. Eurovision | E.B.U. = European Broadcasting 

Union) το οργανωτικό και τεχνικό κέντρο τής Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής 
Ένωσης, µέλη τής οποίας αποτελούν οι δηµόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί 
τής Ευρώπης και η οποία έχει ως σκοπό την ανταλλαγή ραδιοτηλεοπτικών 
προγραµµάτων µεταξύ των µελών της 2. (συνεκδ.) ο διαγωνισµός τραγουδιού 
που διοργανώνεται από την παραπάνω Ένωση: η ελληνική συµµετοχή στη ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Eurovision < Euro- (< Europe «Ευρώπη) + vision «όψη, 

θέαση»]. 
Γιουροπόλ (η) {άκλ.} (αγγλ. Europol) η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία, η 

οποία αποτελεί έναν υπερεθνικό οργανισµό που έχει συσταθεί σε 
διακυβερνητικό πλαίσιο µε στόχο την πρόληψη και την καταπολέµηση όλων 
των σοβαρών µορφών εγκληµατικότητας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Europol(ice) «Ευρω-
αστυνοµία»]. 

Γιουροστατ (η) {άκλ.} (αγγλ. Eurostat) η Στατιστική Υπηρεσία τής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Eurostat(istics) «Ευρω-στατιστική»]. 

γιουρούσι (το) {γιουρουσ-ιού | -ιών} σφοδρή έφοδος, βίαιη εφόρµηση ΣΥΝ. 
επίθεση. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. yürüyüs «περπάτηµα, πεζοπορία - έφοδος»]. 

γιούσουρι (το) {άκλ.} µαύρο κοράλλι. [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. yusur]. 

γιουσουρούµ (το) {άκλ.} περιοχή στην οποία βρίσκονται συγκεντρωµένα 
πολλά παλαιοπωλεία: το ~ στο Μοναστηράκι. [ΕΤΥΜ. Από το επώνυµο τού 
Εβραίου παλαιοπώλη Ηλία Γιουσουρούµ, ο οποίος ήλθε στην Αθήνα από τη 
Σµύρνη στα τέλη τού 19ου αι. και µαζί µε τους αδελφούς του ίδρυσε το πρώτο 
παλαιοπωλείο στο Μοναστηράκι]. 

γιούχα επιφών. 1. έκφραση αποδοκιµασίας και κοροϊδίας ΑΝΤ. ζήτω 2. γιούχα 
(τα) οι γιουχαϊσµοί. [ΕΤΥΜ < τουρκ. yuha]. 

γιοιιχαίζω ρ. µετβ. {γιουχάισ-α, -τηκα, -µένος} αποδοκιµάζω (κάποιον) µε 
φωνές και σφυρίγµατα, τον κοροϊδεύω και δεν τον αφήνω να µιλήσει: 
γιουχαΐστηκε από τους ίδιους τους οπαδούς τού κόµµατος του ΣΥΝ. σφυρίζω, 
αποδοκιµάζω. Επίσης γιουχάρω. — γιουχάισµα (το) κ. γιουχαϊσµός (ο). 

γιοφύλλι (το) {χωρ. γεν.} η αγριοβιολέτα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ϊον 
(µε ανάπτυξη ευφωνικού γ-) + φύλλο]. 

γιοφύρι (το) → γεφύρι 
γιρλάντα (η) {γιρλαντών} 1. στεφάνι ή ταινία από λουλούδια, φύλλα ή άλλο 

υλικό, που φοριέται ως στολίδι ή κρεµιέται από ορισµένο σηµείο για τη 
διακόσµηση µιας επιφάνειας 2. σχηµατική απεικόνιση σειράς από άνθη ή 
άλλα φυτικά στοιχεία πάνω σε κέντηµα ως διακοσµητική µπορντούρα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. ghirlanda < µεσν. γαλλ. garlande, αγν. ετύµου]. 

Γιώργος (ο) → Γεώργιος 
γιωτ (το) → γιοτ 
γιώτα κ. (λόγ.) ιώτα (το) {άκλ.} Ι, ν το ένατο γράµµα τού ελληνικού 

αλφαβήτου- ΦΡ. δεν αλλάζω ούτε ένα γιώτα δεν κάνω την ελάχιστη αλλαγή 
σε κάτι που έχω ήδη πει ή γράψει (βλ. κ. λ. αριθµός).   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυιος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ιώτα < σηµιτ. yöd «χέρι»]. 

ΣΧΟΛΙΟ Τα γράµµατα τού αλφαβήτου είναι κανονικώς ουδετέρου γένους, 
παίρνοντας το γένος τής λ. γράµµα, µε την οποία συνεκ-φέρονται: το 
γράµµα άλφα > το άλφα, το γράµµα βήτα > το βήτα κ.ο.κ. Στους 
βυζαντινούς χρόνους από το ή άλφάβητος ελέχθησαν τα γράµµατα και σε 
θηλυκό γένος (η άλφα, η βήτα κ.λπ.). Έτσι ελέχθη και η γιώτα σε θηλυκό 
γένος. Συνεπεία αυτού ελέχθη (σε γένος θηλυκό) και η υπογεγραµµένη 
(ιώτα) αντί τού παλαιοτέρου τό ύπογεγραµµένον ιώτα. Πρόκειται για το | 
των διφθόγγων στο τέλος κυρ. των λέξεων -στη δοτική κυρ. των ονοµάτων 
και την υποτακτική τού ρήµατος- που αρχικά «παρεγράφετο» (γραφόταν 
δίπλα) και αργότερα (τον 12ο αιώνα) υπεγράφετο: τήι ήµέραι > τη ηµέρα, 
ίνα γράφηι > ϊνα γράφη. 

γιωτακισµός (ο) → ιωτακισµός 
γιωτάς (ο) {γιωτάδες} (στη στρατιωτική αργκό) αυτός που έχει κριθεί 

ακατάλληλος να υπηρετήσει ως µάχιµος και κάνει συνήθως βοηθητικές 
εργασίες. 
[ΕΤΥΜ < γιώτα, από το αρχικό γράµµα | τής λ. ικανός, µε την οποία 
σηµειώνεται ο βαθµός ικανότητας κάθε στρατευσίµου (Ι,, Ι2, = πλήρης 
ικανότητα· Ι,, Ι4 = βοηθητικές υπηρεσίες· Ι5 = απαλλαγή) ανάλογα µε την 
ύπαρξη προβληµάτων υγείας]. 

γιωταχής (ο) {γιωταχήδες} πρόσωπο που διαθέτει επιβατικό αυτοκίνητο 
ιδιωτικής χρήσεως (που δηλώνεται µε τα αρχικά 1.Χ.): ο δακτύλιος αποτελεί το 
µόνιµο πρόβληµα των Αθηναίων ~. 

γιωταχί (το) {άκλ.} αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως (από τα αρχικά 1.Χ.), κατ' 
αντιδιαστολή προς τα οχήµατα δηµοσίας χρήσεως (∆.Χ.). 

-γκ- συµφωνικό σύµπλεγµα τής Αρχαίας και Νέας Ελληνικής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βογγώ. 

-γκ- ή -γγ-; ορθογραφία, (α) Οι ελληνικής προελεύσεως λέξεις 
που προφέρονται µε /ng/, γράφονται είτε µε -γγ- είτε µε -γκ- ανάλογα µε 
την ετυµολογική τους προέλευση. Παραδείγµατα -γγ-: άγγελος 
(παραγγέλλω, αναγγέλλω κ.λπ., ευαγγέλιο κ.ά.), αγγούρι, γάγγλια, γογγύζω, 
γάγγραινα, εγγίζω, εγγυώµαι, ίλιγγος, λάρυγγας, µάγγανο, µηλίγγι, σπόγγος, 
σφίγγω, στραγγίζω, σύριγγα, σάλπιγγα, σπαράγγι, φέγγω (φεγγάρι), φθόγγος, 
φάλαγγα κ.ά. -γκ-: αγκάθι, άγκυρα, αγκαλιά, αγκινάρα, αγκύλη, αγκίστρι, 
αγκώνας, έγκατα, όγκος κ.ά. Επίσης µε -γγ- ή -γκ- γράφονται πολλές 
σύνθετες λέξεις τής Ελληνικής µε τις προθέσεις εν και συν. Παραδείγµατα 
-γγ-: έγγαµος, έγγειος, εγγίζω, εγγόνι, εγγράφω (έγγραφο, εγγραφή), εγ-
γράµµατος, εγγυώµαι (εγγύηση, εγγυητής) - συγγενής, συγγνώµη, σύγγραµµα, 
συγγραφέας κ.ά. -γκ-: εγκάθετος, εγκαθιστώ, εγκαίνια, έγκαιρος, εγκαλώ, 
εγκάρδιος, εγκάρσιος, εγκαταλείπω, έγκαυµα, έγκειται, εγκέφαλος, έγκληµα 
(εγκληµατίας), έγκληση, έγκλιση, εγκόλπιο, εγκόσµια, εγκρατής, εγκρίνω, 
εγκύκλιος, εγκυκλοπαι- 
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δεία, έγκυος, έγκυρος, εγκώµιο - σύγκαφος, συγκαλά, αυγκαλώ, 
σύγκαµα, συγκαταβαίνω, συγκάτοικος, συγκεκριµένος, συγκε-
ντρώνω, συγκινώ, σύγκληση, συγκλίνω, συγκλονίζω, συγκοινωνώ, 
συγκοµιδή, συγκοπή, συγκρατώ, συγκρίνω, συγκροτώ, συγκρούω, 
σύγκρυο, συγκυρία κ.ά. (β) Οι ξένης προελεύσεως λέξεις µε /ng/ 
γράφονται µε -γκ-: αγκαζέ, αγκούσα, καραγκιόζης, µαγκούφης, 
τσιγκέλι, µαραγκός, πάγκος, πουτίγκα, τσίγκος, µάγκας, µαγκάλι, 
παράγκα, ρέγκα κ.λπ. Εξαίρεση: Αγγλία, Βεγγάλη - βεγγαλικά, Γάγ-
γης, Ουγγαρία. Οι λέξεις βεγγέρα και µαγγιόρος, επειδή δεν προ-
έρχονται από ng αλλά από gg (veggheria, maggiore), γράφονται συ-
χνά µε -γγ-. Ωστόσο, µε τον γενικότερο κανόνα τής απλούστευσης 
τής γραφής των ξένων λέξεων, είναι προτιµότερο να γράφονται κι 
αυτές ως βεγκέρα και µαγκιόρος. Στην αρχή των λέξεων το /g/ ξέ-
νης συνήθ. προέλευσης λέξεων γράφεται µε γκ γκέτο, γκέτα, 
γκαρνταρόµπα, γκάµµα, γκαζόζα, γκρίνια, γκόµενα, γκάζι, γκίνια, 
γκαλερί, γκάφα, γκουβερνάντα, γκριµάτσα, γκιλοτίνα, γκοφρέτα, 
γκαρσόνι, γκρουπ, γκι, γκιαούρης, γκάιντα, γκέµι, γκιουβέτσι κ.ά. 
Με γκ- (επειδή δεν µπορεί να αρχίζει λέξη τής Ελληνικής µε δύο 
όµοια σύµφωνα) γράφονται και οι ελληνικές λέξεις: γκάστρι (< 
έγγάστριον), γκαστρώνω (< εγγαστρώνω). 

γκαβίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. και παρατ.} (λαϊκ.) αλληθωρίζω, 
δεν βλέπω καλά. 

γκαβός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν βλέπει καλά, που αλληθωρίζει 2. αυ-
τός τού οποίου η όραση είναι τόσο ασθενής, ώστε δεν µπορεί να ξε-
χωρίσει τίποτα µέσα στο οπτικό του πεδίο ΣΥΝ. στραβός, τυφλός, θε-
όστραβος 3. (υβριστ.) γκαβό (τα) τα µάτια (λέγεται σε περίπτωση 
εκνευρισµού για κάποιον που δεν βλέπει αυτό που του υποδεικνύε-
ται): άνοιξε επιτέλους τα - σου! ΣΥΝ. στραβά (τα). [ΕΤΥΜ. < αρωµ. 
gavù < λατ. cavus «κοίλος»]. 

γκαβούλιακας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.) στραβός (µύωπας) σε 
µεγάλο βαθµό ή πολύ αλλήθωρος ΣΥΝ. στραβούλιακας. [ΕΤΎΜ. < 
γκαβός + -ούλιακας, πβ. κ. µπεκρ-ούλιακας]. 

νκαβωµάρα (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) (υβριστ.) η στραβωµάρα. 
[ΕΤΥΜ. < γκαβός + παραγ. επίθηµα -µάρα, κατά το σχήµα στραβός -
στραβώνω - στραβωµάρα]. 

γκογκ (το) {άκλ.} (στον κινηµατογράφο) κωµικό εύρηµα, σύντοµο 
αστείο. [ΕΤΥΜ;< αγγλ. gag < µέσ. αγγλ. gaggen «γρυλίζω», ηχοµιµητ. 
λ.]. 

γκαγκό επίθ. {άκλ.} (αργκό) βλάκας, πρόσωπο που δεν καταλαβαίνει 
τι του λέει κανείς ή τι συµβαίνει γύρω του: να του τα λες πιο απλά, 
γιατί είναι ~ ο άνθρωπος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. gaga, ονοµατοπ. λ.]. 

Γκαγκαούζος (ο) χριστιανός ορθόδοξος τουρκικής καταγωγής. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. Gagavuz, αβεβ. ετύµου, ίσως < gök «ουρανός» + ok 
«βέλος». Οι Γκαγκαούζοι αριθµούν περί τα 170.000 άτοµα στη Μολ-
δαβία, την Ουκρανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία]. 

γκάγκάρο (το) βαρύ ξύλο κρεµασµένο µε σχοινί πίσω από την αυλό-
πορτα, ώστε να την κλείνει αυτόµατα µε το βάρος του. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < ιταλ. ganghero «στρόφιγγα» < µεσν. λατ. gangarus < 
cancanus < µτγν. κάγχαλος («γλώσσα» τού Ησυχίου: κάγχαλος- κρίκος 
ό επί τάς θύρας. Σικελοί)]. 

γκάγκαρος (ο) {-οι κ. -αίοι} γνήσιος, αµιγής· µόνο στη ΦΡ. Αθηναίος 
γκάγκαρος ο γνήσιος, ο αµιγής Αθηναίος. 

[ΕΤΥΜ. Ονοµασία των αριστοκρατών Αθηναίων επί 
Τουρκοκρατίας, επειδή έκλειναν τις πόρτες τους µε το γκάγκαρο 
(βλ.λ.)]. 

γκάγκοτερ (ο) → γκάνγκστερ 
γκαγκστερισµός (ο) → γκανγκστερισµός 
γκοζά (η) (λαϊκ.) το γκαζάκι, η µπίλια· κυρ. στη ΦΡ. παίζω νκαζές παί-

ζω µε γκαζάκια, µικρές µπίλιες. 
[ΕΤΥΜ. Απαντά κυρ. ως γκαζάκι < γκεζάκι (µε αφοµοίωση), υποκ. τού 
γκέζι «περίπατος, κύκλος - βώλος» < τουρκ. gezi(ci) «περιπατητής»]. 

γκαζάδικο (το) (λαϊκ.) το πετρελαιοφόρο πλοίο· (γενικά) πλοίο που 
µεταφέρει καύσιµα ΣΥΝ. τάνκερ, δεξαµενόπλοιο. [ΕΤΥΜ < γκάζι + 
παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. ρολογ-άδικο, ραφτ-άδικο κ.τ.ό.]. 

γκαζάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρή συσκευή θερµάνσεως φαγητού ή πα-
ρασκευής αφεψηµάτων, που λειτουργεί µε γκάζι · 2. µικρή µπίλια, 
συνήθ. πολύχρωµη, µε την οποία παίζουν τα παιδιά: είχαν µαζευτεί 
οι πιτσιρικάδες και παίζανε γκαζάκια ΣΥΝ. γκαζά (η). 

γκάζι (το) {γκαζ-ιού | -ιών} 1. το φωταέριο (βλ.λ.) 2. το εργοστάσιο πα-
ρασκευής φωταερίου: µια ζωή ολόκληρη δούλεψε στο ~ · 3. ο µηχα-
νισµός που λειτουργεί µε πίεση τού ποδιού (στα αυτοκίνητα) και 
ρυθµίζει την παροχή καυσίµου και την ταχύτητα τού οχήµατος: πά-
τησε το ~ και πήρε µπρος η µηχανή 4. (αργκό) γκάζια (τα) οι µεγάλες 
ταχύτητες: µε τα - στο φουλ || τέρµα τα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΎΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. gaz. Η γαλλ. λ. πλάστηκε τον 12ο αι. από το αρχ. 
χάος, δηλώνοντας µάζα απροσδιόριστης ποσότητας και συνθέσεως]. 

γκάζια (η) (λαϊκ.) το πάτηµα τού µοχλού τού γκαζιού στα οχήµατα 
και γενικότ. η ανάπτυξη µεγάλης ταχύτητας: άρχισε τις ~, για να κά-
νει φιγούρα. 

γκαζιέρα (η) {σπάν. γκαζιερών) συσκευή για θέρµανση ή µαγείρεµα, 
η οποία λειτουργεί µε φωταέριο ή πετρέλαιο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
gazière < gaz «γκάζι»]. 

γκαζόζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} αεριούχο αναψυκτικό µε ανθρακικό και 
εκχύλισµα λεµονιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. gasosa, θηλ. τού επιθ. gasoso «αεριούχος» < gas «αέριο» 
(βλ. λ. γκάζι)]. 

γκαζοζέν (το) {άκλ.} (κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο) µικρό αυτοκί- 

νητο, κινούµενο µε συσκευή παραγωγής αερίων (κατ' επέκτ.) κάθε 
µικρό, παλιό και γενικά, δυσκίνητο αυτοκίνητο. [ETYM. < γαλλ. 
gazogène (νόθο συνθ.) < gaz «αέριο» (βλ. λ. γκάζι) + -gène < -γενής]. 

γκαζόλαµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) λάµπα πετρελαίου. 
γκαζόν (το) {άκλ.} ελλην. χλόη· λεπτό στρώµα από χλόη για τη δια-

κόσµηση κήπων ή την κάλυψη τής επιφάνειας τού αγωνιστικού χώ-
ρου γηπέδου (χλοοτάπητας). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γρασσίδι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
gazon < φρανκον. woso < αρχ. γερµ. waso «χλόη»]. 

γκαζο(ν)τενεκές (ο) {γκαζο(ν)τενεκέδες} (λαϊκ.) ο τενεκές πετρε-
λαίου. [ΕΤΥΜ. < γκάζι «πετρέλαιο» + (ν)τενεκές]. 

γκαζοφονιάς (ο) {γκαζοφονιαδες} (αργκό) οδηγός (αυτοκινήτου ή 
συνήθ. µηχανής) που αναπτύσσει µεγάλη ταχύτητα οδηγώντας συ-
νήθ. επικίνδυνα. 

γκαζώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γκάζω-σα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) πατάω 
γκάζι, αναπτύσσω µεγάλη ταχύτητα ♦ 2. (µετβ.) (αργκό) (α) επιταχύ-
νω όχηµα (β) κάνω (κάποιον) να τρέχει (συνήθ. υφιστάµενο ή άν-
θρωπο τού χεριού µου): µας έχουν γκαζώσει για την επιθεώρηση και 
τρέχουµε και δεν φτάνουµε. 

γκαιµπελικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε παραπληροφόρηση, µε 
συκοφαντίες και αθέµιτη προπαγάνδα: ~ µέθοδοι. [ΕΤΥΜ. Από το 
όνοµα τού J.P. Goebbels (1897-1945), υπουργού προπαγάνδας τού Χίτλερ, 
υπευθύνου για πλήθος συκοφαντιών εναντίον των πολιτικών του 
αντιπάλων και των Εβραίων. Ακόµη και όταν ο πόλεµος είχε φανερά 
χαθεί για το Γ' Ράιχ, ο Γκαίµπελς επεκαλείτο ιστορικά παράλληλα και 
«νόµους», για να τεκµηριώσει το ακατάλυτο τής Γερµανίας και να 
αναπτερώσει το ηθικό τού λαού]. 

γκαιµπελισκος (ο) άθλιος προπαγανδιστής, τιποτένιος και ανάξιος 
λόγου για τις πράξεις του: ~ δηµοσιογράφος. [ΕΤΥΜ. < Γκαίµπελς 
(βλ. λ. γκαιµπελικός) + υποκ. επίθηµα -ίσκος]. 

γκάιντα (η) {σπάν. γκαϊντών} λαϊκό πνευστό µουσικό όργανο, αποτε-
λούµενο από έναν µελωδικό σωλήνα (αυλό) και από έναν ή περισσό-
τερους συνοδευτικούς αυλούς, που προεξέχουν από δερµάτινο ασκό, 
µέσα στον οποίο διοχετεύεται ο αέρας µε το στόµα ή µε ειδικό φυ-
σερό ΣΥΝ. τσαµπούνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. gayda]. 

γκαϊντατζής (ο) {γκαϊντατζήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που παίζει γκάι-
ντα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. gaydaci]. 

γκαλά (το) {άκλ.} επίσηµη βραδινή δεξίωση (συνήθ. σε αριστοκρατι-
κούς κύκλους ή προς τιµήν υψηλών προσωπικοτήτων). [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. gala < ισπ. gala «γιορτή» < παλ. γαλλ. gale «διασκέδαση» < 
φρανκον. *wala «καλά»]. 

γκαλερί (η) {άκλ.} ελλην. εκθετήριο, αίθουσα τέχνης· µία ή περισσό-
τερες αίθουσες ή ολόκληρο κτήριο που είναι αφιερωµένα στην έκθε-
ση και συχνά στην πώληση έργων τέχνης: σε αυτή τη ~ εκτίθενται 
έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. galerie < ιταλ. galleria < µεσν. λατ. galena «ο πρόναος µεσν. 
ναών όπου παρέµεναν οι κατηχούµενοι, οι µη βαπτισµένοι χριστιανοί 
(άρα εθνικοί)», πιθ. < galilaea < λατ. Galilea «Γαλιλαία, περιοχή τού 
Ισραήλ, όπου διέµεναν πολλοί εθνικοί, σε αντίθεση µε την Ιουδαία». 
Η σηµ. «αίθουσα εκθέσεως έργων τέχνης» απαντά µετά τον 18ο 
αι.]. 

γκαλερίστας (ο), γκαλερίστα (η) ελλην. εκθέτης (έργων τέχνης) 1. 
ιδιοκτήτης εκθετηρίου έργων τέχνης (γκαλερί) 2. συλλέκτης και 
έµπορος έργων τέχνης. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. gallerista, βλ. κ. γκαλερί]. 

γκάλοπ (το) {άκλ.} ελλην. δηµοσκόπηση, σφυγµοµέτρηση· δειγµατο-
ληπτική απεικόνιση τής κοινής γνώµης, τής στάσης και τής συµπε-
ριφοράς της σε συγκεκριµένα θέµατα, που πραγµατοποιείται µε διά-
φορες µεθόδους και συνηθέστερα µε συνεντεύξεις από τυχαίο ή σε 
προκαθορισµένη βάση επιλεγµένο δείγµα ανθρώπων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αµερ. gallup, από τον Αµερικανό δηµοσιογράφο G.H. Gallup 
(1901-1984), ιδρυτή και εισηγητή µεθόδου σφυγµοµετρήσεως τής κοι-
νής γνώµης, καθώς και σχετικών ινστιτούτων]. 

γκαµήλα (η) → καµήλα 
γκάµµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πλήρης σειρά στοιχείων (µουσικών 

φθόγγων σε κλίµακα, χρωµατικών αντιθέσεων στη ζωγραφική, συ-
ναισθηµάτων κ.λπ.): πλούσια ~ χρωµάτων || όλη η ~ των συναισθη-
µάτων από τη λύπη ώς τη χαρά 2. (γενικότ.) η µεγάλη ποικιλία: µε-
γάλη - τιµών | χρωµάτων | φαγητών | ρόλων ρεπερτορίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. gamma < αρχ. γάµµα]. 

Γκάµπια (η) (αγγλ. Republic of the Gambia = ∆ηµοκρατία τής Γκά-
µπιας) κράτος τής ∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Μπανγιούλ, επίση-
µη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το νταλάσι. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
Gambia, από τον οµώνυµο ποταµό που διασχίζει όλη τη χώρα. Με το 
όν. αυτό αποκαλούσαν οι Πορτογάλοι τού 15ου αι. τον ποταµό Ba-
Dimma, που σηµαίνει (στην τοπική γλώσσα) «ποταµός»]. 

Γκαµπόν (η) {άκλ.} (γαλλ. République Gabonaise = ∆ηµοκρατία τής 
Γκαµπόν) κράτος τής ∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Λιµπρεβίλ, επί-
σηµη γλώσσα τη Γαλλική και νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικα-
νικής Κοινότητας (CFA). — Γκαµπονέζος (ο), Γκαµπονέζα (η), γκα· 
µπονέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Gabon, από τον οµώνυµο κόλπο, που βρίσκεται στο ∆. 
µέρος τής χώρας, o κόλπος εξερευνήθηκε το 1470 από Πορτογάλους 
θαλασσοπόρους, οι οποίοι του έδωσαν την ονοµασία Gabâo «κου- 
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κούλα»]. 
Γκάνα (η) (αγγλ. Republic of Ghana = ∆ηµοκρατία τής Γκάνας) κράτος τής ∆. 

Αφρικής µε πρωτεύουσα την Ακρα, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και 
νόµισµα το νέο σέντι. — Γκανέζος (ο), Γκανέζα (η), γκα· νέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Ghana < ghana «πολέµαρχος» (λ. τής γλώσσας Μάντε), 
τίτλος τού βασιλιά τής µεγάλης µεσν. αυτοκρατορίας τής Γκάνας, η οποία 
τότε εξουσίαζε περιοχές τής Β∆. Αφρικής. Μέχρι το 1957 η χώρα ονοµαζόταν 
Χρυσή Ακτή (< αγγλ. Gold Coast) εξαιτίας τού χρυσού που ανακάλυψαν οι 
Πορτογάλοι τον 15ο αι.]. 

γκάνγκοτερ (ο) {άκλ.} ελλην. κακοποιός- µέλος συµµορίας κακοποιών, η οποία 
κινείται στον υπόκοσµο αναπτύσσοντας παράνοµες δραστηριότητες 
(δολοφονίες, εκβιασµό, λαθρεµπόριο) και ασκώντας ένοπλη βία. — 
γκανγκστερικός, -ή, -ό, γκανγκστερικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρεπόρτερ. 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. gangster < gang «συµµορία» + επίθηµα -ster, λ. που άρχισε 
να χρησιµοποιείται στις Η.Π.Α. κυρ. κατά την περίοδο τής ποτοαπαγόρευσης 
(1920-1933)]. 

γκανγκστερισµός (ο) σύνολο από τακτικές, συνήθειες και τρόπους δράσεως 
που ταιριάζουν σε γκάνγκστερ, δηλ. βίαιες και παράνοµες µέθοδοι: πολιτικός 
~. 

γκανιάν (το) {άκλ.} (στον ιππόδροµο) το φαβορί για τη νίκη. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
gagnant, µτχ. τ. τού p. gagner «κερδίζω» < αρχ. γαλλ. gaignier < φρανκον. 
*waidanjan «εργάζοµαι, κερδίζω»]. 

γκανιοτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (στα τυχερά παιχνίδια) το ποσοστό από το 
κερδισµένο ποσό, που καταβάλλεται υπέρ τής χαρτοπαικτικής λέσχης. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. cagnotte < προβηγκ. cagnotto «καλαθάκι, µικρό δοχείο» 
(όπου τοποθετείται το συµφωνηθέν ποσοστό κέρδους) < cagna «θηλυκός 
σκύλος» (λ. που τον Μεσαίωνα περιέγραφε διάφορα δοχεία) < λατ. canina, 
υποκ. τού canis «σκύλος»]. 

γκαντέµης (ο), γκαντέµισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που δεν έχει την 
τύχη µε: το µέρος του και προκαλεί κακοτυχία και στους άλλους: σε ~ 
άνθρωπο και τα πιο απίθανα µπορούν να συµβούν ΣΥΝ. κακότυχος, 
γρουσούζης ANT. γουρλής. Επίσης (λαϊκ.) γκοντέµω (η). — γκαντέµικος, -η, -
ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. 
[ΕΤΥΜ. πιθ. < τουρκ. kademesiz «άµοιρος, γρουσούζης». Σε παρετυµολογία 
οφείλεται η δηµοφιλής σύνδεση µε το αγγλ. goddamn «θεοκα-τάρατος»]. 

γκαντεµιά (η) {δύσχρ. γκαντεµιών} (καθηµ.) η κακοτυχία, η γρουσουζιά ΑΝΤ. 
γούρι. 

γκαντεµιάζω ρ. µετβ. {γκαντέµιασα} (οικ.) γρουσουζεύω (βλ.λ.). — 
γκαντέµιασµα (το). 

γκαπ γκουπ (το) {άκλ.} ο ήχος τού επαναλαµβανόµενου έντονου κτυπήµατος 
πάνω σε µια επιφάνεια: Σταµάτα τα ~ µε το σφυρί! Θέλω να κοιµηθώ! Επίσης 
γκάπα γκούπα. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

γκαράζ (το) {άκλ.} ελλην. αµαξοστάσιο 1. ειδικά διαµορφωµένος χώρος 
(ιδιόκτητος ή επαγγελµατικός) στεγασµένος ή υπαίθριος για τη στάθµευση και 
φύλαξη των αυτοκινήτων · 2. εργαστήριο για την επισκευή ή συντήρηση των 
αυτοκινήτων. Επίσης (λαϊκ.) γκαράζι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. garage < garer 
«σταθµεύω, υποστεγάζω» < φρανκον. warôn, πβ. αρχ. γερµ. waren 
«προστατεύω»]. 

γκαράζ - γκαράζι. Η λ. γκαράζ (< γαλλ. garage) είναι µία από τις ελάχιστες 
δάνειες (από τη Γαλλική) λέξεις σε -αζ (< γαλλ. -age) που εντάχθηκαν στο 
µορφολογικό σύστηµα τού ονόµατος τής Ελληνικής και κλίνονται: το 
γκαράζι, τού γκαραζιού, τα γκαράζια- το γρανάζι (< γαλλ. engrenage), τού 
γραναζιού, τα γρανάζια- τα µπα)γ)κάζια (< γαλλ. bagages(, των 
µπα)γ)καζιών. Αντίθετα, τα περισσότερα δάνεια τής Ελληνικής σε -αζ δεν 
κλίνονται: αβαντάζ (γαλλ. avantage), µποϊκοτάζ (γαλλ. boycottage), 
µακιγιάζ (γαλλ. maquillage), µασάζ (γαλλ. massage), πλαζ (γαλλ. plage) 
κ.τ.ό. Βεβαίως, τις περισσότερες φορές παράλληλα προς τη δάνεια λέξη 
χρησιµοποιείται και η ελληνική: αβαντάζ - πλεονέκτηµα, προτέρηµα, 
υπεροχή, σαµποτάζ - δολιοφθορά κ.λπ. 

γκαραζιέρης (ο) {γκαραζιέρηδες} (καθηµ.) ο υπάλληλος σε γκαράζ. [ΕΤΥΜ. < 
γκαράζ + παραγ. επίθηµα -ιέρης, πβ. κ. πορτ-ιέρης]. 

γκαραζάπορτα (η) {δύσχρ. γκαραζοπορτών} η πόρτα τού γκαράζ. 
Γκαραντί (το) {άκλ.} 1. η εγγύηση 2. εγγυηµένος, που έχει εγγύηση: ψυγείο ~. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. garantie < παλ. γαλλ. guarantie < µέσ. κάτω γερµ. warent < 
αρχ. γερµ. waren «προστατεύω»]. 

γκαρδιακός, -ή/-ιά, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός µε τον οποίο µας συνδέουν ιδιαίτεροι 
συναισθηµατικοί δεσµοί: φίλοι ~ ΣΥΝ. επιστήθιος, κολλητός 2. (για ευχές, 
σχέσεις ή συναισθήµατα) εγκάρδιος (βλ.λ).   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκρεµός. [ΕΤΎΜ. 
µεσν. < έγκαρδιακός < αρχ. εγκάρδιος]. 

γκαρίζω ρ. αµετβ. {γκάρι-ξα κ. -σα} 1. βγάζω τη χαρακτηριστική κραυγή τού 
γαϊδάρου ΣΥΝ. ογκανίζω- (µτφ.-µειωτ.) 2. βγάζω αγριο-φωνάρα, φωνάζω µε 
άσχηµο τρόπο: µίλα σαν άνθρωπος και πάψε να γκαρίζεις! || στα νεύρα του 
είναι σήµερα· είναι απ' το πρωί εδώ και γκαρίζει 3. τραγουδώ µε φοβερές 
παραφωνίες ή φωνάζω πολύ δυνατά. — γκάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < όγκαρίζω < αρχ. όγκώµαι ή < αρχ. γαρύω 
«φωνάζω»]. 

γκαρίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η πολύ άγρια και δυνατή φωνή (σαν γκάρισµα 
γαϊδάρου) ΣΥΝ. γαϊδουροφωνάρα. [ΕΤΥΜ. < γκαρίζω + παραγ. επίθηµα -
ίλα]. 

γκαρνταρόµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. ιµατιοθήκη 1. ο χώρος όπου 
φυλάσσονται τα ενδύµατα (συνήθ. για τα επανωφόρια σε χώρους 
συγκεντρώσεως πολλών ατόµων έναντι µικρού αντιτίµου): αφήστε τα παλτά 
στη ~ ΣΥΝ. βεστιάριο 2. το σύνολο των ρούχων που έχει κανείς στη διάθεση 
του και τα οποία φορά: έχει µεγάλη | πλούσια ~. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. garde-robe < garder «κρατώ, φυλάγω» + robe 
«ρουχισµός»]. 

γκάρντεν πάρτι (το) {άκλ.} γιορτή, εκδήλωση κ.λπ. που γίνεται σε κήπο. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. garden party]. 

γκαρσόν (το) {άκλ.} ο άνδρας σερβιτόρος · ΦΡ. α λα νκαρσόν (i) αντρικά, σε 
αντρικό στυλ: έκοψε τα µαλλιά της ~ (ii) µόνο για άντρες, χωρίς συνοδία 
γυναικών: βγήκαν ~. Επίσης γκαρσόνι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. garçon «σερβιτόρος - αγώρι», αιτ. τού παλ. γαλλ. gars 
«αγώρι» (< φρανκον. *wrakjo «µισθοφόρος στρατιώτης»)]. 

γκαρσόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η σερβιτόρα. 
γκαρσονιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} διαµέρισµα µε ένα κύριο δωµάτιο· συνήθ. 

εργένικο διαµέρισµα. 
[ΕΤΥΜ. < πεπαλαιωµένο γαλλ. garçonnière «κατοικία για εργένη» < garçon 
«αγώρι»]. 

γκασταρµπάιτερ (ο) {άκλ.} ο ξένος εργάτης στη Γερµανία. [ΕΤΥΜ. < 
γερµ. Gastarbeiter]. 

γκαστρώνω ρ. µετβ. {γκάστρω-σα, -θηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. καθιστώ (άτοµο 
θηλυκού γένους) έγκυο: τη γκάστρωσε και την παράτησε 2. γκαστρωµένη (η) 
γυναίκα ή θηλυκό ζώο σε εγκυµοσύνη: (παροιµ.) «όλα τού γάµου δύσκολα κι η 
νύφη ~» (βλ. λ. γάµος) · 3. (µτφ.-οικ.) ενοχλώ πάρα πολύ (κάποιον) 
επιµένοντας υπερβολικά (σε κάτι): µας γκάστρωσες µε τις ερωτήσεις σου! ΣΥΝ. 
πρήζω 4. (µτφ.-οικ.) αφήνω (κάποιον) σε µεγάλη ανυποµονησία, κάνω 
(κάποιον) να αδηµονεί: Θα µας πεις επιτέλους, τι έγινε; Μας γκάστρωσες! — 
γκάοτρωµα (το). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. εγγαστρώνω < µτγν. έγγάστριος < έγ- (< εν) + γαστήρ 
(βλ.λ.)]. 

γκάτζετ (το) {άκλ.} µικρή µηχανική ή ηλεκτρονική συσκευή για πρακτική 
χρήση που συνήθ. θεωρείται νεωτερισµός: υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικά ~, 
π.χ. φορητά DVD, υπολογιστές παλάµης κ.ά. || ~ για το αυτοκίνητο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. gadget, ίσως < γαλλ. gâchette «σκανδάλη», υποκ. τού gâche 
«γάντζος» (< φρανκον. *gaspia)]. 

G.A.T.T. (η) (ΓΚΑΤΤ) πολυµερής συµφωνία, τής οποίας οι κανόνες διέπουν τη 
λειτουργία τού εµπορίου σε διεθνές επίπεδο και συνοψίζονται κυρίως στην 
αποφυγή τού οικονοµικού προστατευτισµού και στην όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη µείωση των δασµών στη διακίνηση των εµπορευµάτων 
αντικαταστάθηκε από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (Π.Ο.Ε.). 
[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τής αγγλ. ονοµασίας General Agreement on Tarriffs and 
Trade «Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου»]. 

γκάφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η απερίσκεπτη και επιπόλαιη κουβέντα ή ενέργεια, 
η οποία εκθέτει αυτόν που την κάνει: διαπράττω | κάνω ~ || ~ πρώτου µεγέθους 
|| κάνω τη µια - πάνω στην άλλη.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, λάθος. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
gaffe < προβηγκ. gaf < γοτθ. gafah «πιάνω, αρπάζω»]. 

γκαφατζής (ο) {γκαφατζήδες}, γκαφατζού (η) {γκαφατζούδες} πρόσωπο που 
έχει την τάση να διαπράττει διαρκώς γκάφες. Επίσης γκαφαδόρος (ο). 

γκέι (ο) {άκλ.} 1. ο οµοφυλόφιλος 2. (ως επίθ.) οµοφυλοφιλικός: ~ κουλτούρα | 
µπαρ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. gay «εύθυµος, χαρούµενος» < παλ. γαλλ. gai < αρχ. γερµ. 
gähi «αιφνίδιος, γρήγορος». Η σηµ. «οµοφυλόφιλος» απαντά µετά τον Β' 
Παγκόσµιο Πόλεµο και οφείλεται στη σηµ. «αυτός που αχαλίνωτα επιδιώκει 
ιδιοτελείς ηδονές», την οποία είχε από τον 17ο αι. η λ. gay]. 

γκέισα (η) {δύσχρ. γκεϊσών) η νεαρή Γιαπωνέζα που έχει εκπαιδευθεί στο να 
κρατά ευχάριστη συντροφιά σε άνδρες, η παλλακίδα. [ΕΤΎΜ < ιαπων. geïSa 
«καλλιτέχνις» < gei «τέχνη» + Sa «πρόσωπο»]. 

Γκέκας (ο) {Γκέκηδες) 1. το µέλος αλβανικής φυλής, που κατοικεί στη Β. 
Αλβανία · 2. (µτφ.-υβριστ.) ο σωµατώδης, άξεστος άνθρωπος µε βάναυσους 
τρόπους και µεγάλο πείσµα · 3. σκύλος κυνηγετικής ράτσας µε µεγάλη 
αντοχή. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού αλβ. Gegë, γλωσσικός κυρ. χαρακτηρισµός των 
κατοίκων τής Β. Αλβανίας (Γκέκηδες) εν αντιθέσει προς τους νότιους 
Αλβανούς (Τόσκηδες)]. 

γκελ (το) {άκλ.} ελλην. αναπήδηση- το αναπήδηµα (τής µπάλας ή άλλου 
αντικειµένου όταν χτυπάει στο έδαφος): το τόπι έσκασε κάτω, έκανε ~ και 
χτύπησε στο ταβάνι. — γκελάρω ρ. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. gel]. 

γκέλα (η) {σπάν. γκελών) 1. (στο τάβλι) κακή ζαριά, κατά την οποία ο παίκτης 
φέρνει αριθµούς που αντιστοιχούν σε θέσεις κατειληµµένες από τα πούλια τού 
αντιπάλου 2. (συχνότ.) η κάθε είδους αποτυχία ή αναποδιά. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
gelé]. 

γκέµι (το) {γκεµ-ιού | -ιών} 1. (συνήθ. στον πληθ.) το χαλινάρι για τη 
συγκράτηση και την καθοδήγηση τού αλόγου 2. (µτφ.) η επιβολή, η κυριαρχία 
σε κάποιον, η συγκράτηση και χαλιναγώγηση των παθών ή η αποτροπή 
ενεργειών που ξεφεύγουν από το µέτρο: κρατάει | βαστάει τα - (κρατάει τον 
έλεγχο) || έχασε τα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. gem]. 

γκεµπελικός, -ή, -ό → γκαιµπελικός 



γκεµπελίσκος 420 γκολ 
 

γκεµπελίσκος (ο) → γκαιµπελίσκος 
γκεσέµι (το) {γκεσεµ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) τράγος ή κριάρι που προπορεύεται 

και οδηγεί το κοπάδι. Επίσης γκεοέµης (ο). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kösem]. 
γκεστάπο (η) {άκλ.} η µυστική αστυνοµία κατά την περίοδο τής ναζιστικής 

Γερµανίας, περιώνυµη για την αγριότητα της και τα βασανιστήρια στα οποία 
υπέβαλλε τους κρατουµένους. — γκεοταπίτης (ο), γκεσταπίτισσα (η), 
γκεσταππΊΚος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Gestapo, αρκτικόλεξο από την ονοµασία Ge(heime) Sta(ats) 
Po(lizei) «Μυστική Κρατική Αστυνοµία»]. 

γκεστ-στάρ (ο) {άκλ.} διάσηµο πρόσωπο, συνήθως ηθοποιός, που συµµετέχει 
εκτάκτως σε σόου, ταινία, παράσταση κ.λπ. πέραν των µόνιµων συντελεστών. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. guest star]. 

γκέτα (η) {σπάν. γκετών} ελλην. περικνηµίδα- δερµάτινο ή υφασµάτινο 
περίβληµα τής κνήµης που φοριέται εσωτερικά ή εξωτερικά προσαρµοσµένο 
στο ένδυµα ή το παπούτσι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. ghetta 
«περικνηµίδα» < µτγν. λατ. gleta < λατ. gutta]. 

γκέτο (το) {άκλ.} 1. (παλαιότ. σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις) περιτειχισµένη 
και αποµονωµένη συνοικία, στην οποία κατοικούσαν αποκλειστικά Εβραίοι: 
το ~ τής Βαρσοβίας 2. (ειδικότ.) τα ειδικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, στα 
οποία υποχρεώθηκαν από τους Ναζί να µείνουν αποµονωµένοι από τον 
υπόλοιπο κόσµο οι αιχµάλωτοι κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο · 3. (µτφ.) 
τµήµα πόλεως, όπου µια κοινωνική µειονότητα για λόγους προκαταλήψεων ή 
αποκλεισµού της κατοικεί περιθωριοποιηµένη, µακριά από τις υπόλοιπες 
κοινωνικές οµάδες: τα ~ των µαύρων στη Ν. Αφρική || το Μπρονξ είναι ένα ~ 
στην καρδιά τής Ν. Υόρκης. (Βλ. κ. λ. απαρτχάιντ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. 
Αβεβ. ετύµου, πιθ. < διαλεκτ. ιταλ. ghetto «χυτήριο» < ρ. ghettare «ρίχνω, 
πετώ» < µτγν. λατ. *jectâre < jacio. H σηµερινή σηµ. οφείλεται στο όνοµα 
ενός µικρού νησιού κοντά στη Βενετία, όπου υπήρχε ένα χυτήριο και εκεί 
είχαν υποχρεωθεί να διαµένουν οι Εβραίοι το 1516. Το εν λόγω γκέτο 
αποτέλεσε πρότυπο για όλα τα επόµενα, που κατασκευάζονταν τον Μεσαίωνα 
κυρ. από την Εκκλησία για τον περιορισµό και τη φρούρηση των Εβραίων]. 

γκετοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αποµόνωση σε γεωγραφικό 
ή κοινωνικό πλαίσιο µιας εθνικής ή κοινωνικής οµάδας: οι µετανάστες, µη 
γνωρίζοντας τη γλώσσα και διαφέροντας εµφανώς από τους ντόπιους, 
οδηγούνται στη - και την αποξένωση. — γκετο-ποιώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. ghettoisation]. 

γκι (το) {άκλ.} παρασιτικό φυτό µε λογχοειδή φύλλα, πυκνά κλαδιά, που 
σχηµατίζουν διχάλες και µικρούς στρογγυλούς άσπρους καρπούς· στην 
Ελλάδα φυτρώνει πάνω στα έλατα και χρησιµοποιείται για τον στολισµό των 
σπιτιών την περίοδο των Χριστουγέννων (βλ. κ. λ. ιξός).  * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. gui < λατ. viscum]. 

γκιαούρης (ο) {γκιαούρηδες}, γκιαοόρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (κατά τους 
µουσουλµάνους) ο αλλόθρησκος και ειδικότ. ο χριστιανός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, 
άθεος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. gâvur «άπιστος» < περσ. gäbr «πυρολάτρης»]. 

γκιλοτίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ειδικός µηχανισµός που χρησιµοποιήθηκε 
παλαιότερα για τον αποκεφαλισµό καταδίκων αποτελείται από ισχυρή λεπίδα, 
η οποία αφήνεται να πέσει σε ειδικά διαµορφωµένη θέση, όπου 
προσαρµόζεται η κεφαλή τού εκτελούµενου θύµατος ΣΥΝ. λαιµητόµος, 
καρµανιόλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ < γαλλ. guillotine, από το 
όνοµα τού Γάλλου φυσικού J. Guillotin, ο οποίος επέβαλε τη χρήση της κατά 
τη δεκαετία 1785-95. o J. Guillotin δεν εφεύρε τη λαιµητόµο· υποστήριξε 
όµως τη χρήση της για λόγους ισότητας, επειδή ο αποκεφαλισµός ήταν αρχικά 
ο συνήθης τρόπος εκτελέσεως µόνο των ευγενών. Η λαιµητόµος εφευρέθηκε 
νωρίτερα από τον Γάλλο χειρουργό Α. Louis και είχε αρχικώς ονοµαστεί 
Louisette, ονοµασία που δεν επικράτησε]. 

γκινέα (η) {σπάν. γκινεών) παλαιό χρυσό αγγλικό νόµισµα. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
guinea < Guinea «Γουινέα», όπου πιστεύεται ότι οφείλεται το σχέδιο και ο 
τύπος τού αγγλ. νοµίσµατος]. 

Γκίνες (το) {άκλ.} βιβλίο που βγαίνει κάθε χρόνο µε τις καλύτερες επιδόσεις 
που έχουν σηµειωθεί µέχρι εκείνη τη στιγµή σε διάφορα παράδοξα ή και 
παράτολµα εγχειρήµατα, σε ποικίλους τοµείς δραστηριότητας: γράφοµαι | 
µπαίνω | περνώ στο βιβλίο ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Guinness, ονοµασία βιβλίου 
που πρωτοδηµοσιεύθηκε το 1955 ως λαϊκό ανάγνωσµα των µπιραριών, 
οφείλει δε το όνοµα του στη φερώνυµη ιρλανδική µπίρα]. 

γκίνια (η) {χωρ. πληθ.) 1. η κακή τύχη, η χασούρα (ειδικά στα τυχερά 
παιχνίδια) 2. (γενικότ.) η γρουσουζιά, η αναποδιά, όταν όλα έρχονται στραβά 
ΑΝΤ. ρέντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. guigne < φρανκον. wingjan 
«χάνω»]. 

γκινίσι (το) {γκινισ-ιού | -ιών} ξυλουργικό εργαλείο για τη δηµιουργία 
αυλακιού στο ξύλο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. genis «φαρδύς, αυλακωτός»]. 

γκινισιά (η) αυλάκι µικρού βάθους που σχηµατίζεται µε ειδικό εργαλείο στην 
επιφάνεια τού ξύλου. 

Γκιόνα (η) → Γκιώνα 
γκιόνης (ο) {γκιόνηδες} µικρή κουκουβάγια, αποδηµητικό πτηνό µε 

ανοιχτόχρωµο φτέρωµα µε µικρές κηλίδες και γραµµώσεις και χαρα-
κτηριστική µονότονη φωνή. [ΕΤΥΜ. < αλβ. gjon]. 

γκιόσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (λαϊκ.) γίδα ή προβατίνα µεγάλης ηλικίας, που 
δεν γεννά πλέον · 2. (µτφ.-µειωτ.) γυναίκα γερασµένη, κα-κοφτειαγµένη και 
στριµµένη: κοίτα τη ~, που πήγε να απλώσει τα 

ρούχα της πάνω από τα δικά µου! 
[ΕΤΥΜ. < αρωµ. ghes(u) | ghesâ «µαύρη γίδα µε καφετιές ραβδώσεις», 
θηλ. τού ghios(u) | ghes(u), πιθ. < λατ. aegyptius < αρχ. Αιγύπτιος].  

γκιουβέτσι (το) → γιουβέτσι γκιουλέκας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) αυτός που 
παριστάνει τον νταή, τον σκληρό, τον παλληκαρά-  ΦΡ. µη µου κάνεις | 
παριστάνεις τον γκιουλέκα! µη µου παριστάνεις τον γενναίο, τον παλληκαρά! 

[ΕΤΥΜ, Παρεφθαρµένος τ. τού ονόµατος τού Γκιόνη Λέκκα, Αλβανού 
οπλαρχηγού, ο οποίος ηγήθηκε (1847) ισχυρού ανταρτικού σώµατος 
εναντίον τού Σουλτάνου].  

γκιπουρ (το) {άκλ.} 1. είδος δαντέλας (φτειαγµένης µε βελόνα ή στη 
µηχανή) από µετάξι ή βαµβάκι µε διάτρητα διακοσµητικά µοτίβα χωρίς 
φόντο- (συνεκδ.) 2. δικτυωτό ύφασµα που µιµείται τη δαντέλα και 
χρησιµοποιείται κυρίως για κουρτίνες 3. σχέδιο (τρυπητό) που θυµίζει την 
παραπάνω δαντέλα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. guipure < guiper < φρανκον. wipan «περιβάλλω µε µετάξι»]. 

γκισέ (το) {άκλ.} παράθυρο ή άνοιγµα, που συνήθ. κλείνει µε κιγκλίδωµα ή 
άλλο διαχωριστικό, όπως σε µια θυρίδα, και σχηµατίζει δίοδο επικοινωνίας 
και συναλλαγής µεταξύ πελάτη και αρµόδιου υπαλλήλου συνήθ. σε ταµείο 
(τράπεζας, ταχυδροµείου, θεάτρου ή σταθµού): για την αγορά γραµµατοσήµων 
περιµένετε στο διπλανό ~ ΣΥΝ. θυρίδα, ταµείο. Επίσης γκισές (ο). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. guichet < αρχ. σκανδ. vik «κρύπτη», µε την επίδρ. τού παλ. 
γαλλ. uisset «πορτούλα»]. 

Γκιώνα (η) (ορθότ. Γκιόνα) όρος τής Α. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Φωκίδας. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τού πουλιού γκιόνης (βλ.λ.)]. 

γκιώνης (ο) → γκιόνης 
γκλόβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το κεφάλι, το µυαλό: κόβει η ~ του (είναι 

έξυπνος) || ό,τι κατεβάσει η ~ του (ό,τι του έρθει στο µυαλό) ΣΥΝ. κεφάλα, 
κούτρα. 
[ΕΤΥΜ < σλαβ. glava (< I.E. *ghebh(e)l- «κεφάλι»), που συνδ. µε αρχ. γερµ. 
gebal «κρανίο», αρχ. σκανδ. gafl «µέτωπο», καθώς και µε αρχ. κεφαλή 
(βλ.λ.)]. 

γκλαβανή κ. κλαβανή (η) (λαϊκ.-σπάν.) πόρτα στο πάτωµα ή στην οροφή και 
συνεκδ. ο χώρος στον οποίο οδηγεί. [ΕΤΥΜ < σλαβ. klavanije «κρύπτη»]. 

γκλάµουρ (το) {άκλ.} ελλην. αίγλη, λάµψη-(αργκό) η γοητεία, η ακτινοβολία 
που εκπέµπει (κάποιος/κάτι): η χτεσινή δεξίωση είχε πολύ ~· παρέλασαν ένα 
σωρό µοντέλα και διασηµότητες ΣΥΝ. ακτινοβολία, σαγήνη, (γαλλ.) πρεστίζ. 
Επίσης γκλάµορ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίγλη. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. glamour < 
σκωτσ. glammar < αγγλ. grammar «γραµµατική - αίγλη από την κατάκτηση 
τής γνώσης, τής σοφίας και µάλιστα τής απόκρυφης» < ελλην. γραµµατική]. 

γκλαµουριά (η) (αργκό) η αίγλη, η λάµψη και η γοητεία. [ΕΤΥΜ. < 
γκλάµουρ (βλ.λ.) + -ιά]. 

γκλαοάρω ρ. → γλάσο 
γκλαοέ επίθ. (άκλ.) (για γλυκό ή φρούτο) αυτός που έχει επάλειψη 

καραµελωµένης ζάχαρης ή σοκολάτας: κερασάκι | µαρόν ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
glacé < p. glacer «µετατρέπω σε πάγο» < λατ. glaciare < glacies, -ei «πάγος»]. 

γκλάσνοστ (η) (άκλ.) ελλην. διαφάνεια- ΠΟΛΙΤ. η διαφάνεια στην οικονοµική και 
πολιτική πραγµατικότητα τής πρώην Σοβιετικής Ένωσης την οποία είχε θέσει 
ως βασικό στόχο τής ανανεωτικής πολιτικής του ο Μιχαήλ Γκορµπατσώφ (πβ. 
κ. λ. περεστρόικα). [ΕΤΥΜ. < ρωσ. glasnost «δηµοσιότητα, διαφάνεια»]. 

γκλάσο (το) -> γλάσο 
γκλιθάντο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. τεχνικός όρος που δηλώνει την ολίσθηση τού 

τονικού ύψους µιας µουσικής γραµµής κατά τρόπον ώστε να ακούγονται όλοι 
οι συνεχόµενοι φθόγγοι, σε ανιούσα ή σε κατιούσα κατεύθυνση· η τεχνική και 
το άκουσµα του διαφέρουν ανάλογα µε το µουσικό όργανο στο οποίο 
εκτελείται (έγχορδο, πνευστό, πληκτροφόρο, κρουστό). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. glissando (οπτικό δάνειο), γερούνδ. τού ρ. glissare «γλιστρώ» 
< γαλλ. glisser < φρανκον. glidan]. 

γκλίτσα (η) κ. (λαϊκότ.) αγκλίτσα {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το ραβδί τού 
βοσκού. 
[ΕΤΥΜ < αγκλίτσα < αγκυλίτσα, υποκ. τού επιθ. αγκύλος, λόγω τού σχήµατος 
που συνήθ. έχει η άκρη τού ποιµενικού ραβδιού]. 

γκλοµπ (το) → κλοµπ 
γκλόρια (το) {άκλ.} δοξολογία, το δεύτερο τυπικό µέρος τής λατινικής 

λειτουργίας (Κύριε, γκλόρια, κρέντο, σάνκτους-µπενεντίκτους, άγκνους ντέι)· 
µελοποιείται πάνω σε λατινική απόδοση τής «µεγάλης δοξολογίας» «δόξα εν 
υψίστοις Θεώ» (gloria in excelsis Deo): το ~ τής λειτουργίας σε σι τού Μπαχ. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. gloria «δόξα»]. 

γκλου-γκλου (το) {άκλ.} ο ήχος τής κατάποσης υγρού. [ΕΤΥΜ 
Ηχοµιµητ. λ.]. 

γκλουπ (το) {άκλ.} ο ήχος τής κατάποσης στερεάς τροφής ή µεγάλης µπουκιάς. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

γκογκ (το) → γκονγκ 
γκολ (το) {άκλ.} ελλην. τέρµα 1. (σε οµαδικά αθλήµατα µε µπάλα, όπως 

ποδόσφαιρο, χαντµπολ κ.ά.) η επιτυχία τής παραβίασης τής αντίπαλης εστίας, 
το να µπει η µπάλα στο τέρµα τής αντίπαλης οµάδας: (επίσ.) σηµειώνω | 
(καθηµ.) βάζω | (οικ.) ρίχνω ~ || (επίσ.) δέχοµαι | (καθηµ.) τρώω - || το ~ δεν 
µετράει (είναι άκυρο) ΣΥΝ. τέρµα • 2. (αργκό) σε κατάσταση αδυναµίας να 
ελέγξει κανείς τον εαυτό του, να αντιδράσει, κυρ. υπό την επήρεια αλκοόλ ή 
εκνευρισµού: 



γκολκίπερ 421 γκραν-γκινιόλ 
 

ήπιε χθες δέκα ποτήρια κι έγινε ~.  — (υποκ.) γκολάκι (το) (σηµ. 1), 
(µεγεθ.) γκολάρα (η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. goal < µέσ. αγγλ. gol «σύνορο, όριο» < αρχ. αγγλ. gaelan 
«εµποδίζω»]. 

γκολκίπερ (ο) {άκλ.} ο τερµατοφύλακας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. goalkeeper < 
goal «τέρµα» + keeper < keep «κρατώ, φυλάσσω»]. 

γκολπόστ (το) {άκλ.} ελλην. τέρµα· (στον πληθ.) καθένα από τα δύο τέρµατα 
ποδοσφαιρικού γηπέδου: η έξοδος τού τερµατοφύλακα από τα ~ απέτρεψε την 
παραβίαση τής εστίας του ΣΥΝ. δοκάρια, εστία, καρέ (τα). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
goalpost < goal «τέρµα» + post «στύλος, κολόνα»]. 

γκολτζής (ο) {γκολτζήδες} (καθηµ.) ο ποδοσφαιριστής που σηµειώνει πολλά 
γκολ. 

γκολφ (το) {άκλ.} άθληµα στο οποίο ο αθλητής κατευθύνει µε µπαστούνι µικρή 
µπάλα σε διαδοχικές τρύπες (συνήθ. 9 ή 18), που βρίσκονται σε διαφορετικές 
αποστάσεις σε διαµορφωµένο ανισόπεδο φυσικό γήπεδο, µε στόχο να µπει η 
µπάλα σε κάθε τρύπα µε όσο το δυνατόν λιγότερα κτυπήµατα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. golf, αβεβ. ετύµου, πιθ. < µέσ. ολλ. kolf «ρόπαλο» ή < 
σκωτσ. gowf «χτυπώ»]. 

γκολφι κ. γκόρφι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το εγκόλπιο ΣΥΝ. φυλαχτό. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < έγκόλπιον «φυλαχτό», ουδ. τού αρχ. επιθ. έγκόλπιος (βλ.λ.)]. 

Γκόλφω (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < γκόλφι (βλ.λ.) + κατάλ. -ω, από την 
κλητ. κυρίων ονοµάτων σε σλαβ. γλώσσες, που µεταφέρθηκε ως ονοµαστική 
στην Ελληνική, λ.χ. Μάρ-ω, Λέν-ω, Φώτ-ω κ.τ.ό.]. 

γκόµενα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-οικ.) 1. η ερωτική σύντροφος: την έχει - 
εδώ και δύο χρόνια ΣΥΝ. ερωµένη, αγαπητικιά· ΦΡ. πιάνω | βρίσκω γκόµενα 
δηµιουργώ ερωτικό δεσµό µε γυναίκα 2. (συνεκδ.) η ωραία και ελκυστική 
γυναίκα, που προκαλεί ερωτική επιθυµία ΣΥΝ. κούκλα, κόµµατος, µαννούλι, 
µαννάρι 3. η νέα γυναίκα ως ερωτικό αντικείµενο: η Ελένη είναι πολύ ωραία 
~. — (υποκ.) γκοµενίτσα (η) κ. γκοµενάκι (το), (µεγεθ.) γκοµενάρα (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ETYM. < γκόµενος < ιταλ. gommeno < γαλλ. gommeux 
«όµορφος νέος, κοµψευόµενος», κυριολ. «αρωµατισµένος», < gomme (βλ. κ. 
γόµµα). Ορισµένοι θεωρούν ότι αφετηρία τής λ. υπήρξε µια λακ για τα µαλλιά, 
που εισήχθη το 1935 από την Αργεντινή µε την ισπ. ονοµασία gèmina (< 
gomma «γόµµα») και ήταν αρχικώς διαδεδοµένη στις ηθοποιούς].^ 

γκοµενάκιας (ο) {γκοµενάκηδες} (οικ.) ο άνδρας που επιζητά να έχει πολλές 
γυναίκες, πολλές γκόµενες. 

γκοµενιάρης (ο) (γκοµενιάρηδες), γκοµενιάρα (η) (οικ.) πρόσωπο που έχει 
πολλές ερωτικές σχέσεις, που κυνηγά το αντίθετο φύλο ΣΥΝ. ερωτύλος. — 
γκοµενιάρικος, -η, -ο, γκοµενιάρικα επίρρ. 

γκοµενίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (οικ.) 1. δηµιουργώ πολλές 
ερωτικές σχέσεις: στα νιάτα του γκοµένιζε κι αυτός, πότε µε τη µια, πότε µε την 
άλλη! || δεν είναι πιστός και γκοµενίζει ΣΥΝ. τσι-ληµπουρδίζω, παίζω 2. 
προσαρµόζω τη συµπεριφορά και την εξωτερική µου εµφάνιση, επιδιώκοντας 
να προκαλώ έλξη και θαυµασµό: δεν πρόλαβε να µπει στην εφηβεία κι άρχισε 
να γκοµενίζει- κάθε µέρα κι άλλο ντύσιµο! Επίσης γκοµενιαρίζω. — 
γκοµένισµα κ. γκοµε-νιάρισµα (το). 

γκοµενιλίκι (το) {χωρ. γεν.} (οικ.) η επιδίωξη κατάκτησης γυναικών ΣΥΝ. 
γκοµένισµα. 

γκοµενοδουλε!ά (η) η ερωτική περιπέτεια κάποιου µε γυναίκα, γυ-
ναικοδουλειά ΣΥΝ. τσιληµπούρδισµα. 

γκόµενος (ο) (λαϊκ.-οικ.) ο άνδρας µε τον οποίο έχει µια γυναίκα ερωτική 
σχέση. — (υποκ.) γκοµενάκος (ο). [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. γκόµενα]. 

γκοµπλέν (το) {άκλ.} 1. εθνική χειροτεχνία ταπητουργίας στη Γαλλία που 
κατασκεύαζε τάπητες µεγάλων διαστάσεων, πορτρέτα και ταπετσαρίες για 
καθίσµατα, χρησιµοποιώντας σχέδια και διακοσµητικά µοτίβα ζωγράφων 2. 
(συνεκδ.) είδος ταπητουργίας που θυµίζει την παραπάνω τεχνοτροπία. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Gobelins, ονοµασία οίκου ταπητουργίας που ίδρυσαν τον 
17ο αι. οι αδελφοί Γκοµπλέν]. 

γκονγκ (το) {άκλ.} ασιατικής προέλευσης µεγάλος, κρεµαστός µπρούντζινος 
δίσκος µε κυρτό χείλος, που όταν κρούεται από ειδικό σφυρί µε καλυµµένη 
από µαλλί ή δέρµα άκρη, παράγει χαρακτηριστικό, δυνατό, παλλόµενο και 
υπόκωφο ήχο· χρησιµοποιείται ως κρουστό όργανο συνοδίας στον χορό και 
στο τραγούδι, στο θέατρο προς δήλωση έναρξης τής παράστασης και γενικότ. 
ως µέσο ειδοποίησης: ο χτύπος τού ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. gong, λ. µαλαϊκής ή ινδονησιακής προελ., προφανώς 
ηχοµιµητική].; 

γκοργκοντζόλα (η) ιταλικό τυρί που µοιάζει στην εµφάνιση και τη γεύση µε το 
ροκφόρ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. gorgonzola, ονοµασία λοµβαρδικής πόλεως (η οποία έφερε 
το ρωµαϊκό όν. Concordia), όπου παρασκευάζεται η συγκεκριµένη ποικιλία 
τυριού]. 

γκορτσιά κ. γκοριτσιά (η) (διαλεκτ.) η αγριαχλαδιά ΣΥΝ. αγριαπι-διά. [ΕΤΥΜ. < 
αλβ. goricë]. 

γκόρτσο (το) (διαλεκτ.) ο καρπός τής αγριαχλαδιάς ΣΥΝ. αγριάπιδο, 
αγριαχλάδι. Επίσης γκόρτσι. 

γκόρφι (το) → γκόλφι 
γκόσπελ (το) (άκλ.} είδος θρησκευτικών τραγουδιών, που τραγουδούν συνήθ. 

µαύροι Αµερικανοί τραγουδιστές. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. gospel, αρχική σηµ. «ευαγγέλιο», < αρχ. αγγλ. gödspel < göd 
«καλός» + spell «άγγελµα, µήνυµα»]. 

γκουάς (το) {άκλ.} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 1. παρασκεύασµα από χρωστικές ουσίες σε 
διάλυµα κόλλας και µελιού 2. (συνεκδ.) (α) η ζωγραφική στην οποία 
χρησιµοποιείται το παραπάνω παρασκεύασµα (β) το ζωγραφικό έργο στο 
οποίο έχει χρησιµοποιηθεί το παραπάνω παρασκεύασµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ζωγραφική. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. gouache < ιταλ. guazzo < λατ. aquatio 
«ποτίστρα»]. 

γκουβερνάντα κ. κουβερναντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η γυναίκα που αναλαµβάνει 
επί πληρωµή τη φροντίδα και την ανατροφή παιδιού ΣΥΝ. νταντά, τροφός, 
νόνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. gouvernante, θηλ. τού gouvernant, 
µτχ. τ. τού ρ. gouverner < λατ. guvernare «κυβερνώ, διοικώ»]. 

γκουβέρνο κ. κουβέρνο (το) (παλαιότ.) 1. η κυβέρνηση 2. (µτφ.) διαχείριση: 
ποιος έχει το ~ εδώ µέσα; 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. governo < governar < λατ. guvernare «κυβερνώ, δι-
οικώ»]. 

γκουλάγκ (το) {άκλ.} (στην πρώην Σοβιετική Ένωση) το σύστηµα των 
στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας στα οποία έστελνε το σοβιετικό 
καθεστώς τους αντιφρονούντες: «Το αρχιπέλαγος ~» (τίτλος µυθιστορήµατος 
τού Αλεξ. Σολζενίτσιν). 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. Gulag, ακρωνύµιο των λ. Glavnoe Upravienie Ispravitel'no - 
trudorykh Lagerei «Γενική ∆ιεύθυνση Αναµορφωτικών Στρατοπέδων 
Εργασίας»]. 

γκούλας (το) {άκλ.} φαγητό κατσαρόλας ουγγρικής προέλευσης από χοιρινό ή 
µοσχαρήσιο κρέας, καρυκευµένο µε κόκκινο πιπέρι (πάπρι-κα): σερβίρουµε το 
~ µε κόκκινο κρασί. 
[ΕΤΥΜ. < ουγγρ. gulyâs, συντετµηµένος τ. τού gulyâshus «η σούπα τού 
βοσκού»]. 

γκούντα (το/η) {άκλ.} ηµίσκληρο αγελαδινό τυρί τής Ολλανδίας µε µαλακή 
υφή και κίτρινο χρώµα. 

γκουπ (το) {άκλ.} ο ήχος τού στιγµιαίου δυνατού χτυπήµατος, συνήθ. µε κάποιο 
όργανο, ή τού ήχου από το πέσιµο αντικειµένου από κάποιο ύψος: το ~ 
βιβλίων που έπεσαν απ' το ράφι. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. 

γκουρµε (ο/η) {άκλ.} πρόσωπο που εκτιµά την καλή ποιότητα στο ποτό και στο 
φαγητό ΣΥΝ. καλοφαγάς. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. gourmet < παλ. γαλλ. gromet «υπηρέτης (εµπόρου κρασιών) 
και δοκιµαστής τους» < αρχ. αγγλ. grom (σύγχρ. groom), αρχική σηµ. 
«ιπποκόµος (στο παλάτι)]. 

γκουρού (ο) {άκλ.} 1. ο διδάσκαλος που δηµιουργεί προσωπική θρησκεία ή 
παρέχει πνευµατική καθοδήγηση, κυρ. στον Ινδουισµό 2. (µτφ.) κάθε 
πρόσωπο κύρους, που σε δεδοµένο χώρο τέχνης ή πνεύµατος ασκεί 
καθοριστική επίδραση συµβουλεύοντας και καθοδηγώντας: η καταδίκη τής 
ατοµικής βόµβας από έναν ~ των φυσικών επιστηµών, όπως ο Οπενχάιµερ, είχε 
ξεχωριστή βαρύτητα || ο Νικόλας Νεγρεπόντης θεωρείται ο ~ των δικτύων τής 
πληροφορικής. [ΕΤΥΜ < χίντι guru < σανσκρ. guru «βαρύς - σεβάσµιος»]. 

γκουχ-γκουχ (το) {άκλ.} ο ήχος που κάνει κάποιος όταν βήχει. Επίσης γκούχου-
γκούχου. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. 

γκοφρέ επίθ. {άκλ.} αυτός που έχει ανάγλυφη επιφάνεια, η οποία σχηµατίζει 
οµοιόµορφους ελαφρούς κυµατισµούς: ~ χαρτί/ τετράδιο | ύφασµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. gaufré < gaufre «είδος γλυκού, κέικ φόρµας» < φραν-κον. 
walfa, πβ. αγγλ. waffle]. 

γκοφρέτα (η) {γκοφρετών} λεπτό και τραγανό γλύκυσµα, συνήθ. µε γέµιση σε 
µία ή περισσότερες στρώσεις και σε διάφορες γεύσεις (κυρ. σοκολάτας): ~ µε 
σοκολάτα γάλακτος.  — (υποκ.) γκοφρετάκι (το) κ. γκοφρετούλα κ. 
γκοφρετίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. gaufrette, υποκ. τού ουσ. 
gaufre, βλ. κ. γκοφρέ]. 

γκρα (το) → γκρας 
Γκράβαρα (τα) → Κράβαρα 
γκράβε επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο), ή εκφραστική· δηλώνει 

µουσικό κοµµάτι ή τµήµα µουσικού κοµµατιού, που παίζεται αργά και 
σοβαρά. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. grave < λατ. gravis «βαρύς, σοβαρός»]. 

γκραβούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. χαρακτική απεικόνιση σε στερεά, σκληρή 
ύλη (συνήθ. µέταλλο ή ξύλο) για την παραγωγή άτυπων αντιγράφων τής 
χαραγµένης εικόνας ΣΥΝ. χαρακτικό 2. κάθε έντυπο αντίγραφο έργου τού 
παραπάνω τύπου: το βιβλίο περιλαµβάνει γκραβούρες τού 17ου αι. || αυθεντική 
~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. gravure < graver «χαράσσω» < φρανκον. graban «σκάβω» < 
αρχ. γερµ. graban, πβ. αγγλ. grave «λάκκος, τάφος»]. 

γκραν επίθ. {άκλ.} (λαϊκ.) πολυτελής, αυτός που αρµόζει σε επίσηµες 
περιστάσεις: µια ~ τουαλέτα || (ως επίρρ.) θα ντυθούµε ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
grand «µεγάλος, σπουδαίος» < λατ. grandis]. 

γκραν-γκινιόλ (το) {άκλ.} 1. (κυρ. για κινηµατογραφικά και θεατρικά έργα) 
δραµατικό είδος διακρινόµενο από έµφαση στα στοιχεία τής φρίκης και τού 
τρόµου, τόσο σε επίπεδο θεµατολογίας όσο και σκηνοθεσίας: (µειωτ.) ιστορίες 
| ταινία ~ 2. (µτφ.) κάθε κατάσταση που προκαλεί συναισθήµατα καταλυτικής 
αγωνίας και τρόµου σε όσους την υφίστανται ή µετέχουν σε αυτή: σε ~ 
µετατράπηκε ο αγώνας, όταν οι Γάλλοι πέτυχαν την ισοφάριση πέντε λεπτά πριν 
από τη λήξη, για να δεχθούν τελικά γκολ στο τελευταίο λεπτό ΣΥΝ. θρίλερ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. grand guignol, όνοµα θεάτρου στη Γαλλία (Παρίσι 1897), 
που παρουσίαζε σκηνές τρόµου. Ωστόσο, το Guignol, την περίοδο τής 
Γαλλικής Επανάστασης, ήταν η ονοµασία που έδωσε στις κούκλες του ο 
Γάλλος Mourguet, δηµιουργώντας ένα θέατρο µαριονέτων (στη Λυών) µε 
κοινωνικό και σατιρικό χαρακτήρα. Η ονοµασία 
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Guignol οφείλεται στον τόπο καταγωγής (Chinolo) ενός Ιταλού, φίλου 
τού Mourguet, ο οποίος του χάρισε την πρώτη του κούκλα]. 

γκρανκάσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. κρουστό όργανο που µοιάζει 
µε το τύµπανο, αλλά διαφέρει από αυτό γιατί είναι πιο ογκώδες και 
παράγει ήχο χωρίς ορισµένο τονικό ύψος· αποτελείται από κυλινδρι-
κό κορµό και δύο µεµβράνινες κεφαλές (στα Ελληνικά έχει χρησιµο-
ποιηθεί -από τον Ν. Σκαλκώτα- ο όρος «µεγάλη κάσα»). [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. grancassa < gran(de) cassa «µεγάλο κιβώτιο»]. 

γκραν-npi (το) {άκλ.} 1. (γενικά) µεγάλος διαγωνισµός 2. (ειδικότ.) το 
παγκόσµιο πρωτάθληµα αυτοκινητικών αγώνων ταχύτητας 3. (συ-
νεκδ.) κάθε επίσηµος αυτοκινητικός αγώνας ταχύτητας, η επίδοση 
στον οποίο επηρεάζει την τελική κατάταξη στο παγκόσµιο πρωτά-
θληµα οδηγών και κατασκευαστών (εργοστασίων): αγώνες ~ || το ~ 
τής Φόρµουλα 1. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. grand prix «µεγάλο βραβείο»]. 

γκρας (ο) {γκράδες} ΣΤΡΑΤ. οπισθογεµές ντουφέκι παλαιού τύπου· 
χρησιµοποιήθηκε από τον ελληνικό στρατό, κυρ. στα τέλη τού 19ου 
αι. και στις αρχές τού 20ού. Επίσης γκρα (το) {άκλ.}. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
gras (οπτικό δάνειο), από τον Γάλλο στρατηγό Β. Gras (1836-1901), 
εφευρέτη τού όπλου, πβ. κ. καριοφίλι]. 

γκρατινέ επίθ. {άκλ.} για φαγητό παρασκευασµένο µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να δηµιουργείται χρυσοκόκκινη κρούστα στην επιφάνεια του ύ-
στερα από το ψήσιµο στον φούρνο και αφού το φαγητό έχει περιχυθεί 
µε διάφορα υλικά, συνήθ. αβγά ή µπεσαµέλ: αβγά ~ µε κρεµµύδια || 
(ως επίρρ.) κάνω τα µακαρόνια ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. gratiné < gratin < gratter «ξύνω, αποξέω (ενν. την κρού-
στα που έχει τσιγαριστεί)» < φρανκον. krattön]. 

γκρατσΐόζο επίρρ. ΜΟΥΣ. εκφραστική ένδειξη, εκτέλεση τής µουσι-
κής «µε χάρη». [ΕΤΥΜ. < ιταλ. grazioso < λατ. gratiosus «χαριτωµένος, 
ευγενικός»]. 

γκράφιτι (το) {άκλ.} ελλην. τοιχογράφηµα- κάθε σχέδιο (ζωγραφικών 
παραστάσεων, αρχικών γραµµάτων ή συνθηµάτων) που ζωγραφίζε-
ται µε ψεκαστήρα (σπρέι), κυρ. πάνω σε χτισµένες επιφάνειες, τοί-
χους ή πεζοδρόµια και αποτελεί συνήθ. τρόπο προσωπικής έκφρασης 
ή διαµαρτυρίας: τα ~ στο τείχος τού Βερολίνου. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
ιταλ. graffiti, υποκ. τού graffio «επιγραφή, χάραγµα» < λατ. graphium 
< αρχ. γραφεϊον]. 

γκρέιντερ (το) {άκλ.} είδος σκαπτικού µηχανήµατος που χρησιµο-
ποιείται για την ισοπέδωση επιφανειών. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. grader < grade (στη σηµ. «ισοπεδώνω») < ουσ. grade 
«βαθµίδα» (< λατ. gradus)]. 

γκρέιπ-φρουτ (το) {άκλ.} 1. εδώδιµο εσπεριδοειδές, µεγαλύτερο από 
το πορτοκάλι, στρογγυλωπό και λείο, µε κίτρινο φλοιό, µαλακή και 
χυµώδη ανοιχτοκίτρινη σάρκα, έντονο άρωµα και γεύση πικρόξινη 
2. (συνεκδ.) δέντρο των τροπικών ή ηµιτροπικών περιοχών, που παρά-
γει τον παραπάνω καρπό. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. grape fruit < grape 
«σταφύλι» + fruit «φρούτο»]. 

γκρέκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} διακοσµητικό σχήµα µαιάνδρου ΣΥΝ. 
µαίανδρος. [ETYJVL < ιταλ. greca, θηλ. τού επιθ. greco «ελληνικός»]. 

γκρεµίζω ρ. µετβ. {γκρέµισ-α, -τηκα, -µένος} 1. προκαλώ την κατα-
στροφή (τοίχου ή γεν. οικοδοµικής κατασκευής): οι αρχαίες ελληνικές 
πόλεις γκρέµιζαν µέρος των τειχών τους για να τιµήσουν τους νικητές 
των Ολυµπιακών Αγώνων || γκρέµισαν το σπίτι, για να χτίσουν 
πολυκατοικία ΣΥΝ. κατεδαφίζω 2. ρίχνω (κάποιον) από µεγάλο ύψος, 
πετάω σε γκρεµό: τον έσπρωξε από πίσω και τον γκρέµισε στο φα-
ράγγι ΣΥΝ. (κατα)κρηµνίζω 3. (εκφραστ.) ρίχνω στο έδαφος ΣΥΝ. ρί-
χνω κάτω 4. (µτφ.) ανατρέπω: οι επαναστάτες γκρέµισαν τον δικτά-
τορα από την εξουσία 5. (ειδικότ.) (για κάτι σηµαντικό, υψηλό) παύω 
να εκτιµώ, να σέβοµαι και να υπολογίζω: το κοινό αναδεικνύει αλλά 
και γκρεµίζει τα είδωλα του- (µεσοπαθ. γκρεµίζοµαι) 6. πέφτω στον 
γκρεµό: δεν µπόρεσε να ελέγξει το αυτοκίνητο και γκρεµίστηκε στη 
χαράδρα 7. πέφτω κάτω (από ύψος και µε κίνδυνο τραυµατισµού^ ο 
αναβάτης γκρεµίστηκε από το άλογο 8. (µτφ.) καταρρέω, κα-
ταστρέφοµαι: «η αυτοκρατορία που µε τόσο κόπο έχτισε κινδυνεύει 
να γκρεµιστεί» (εφηµ.)- ΦΡ. γκρεµίζεται ο κόσµος | γκρεµίζονται τα 
πάντα γύρω µου αισθάνοµαι να καταρρέουν τα πάντα γύρω µου (ό,τι 
πίστευα, ό,τι υπολόγιζα κ.λπ.)· για πολύ µεγάλη απογοήτευση και 
διάψευση: όταν έµαθε το παρελθόν τού πατέρα της, ένιωσε να 
γκρεµίζεται ο κόσµος γύρω της 9. (στην προστ. γκρεµίσου µε επιθε-
τική διάθεση) (µεσν.) αποµακρύνσου, φύγε αµέσως· κυρ. σε προστ.: 
γκρεµίσου από 'δώ αµέσως- και να µη σε ξαναδώ στα µάτια µου! ΣΥΝ. 
γκρεµοτσακίσου, τσακίσου, ξεκουµπίσου. [ΕΤΥΜ. µεσν. < γκρεµνίζω 
< µτγν. κρηµνίζω < αρχ. κρηµνός, βλ. κ. γκρεµός]. 

γκρέµισµα (το) {γκρεµίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να γκρεµίζει κα-
νείς (κάτι): το - τού εργοστασίου κράτησε µήνες 2. γκρεµίσµατα (τα) 
τα αποµεινάρια, τα ερείπια που αφήνει µια κατεδάφιση, µια κατα-
στροφή: περπατούσε µέσα στα - τού πατρικού του µε δάκρυα ΣΥΝ. 
ερείπια, χαλάσµατα, συντρίµµια, ρηµάδια 3. (µτφ.) πτώση, διάλυση: 
το ~ τού κοµουνισµού στην πρώην Ε.Σ.Σ.∆. προκάλεσε ανακατατάξεις 
στον ευρωπαϊκό χάρτη 4. (εκφραστ.) η πτώση από µεγάλο ύψος. 

γκρεµός κ. γκρεµνος κ. (λόγ.) κρηµνός (ο) το επικίνδυνα απότοµο 
και βαθύ χάσµα, το βάραθρο: ο ~ έχασκε κάτω από τα πόδια τους || 
το αµάξι έπεσε στον - ΣΥΝ. βάραθρο, άβυσσος· ΦΡ. (α) στο χείλος τού 
γκρεµού (i) (κυριολ.) στην άκρη µιας απότοµης, βραχώδους επι-
φάνειας (ii) (µτφ.) στα πρόθυρα τής καταστροφής, λίγο πριν από την 
ολοκληρωτική συντριβή: όταν ανέλαβε την εξουσία η οικονοµία βρι-
σκόταν ~ (β) (µτφ.) µπρος γκρεµός | βαθύ και πίσω ρέµα για οριακές 
καταστάσεις αδιεξόδου, όταν έχει κανείς να επιλέξει µεταξύ δύο εξί- 

σου δυσάρεστων εναλλακτικών λύσεων | δεδοµένων κ.λπ.: Και τώρα 
τι να κάνω; ~! Ή πληρώνω και µένω αδέκαρος ή δεν πληρώνω και 
πάω φυλακή! 
[ΕΤΥΜ µεσν. < γκρεµνός (το γκ- αντί κ- από τη συνεκφορά τής λ. µε 
την αιτ. τού άρθρου: τόν κρηµνό) < αρχ. κρηµ-νός < θ. krëm-, εκτετα-
µένη βαθµ. πρώτης συλλαβής τής δισύλλαβης ρίζας krema-, η οποία 
απαντά στο ρ. κρέµαµαν βλ. κ. κρεµώ]. 

γκρεµός - γκαµήλα - γκαρδιακός. Οι σχηµατισµοί γκρεµ(ν)ός 
αντί κρηµνός, γκαµήλα αντί καµήλα, γκαρδιακός αντί καρδιακός 
κ.τ.ό. προέρχονται από την ηχηρή προφορά τού κ ως γκ µετά από 
το -ν τού άρθρου: τον κρεµ(ν)ό > τον γκρεµ(ν)ό > ο γκρεµ(ν)ός (το -
ε- από τροπή τού -η- σε -ε- λόγω τού παρακειµένου -ρ-· πβ. σίδη-
ρος > σίδερο, ξηρός > ξερός, θηρίο > θεριό κ.τ.ό.)· την καµήλα > τη 
γκαµήλα > η γκαµήλα- τον καρδιακό > τον γκαρδιακό > ο γκαρ-
διακός 

γκρεµοτσακίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {γκρεµοτσακίσ-τηκα, -µένος} 
(εκφραστ.) 1. πέφτω στο έδαφος και τραυµατίζοµαι: γλίστρησε από 
τη σκάλα και γκρεµοτσακίστηκε! || θα γκρεµοτσακιστείς καµιά ώρα µ' 
αυτά τα πατίνια · 2. σπεύδω, κοπιάζω, κυρ. για τη γρήγορη εξυ-
πηρέτηση άλλου: µόλις ζητήσει κάτι, γκρεµοτσακίζονται να του το 
φέρουν ΣΥΝ. τσακίζοµαι 3. φεύγω αµέσως, εξαφανίζοµαι: γκρεµο-
τσακίστηκε στο δωµάτιο του, να κρυφτεί || ~ να φύγω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

γκρενά επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει την κόκκινη απόχρωση τού 
εσωτερικού τού ροδιού: ~ πουλόβερ | ταγέρ 2. γκρενά (το) η ίδια η 
κόκκινη απόχρωση τού ροδιού. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. grenat < λατ. 
grenatum «ρόδι»]. 

Γκρήνουιτς (το) {άκλ.} 1. δήµος τής περιφέρειας τού Λονδίνου, στο 
αστεροσκοπείο τού οποίου καθορίστηκε το σύστηµα µέτρησης τού 
γεωγραφικού µήκους και τής ώρας 2. (α) µεσηµβρινός τού Γκρήνου-
ιτς ο µεσηµβρινός 0°, νοητή γραµµή που περνά από το Γκρήνουιτς, 
συνδέοντας τον Βόρειο µε τον Νότιο Πόλο, ανατολικά και δυτικά τής 
οποίας µετριέται το γεωγραφικό µήκος (β) ώρα Γκρήνουιτς ο τοπικός 
µέσος ηλιακός χρόνος που ισχύει στον παραπάνω µεσηµβρινό και 
χρησιµοποιείται ως σηµείο αναφοράς για τον προσδιορισµό τής 
ώρας στα διάφορα σηµεία τής Γης. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Greenwich «πράσινο λιµάνι» (< αρχ. αγγλ. gr6ne «πρά-
σινος» + wie «λιµάνι»), επειδή βρίσκεται σε µια καταπράσινη όχθη 
τού ποταµού Τάµεση]. 

γκρι επίθ. {άκλ.} 1. γκρίζος (βλ.λ.) 2. γκρι (το) το ίδιο το γκρι χρώµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. gris < φρανκον. *gris, πβ. αρχ. γερµ. gräo, αγγλ. grey 
κ.ά.]. 

γκριζάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γκριζάρισ-α, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. απο-
κτώ γκρίζο χρώµα, γίνοµαι γκρίζος: οι κρόταφοι του άρχισαν να 
γκριζάρουνί. (συνεκδ.) αρχίζουν να ασπρίζουν τα µαλλιά µου: νωρίς 
γκριζάρισε ο Κώστας ♦ 3. (µετβ.) (σπάν.) κάνω κάτι γκρι: ~ το φόντο 
τού σκίτσου. 

γκριζοµάλλης (ο) {γκριζοµάλληδες}, γκριζοµάλλα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} πρόσωπο που έχει γκρίζα µαλλιά, µαλλιά που αρχίζουν να 
ασπρίζουν.— γκριζοµάλλικος, -η, -ο. 

γκρίζος, -α, -ο 1. αυτός που έχει χρώµα µεταξύ λευκού και µαύρου, 
το χρώµα τής στάχτης: ~ µαλλιά | σύννεφα | πινελιά | οµίχλη | κρό-
ταφοι | µάτια | τρίχωµα ΣΥΝ. γκρι 2. γκρίζο (το) το παραπάνω χρώµα 
• 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ισοπεδωτική µονοτονία, 
που στερείται ζωντάνιας ή ενδιαφέροντος: η ~ καθηµερινότητα ΣΥΝ. 
µουντός, πληκτικός, ουδέτερος, καταθλιπτικός · 4. αυτός που έχει 
ακαθόριστο χαρακτήρα (π.χ. ως προς το νοµικό καθεστώς που τον 
διέπει)· ΦΡ. γκρίζες ζώνες (ί) γεωγραφικές περιοχές που αλληλο-
διεκδικούνται ή που είναι πληθυσµιακά µικτές (ii) (συνεκδ.) οποιεσ-
δήποτε καταστάσεις νοούνται σε έναν ενδιάµεσο χώρο, όπου είναι 
δυσχερής ο ακριβής προσδιορισµός τής κατηγορίας στην οποία ανή-
κει κάποιο αντικείµενο: υπάρχουν δηµοκρατικά και ολοκληρωτικά 
καθεστώτα, υπάρχουν όµως και ~ · ΦΡ. γκρίζα διαφήµιση βλ. λ. δια-
φήµιση. — (υποκ.) Υκριζούλης, -α, -ικο, (υποκ.) γκριζάκι (το) (σηµ. 2), 
γκριζωπός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. grigio, βλ. κ. γκρι. Η σηµ. 4 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
grey (area)]. 

γκριλ (το) {άκλ.} αντίσταση που βρίσκεται στην οροφή τού εσωτερι-
κού θαλάµου ηλεκτρικής κουζίνας και χρησιµοποιείται για να παίρ-
νουν χρώµα τα φαγητά καθώς ψήνονται: µπιφτέκι ψηµένο στο ~ || 
φούρνος µε διπλό ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. gril < grille «κιγκλίδωµα, κάγκελο» < παλ. γαλλ. 
gradilie < λατ. craticula, υποκ. τού crates «πλέγµα»]. 

γκριµάτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) στιγµιαία παραµόρφωση 
των χαρακτηριστικών τού προσώπου (µε σύσπαση των µυών του): ~ 
πόνου | δυσφορίας || ειρωνική | πονηρή ~ ΣΥΝ. µορφασµός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΎΜ < vc^.grimazza < γαλλ. grimace < φρανκον. 
grima «µάσκα»]. 

γκρίνια κ. γρίνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. η συνεχής έκφρα-
ση δυσαρέσκειας µε αρνητικά σχόλια, χαρακτηρισµούς, παράπονα: 
δεν του φτάνει η κούραση, έχει και τη ~ τής γυναίκας του κάθε φορά 
που αργεί ΣΥΝ. µεµψιµοιρία, κλάψα, µουρµούρα 2. (κυρ. για µωρά) ο 
διαπεραστικός ήχος σαν κλάµα, που εκφράζει ενόχληση, δυσαρέ-
σκεια: το µωρό τους ξυπνούσε µε τη ~ του µες στα άγρια µεσάνυχτα 
3. η συνεχής διχόνοια, εριστική διάθεση: (παροιµ.) «η φτώχια φέρνει 
γκρίνια». — γκρινιάζω ρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
διαλεκτ. ιταλ. grigna < γαλλ. grigne < φρανκον. grinän «τρίζω τα 
δόντια µου»]. 



γκρινιάρης 423 γλαφυρός 
 

γκρινιάρης, -α, -ικο κ. γρινιάρης {γκρινιάρηδες} (καθηµ.) 1. αυτός 
που αρχίζει εύκολα τη γκρίνια: συνήθως όσο µεγαλώνουν οι άνθρω-
ποι, γίνονται και πιο -, καθώς όλα τους ενοχλούν ΣΥΝ. µουρµούρης, 
παραπονιάρης, δύστροπος, ανάποδος, δύσκολος, γρουσούζης · 2. 
γκρινιάρης (ο) δηµοφιλές, επιτραπέζιο παιδικό παιχνίδι. — γκρινιά-
ρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < γκρίνια + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. 
παραπον-ιάρης]. 

γκριφόν (το) {άκλ.} σκύλος ράτσας µε τραχύ, συνήθ. γκρίζο τριχώµα-
τα σκυλιά τής ράτσας αυτής διακρίνονται σε κυνηγετικά, δροµείς 
και συνοδούς. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν, < γαλλ. griffon < παλ. γαλλ. grif < λατ. gryphus < αρχ. 
γρύψ, -πός «γρυπαετός», παράλλ. τ. τού επιθ. γρυπός}. 

γκρο (το) {άκλ.} ύφασµα από βαρύ µετάξι. {ETYM. < γαλλ. 
gros «παχύς, φαρδύς» < δηµώδ. λατ. grossus]. 

γκροπλαν κ. γκρο-πλαν (το) {άκλ.} η σκηνοθετική τεχνική λήψης 
εικόνας από κοντινή απόσταση και εστίασης σε λεπτοµέρεια ή τµήµα 
γενικότερου πλάνου: η ταινία ξεκινά µε ~ στο πρόσωπο τής πρω-
ταγωνίστριας ΣΥΝ. ζουµ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. gros plan]. 

γκρόσο µόντο επίρρ.· σε γενικές γραµµές, χωρίς αναφορά σε λε-
πτοµέρειες: η εργασία του κρίνεται ~ ικανοποιητική ΣΥΝ. χοντρικά. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. grosso modo]. 

γκροτέσκος, -α, -ο 1. αυτός που προκαλεί την αίσθηση τού αλ-
λόκοτου, τού εξαιρετικά περίεργου 2. γκροτέσκο (το) το καλλιτεχνι-
κό | αισθητικό είδος, που µέσα από τον συνδυασµό αταίριαστων 
στοιχείων προκαλεί την αίσθηση τού αλλόκοτου, τού γελοίου, συνήθ. 
µε σκοπό τη διακωµώδηση ή τη σάτιρα. Επίσης νκροτέσκ {άκλ.}. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. grotesque < παλ. ιταλ. grottesca (pittura) «ζω-
γραφιά των σπηλαίων», θηλ. τού επιθ. grottesco «σπηλαιώδης» < 
grotta «σπηλιά» < λατ. crypta < αρχ. κρύπτη]. 

γκρουµ (ο) {άκλ.} υπάλληλος ξενοδοχείου που µεταφέρει τις απο-
σκευές των πελατών και κάνει θελήµατα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. groom < 
µέσ. αγγλ. grom «αγώρι»]. 

γκρουπ (το) {άκλ.} µικρή οµάδα ανθρώπων: παραδίδει µαθήµατα σε ~ 
των πέντε ατόµων || ~ µαθητών/ τουριστών/ επιχειρηµατιών/ επεν-
δυτών. — (υποκ.) γκρουπάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. groupe < ιταλ. gruppo «κόµπος», < αρχ. γερµ. *kruppa, 
πβ. αρχ. γερµ. kröpf «λαιµός πτηνού», αγγλ. craw]. 

γκρουπαρω ρ. µετβ. {γκρούπ-αρα κ. -άρισα} σχηµατίζω γκρουπ: 
γκρουπάρισε τους µαθητές σε τρία µικρά γκρουπ. 

γκρουπούσκουλo (το) (από το πολιτικό λεξιλόγιο τής Αριστεράς) 
µικρή οµάδα οργανωµένων στελεχών κόµµατος, οργάνωσης, που λει-
τουργεί αυτόνοµα (αποκλίνει συχνά από την επίσηµη γραµµή)· (γενι-
κότ.-µειωτ.) οµαδούλα: πολιτικά ~ || το κόµµα διαλύθηκε σε γκρου-
πούσκουλα. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. gruppuscolo «οµαδούλα»]. 

γκυ (το) → γκι 
γλαδιόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} καλλωπιστικό φυτό µε όρθια, στητά 

φύλλα σε σχήµα σπαθιού, άνθη που αναπτύσσονται σε ταξιανθία και 
στάχυ µε εξαιρετική ποικιλία χρωµάτων. Επίσης γλαδίολος (ο). 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. gladiolus (µε αλλαγή γένους κατά το βιόλα), υποκ. 
τού λατ. gladius «ξίφος»]. 

γλαρόνι (το) {γλαρον-ιού | -ιών} υδρόβιο και παρυδάτιο πουλί, που 
µοιάζει µε τον γλάρο, αλλά είναι µικρότερο, πιο λεπτό, µε διχαλωτή 
ουρά και νηκτική µεµβράνη στα πόδια- κατά την περίοδο τής ανα-
παραγωγής έχει µαύρο κάλυµµα στο κεφάλι. [ΕΤΥΜ. < γλάρος + 
παραγ. επίθηµα -όνι, πβ. κ. ψαρ-όνι]. 

γλαροπούλι (το) {γλαροπουλ-ιού | -ιών} ο γλάρος. 
γλαρός, -ή, -ό 1. (για µάτια, βλέµµα) αυτός που ακτινοβολεί ζωντάνια 

ή εκπέµπει ηδυπάθεια: «µόν' κλαίω τα µάτια τα ~, το λυγερό κορµάκι» 
(Β. Ρώτας) ΣΥΝ. φωτεινός, ακτινοβόλος, ζωηρός, ηδυπαθής 2. 
αυτός που αποπνέει γαλήνη και ηρεµία: ~ φωνή | µατιά ΣΥΝ. γαλή-
νιος, ήρεµος. — γλαρά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < *βλαρός < *βλααρός < µτγν. βλαδαρός 
«αδύναµος, νωθρός, µαλακός»]. 

γλάρος (ο) υδρόβιο ή παρυδάτιο πουλί µικρού ή µετρίου µεγέθους, µε 
µακριές µυτερές φτερούγες που έχουν λευκό, γκρίζο ή µαύρο φτέρω-
µα στο πάνω µέρος τους- ζει κυρ. σε βράχους και παραθαλάσσιες πε-
ριοχές ΣΥΝ. γλαροπούλι- ΦΡ. (λαϊκ.) (α) σαν γλάρος µε εξαιρετική 
λαιµαργία και ταχύτητα: τρώει ~ (β) µη φας, θα 'χουµε γλάρο οι 
προσπάθειες σου θα αποτύχουν, δεν θα έχεις αποτέλεσµα (επειδή ο 
γλάρος δεν τρώγεται). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λάρος < *la-ro- < I.E. *la-, ονοµατοποιηµένη ρίζα 
που αναπαριστάνει κραυγή, φωνή ή οµιλία, πβ. σανσκρ. räyati «φω-
νάζει», λατ. lallo «νανουρίζω τραγουδώντας», αγγλ. lull «νανουρίζω», 
γερµ. lullen κ.ά. Οµόρρ. λα-λώ, αρχ. λή-ρος «ανοησία»]. 

γλαρώνω ρ. αµετβ. {γλάρω-σα, -µένος} 1. πέφτω σε κατάσταση υπνη-
λίας: από τις δώδεκα είχε αρχίσει να γλαρώνει και ήταν έτοιµος για 
ύπνο 2. (συνεκδ.) γίνεται το βλέµµα µου απλανές, κοιτάζω χωρίς νεύ-
ρο: πολλές φορές µε τα ηρεµιστικά που έπαιρνε γλάρωνε || την κοι-
τούσε γλαρωµένος- ήταν φανερό ότι την είχε ερωτευθεί ΣΥΝ. χαζεύω. 
[ΕΤΥΜ < γλαρός]. 

γλασάρω ρ. → γλάσο 
γλασέ επίθ. {άκλ.} 1. (χαρτί) µε λεία και γυαλιστερή επιφάνεια, συ-

νήθ. σε διάφορα χρώµατα, κυρ. για χρήση από παιδιά στο µάθηµα 
τής χειροτεχνίας 2. (α) ρύζι γλαοέ ρύζι κατάλληλο για χρήση κυρ. σε 
σούπες και γεµιστά ANT. σπυρωτό (β) φρουί-γλασέ βλ.λ. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. glacé < glace «πάγος» < λατ. glacies]. 

Γλασκώβη (η) η µεγαλύτερη πόλη και λιµάνι τής Σκωτίας. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. Glasgow < κελτ. Glas Ghu «πράσινο λα- 

γκάδι»]. 
γλάσο κ. γκλάσο (το) 1. παχύρρευστο σιρόπι από ζάχαρη και ασπράδι 

αβγών, µε το οποίο καλύπτονται διάφορα γλυκά ή τούρτες, 
αποκτώντας γεύση και χρώµα: άσπρο ~ πάνω από κέικ και µπισκότα 
|| ~ σοκολάτα | καφέ | ρουαγιάλ 2. παχύρρευστη πηχτή σάλτσα, που 
παρασκευάζεται από τον ζωµό τού κύριου φαγητού και προσθήκη 
αλευριού ή αρωµατικών για περισσότερη γεύση ΣΥΝ. σάλτσα. — 
Υλασάρω κ. γκλαοάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < γκλασάρω (υποχωρητ.) < γαλλ. glacer «παγώνω, µεταβάλλω 
σε πάγο» < glace «πάγος» < λατ. glacies]. 

γλάστρα (η) {γλαστρών} 1. οποιοδήποτε δοχείο, κυρ. από πηλό, µέσα 
στο οποίο καλλιεργείται φυτό, συνήθ. καλλωπιστικό: η ~ µε το γερά-
νι || (συνεκδ.) ποτίζω τις ~ (δηλ. τα φυτά που είναι στις ~)· ΦΡ. (πα-
ροιµ.) κοντά στον | µαζί µε τον βασιλικό ποτίζεται κι η γλάστρα για 
περιπτώσεις στις οποίες επωφελείται κανείς από κάτι καλό που τυ-
χαίνει σε κάποιον άλλο 2. (µτφ.-µειωτ.) πρόσωπο (συνήθ. όµορφη κο-
πέλα) που σε δηµόσια εµφάνιση (κυρ. τηλεοπτικές εκποµπές ή επί-
σηµες εκδηλώσεις) περιορίζεται σε διακοσµητική και συνοδευτική 
παρουσία και επίδειξη των εµφανισιακών του προσόντων: σε κάθε 
τηλεπαιχνίδι βάζουν και δυο-τρεις ~, για ν' ανεβάζουν τη θεαµατι-
κότητα. — (υποκ.) γλαστράκι (το) κ. γλαστρούλα (η) (σηµ 1). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γαστέρα. [ΕΤΥΜ. < *γράστρα (µε ανοµοίωση) < *γράστα < 
αρχ. γάστρα (βλ.λ.)]. 

γλαύκα (η) {γλαυκών} (λόγ.) η κουκουβάγια- ΦΡ. (αρχαιοπρ.) κοµίζω 
γλαύκα ες | εις Αθήνας (κοµίζω γλαΰκ' ες 'Αθήνας, Αριστοφ. Όρνιθες 
301) παρουσιάζω ως καινούργιο ή πρωτοποριακό κάτι ήδη γνωστό. 
Επίσης (αρχαιοπρ.) γλουξ [αρχ.] {γλαυκός}. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. γλαϋξ, γλαυκός, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το επίθ. 
γλαυκός (βλ.λ.) εξαιτίας τού σπινθηροβόλου βλέµµατος τού πτηνού. 
Η φρ. γλαΰκ' είς 'Αθήνας, ήδη αρχ., οφείλεται στο γεγονός ότι τα νο-
µίσµατα τής αρχ. Αθήνας ονοµάζονταν γλαύκες (επειδή έφεραν πα-
ράσταση γλαύκας, συµβόλου τής θεάς Αθηνάς) και, εποµένως, το να 
τα φέρνει κανείς στην Αθήνα ήταν εντελώς άσκοπο και περιττό]. 

Γλαύκη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. (α) µία από τις Νηρηίδες (β) κόρη τού βασιλιά 
τής Κορίνθου Κρέοντα, δεύτερη σύζυγος τού Ιάσονα 2. γυναικείο όνο-
µα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < επίθ. γλαυκή, θηλ. τού γλαυκός µε αναβιβασµό 
τού τόνου, βλ. κ. Γλαύκος]. 

γλαυκός, -ή, -ό (λόγ.-λογοτ.) 1. ο αστραφτερά γαλάζιος, αυτός που 
έχει λαµπερό γαλάζιο χρώµα ΣΥΝ. γαλανός, γαλαζωπός, κυανός, θα-
λασσής 2. γλαυκό (το) το ίδιο το αστραφτερό γαλάζιο χρώµα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *γλαΡ- < *glF-, που ίσως συνδ. µε το επίθ. ά-
γλα)Έ)-ός «λαµπρός» (< *a-glF-oç)]. 

Γλαυκός: η έννοια των χρωµάτων. Η σύλληψη και η δήλωση των 
χρωµάτων, όπως δεν θα το περίµενε κανείς, αφού η αντίληψη τού 
χρώµατος αποτελεί εµπειρικό γεγονός, διαφέρει όχι µόνον από 
γλώσσα σε γλώσσα, αλλά συχνά και µέσα στην ίδια γλώσσα, όταν 
τη δει κανείς διαχρονικά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τού 
γλαυκός. Στην Αρχαία σήµαινε αρχικά «αστραφτερός, σπινθηροβό-
λος»- έτσι η Αθηνά ονοµάζεται γλαυκώπις «µε αστραφτερό βλέµµα, 
µε µάτια που πετούν φωτιές». Αργότερα παίρνει τη σηµ. χρώµατος, 
δηλώνοντας διάφορες αποχρώσεις τού κυανού (µπλε), o Πλάτων 
(Τίµαιος 68c) περιγράφει το γλαυκός «κυανούς λευκφ κεραννύµε-
νος», κάτι σαν «ασπρογάλανος». Σε άλλες χρήσεις όµως δήλωσε το 
«γαλαζοπράσινο» χρώµα, το «πράσινο» ή και το «γκρίζο». Προκει-
µένου για τα µάτια, δήλωσε το «ανοιχτό γαλάζιο» χρώµα, όπως δε 
αναφέρει ο Αριστοτέλης (Περί γενέσεως ζώων5.1.2θ(, η χρωµατική 
κλιµάκωση τού γαλανού από το πιο σκούρο στο πιο ανοιχτό ήταν: 
µέλας - χαροπός - γλαυκός. Ας σηµειωθεί ότι και η (ήδη αρχαία) 
ονοµασία τής γνωστής οφθαλµικής πάθησης γλαύκωµα συνδέεται 
µε το χρώµα που παίρνουν τα µάτια τού πάσχοντος από αυτή την 
ασθένεια. 

Γλαύκος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. (α) γυιος τού Ποσειδώνα και µιας ναϊάδας ή 
τού Ανθηδόνα και τής Αλκυόνης· γεννήθηκε θνητός αλλά κατά τύχη 
ανακάλυψε ένα φυτό που χάριζε την αθανασία· έγινε θαλάσσιος θε-
ός (β) εγγονός τού Βελλεροφόντη, εξάδελφος τού Σαρπηδόνα, πολέ-
µησε µαζί του στην Τροία 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ.< αρχ. Γλαύκος (οµηρικό όν.) < γλαυκός «λαµπρός, στιλπνός» 
(βλ.λ.), πβ. Λάµπρος < λαµπρός, Φαίδρα < φαιδρά]. 

γλαύκωµα (το) {γλαυκώµ-ατος | -ατα, -άτων } ΙΑΤΡ. ασθένεια των µα-
τιών, που χαρακτηρίζεται από αυξηµένη ενδοφθάλµια πίεση και προ-
καλεί τη σταδιακή απώλεια τής όρασης, αν δεν τύχει έγκαιρης θε-
ραπείας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γλαυκοϋµαι (-6ο-) < γλαυκός. Η λ. πέρασε και σε ξέν. 
γλώσσες, πβ. αγγλ. glaucoma, γαλλ. glaucome, κ.ά.]. 

γλαϋξ (η) → γλαύκα 
γλαφυρός, -ή, -ό 1. (για ύφος, κείµενο, οµιλία) αυτός που χαρακτη-

ρίζεται από παραστατική, κοµψή και λογοτεχνική διατύπωση: ~ 
γλώσσα | ύφος | περιγραφή | εξιστόρηση | έκφραση | ανάγνωσµα ΣΥΝ. 
κοµψός, χαριτωµένος, ποιητικός ΑΝΤ. ακαλαίσθητος, άκοµψος 2. (για 
οµιλητή, συγγραφέα) αυτός που εκφράζεται µε άνεση και κοµψότη-
τα: ~ ρήτορας. — γλαφυρά επίρρ., γλαφυρότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *γλαφύς < *γλυφυ- (µε ανοµοίωση τού πρώτου -υ-) < I.E. *glubh- | 
*gleubh- «χαράσσω, ξύνω», πβ. λατ. glQbö «αποφλοιώνω», αρχ. γερµ. 
klioban «σχίζω», βουλγ. glob «κοιλότητα τού µατιού», αγγλ. cleave 
«σχίζω», γερµ. Kluft «χαράδρα, βαθούλωµα» κ.ά. Οµόρρ. γλύφω, 
γλυπτός κ.ά. Η λ. γλαφυρός απαντά αρχικώς µε τη σηµ. «βα-
θουλωµένος», προσδιορίζοντας οικιακά σκεύη, αλλά και πλοία ή λι- 
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µάνια. Από τον Αριστοτέλη και µετά η λ. χρησιµοποιήθηκε µε τη σηµ. 
«γυαλισµένος, κοµψός», αναφερόµενη σε αντικείµενα, αλλά και µτφ. σε 
προϊόντα τού πνεύµατος]. 

ΣΧΟΛΙΟ Μερικοί χρησιµοποιούν το γλαφυρός µε τη σηµ. τού «αστείος, 
φαιδρός», ήτοι µε αρνητική έννοια. Πρόκειται για εσφαλµένη χρήση. Το 
γλαφυρός αποτελεί θετικό, κολακευτικό σχόλιο για την ικανότητα κάποιου 
να διανθίζει τον λόγο του µε ενδιαφέρουσες, ωραία δοσµένες πληροφορίες 
και, προπάντων, για την ικανότητα να εκφράζεται κανείς µε καλλιέπεια, 
ευφράδεια και ευστοχία. 

Γ.Λ.∆. (η) Γερµανική Λαοκρατική ∆ηµοκρατία (παλαιότερη ονοµασία τής 
Ανατολικής Γερµανίας). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τής γερµ. ονοµασίας Deutsche 
Demokratische Republik]. 

γλειφιτζούρι (το) {δύσχρ. γλειφιτζουρ-ιού | -ιών} γλύκυσµα για παιδιά, που 
αποτελείται από σκληρό κοµµάτι καραµέλας στερεωµένο σε ξυλάκι στη µια 
άκρη του, για να µπορούν τα παιδιά να το γλείφουν κρατώντας το στο χέρι. — 
(υποκ.) γλειφιτζουράκι (το). [ΕΤΥΜ. < γλείφω (µέσω τ. γλειφίτσης | -τζής 
«αυτός που γλείφει») + παραγ. επίθηµα -ούρι, πβ. κ. µνηµ-ούρι]. 

γλείφτης (ο) (δύσχρ. γλειφτών}, γλειφτρα (η) {γλειφτρών} (µειωτ.) πρόσωπο 
που συστηµατικά κολακεύει δουλοπρεπώς άλλους, για να κερδίζει την εύνοια 
τους ΣΥΝ. κόλακας, οσφυοκάµπτης. — (µεγεθ.) γλειφτρόνι (το). 

γλείφω ρ. µετβ. {έγλειψα, γλείφτηκα, γλειµµένος} 1. περνώ, σύρω τη γλώσσα 
µου πάνω σε (κάτι), συνήθ. για να το υγράνω ή να το γευθώ: το σκυλί έγλειφε 
την πληγή του || ~ το παγωτό µου || η γάτα έγλειφε στοργικά τα µικρά της 2. 
αποµακρύνω (κάτι) µε τη γλώσσα, κυρ. υπολείµµατα φαγητού: έγλειψε τη 
σαντιγί από τα χείλη του · 3. (µτφ. για κύµατα, φλόγες) κινούµαι πλησιάζοντας 
και αγγίζοντας ελαφρά και για λίγο µια επιφάνεια: τα κύµατα έγλειφαν τα 
βράχια τής ακτής || οι φλόγες άρχισαν να γλείφουν τις στέγες των σπιτιών ΦΡ. 
(εκ-φραστ.) να γλείφεις τα δάχτυλα σου! για φαγητό εξαιρετικά νόστιµο: είναι 
εξαιρετική µαγείρισσα- κάνει κάτι φαγητά ~! ΣΥΝ. µπουκιά και συχώριο · 4. 
(µτφ.-µειωτ.) µιλώ και συµπεριφέροµαι σε (κάποιον) µε κολακευτική 
δουλοπρέπεια, επιδιώκοντας την εύνοια του: γλείφει συνέχεια το αφεντικό, 
µήπως και πάρει προαγωγή! ΣΥΝ. κολακεύω-ΦΡ. (µειωτ.) γλείφω εκεί όπου 
έφτυνα υποστηρίζω, εγκωµιάζω αυτόν που άλλοτε απέρριπτα, πολεµούσα: 
Μην κοιτάς που τους βρίζει! Αν κερδίσουν τις εκλογές, µε το µέρος τους θα 'ναν 
το συνηθίζει να γλείφει εκεί όπου έφτυνε· (µεσοπαθ. γλείφοµαι) 5. περνώ τη 
γλώσσα µου πάνω από τα χείλη µου ή (για ζώα) και πάνω από το σώµα µου: 
γλείφεται, γιατί έχει µείνει σιρόπι στα χείλη του || η γάτα ~, για να καθαριστεί 6. 
(µτφ.) (α) εκδηλώνω την ανυποµονησία και την όρεξη µου (για φαγητό ή 
φαγώσιµο): µε το που θ'ακούσει γιαµουσακά, αρχίζει και γλείφεται ΣΥΝ. 
λιγουρεύοµαι (β) (γενικότ.) αδηµονώ για µελλοντική επιθυµητή εξέλιξη ή 
κατάσταση: Μη γλείφεσαι! ∆εν πρόκειται να πάρετε πρωτάθληµα! — γλείψιµο 
(το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γδύνω, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εκλείχω (η µεταβολή -χ- > -φ- οφείλεται στην ανα-
λογική επίδρ. τού αλείφω) < εκ + λείχω «γλείφω». Το αρχ. λείχω < I.E. 
*leigh-, πβ. σανσκρ. lihati, λατ. linguo, ιταλ. leccare, γαλλ. lécher, αγγλ. lick, 
γερµ. lecken κ.ά., όλα µε τη σηµ. «γλείφω». Οµόρρ. λειχ-ήν (-ας), λειχ-ούδης 
κ.ά.]. 

γλείφω ή γλύφω; Η ετυµολογία τής λ. γλείφω από το αρχ. εκλείχω 
(εκ + λείχω- πβ. και περι-λείχω, λειχούδης. λειχήν) δείχνει ότι η 
ορθή γραφή είναι µε -ει-: εκ-λείχω > *κλείχω > *γλείχω > γλείφω 
(το -φ- από αναλογική επίδραση ρηµάτων όπως το αλείφω). Είναι 
προφανές ότι το γλείφω δεν συνδέεται µε το οµόηχο γλύφω «λα 
ξεύω, χαράσσω» (πβ. γλύπτης), το οποίο ετυµολογείται από άλλη 
ρίζα (I.E. *glubh- > ελλ. γλυφ-). → γλύφω 

γλεντζές (ο) {γλεντζέδες}, γλεντζού (η) {γλεντζούδες} ο ανοιχτόκαρδος και 
κεφάτος άνθρωπος, που διασκεδάζει συχνά µε γλέντια: γεννηµένος | γνήσιος ~ 
ΣΥΝ. γλεντοκόπος, χαροκόπος, ξεφαντωτής. — Υλεντζέδικος, -η, -ο, 
γλεντζέδικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. eglence]. 

γλέντι (το) {γλεντ-ιού | -ιών} 1. η αυθόρµητη και έντονη διασκέδαση, κυρ. σε 
γιορτές µε συνδυασµό φαγοποτιού, τραγουδιού και χορού: ~ τρικούβερτο 
στήσανε | έκαναν στον γάµο || το - άναψε | άρχισε || πάνω στο - τους έκανε 
παρατήρηση η αστυνοµία για τον θόρυβο ΣΥΝ. ξεφάντωµα, πανηγύρι 2. (κατ' 
επέκτ.) κάθε έντονη κατάσταση (πανηγυρισµοί, ευτράπελα, επεισόδια, καβγάς 
κ.ά.): τώρα να δεις - που 'χει να γίνει, όταν το µάθει η γυναίκα του. — (υποκ.) 
γλεντάκι (το), γλε-ντίΌτής (ο). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. eglenti «διασκέδαση»]. 

γλέντι - λεβέντης - µεράκι. Αξίζει, για την ιστορία των λέξεων, να 
παρατηρηθεί ότι µερικές λέξεις κατεξοχήν χαρακτηριστικές τής ελληνικής 
ζωής είναι δάνεια, που πέρασαν τόσο βαθιά στη γλώσσα, ώστε να µη 
φανταζόµαστε την ξενική τους προέλευση. Έτσι το γλέντι παράγεται από 
το γλεντώ | γλεντίζω, που προέρχεται από το τουρκ. ëglenmek. Το µεράκι 
είναι το τουρκ. merak. To ίδιο το λεβέντης πέρασε στην Ελληνική από το 
τουρκ. levend, το οποίο, µε τη σειρά του, πλάστηκε από το ιταλ. leventi. 
Leventi ονόµαζαν τους «τυφεκιοφόρους ναύτες», ενώ παλιότερα λεβένται 
ονοµάστηκαν από τους Έλληνες «οι πειρατές από την Ανατολή» (Levante 
= Ανατολή). Η ανδρεία, η αλληλεγγύη, η ελευθεροφροσύνη και τα θετικά 

στοιχεία τού χαρακτήρα αυτών των πολεµιστών οδήγησαν στην «εύσηµη» 
σηµασία που απέκτησε η λ. στην Ελληνική. 

γλεντοκοπώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {γλεντοκοπάς... | γλεντοκόπησα} περνώ τον 
καιρό µου µε διασκεδάσεις: επί τρεις µέρες γλεντοκοπούσαν για τη νίκη! || όλη 
µέρα µού γλεντοκοπάς, δεν κάθεσαι να δεις πώς βγαίνει το ψωµί! ΣΥΝ. 
ξεφαντώνω, γλεντώ. — γλεντοκόπος (ο), γλε· ντοκόπηµα κ. γλεντοκόπι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γλεντώ + -κοπώ (< κόπτω)]. 

γλεντώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γλεντάς... | γλέντησα} ♦ 1. (αµετβ.) 
διασκεδάζω σε γλέντι: γλέντησαν ως τα ξηµερώµατα µε τραγούδια και χορούς 
ΣΥΝ. ξεφαντώνω, διασκεδάζω, ξεσκάω ♦ (µετβ.) 2. περνώ όσο γίνεται πιο 
ευχάριστα (µια κατάσταση): για να γλεντήσεις τη ζωή σου, πρέπει να έχεις 
λεφτά || ~ τα νιάτα µου 3. διασκεδάζω µε αφορµή συγκεκριµένο γεγονός: - τη 
νίκη µου ΣΥΝ. γιορτάζω· ΦΡ. ΓΟ γλεντώ (α) διασκεδάζω, γλεντώ: κάθε 
Σάββατο βγαίνουµε έξω και το γλεντάµε (β) διασκεδάζω, απολαµβάνω (τη 
δεδοµένη περίσταση): εγώ ~, όταν ο διευθυντής µού βάζει τις φωνές- χαίροµαι 
να τον βλέπω νευριασµένο! 4. ξοδεύω σε διασκεδάσεις: όσα βγάζει τα γλεντά 
και γι ' αύριο έχει ο Θεός! (για πρόσ.) 5. πηγαίνω κάποιον σε γλέντι, σε έντονη 
ψυχαγωγία: θα σε πάω στα µπουζούκια, να σε γλεντήσω 6. αναπτύσσω 
ερωτικές σχέσεις µε (κάποιον) χωρίς σοβαρό αίσθηµα, αποκλειστικά για την 
πρόσκαιρη ευχαρίστηση: θα τη γλεντήσει για λίγους µήνες κι ύστερα θα την 
παρατήσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλέντι. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού τουρκ. eglenmek 
(πβ. αόρ. eglendim)]. 

γλεύκος (το) {γλεύκ-ους | -η, -ών} (λόγ.) ο χυµός που βγαίνει από το πάτηµα 
των σταφυλιών, ο µούστος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γλεύκος < o *gleuk-, τού οποίου η µηδενισµ. βαθµ. *gluk-
απαντά στο επίθ. γλυκ-ύς (βλ.λ.)]. 

γλήγορος, -η, -ο → γρήγορος 
γλίνα (η) {γλινών} 1. (σπάν.) το λίπος κρέατος, κυρ. χοιρινού, το οποίο µε τον 

βρασµό αποβάλλεται ως ζωική, λιπαρή και γλοιώδης ουσία: το κρέας έβγαλε 
πολλή ~ στο βράσιµο || η κατσαρόλα είχε ~ 2. (κατ' επέκτ.) κάθε λεκές ή 
συσσωρευµένη βροµιά ΣΥΝ. λίγδα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. γλίνη < θ. *gli-nâ, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *glei- < *gel-j- «κολλώ», πβ. λατ. glus «κόλλα», 
γαλλ. glu (> αγγλ. glue), ισπ. gluten, ρωσ. glina «άργιλος», αρχ. γερµ. klenan 
«κολλώ», γερµ. kleben, αγγλ. clammy «κολλώδης, γλοιώδης» κ.ά. Οµόρρ. 
γλοι-ώδης, γλίσχρος (βλ.λ.) κ.ά]. 

γλινί (το) εδώδιµο ψάρι τού γλυκού νερού µε µαύρο χρώµα και µικρά λέπια. 
[ΕΤΥΜ < γλίνα | -η (βλ.λ.) στη σηµ. των στάσιµων υδάτων, τής λάσπης των 
λιµνών. Ίσως συνδ. µε αρωµ. klenï «κυπρίνος τής λίµνης»]. 

γλιστερός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να κάνει κάποιον να γλιστρήσει, αν πατήσει 
πάνω του: το πάτωµα είναι ~, γιατί χύθηκαν νερά ΣΥΝ. ολισθηρός. 
[ΕΤΥΜ. < *γλιστρ-ερός (µε ανοµοιωτική αποβολή τού -ρ-) < γλιστρά < 
γλιστρώ]. 

γλιστρά (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) το γλίστρηµα, οποιαδήποτε 
πτώση λόγω ολισθηρότητας τού εδάφους: πάτησα στα χυµένα λάδια κι έφαγα 
µια ~! 

γλιστρίδα (η) χαµηλό, αναρριχητικό φυτό µε κίτρινα άνθη, τα φύλλα τού 
οποίου τρώγονται ως σαλατικό ΣΥΝ. αντράκλα· ΦΡ. (σκωπτ.) έφαγα γλιστρίδα 
µιλώ ακατάπαυστα, φλυαρώ: γλιστρίδα έφαγες και δεν µπορείς να σταµατήσεις; 
ΣΥΝ. δεν βάζω γλώσσα µέσα µου. [ΕΤΥΜ µεσν. < γλιστρώ]. 

γλιστρώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γλιστράς... | γλίστρησα} ♦ (αµετβ.) 1. χάνω 
την ισορροπία µου λόγω τής ολισθηρότητας τού εδάφους: γλίστρησε στο χιόνι 
κι έπεσε κάτω ΣΥΝ. ολισθαίνω· ΦΡ. (ειρων.) φέξε µου και γλίστρησα για 
βοήθεια που προσφέρεται µε καθυστέρηση: ~! Το δάνειο το ήθελα πριν µου 
κάνουν την κατάσχεση 2. κινούµαι διαρκώς (κυρ. πάνω σε λεία ή υγρή 
επιφάνεια), χωρίς να αποσπώνται τα πόδια µου από το έδαφος: ο πατινέρ 
γλιστρούσε µε χάρη πάνω στον πάγο || η βάρκα γλίστρησε απαλά στη λίµνη 3. 
(τριτοπρόσ. γλιστράει) (για επιφάνειες) έχει µεγάλη ολισθηρότητα: το πάτωµα 
γλιστράει, γιατί το πέρασα µε παρκετίνη 4. (απρόσ. γλιστράει) για ολισθηρό 
έδαφος: πρόσεχε, γιατί γλιστράει εδώ- έχουν χυθεί λάδια- ΦΡ. ΤΟ έδαφος 
γλιστράει κάτω από τα πόδια µου για καταστάσεις ραγδαίας ανατροπής 
δεδοµένων, µεγάλης αβεβαιότητας και ανασφάλειας: όταν έµαθε ότι έχασε τη 
δουλειά του ένιωσε το έδαφος να γλιστράει κάτω απ' τα πόδια του · (µτφ.) 5. (α) 
διέρχοµαι µέσα από πλαίσιο ή πλέγµα, που θα µπορούσε να σταµατήσει ή να 
περιορίσει την κίνηση µου: το φως γλίστρησε από τα παραθυρόφυλλα στη σκο-
τεινή κάµαρα (β) ξεφεύγω από κάτι που µε κρατάει ή µε συγκρατεί: το ποτήρι 
τής γλίστρησε µέσα από τα χέρια 6. κινούµαι ή µετατοπίζοµαι (κυρ. µπαίνω ή 
βγαίνω) χωρίς να γίνω αντιληπτός, µε µυστικότητα: γύρισε σιγά-σιγά το 
πόµολο τής πόρτας και γλίστρησε έξω από το δωµάτιο || το βλέµµα του 
γλίστρησε διακριτικά στον διπλανό του 7. (για πρόσ.) ξεφεύγω επιτήδεια, µε 
πονηριά: ως δικηγόρος καταφέρνει πάντα να γλιστρά ξέροντας τα παραθυράκια 
τού νόµου || ~ σαν χέλι ΦΡ. γλιστρώ µέσ' από τα χέρια (κάποιου) ξεφεύγω από 
κάποιον, χάνοµαι: άφησε την ευτυχία να του γλιστρήσει µέσ' από τα χέρια || ενώ 
ήταν σίγουροι ότι δεν θα κατάφερνε να δραπετεύσει, αυτός τους γλίστρησε 
µέσ'από τα χέρια ♦ 8. (µετβ.) χώνω κρυφά, επιδέξια: ο πορτοφολάς γλίστρησε το 
χέρι του στην τσέπη τού επιβάτη. — γλίστρηµα (το), (υποκ.) γλιστρηµατάκι 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γδύνω. [ΕΤΥΜ. < µεσν. γλιστρώ < εγλιστρώ < έκλιστρώ < 
εκ + λιστρώ (-όω) < αρχ. λίστρον«ξέστρο, γυαλιστήρι», αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
*λίτ-τρον, που συνδ. µε το επίθ. λιτός]. 

γλίσχρθς, -α, -ο (λόγ.) 1. (για χρηµατικά ποσά) αυτός που δεν επαρ- 
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κεί για την κάλυψη των δεδοµένων αναγκών: ~ µέσα | επίδοµα | αποδοχές 
ΣΥΝ. ανεπαρκής, πενιχρός, ισχνός ΑΝΤ. πλουσιοπάροχος, αδρός 2. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη πολυτέλειας, αφθονίας, από οικονοµική 
στενότητα: ~ γεύµα ΣΥΝ. λιτός. — νλίσχρα [αρχ.] επίρρ., Υλισχρότητα (η) 
[αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κολλώδης, γλοιώδης», < *γλίσχω < *γλίχ-σκω, 
µηδενισµ. βαθµ. (µε παρέκταση -χ-) τού I.E. *glei- < *gel-j- «κολλώ», πβ. 
λατ. glus «κόλλα», αγγλ. clay «άργιλος», γερµ. kleben κ.ά. Οµόρρ. γλί-νη (-
να), γλοι-ώδης κ.ά. Η λ. έλαβε αργότερα τη σηµ. εκείνου που προσκολλάται 
επίµονα σε κάποιον ζητώντας χρήµατα]. 

γλίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. η λιπαρή και γλοιώδης λάσπη από 
σκόνη ή καπνιά, που προσκολλάται ή σφηνώνεται ανάµεσα σε επιφάνειες: το 
σύντοµο ψιλόβροχο γέµισε ~ τους δρόµους, µε αποτέλεσµα να είναι επικίνδυνα 
ολισθηροί 2. (γενικότ.) η βρόµα, η ακαθαρσία: τα ρούχα του είναι µέσ' στη ~ 
ΣΥΝ. βροµιά, λίγδα. — γλι-τσερός, -ή, -ό κ. γλιτσιάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. 
Αβεβ. ετύµου, πιθ. < βουλγ. glinza ή < αρχ. γλίνη (βλ.λ.)]. 

γλιτσιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {γλίτσιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) βροµίζω (κάτι) µε 
γλίτσα: έτσι όπως γλίτσιασε τα ρούχα του, να δούµε πώς θα καθαρίσουν! ΣΥΝ. 
βροµίζω, λερώνω ♦ 2. (αµετβ.) καλύπτοµαι µε γλίτσα, γεµίζω γλίτσα: µε τη 
σκόνη από τα φουγάρα και την υγρασία τού λιµανιού, έχουν γλιτσιάσει τα 
πεζοδρόµια! ΣΥΝ. βροµίζω, λερώνοµαι, ρυπαίνοµαι. — γλίτσιασµα (το). 

γλιτωµός (ο) → γλυτώνω 
γλιτώνω ρ. → γλυτώνω 
γλοιώδης, -ης, -ες {γλοιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών γλοιωδέστ-ερος, -ατός) 1. 

αυτός που καλύπτεται από παχύρρευστη και κολλώδη ουσία και είναι 
αηδιαστικός στην αφή: ο γυµνοσάλιαγκας είναι ~ στην αφή ΣΥΝ. κολλώδης 2. 
(µτφ.) αυτός που διακρίνεται από δουλοπρέπεια και ανεντιµότητα, γενικότ. 
αηδιαστικά απεχθής: ~ συµπεριφορά || ~ υποκείµενο! ΣΥΝ. αναξιοπρεπής, 
αηδιαστικός, χαµερπής. — γλοι-ωδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γλοιός «κόλλα, λιπαρή ουσία» (βλ.λ.)]. 

γλοίωµα (το) {γλοιώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. κακοήθης όγκος που 
εµφανίζεται σε νευρικό όργανο ξεκινώντας από τον συνεκτικό ιστό των 
νευρικών κυττάρων (νευρογλοία) και που ποικίλλει ως προς τον ρυθµό τής 
ανάπτυξης του. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. glioma]. 

γλόµπος (ο) 1. το γυάλινο περίβληµα φωτιστικής λάµπας: χρωµατιστοί ~ 2. 
(µτφ.-σκωπτ.) αυτός που στερείται µαλλιών, ο εντελώς κα-ραφλός ή ο 
υπερβολικά κουρεµένος. — (υποκ.) γλοµπάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
globo < λατ. globus «σφαίρα»]. 

γλουταµίνη (η) {γλουταµινών} ΧΗΜ. ένα από τα βασικά αµινοξέα, µε 
κρυσταλλική µορφή και ευδιάλυτο στο νερό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. glutamin < glut-en (< λατ. glus «κόλλα») + 
amine (βλ. κ. αµινοξύ)]. 

γλουτός (ο) η καθεµιά από τις σαρκώδεις προεξοχές που σχηµατίζουν το κάτω 
και πίσω µέρος τού κορµού τού σώµατος: αριστερός | δεξιός ~ ΣΥΝ. (!-λαϊκ.) 
κωλοµέρι. — γλουτιαίος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Αν ο σωστός 
χωρισµός τής λ. είναι γλουτός (µε επίθηµα -τος), τότε πιθ. < *glou- | *glu-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gla-u- «στρογγυλός», πβ. σανσκρ. glaus «σβώλος», 
λατ. globus «σφαίρα», γαλλ. globe, ισπ. globo, αγγλ. cloud «σύννεφο», γερµ. 
klumpen «σβώλος» κ.ά.]. 

γλύκα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (για τροφές, συστατικά) η ιδιότητα τού 
γλυκού: βάλε και ντοµάτα, για να πάρει το φαγητό λίγη ~· ΦΡ. (ειρων.) (α) 
βλέπω | καταλαβαίνω τη γλύκα συνειδητοποιώ µε προσωπική εµπειρία (µια 
άσχηµη κατάσταση): τώρα που θα µπει στην ανεργία, θα δει κι αυτός τη ~ 
ΣΥΝ. µπαίνω στον χορό (β) µένω µε τη γλύκα για αναπάντεχη µαταίωση 
προσδοκώµενων εξελίξεων: πάνω που είχε πιστέψει πως θα πήγαινε εκδροµή, 
χάλασε ο καιρός κι έµεινε µε τη γλύκα! · 2. (µτφ.) η ιδιότητα τού γαλήνιου και 
ευχάριστου, αυτού που προκαλεί αισθήµατα τρυφερότητας, ηρεµίας, ευχα-
ρίστησης: η ~ τού ανοιξιάτικου καιρού || παραδόθηκε στη ~ τού ύπνου! || η 
µάννα του τον κοίταζε µ' απέραντη ~! ΣΥΝ. γαλήνη, τρυφερότητα, ζεστασιά 3. 
(ως χαρακτηρισµός για πρόσ.) ο χαριτωµένος, αυτός που γεννά έντονα 
αισθήµατα τρυφερότητας και συµπάθειας: να δεις το µωρό τής Σούλας, µια - 
είναι || ∆ες το σκυλάκι µου! ∆εν είναι ~; 4. (ειρων.) γλύκες (οι) τα 
καλοπιάσµατα, η γεµάτη τρυφερότητα και ευγένεια συµπεριφορά: στην αρχή 
ήταν όλο γλύκες µαζί µου, τις αγριάδες τις άρχισε µετά || αρχίζω τις ~. Επίσης 
(λαϊκ.) γλιικάδα [µεσν.] (σηµ. 1). 

γλυκάδι (το) [µεσν.] (δυσχρ. γλυκαδ-ιού | -ιών} 1. νλυκάδια (τα) οι εσωτερικοί 
αδένες που έχουν τα αρνάκια και τα µοσχαράκια γάλακτος στον λαιµό και τα 
οποία µαγειρεµένα θεωρούνται εξαιρετικός µεζές ή ορεκτικό: έβρεχε πάντα µε 
ούζο τα ~ || τηγάνισε µερικά ~ για µεζέ 2. (ευφηµ.) το ξίδι. 

γλυκαιµία κ. (ορθότ.) γλυχαψία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το επίπεδο παρουσίας 
τής γλυκόζης στο αίµα ενός οργανισµού, τα φυσιολογικά όρια τού οποίου 
βρίσκονται περίπου στο ένα γραµµάριο ανά λίτρο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. glycaemia]. 

γλυκαιµία ή γλυχαιµία, υπογλυκαιµία ή υπογλυχαιµία; Το ορθό είναι 
προφανώς το γλυχ-αιµία και υπογλυχ-αιµία λόγω τής δάσυν-σης τού β' 
συνθετικού (-αιµία < αίµα), όπως και λευχ-αιµία (λευκός + αίµα), 
αφαιµάσσω | αφαίµαξη (από + αίµάσσω). Οι ξένοι που έπλασαν τον όρο, 
δεν έλαβαν υπ' όψιν τη δάσυνση τής λ. αίµα. 

γλυκαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {γλύκα-να, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 

1. κάνω (κάτι/κάποιον) γλυκό: ~ τον καφέ µε ζάχαρη || (µτφ.) ~ τον τόνο τής 
φωνής µου· (µτφ.) 2. (για καταστάσεις άγχους ή ψυχικού πόνου) καθιστώ πιο 
υποφερτό, πιο απαλό: ο χρόνος γλύκανε σιγά-σιγά τον πόνο ΣΥΝ. 
καταπραΰνω, ανακουφίζω ♦ 3. (αµετβ.) βελτιώνοµαι, γίνοµαι γλυκός, πιο 
ήπιος: έκοψε ο βοριάς και ο καιρός γλύκανε 4. (µε-σοπαθ. γλυκαίνοµαι) 
συνηθίζω (σε κάτι ευχάριστο), καλοµαθαίνω: γλνκάθηκε από το κέρδος και 
τώρα όλο στα λεφτά έχει τον νου του. — γλύκανση (η) [µτγν.]. 

γλυκανάλατος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει αρκετά αλµυρή γεύση, που µοιάζει 
να είναι γλυκός, ενώ θα έπρεπε να είναι αλµυρός: δεν έβαλε πολύ αλάτι στο 
φαΐ κι έγινε -· (µτφ.) 2. (µειωτ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από επιτηδευµένο, 
κούφιο συναισθηµατισµό: ~ ταινία όλο πάθος και δάκρυ ΣΥΝ. µελό 3. αυτός 
που είναι άχαρος στην προσπάθεια του να φανεί χαριτωµένος: - ηθοποιός | 
χαµόγελο. 

γλυκάνισο (το) {-ου κ. -ίσου | -ων κ. -ίσων} 1. ετήσιο ποώδες φυτό, οι 
αρωµατικοί καρποί τού οποίου χρησιµοποιούνται ως καρύκευµα (ιδίως στο 
ψωµί), στη φαρµακευτική (στην παρασκευή αντιβηχικών) και τα σπέρµατα 
του ως αρωµατικό στο ούζο, στη ρακή κ.α. 2. (συνεκδ.) το συστατικό που 
προσδίδει σε φαγητά, ποτά ή ροφήµατα άρωµα γλυκανίσου: ορισµένοι 
συνηθίζουν να βάζουν στο ψωµί ~. Επίσης Υλυκάνισος (ο) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γλυκάνισον < γλυκύς + άνισον. o τ. ανισον προέρχεται (πιθ. 
µε ιωτακισµό) από την αρχ. λ. άν(ν)ηθον | άνησον (βλ. κ. άνηθο). Πρόκειται 
πιθανώς για δάνειο]. 

γλυκαντικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που γλυκαίνει (κάτι) 2. γλυκαντική ύλη 
φυσική ή συνθετική ύλη που χρησιµοποιείται για να προσδίδει γλυκιά γεύση 
σε τροφές, υποκαθιστώντας τη ζάχαρη, όπως η σακχαρίνη, η ασπαρτάµη, η 
φρουκτόζη, η γλυκόζη κ.ά. 

γλύκας (ο) (για άντρες) πολύ συµπαθητικός στην εµφάνιση και στους τρόπους. 
γλυκασµός (ο) [µτγν.] 1. (α) το να γλυκαίνει κανείς (κάτι) (β) ΕΚΚΛΗΣ. 

γλυκασµός των αγγέλων (ευχαρίστηση, αγαλλίαση των αγγέλων) ως 
προσφώνηση τής Θεοτόκου 2. (κακόσ.) (για ύφος, έκφραση, διατύπωση) η 
υπερβολική και ανούσια συναισθηµατολογία, ο ψεύτικος συναισθηµατισµός: 
η ουσία στην ποίηση δεν βρίσκεται στους περιττούς και εύκολους ~ ΣΥΝ. 
γλυκερότητα. 

γλυκατζής (ο) {γλυκατζήδες}, γλυκατζου (η) {γλυκατζούδες} πρόσωπο που του 
αρέσουν πολύ και καταναλώνει πολλά γλυκά. 

Γλυκερία (η) 1. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < αρχ. γλυκερός]. 

Γλυκερία (η) [1889] πόα των εύκρατων περιοχών µε λείο βλαστό και φύλλα 
πλατιά ή στριφτά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γλυκερός (βλ.λ.)]. 

γλυκερίνη (η) [1875] {χωρ. πληθ.} άχρωµο υγρό που χρησιµοποιείται ως 
γλυκαντική ουσία (υποκατάστατο τής ζάχαρης για τους διαβητικούς) και 
συντηρητικό, καθώς και για την παρασκευή φαρµάκων, καλλυντικών, 
βερνικιών, ρητινών κ.ά.: σαπούνι γλυκερίνης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. glycérine]. 

γλυκερός, -ή, -ό (κακόσ.) 1. υπερβολικά γλυκός 2. (µτφ.) γεµάτος επιτηδευµένο 
και κούφιο συναισθηµατισµό: ένα ~ σενάριο όλο χωρισµούς και δάκρυα || ~ 
µουσική ΣΥΝ. µελό, γλυκανάλατος. — γλυκερά επίρρ., γλυκερότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γλυκύς + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. τροµ-ερός]. 

γλυκίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] (µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (για ποτά, τροφές) έχω 
γεύση που τείνει προς το γλυκό. 

γλύκισµα (το) → γλύκυσµα 
γλυκό (το) οποιοδήποτε ζαχαροπλαστικό παρασκεύασµα έχει γλυκιά γεύση, 

µεγάλη δοσολογία γλυκαντικών ουσιών στη σύσταση του: γλυκά είναι οι 
πάστες, οι τούρτες, τα αµυγδαλωτά, τα λουκούµια, οι σοκολάτες κ.ά. || ~ ταψιού 
ΣΥΝ. γλύκυσµα· ΦΡ. (α) τού γλυκού (ως χαρακτηρισµός) για µέρος σερβίτσιου 
(κουτάλι, µαχαίρι, πιρούνι, πιάτο) που χρησιµοποιείται στην προσφορά και 
κατανάλωση γλυκών και είναι µικρότερου µεγέθους από τα αντίστοιχα που 
χρησιµοποιούνται για φαγητό: κουταλάκι | πιατάκι ~ (β) (συνεκδ.) κουταλάκι | 
κουταλιά τού γλυκού η ποσότητα υλικού που αντιστοιχεί στη χωρητικότητα 
µικρού κουταλιού, µε το οποίο τρώει κανείς γλυκό: ένα ~ ζάχαρη και δύο καφέ 
ΑΝΤ. κουτάλι τής σούπας (γ) έχω φάει κάτι µε το κουτάλι | µε το κουταλάκι 
τού γλυκού για δύσκολη περίσταση την οποία βιώνει κανείς πολύ έντονα ή για 
κάτι το οποίο το έχει γνωρίσει πάρα πολύ καλά: έχει φάει τη θάλασσα µε το 
κουταλάκι τού γλυκού || την έφαγα την ταλαιπωρία µε το κουταλάκι τού γλυκού 
(δ) γλυκό τού κουταλιού βλ. λ. κουτάλι. — (υποκ.) γλυκάκι [µεσν.] κ. 
γλυκουλάκι κ. γλυκούλι (το). 

γλυκό- κ. γλυκό- κ. γλυκ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι: 1. έχει γλυκιά 
γεύση: γλυκο-πατάτα, γλυκό-πιοτος, γλυκ-ανάλατος 2. (µτφ.) είναι όµορφο, 
τρυφερό, ευχάριστο, απαλό ή γαλήνιο: γλυκό-ηχος, γλυκό-λογο. 
[ΕΤΥΜ. Ä συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. 
επίθ. γλυκύς (βλ. κ. γλυκός)]. 

γλυκοαίµατος, -η, -ο (εκφραστ.) ο ιδιαίτερα ελκυστικός λόγω τής ευγενικής και 
γλυκιάς συµπεριφοράς του. 

γλυκογόνο (το) [1863] ΒΙΟΛ. πολυσακχαρίτης που συντίθεται από µονοµερή 
γλυκόζης και αποτελεί κατηγορία υδατάνθρακα, που εναποθηκεύεται στο 
σώµα των ζώων, κυρ. στο ήπαρ, και µετατρέπεται ανά πάσα στιγµή σε 
γλυκόζη, όταν απαιτείται χρήση ενέργειας ΣΥΝ. ζωικό άµυλο. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. glycogéne]. 

γλυκόζη (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. το πλέον διαδεδοµένο σάκχαρο που παράγεται 
µε φωτοσύνθεση και αποτελεί την πρωταρχική πηγή ενέρ- 



γλυκοµίλητος 426 γλύφω 
 

γειας των ζωντανών οργανισµών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. glycose]. 

γλυκοµίλητος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που µιλά µε γλυκό τρόπο: καλός 
άνθρωπος και ~. 

γλυκόξινος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει γεύση γλυκιά και ξινή µαζί: 
οι ~ σάλτσες συνηθίζονται στην κινέζικη µαγειρική. 

γλυκοπατάτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πολυετές ποώδες φυτό που προ-
έρχεται από τη Ν. Αµερική και καλλιεργείται για την εδώδιµη, βολ-
βώδη και κονδυλόµορφη ρίζα του, η οποία έχει πλούσια αλευρώδη 
σύσταση 2. ο εδώδιµος κόνδυλος τού παραπάνω φυτού. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sweet potato]. 

γλυκόπικρος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει γεύση γλυκιά και πικρή 
µαζί: ~ σιρόπι | φάρµακο 2. (µτφ.-εκφραστ.) αυτός που γεννά 
αντικρουόµενα, αντιφατικά συναισθήµατα πόνου και χαράς, που εκ-
φράζει ψυχική οδύνη και αγαλλίαση συγχρόνως: διασκέδαζε πάντα 
το ~ βάρος τής ζωής. — γλυκόπικρα επίρρ. 

γλυκόπικρος: αντιθετικά σύνθετα. Το γλυκόπικρος ανήκει στα 
αντιθετικά λεγόµενα σύνθετα, δηλ. σε σύνθετα µε σηµασιολογι-
κώς αντίθετα το ά και το β' συνθετικό τους: γλυκός + πικρός > 
γλυκόπικρος, άσπρος + µαύρος > ασπρόµαυρος | µαυρόασπρος, 
ανεβαίνω + κατεβαίνω > ανεβοκατεβαίνω, πηγαίνω + έρχοµαι > 
πηγαινοέρχοµαι κ.τ.ό. 

γλυκόπιοτος, -η, -ο (για ποτό) που έχει γλυκιά γεύση ή που πίνεται 
ευχάριστα: ~ κρασί. 

γλυκορριζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ποώδες φυτό τού οποίου οι ρίζες 
έχουν γλυκιά γεύση και χρησιµοποιούνται στη φαρµακοποιία, ζαχα-
ροπλαστική, αρτοποιία κ.α. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. γλυκύρριζα < γλυκύς 
+ ρίζα]. 

γλυκός, -ιά, -ό {γλυκύτ-ερος, -ατός} 1. αυτός που έχει τη χαρακτηρι-
στική γεύση τής ζάχαρης, που προκαλεί τη µία από τις τέσσερεις βα-
σικές γεύσεις, η οποία δεν είναι αλµυρή, πικρή ή ξινή: ~ σαν µέλι || µη 
βάζεις πολλή ζάχαρη στον καφέ- θα γίνει πολύ ~! (βλ. κ. λ. γλυκύς)· 
ΦΡ. (µτφ.) γλυκό ψωµί για κατάσταση ευτυχίας, ευδαιµονίας: «να τον 
παντρευτείς, να νοικοκυρευτείς | ~, κορούλα µου, κοντά του να γευ-
τείς» (τραγ.) 2. αυτός τού οποίου η γεύση δεν πλησιάζει την αλµυρή: 
το βούτυρο να είναι γλυκό, όχι αλατισµένο || ~ ψωµί | αµύγδαλο ΣΥΝ. 
ανάλατος· ΦΡ. (α) γλυκά νερά τα νερά πηγών, ποταµών, λιµνών, που 
δεν είναι γλυφά και (συνεκδ.) κάθε φυσική υδάτινη συγκέντρωση 
εκτός τής θάλασσας (β) (µτφ.) τού γλυκού νερού (ως χαρακτηρι-
σµός) (i) για υδρόβιο οργανισµό που ζει και αναπτύσσεται σε ποτά-
µια και λίµνες: ψάρι | φύκια ~ (ii) (µειωτ.) για κάποιον/κάτι που δεν 
αξίζει την ιδιότητα που φέρει: στρατηγός ~· δεν έχει βρεθεί ποτέ του 
σε µάχη! || καπετάνιος ~! ΣΥΝ. τής πλάκας 3. (για ποτά και ειδικότ. 
για κρασιά) αυτός που δεν είναι ξηρός, που περιέχει αζύµωτες γλυ-
καντικές φυσικές ύλες: ~ κόκκινο κρασί || ~ σαµπάνια· (µτφ.) 4. αυτός 
που µεταδίδει την αίσθηση τού ευχάριστου και απαλού, τού τρυφε-
ρού και γαλήνιου: τραγουδούσε ένα - χαρµόσυνο σκοπό || η ~ φθινο-
πωρινή δροσιά || ανατρίχιασε στο - άγγιγµα τής θαλασσινής αύρας || ~ 
ησυχία | µελαγχολία ΣΥΝ. ευχάριστος, τερπνός, ευφραντικός, µει-
λίχιος· ΦΡ. όνειρα γλυκά! ευχετ. πριν από τον ύπνο: καληνύχτα κι -! 
5. γεµάτος απολαύσεις: ~ ζωή µε διασκεδάσεις και ξενύχτια 6. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από χάρη, ευγένεια, τρυφερότητα, που γεννά συ-
ναισθήµατα τρυφερότητας: ~ παιδάκι | γατάκι | βλέµµα | φιλί | χα-
µόγελο || «Το ~ πουλί τής νιότης» (θεατρικό έργο τού Τ. Ουίλλιαµς)-

ΦΡ. κάνω τα γλυκά µάτια (σε κάποιον) προσπαθώ να προσελκύσω 
ερωτικά (κάποιον) µε τη συµπεριφορά µου ΣΥΝ. φλερτάρω, κορτάρω 
7. πολύ αγαπητός, συνήθ. σε προσφωνήσεις: γλυκέ µου! || γλυκιά µου! 
II η - πατρίδα. — γλυκά κ. γλυκούλικα κ. γλυκούτσικα επίρρ., (υποκ.) 
γλυκούλης, -α, -ικο κ. γλυκούτσικος, -η/-ια, -ο [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< αρχ. γλυκύς (βλ.λ.)]. 

νλυκοχαράζω ρ. αµετβ. {γλυκοχάραξα} (εκφραστ.) 1. (απρόσ. γλυ· 
κοχαράζει) ξηµερώνει, χαράζει (για να εκφραστεί το αίσθηµα γαλή-
νης που νιώθει αυτός που το βλέπει) 2. φωτίζοµαι απαλά από το χά-
ραµα: «γλυκοχαράζουν τα βουνά | µα εγώ τα βλέπω σκοτεινά» (λαϊκ. 
τραγ.). — γλυκοχάραµα (το). 

γλυκύ (το) (λαϊκ.-ευφηµ.) παροξυσµική εκδήλωση ασθένειας, οφειλο-
µένης κυρ. σε νευρική διαταραχή (π.χ. δυσκολία ούρησης, επιληψία, 
κοιλόπονος): τον έπιασε το - του πάλι κι έχασε τελείως τον έλεγχο-
ούτε ήξερε τι έλεγε. 

γλυκύς, -εία, -ύ {γλυκ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών)· γλυκύτ-
ερος, -ατός} (λόγ.) γλυκός· ΦΡ. (α) γλυκύς βραστός (καφές) µε µεγά-
λη αναλογία ζάχαρης, γλυκός (β) ΕΚΚΛΗΣ. ω γλυκύ µου έαρ (ω γλυ-
κύ µου εαρ) η αρχή τής γ' στάσης των Εγκωµίων τής Μεγάλης Πα-
ρασκευής (επιτάφιος θρήνος τής Παναγίας). — γλυκύτητα (η) [αρχ.] 
(βλ. λ. γλυκός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δλυκ-ύς, που συνδ. µε το λατ. dulcis (> ισπ. dulce, γαλλ. 
doux). Κατ' άλλη άποψη, η λ. αποτελεί τη µηδενισµ. βαθµ. θέµατος 
*gluk-, που απαντά στη λ. γλεϋκ-ος (βλ. λ)]. 

γλύκυσµα (το) {γλυκύσµ-ατος | -ατα, -άτων} (σχολ. ορθ. γλύκισµα) 1. 
κάθε παρασκεύασµα µε γλυκιά γεύση· το γλυκό: σπιτικά - 2. (µτφ.) 
(φαγητό) που είχε ιδιαίτερη επιτυχία στην παρασκευή του: ένα ψωµί 
~, όχι σαν αυτά τ'άνοστα τού φούρνου! [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. γλυκύς]. 

γλύπτης (ο) {γλυπτών}, γλύπτρια (η) [1889] {γλυπτριών} καλλιτέ-
χνης που δηµιουργεί έργα γλυπτικής: µεγάλοι - τής κλασικής αρχαι-
ότητας υπήρξαν οι Φειδίας, Πολύκλειτος, Πραξιτέλης, Σκόπας κ.ά. 
[ΕΤΥΜ, αρχ. < γλύφω «λαξεύω, σκαλίζω» (βλ.λ.)]. 

γλυπτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τέχνη τού 
γλύπτη ή µε τον ίδιο τον γλύπτη: ~ διάκοσµος 2. γλυπτική (η) η τέχνη 
τής απόδοσης των εµπνεύσεων τού δηµιουργού σε σκληρό υλικό (συ-
νήθ. µάρµαρο, πέτρα, ξύλο ή µέταλλο) µε την παραγωγή τρισδιάστα-
του έργου (ανάγλυφου ή αγάλµατος): η ζωγραφική και η ~ είναι ει-
καστικές τέχνες || έκθεση γλυπτικής. 

γλυπτοθήκη (η) [1891] {γλυπτοθηκών} στεγασµένος χώρος που προο-
ρίζεται για τη φύλαξη ή έκθεση έργων γλυπτικής. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Glyptothek], 

γλυπτός, -ή, -ό 1. αυτός τού οποίου η επιφάνεια έχει υποστεί επε-
ξεργασία µε µεθόδους τής γλυπτικής τέχνης: ~ διάκοσµος µε παρα-
στάσεις ζώων, φυτών και πουλιών ΣΥΝ. ανάγλυφος, σκαλιστός 2. γλυ-
πτό (το) το τρισδιάστατο καλλιτέχνηµα τού γλύπτη, κάθε έργο γλυ-
πτικής τέχνης (ανάγλυφο, άγαλµα). — γλυπτ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. γλύφω (βλ.λ.)]. 

γλυσίνα (η) {γλυσινών} αναρριχώµενο φυτό µε µοβ άνθη που σχηµα-
τίζουν τσαµπιά και έχουν ωραίο άρωµα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. 
glycine < νεολατ. glycina < αρχ. γλυκύς]. 

γλυστρώ ρ. → γλιστρώ 
γλυτώνω κ. (εσφαλµ.) γλιτώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γλύτωσα} ♦ (α-

µετβ.) 1. (+από) ξεφεύγω (από κίνδυνο, δυσάρεστη κατάσταση), απο-
τρέπω ή αποφεύγω (κάτι δυσάρεστο ή επιβλαβές): θα φύγουν τα παι-
διά για την εξοχή και θα γλυτώσω για λίγο από τη φασαρία τους ΣΥΝ. 
απαλλάσσοµαι 2. σώζοµαι: κανείς δεν γλύτωσε από την έκρηξη 3. 
(+µε) ξεφεύγω, σώζοµαι (µε συγκεκριµένο τίµηµα): γλύτωσε από την 
έκρηξη µε µερικά εγκαύµατα || ~ µε δύο µήνες (καταδικάζοµαι σε δύο 
µόνο µήνες φυλάκισης)· ΦΡ. γλυτώνω παρά τρίχα | στο παρά πέντε | 
στο τσακ σώζοµαι ή ξεφεύγω από κάτι δυσάρεστο ή επικίνδυνο την 
τελευταία στιγµή ♦ (µετβ.) 4. βοηθώ αποφασιστικά κάποιον να 
αποφύγει, να απαλλαγεί (από κάτι δυσάρεστο ή επικίνδυνο): οι κα-
τηγορίες που τον βαραίνουν είναι τέτοιες που δεν γλυτώνει µε τίποτε! 
ΣΥΝ. σώζω, λυτρώνω, απαλλάσσω 5. αποφεύγω (κάτι δυσάρεστο): αν 
συνεχίσει έτσι, δεν θα το γλυτώσει το ξύλο! || όπου και να πας, δεν θα 
µου γλυτώσεις! ΣΥΝ. αποφεύγω· ΦΡ. (α) τη γλυτώνω σώζοµαι, 
απαλλάσσοµαι από (κάτι δυσάρεστο, επικίνδυνο): η σύγκρουση ήταν 
σφοδρή αλλά, ευτυχώς, τη γλυτώσαµε και δεν πάθαµε τίποτα || ο δι-
ευθυντής έβαλε άλλον να κάνει αυτή τη δουλειά· εγώ τη γλύτωσα! (β) 
φθηνά τη γλύτωσα πέρασα ή απέφυγα µια δυσάρεστη κατάσταση 
χωρίς συνέπειες, χωρίς να πάθω κάτι κακό ή κάποια σηµαντική 
ζηµιά: ~! Έχασα µόνο λίγα χρήµατα, ενώ µπορεί να είχα χάσει τη ζωή 
µου! 6. εξοικονοµώ προς όφελος µου, κερδίζω: αν πας απ' αυτό το 
στενό, γλυτώνεις χρόνο και δρόµο! — γλυτωµός (ο) [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γδύνω. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < έΥλυτώνω < έκλυτώνω < αρχ. έκλυτος «χαλαρός, ελεύ-
θερος». Η γρ. µε -ι- (γλιτώνω) είναι εσφαλµ. και δεν έχει καµιά ετυ-
µολογική στήριξη]. Γλυφάδα (η) παραθαλάσσιος δήµος τής 
Περιφέρειας Πρωτευούσης στις Ν∆. υπώρειες τού Υµηττού. [ΕΤΥΜ. 
< γλυφός]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το συχνό τοπωνύµιο Γλυφάδα χρησιµοποιήθηκε πιθανώς 
αρχικά για τοποθεσίες µε γλυφό νερό. Το γλυφάδα προήλθε από το 
γλυφός, που ανάγεται σε αρχικό αµάρτυρο τύπο *βλυχός «γλυ-
φός», συναγόµενο από το παράγωγο του βλυχώδης. 

γλυφαίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γλύφανα} ♦ 1. (αµετβ.) αποκτώ γλυφή 
γεύση ♦ 2. (µετβ.) προσδίδω γλυφή γεύση, κάνω (κάτι) γλυφό. 

γλύφανο (το) {γλυφάν-ου | -ων} σφηνοειδές εργαλείο µε κοφτερή κό-
ψη στην άκρη τής λεπίδας του, που κατασκευάζεται από ατσάλι και 
χρησιµοποιείται για κόψιµο ή σµίλευση ξύλου, πέτρας κ.λπ. ΣΥΝ. 
γλυφίδα, σµίλη. Επίσης γλύφανος (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
γλύφανος < αρχ. γλύφω (βλ.λ.)]. 

γλυφή (η) 1. η λάξευση σκληρής ύλης, η χάραξη σκληρής επιφάνειας, 
κυρ. για τη δηµιουργία γλυπτής παράστασης 2. (συνεκδ.) η ίδια η 
γλυπτή παράσταση. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. γλύφω]. 

γλυφίδα (η) αιχµηρό εργαλείο που χρησιµοποιείται στη λάξευση 
ΣΥΝ. γλύφανο, σµίλη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γλυφίς, -ίδος < γλύφω]. 

γλυφίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} έχω γεύση που τείνει 
προς το γλυφό: δεν πρέπει να πίνεις νερό που γλυφίζει. 

γλυφός, -ή, -ό αυτός που έχει τη χαρακτηριστική γεύση τής θαλασ-
σινής αλµύρας, που είναι ελαφρώς αλµυρός: «διψάσαµε το µεσηµέρι, 
µα το νερό γλυφό» (Γ. Σεφέρης) ΣΥΝ. (λόγ.) υφάλµυρος, (καθηµ.) 
αλµυρούτσικος. — γλυφάδα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Γλυφάδα. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < *βλυχός (όπως πιστοποιείται από το µτγν. βλυχώδης), αγν. 
ετύµου]. 

γλύφω ρ. µετβ. (έγλυψα} (αρχαιοπρ.) λαξεύω σε σκληρή ύλη (συνήθ. 
µε τις τεχνικές τής γλυπτικής τέχνης) ΣΥΝ. σµιλεύω.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γλείφω, µετοχή, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *glubh-, µηδενισµ. βαθµ. τού 
I.E. *gleubh- «χαράσσω, 

γλυκό- α' συνθετικό 
γλυκόηχος, -η, -ο γλυκοκοίταγµα (το) γλυκόλαλος, -η, -ο γλυκοµιλώ ρ. γλυκοφίληµα (το) 
γλυκοκελάηδηµα (το) γλυκοκοιτάζω ρ. γλυκολαλώ ρ. γλυκοτραγουδώ ρ. γλυκόφωνος, -η, -ο 
γλυκοκελαηδώ ρ. γλυκοκουβεντιάζω ρ. γλυκόλογο (το) γλυκοφέγγει ρ. 
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ξύνω», πβ. λατ. glubö «αποφλοιώνω», γαλλ. glume «φλοιός», αγγλ. 
cleft «χαράδρα, σχισµή» κ.ά. Οµόρρ. γλυπτός, γλαφυρός (< *γλυφυ-) 
κ.ά.].  
γλώσσα (η) {γλωσσών} 1. το ευκίνητο, σαρκώδες και µυώδες όργανο 
τού κάτω µέρους τής στοµατικής κοιλότητας, που χρησιµεύει ως αι-
σθητήριο όργανο για τη γεύση, το µάσηµα και την κατάποση τής 
τροφής, καθώς και την παραγωγή ανθρώπινης οµιλίας κατά την άρ-
θρωση των φθόγγων: δαγκώνω | πλαταγίζω τη ~ µου- ΦΡ. (α) βγάζω τη 
γλώσσα µου (σε κάποιον | κάτι) κάνω κοροϊδευτική γκριµάτσα 
δείχνοντας τη γλώσσα µου (σε κάποιον)- (συνεκδ.) αντιµετωπίζω µε 
κοροϊδευτικό και υποτιµητικό τρόπο, χωρίς σεβασµό (πρόσωπο ή κα-
τάσταση): η γενιά που τόλµησε να βγάλει τη γλώσσα σε πολλές προ-
καταλήψεις τού παρελθόντος ΣΥΝ. κοροϊδεύω, περιγελώ (β) µου βγαίνει 
η γλώσσα λαχανιάζω· (µτφ.) κουράζοµαι υπερβολικά: µου βγήκε η 
γλώσσα από χθες να ετοιµάσω το σπίτι || ~ στο τρέξιµο ΣΥΝ. ξεθε-
ώνοµαι (γ) δεν βάζω γλώσσα στο στόµα µου | µέσα µου µιλώ αστα-
µάτητα: γλώσσα δεν έβαλε στο στόµα του απ'το πρωί· µε ζάλισε! (δ) η 
γλώσσα µου πάει ροδάνι | ψαλίδι είµαι πολύ ή υπερβολικά οµιλητικός, 
µε πιάνει φλυαρία: η γλώσσα της πάει ροδάνν ξέρει τα νέα ολονών ΣΥΝ. 
δεν βάζω γλώσσα µέσα µου (ε) κόβει και ράβει η γλώσσα (κάποιου) 
είµαι επιδέξιος στον χειρισµό τής οµιλίας µου, καταφέρνω να οδηγήσω 
τη συζήτηση εκεί όπου θέλω: ~ του και πάντα ξεγλιστράει απ' τα 
δύσκολα (στ) βάζω χαλινάρι στη γλώσσα µου περιορίζοµαι σε αυτά 
που λέω, µιλώ λιγότερο ή προσεκτικότερα: δεν βάζει κι αυτή χαλινάρι 
στη γλώσσα της κι όλο παρεξηγείται! (ζ) δεν πάει η γλώσσα µου να... 
δυσκολεύοµαι να πω (κάτι), διστάζω να εκφράσω, να δηλώσω (κάτι): ~ 
πω κακό για τον Παναγιώτη, µου 'χει σταθεί τόσες φορές! (η) έχω (κάτι) 
στην άκρη τής γλώσσας µου είµαι πολύ κοντά στο να πω ή να θυµηθώ 
ακριβώς (κάτι)· ετοιµάζοµαι να το πω: Περίµενε λίγο! Θα το θυµηθώ· 
στην άκρη τής γλώσσας µου το 'χω! (θ) (µτφ.) η γλώσσα (κάποιου) στάζει 
µέλι | φαρµάκι µιλώ µε γλυκύτητα | κακεντρέχεια, εκφράζοµαι µε ήπια 
καλοσύνη | επιθετική εχθρότητα: µέλι στάζει η γλώσσα της, όταν µιλά 
για τα παιδιά της (ι) λύνεται | δένεται η γλώσσα µου γίνοµαι οµιλητικός 
| µένω άφωνος (µετά από συγκεκριµένο ερέθισµα): συνήθως δεν µιλάει 
καθόλου, αλλά όταν ακούσει για ποδόσφαιρο, του λύνεται η γλώσσα || 
µε τους γονείς παρόντες, του είχε δεθεί η γλώσσα (ια) (παροιµ.) η 
γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει για τη µεγάλη 
δύναµη που έχουν τα λόγια, κυρ. ο κακόβουλος και κακεντρεχής 
σχολιασµός (ιβ) µε τρώει η γλώσσα µου αισθάνοµαι την επιθυµία να 
πω (κάτι): ~ να το πω, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πάρει (ιγ) γλώσσα 
λανθάνουσα τ' αληθή λέγει βλ. λ. λανθάνων (ιδ) κακές γλώσσες όσοι 
διαδίδουν αρνητικά ή ψεύτικα σχόλια εις βάρος άλλων: οι - τους 
θέλουν στα µαχαίρια || οι ~ λένε πως έφυγε µόνος του, για να µην τον 
διώξουν πρώτοι (ιε) (µτφ.) δάγκωσε | φάε | κατάπιε τη γλώσσα σου! 
σταµάτα να µιλάς· για όσους γίνονται δυσάρεστοι αναφέροντας ή 
προλέγοντας κακά: -Κι αν πεθάνεις, τι θα γίνουν τα παιδιά σου; —, 
χριστιανέ µου, που θα πεθάνω! ΣΥΝ. κουνήσου από τη θέση σου (ιστ) 
καταπίνω τη γλώσσα µου βλ. λ. καταπίνω (ιζ) µπερδεύω τη γλώσσα 
µου χάνω τα λόγια µου, κάνω λάθη στην οµιλία µου, κυρ. 
µπερδεύοντας συλλαβές και φθόγγους (π.χ. λερωµένη παγονάδα αντί 
παγωµένη λεµο-νάδα) 2. οτιδήποτε έχει σχήµα παρόµοιο µε τη γλώσσα 
(σηµ. 1), αποτελώντας ανεξάρτητο, επίµηκες τµήµα κυρ. σώµατος ή 
όγκου· κάθε επιµήκης προέκταση, προεξοχή: η ~ τού παπουτσιού || 
πύρινες ~ φωτιάς || ~ στεριάς που προχωρεί στη θάλασσα 3. ΑΡΧΙΤ. 
αναλόγου σχήµατος διακοσµητικό µοτίβο µε διχαλωτή απόληξη · 4. 
οποιοδήποτε σύνολο ή σύστηµα τυποποιηµένων συµβόλων, σηµείων, 
ήχων ή κινήσεων, που συνθέτει έναν κώδικα επικοινωνίας, που 
αποτελεί µέσο ανταλλαγής µηνυµάτων: η ~ τής παντοµίµας | των 
λουλουδιών | των µατιών | τού χορού | τού σώµατος || η ~ των 
κωφαλάλων || η ~ τής αλήθειας | τής αλληλεγγύης | τής µαζικής πάλης | 
τού χρήµατος || µε τη ~ τού σπαθιού και τής φωτιάς (µε ένοπλη βία) 5. 
(ειδικότ.) ο κατά οµάδες, κυρ. έθνη, καθιερωµένος κώδικας 
επικοινωνίας, που συνίσταται στην απόδοση συγκεκριµένων σηµασιών 
µε λέξεις και εκφράσεις (τόσο ως εσωτερικό οργανωµένο γραµµατικό, 
συντακτικό και λεξιλογικό σύστηµα, ως «λόγος», όσο και ως πράξη, 
εφαρµογή, δηλ. ως «οµιλία»): ελληνική | ξένη ~ || φυσική | µητρική ~ || 
τεχνητή ~ (που επινοείται για συγκεκριµένους πρακτικούς σκοπούς, 
όπως στη διεθνή επικοινωνία ή στον προγραµµατισµό υπολογιστών, 
γλώσσα που δεν έχει φυσικούς οµιλητές) || µεταφέρω | αποδίδω σε µια ~ 
(µεταφράζω κείµενο) || κακοποιώ τη ~ (εκφράζοµαι µε πολλά λάθη) || 
«Χυδαία ~ δεν υπάρχει, υπάρχουν µόνο χυδαίοι άνθρωποι» (Λορέ-ντζος 
Μαβίλης) 6. (ειδικότ.) κάθε επιµέρους διάλεκτος (επαγγελµατική, 
κοινωνική, γεωγραφική) ή µορφή (π.χ. βάσει δεδοµένης ιστορικής 
εξέλιξης) αυτού τού κώδικα: η ~ τής νοµικής | τής ιατρικής | τής δη-
µοσιογραφίας | των ναυτικών | των νέων | τού συρµού | τής εποχής | των 
πατέρων µας ! τού κράτους || ~ επίσηµη | συνθηµατική | δηµοτική | τού 
λαού- ΦΡ. (µτφ.) µιλάµε άλλη γλώσσα δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε, 
να βρούµε τρόπο επικοινωνίας, έχουµε διαφορετικό τρόπο αντίληψης, 
προσέγγισης των πραγµάτων: είναι φανερό πως µεγαλώσαµε 
διαφορετικά και ~ 7. ΠΛΗΡΟΦ. γλώσσα προγραµµατισµού σύνολο 
κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο δηµιουργίας ακολουθιών 
συµβόλων, που ονοµάζονται «εντολές», και µπορούν να εκτελεστούν 
στον Η/Υ 8. (συνεκδ.) η γνώση ξένης γλώσσας: οι ~ σήµερα είναι ση-
µαντικό προσόν || ζητείται γραµµατέας µε τρεις τουλάχιστον ~ 9. (κατ' 
επέκτ.) ο λόγος που διέπεται από θρασύτητα, έλλειψη λεπτότητας ή 
ευγένειας: έχει µια ~, που ο Θεός να σε φυλάει || µε τέτοια ~ πώς να 
είναι συµπαθής; ΣΥΝ. βροµόγλωσσα1 ΦΡ. (α) έχω µακριά | µεγάλη 
γλώσσα είµαι αυθάδης: αυτό το πιτσιρίκι έχει µεγάλη γλώσσα! (β) 
βγάζω γλώσσα γίνοµαι αυθάδης, µιλώ µε αγένεια: ν'άκουγες µια 

γλώσσα που έβγαλε! || δεν ντράπηκε να βγάλει γλώσσα στον πατέρα 
του! (γ) µάζεψε | κράτησε τη γλώσσα σου! πρόσεχε τι λες, µη γίνεσαι 
θρασύς: σε παρακαλώ ~, µην τσακωθούµε || για µάζεψε τη γλώσσα 
σου! · 10. ΦΙΛΟΛ. η σπάνια και δύσχρηστη λέξη, που χρειάζεται εξή-
γηση, το γλώσσηµα (βλ.λ.) · 11. µικρού µεγέθους ψάρι µε χαρακτη-
ριστικό αγκιστροειδές ρύγχος, που αλιεύεται για το άπαχο, εύπεπτο 
και νόστιµο κρέας του. — (υποκ.) γλωσσάκι (το) κ. γλωοσίτσα (η) 
(σηµ. 1,2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αργκό, γλωσσάριο, γλωσσικός, διάλεκτος, 
διγλωσσία, έθνος, Έλληνας, κατάκτηση, λεξικό, µακεδόνικος, οµιλία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γλώσσα < *γλώχ-}&, όπως µαρτυρείται στο ουσ. γλώξ 
(πληθ. γλώχ-ες) «το γένι τού σταχυού, το άγανο», το οποίο είναι αγν. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε αρχ. σλαβ. glogü «αγκάθι». Με βάση τη λ. 
γλώσσα έχουν δηµιουργηθεί πολλοί ελληνογενείς ξέν. όρ., π.χ. αγγλ. 
gloss, γαλλ. glossaire, polyglotte κ.ά. Ορισµένες φρ. αποτελούν µετάφρ. 
δάνεια, λ.χ. δαγκώνω τη γλώσσα µου (< γαλλ. se mordre la langue), 
κρατώ τη γλώσσα µου (< γαλλ. garder sa langue), έχω κάτι στην άκρη 
τής γλώσσας µου (< γαλλ. avoir quelquechose sur le bout de la langue), 
καταπίνω τη γλώσσα µου (< γαλλ. avaler sa langue), βγάζω (τη) γλώσσα 
(< γαλλ. tirer la langue(, γλώσσες φωτιάς (< γαλλ. des langues de feu), 
ξένη | µητρική | νεκρή | γραπτή γλώσσα (< γαλλ. langue étrangère | 
maternelle | morte | écrite) κ.ά.]. 

Γλώσσα - lingua - language - Sprache - Jazyk κ.λπ. To γλώσσα τής 
Ελληνικής συνδέεται ετυµολογικά µε τις αρχαίες λέξεις γλω-χίν 
και γλώξ, που και τα δύο σήµαιναν κάτι µυτερό, αιχµηρό (γλώξ = 
το γένειο τού στάχυος, η άκρη τού σταχυού· γλωχίν = αιχµή, 
µυτερή απόληξη): γλώσσα | γλώττα < *γλώχ-β. Το σχήµα τής γλώσ-
σας (ως ανατοµικού οργάνου τού στόµατος) φαίνεται ότι οδήγησε 
στη σύνδεση (µεταφορική ή εκφραστική) τής γλώσσας µε την έν-
νοια τής αιχµής, τού άγανου (γένι τού σταχυού), τής αιχµής τού 
βέλους κ.τ.ό. Από τη σηµ. «γλώσσα τού στόµατος» αναπτύχθηκε η 
σηµ. «λόγος, γλωσσική επικοινωνία» ήδη στον Όµηρο. Και οι δύο 
σηµασίες τής λ. γλώσσα χρησιµοποιούνται από τότε µέχρι σήµερα. 
Μια τρίτη σηµ. τής λ. γλώσσα, «σπάνια, διαλυτική λέξη», δεν σώ-
ζεται σήµερα. Από µια άλλη I.E. ρίζα (*dnghwa) προήλθαν οι πε-
ρισσότερες από τις λέξεις που δήλωσαν τη γλώσσα ως όργανο τού 
σώµατος και, κατ' επέκταση, ως όργανο επικοινωνίας, όπως και 
στα Ελληνικά. Τέτοιες είναι η λατινική λ. lingua (από αρχικό τ. 
dingua, συνδεόµενη µε το Ungere «γλείφω»), από όπου τα ιταλ. 
lingua, γαλλ. langue και langage (από όπου και αγγλ. language), ισπ. 
lengua, ρουµ. limba, αγγλ. tongue, δαν. tunge, σουηδ. lunga, γερµ. 
Zunge, ολλ. tong και (µε διάφορες µεταβολές τής ρίζας) λιθ. 
lieiuvis, ρωσ. jazyk, πολ. jezuk κ.ά. Στην Ελληνική, Αρχαία και Νέα, 
για τη γραπτή και προφορική γλωσσική επικοινωνία χρησιµοποιή-
θηκε η λ. λόγος (προφορικός - γραπτός λόγος), που δείχνει πως 
εξαρχής οι Έλληνες συνέλαβαν τον στενό σύνδεσµο νόησης και 
γλώσσας (πβ. Πλάτ. Σοφιστής 263e: «Ούκοϋν διάνοια [σκέψη, νόη-
ση] µέν και λόγος [γλώσσα] ταύτόν πλην ò µεν εντός τής ψυχής 
προς αυτήν διάλογος άνευ φωνής γιγνόµενος [...] το δε γ' άπ' εκείνης 
ρεύµα δια τού στόµατος ιόν µετά φθόγγου κέκληται λόγος;»). Οι 
Ρωµαίοι χρησιµοποίησαν το oratio «γλώσσα, λόγος» (από το oro 
«προσεύχοµαι, παρακαλώ, επικοινωνώ µε τον θεό»· οµόρριζο τού 
ελλην. άρά «ευχή, προσευχή - κατάρα») και το sermo (πιθ. από το 
sero «συνδέω, ενώνω, συνθέτω» ή από ρίζα *swer-, από όπου και 
το αγγλ. swear «ορκίζοµαι»). Από ρίζες που σήµαιναν «µιλώ» ή 
«λέγω» προήλθαν: αγγλ. speech, γερµ. Sprache, ολλ. spraak, δαν. 
sprog, σουηδ. sprâk και γαλλ. parole (parler «µιλώ»), γερµ. Rede 
(reden «µιλώ»), σερβοκρ. govor, ολλ. taal, λιθ. ualba, ιρλ. uriabhra 
κ.ά. 

γλωσσαλγια (η) {δυσχρ. γλωσσαλγιών} (λόγ.) 1. ΙΑΤΡ. Ο πόνος στη 
γλώσσα (συνήθ. από ασαφή και όχι σοβαρά αίτια) 2. (µτφ.-σπάν.) η 
ενοχλητική, κουραστική και υπερβολική σε διάρκεια οµιλία, η περιτ-
τή πολυλογία: αποφεύγει τη ~ των ατέρµονων και αδιέξοδων συνε-
δριάσεων τους! ΣΥΝ. φλυαρία. — γλωσσαλγικός, -ή, -ό, γλωσσαλγια ρ. 
[µτγν.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γλώσσα + -αλγία < άλγος «πόνος»]. 

γλωσσαµυντορας (ο/η) {γλωσσαµυντόρων} (ειρων.) αυτός που θε-
ωρεί τον εαυτό του υπερασπιστή τής γλώσσας του, ειδικότ. ο µαχη-
τικός υπερασπιστής τής καθαρεύουσας (πβ. λ. δηµοτικισµός). Επίσης 
γλωσσαµύντωρ {γλωσσαµύντορος}. — γλωσσαµυντορισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. < γλώσσα + αµύντωρ «βοηθός, υπερασπιστής» (< αµύνω | -
οµαι)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Στον «γλωσσικό εµφύλιο» τής χώρας µας, στην περίοδο 
δηλ. τού γλωσσικού ζητήµατος, λόγιοι αλλά και απλοί άνθρωποι, 
χωρισµένοι σε γλωσσικά στρατόπεδα, εκτόξευαν ύβρεις και χαρα-
κτηρισµούς οι µεν εναντίον των δε. Έτσι οι οπαδοί τής καθαρεύ-
ουσας ή και τής αρχαΐζουσας αποκαλούν αρχικώς τους υποστη-
ρικτές τής δηµοτικής ή τής απλούστερης γλώσσας αγελαίους (από 
το αγέλη «κοπάδι»). Λέει ο πολύς Κωνσταντίνος Κόντος («Γλωσσι-
καί παρατηρήσεις», περ. Αθηνά 2, 1890, σ. 114 κ.εξ.): «"Αν οί'Αγε-
λαίοι δοξάζωσιν ότι µουσικώτερον ί) έµµελέστερον διαλέγονται 
άποσκευαζόµενοι την αϋξησιν και τον άναδιπλασιασµον επί τής 
µετοχής του παθητικού παρακειµένου, ουδέν θαυµαστόν διότι 
άθλιώτατοι ούτοι άνθρωπίσκοι δντες διαφερόντως αρέσκονται 
πάση άτοπία και πάση βδελυρία»\ Τους ονοµάζουν, επίσης, χυ-
δαϊστές, ως υποστηρικτές τής χυδαίας (απλής δηµοτικής) γλώσ-
σας. Γράφει ο φανατικός και ακραίος στις γλωσσικές απόψεις του 
Γ. Μιστριώτης: «"Αν όλιγωρήσωµεν και δια την όλιγωρίαν έπι- 
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κρατήσωσιν οἱ χυδαϊσταί. ή µεν γλώσσα διασπάται εις διαλέκτους, ή δέ 
φυλή εις κεχωρισµένας οµάδας και τµήµατα προκαλούντα νέους 
κατακτητάς»\ (Ρητορικοί Λόγοι, τ. Ε', 1911, σ. 60 κ.εξ.). Τους αποκαλούν, 
τέλος, µαλλιαρούς («από τα µακριά µαλλιά των πρώτων δηµοτικιστών 
ποιητών»· Ν. Ανδριώτης, Ετυµολ. Λεξικό, λ. µαλλιαρός), δηλ. ακραίους 
δηµοτικιστές, προσδίδοντας τους, κατά τον Μ. Τριανταφυλλίδη, πλήθος 
κατηγοριών: «Οι οπαδοί τής δηµοτικής, οι µαλλιαροί, είναι ή µισοειναι 
άθεοι, ανήθικοι, προδότες, αναρχικοί, µασόνοι, όργανατοῦπανσλαβισµού, 
πού διαστρέφουν επίτηδες και συστηµατικά τήν κοινή γλώσσα τού έθνους» 
(Νεοελλ. Γραµµατική, Ιστορική Εισαγωγή, Θεσ/νίκη 1938, σ. 128-9). Τότε 
είναι που ο Κ. Παλαµάς βγαίνει δηµόσια να υπερηφανευτεί πως είναι 
µαλλιαρός: «Ξέρω πως ο Μαλλιαρισµός βασιλεύει. Ξέρω πως από τη 
στενοχώρια τού φαντασµένου καθαρευουσιάνου κι από την αλαφροσύνη τού 
ανίδεου [...] µαλλιαροί λέγονται όσοι, δέξια ή αδέξια, δυνατά ή αδύνατα, 
[...] δεν περιορίζονται να τη µιλάνε [...] µα και τη γράφουνε πιο 
σπουδασµένα και πιο προσεχτικά τη ζωντανή µας τη γλώσσα, την κοινή, την 
εθνική [...] Κι απάνου απ' όλα ξέρω πως είµαι, στρογγυλά και χτυπητά, 
µαλλιαρός απολύτως, και πως, βλέποντας ποιοι σηµαδεύονται µε την ετικέτα 
τούτη, το θεωρώ έπαινο µου και το λογαριάζω δόξα µου µαλλιαρός να 
κράζωµαι. Και ο µαλλιαρισµός, το είπα και το ξαναλέω, είναι η αρετή µου». 
Αντίθετα, οι δηµοτικιστές αποκαλούν τους καθαρευουσιάνους 
νλωσσαµύντορες, απρόσκλητους υπερασπιστές τής γλώσσας (γλώσσα + 
αρχ. άµυντωρ «υπερασπιστής, πρόµαχος»), αλλά και σκοταδιστές, 
αρχαιόπληκτους, συντηρητικούς κ.ά. 

γλωσσάριο (το) {γλωσσαρί-ου | -ων} 1. σύντοµος κατάλογος όρων 
εξειδικευµένης θεµατολογίας ή κλάδου µε συνοδευτικούς προσδιορισµούς: ~ 
τεχνικών όρων 2. κάθε συνοπτικό λεξικό (συνήθ. στο λεξιλόγιο 
συγκεκριµένου βιβλίου ή συγγραφέα): στο τέλος τής συλλογής δηµοτικών 
τραγουδιών υπάρχει - µε τις διαλεκτικές λέξεις. Επίσης (καθηµ.) γλωσσάρι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λεξικό. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < λατ. glossarium < αρχ. γλώσσα «σπάνια λέξη» + παραγ. 
επίθηµα -άριον (λατ. -arium)]. 

γλωσσάριο - λεξικό. Η λ. γλωσσάριο δεν είναι το µτγν. ελληνικό 
γλωσσάριον, υποκοριστικό τού γλώσσα (γλωσσάριον = γλωσσίδι, µικρή 
γλώσσα). Ανάγεται στο λατινικό glossarium (από αρχ. γλώσσα «σπάνια ή 
διαλεκτική λέξη» + λατ. κατάλ. -arium | -arius «-ικός»), που σήµαινε 
«συλλογή γλωσσών (= λέξεων σπάνιων ή διαλεκτικών)», όπως ήταν λ.χ. 
για την Ελληνική το περίφηµο λεξικό τού Ησυχίου (5ος µ.Χ. αι.). Από το 
λατ. glossarium πλάστηκαν το αγγλ. glossary (15ος αι.), το γαλλ. glossaire 
(16ος αι.) κ.ά., από όπου και το ελλ. γλωσσάριο, για το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε αρχαία λέξη µε νέα σηµασία. Αντίθετα προς το 
γλωσσάριο, που αναφέρεται σε ειδικό (διαλεκτικό ή σπάνιο) λεξιλόγιο, το 
λεξικό αναφέρεται σε ολόκληρο το λεξιλόγιο µιας γλώσσας και γενικότ. σε 
κάθε συστηµατικό έργο που δίνει πληροφορίες για λέξεις. Τέλος, ας 
σηµειωθεί πως ό,τι ονοµάστηκε στη Λατινική glossarium, οι αρχαίοι 
Έλληνες το αποκαλούσαν λέξεις (σε πληθυντικό)· π.χ. 'Ροδιακοί λέξεις 
(«γλωσσάριο διαλεκτικών λέξεων → λεξικό από τη Ρόδο»). 

γλωσσάς (ο) [µεσν.] {γλωσσάδες}, γλωσσού (η) [µεσν.] {γλωσσού-δες} 
(εκφραστ.-οικ.) 1. πρόσωπο που φλυαρεί ασταµάτητα, ο κουραστικά 
οµιλητικός ΣΥΝ. φλύαρος, πολυλογάς, φαφλατάς 2. πρόσωπο που µιλά µε 
αυθάδεια ΣΥΝ. θρασύς 3. ο κουτσοµπόλης. 

γλώσοηµα (το) {γλωσσήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η λέξη που έχει περιπέσει σε 
αχρηστία ως παλαιά και δυσνόητη, που απαιτεί ερµηνεία 
2. ΓΛΩΣΣ. η ελάχιστη γλωσσική µονάδα που είναι φορέας σηµασίας, 
π.χ. το θέµα τής λέξης, ο επιτονισµός κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ηµα. — 
Υλωσσηµατικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «πεπαλαιωµένη ή σπάνια λέξη» < γλώσσα. o 
γλωσσ. όρ. είναι αντιδάν. από αγγλ. glosseme < αρχ. γλώσσηµα, που εισήχθη 
ως γλωσσ. όρ. από τον ∆ανό γλωσσολόγο L. Hjelmslev (1899-1965)]. 

-γλωοσία | ·γλωττία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
που σχετίζονται µε τη γλώσσα ή τον τρόπο οµιλίας: διγλωσσία, πολυ-γλωσσία, 
οµο-γλωσσία, βραδυ-γλωσσία, ευ-γλωττία. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. κακο-γλωσσία, αρχ. παγ-γλωσία), που προέρχεται 
από συνθ. σε -γλωσσος (βλ.λ.) ή από το µορφολογικό σχήµα τους, απαντά δε 
και σε ελληνο-γενή σύνθετα (λ.χ. γαλλ. di-glossie)]. 

γλωσσίδα (η) → γλωττίδα 
γλωσσίδι (το) {γλωσσιδ-ιού | -ιών} 1. κάθε όργανο ή αντικείµενο που έχει 

σχήµα γλώσσας: το - τής κλειδαριάς | τής καµπάνας | τού κεντήµατος 2. 
(ειδικότ.) τµήµα πολλών αερόφωνων οργάνων, από το οποίο ρυθµίζεται και 
παράγεται ο ήχος: ελεύθερο | µονό | διπλό ~ 
3. ΖΩΟΛ. καθένα από τα δύο συµµετρικά στοµατικά τµήµατα συγκε 
κριµένων εντόµων, που βρίσκονται µπροστά στα χείλη και ενωµένα 
σχηµατίζουν τη γλώσσα τους. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. γλωσσίδιον κ. γλωττίδιον, υποκ. τού γλωττίς]. γλωσθικΟς, -ή, -
ό [1859] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γλώσσα (βλ.λ., σηµ. 5): ~ λάθη | 
πρόβληµα (η κακή χρήση τής γλώσσας) | µελέτες | στοιχείο | σύστηµα | δοµή | 
κατάρτιση | ιδίωµα | µαθήµατα (στο σχολείο, π.χ. τα Νέα Ελληνικά, τα Αρχαία 
Ελληνικά, η Έκθεση κ.λπ.) 2. ΓΛΩΣΣ. (α) γλωσσικό ζήτηµα το ζήτηµα που 
απασχόλησε σε διάφορες ιστορικές περιόδους τους Έλληνες λογίους ως προς το 
ποια µορφή 

τής Ελληνικής θα πρέπει να χρησιµοποιείται· ειδικότ. η διαµάχη µεταξύ των 
οπαδών τής δηµοτικής και των οπαδών τής καθαρεύουσας (β) γλωσσικός 
άτλας η συλλογή χαρτών στους οποίους καταγράφονται οι γλώσσες, οι 
µορφές γλώσσας ή γενικότ. κάθε είδους φαινόµενα σχετικά µε τη γλώσσα, 
όπως εµφανίζονται και κατανέµονται ανά περιοχή, π.χ. ποιες διάλεκτοι 
οµιλούνται σε ποιες περιοχές (γ) γλωσσική γεωγραφία η γλωσσογεωγραφία 
(βλ.λ.) (δ) γλωσσική ικανότητα ο λόγος, ο µηχανισµός παραγωγής και 
πρόσληψης µηνυµάτων που διαθέτει ο άνθρωπος (βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. οµιλία) (ε) 
γλωσσική εφαρµογή η οµιλία, η εφαρµογή τής γλωσσικής ικανότητας (βλ. 
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµιλία) 3. γλωσσική (η) (παλαιότ.) η γλωσσολογία: ο γ' τόµος των 
Ακαδηµει-κών Αναγνωσµάτων τού γλωσσολόγου Γεωργίου Χατζιδάκι επιγράφε-
ται «Γενική ~» · 4. αυτός που σχετίζεται µε τη γλώσσα ως ανατοµικό όργανο: 
~ µύες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλωσσολογία, τεχνητός. 

γλωσσικό ζήτηµα. Κατά το πρότυπο τού «ανατολικού ζητήµατος» 
ονοµάστηκε «γλωσσικό ζήτηµα» τον 19ο αιώνα η διαµάχη για το ποια 
πρέπει να είναι η επίσηµη (στον προφορικό και ιδ. στον γραπτό λόγο) 
γλώσσα τού έθνους, η απλούστερη προφορική γλώσσα (η δηµοτική) ή η 
γραφοµένη λογιότερη γλώσσα (η καθαρεύουσα). Το θέµα -ως διπλή 
γλωσσική επικοινωνία- είναι πολύ παλιό- αρχίζει στην πραγµατικότητα τον 
Ιο αιώνα π.Χ., όταν παράλληλα προς την απλούστερη Αλεξανδρινή Κοινή, 
που µιλούσαν και έγραφαν όλοι, ορισµένοι λόγιοι τής εποχής (οι 
αποκληθέντες «αττικιστές») άρχισαν να µιµούνται στον γραπτό και στον 
προφορικό τους λόγο την Αττική των κλασικών χρόνων. Έκτοτε ξεκινά και 
παγιώνεται βαθµηδόν µια διάσχιση τής γλωσσικής επικοινωνίας των 
Ελλήνων σε προφορική απλούστερη γλώσσα (συνέχεια τής Αλεξανδρινής 
Κοινής) και σε λογιότερη, γραπτή κυρ., αποµίµηση τής κλασικής 
Ελληνικής. Η διάσχιση αυτή επί αιώνες γίνεται σιωπηρώς αποδεκτή ως 
διπλή παράδοση και χρήση και µόνον σποραδικά από τον 17ο αιώνα αρχίζει 
η αµφισβήτηση τής µιας ή τής άλλης µορφής και ανακύπτει το αίτηµα για 
ενιαία µορφή επίσηµης γλώσσας. Γλωσσική διαµάχη αρχίζει στην πράξη 
στα τέλη τού 18ου αιώνα ανάµεσα στον Ευγένιο Βούλγαρι (1716-1806), 
υποστηρικτή τής λόγιας παράδοσης, και µάλιστα τής αρχαΐζουσας, και τον 
Ιώσηπο Μοισιόδακα (1725-1800), υποστηρικτή τής απλούστερης προφορι-
κής παράδοσης. Η αντιπαράθεση εδραιώνεται µε τη διαµάχη Αδάµ. Κοραή 
(1748-1833), υποστηρικτή τής κοινής προφορικής γλώσσας, µε παράλληλο 
καθαρµό (καθαρεύουσα) από το πλήθος των ξένων λέξεων (τουρκικών και 
βενετσιάνικων), αλλά και από τα «χυδαία» στοιχεία (τα πολύ λαϊκά και 
διαλεκτικά), και Παναγ. Κοδρικά (1762-1867), που υποστήριζε τη λόγια 
φαναριώτικη γλώσσα τής Κωνσταντινούπολης. Η διαµάχη φουντώνει µε 
τους υποστηρικτές τής δηµοτικής Ρήγα, Χριστόπουλο, Βηλαρά, Σολωµό 
και τους υπέρµαχους τής καθαρεύουσας Σούτσους και λοιπούς Φα-
ναριώτες, κορυφώνεται δε µε τη διαµάχη δύο µεγάλων γλωσσολόγων, τού 
Γιάννη Ψυχάρη (1854-1929), µαχητή υπέρ τής δηµοτικής, και τού Γεωργίου 
Χατζιδάκι (1848-1941), ιδρυτή τής γλωσσολογίας στην Ελλάδα και 
υπέρµαχου τής λόγιας γλώσσας. Την περίοδο 1888-1917, την ηρωική-
µαχητική περίοδο τού δηµοτικισµού, το γλωσσικό ζήτηµα εξελίσσεται σε 
«γλωσσικό εµφύλιο» µε ακραίες µορφές τις ταραχές (και αιµατοχυσίες) µε 
τα Ευαγγελι)α)κά (1901) -τη µετάφραση τού Ευαγγελίου στη δηµοτική- και 
τα Ορεστειακά (1903), τη µετάφραση και παράσταση τής Ορέστειας από το 
Εθνικό Θέατρο στη δηµοτική. Το 1917 διδάσκεται για πρώτη φορά στο 
σχολείο (στις πρώτες τάξεις τού ∆ηµοτικού) η δηµοτική γλώσσα και έκτοτε, 
ανάλογα µε την εκάστοτε κυβέρνηση, διδάσκεται ή δεν διδάσκεται στην 
εκπαίδευση (στο ∆ηµοτικό πάντοτε) η δηµοτική γλώσσα. Βασικό ρόλο 
στην προώθηση τής δηµοτικής παίζει η τριάδα τού εκπαιδευτικού 
δηµοτικισµού: ο (µετριοπαθής έναντι τού Ψυχάρη) γλωσσολόγος Μανόλης 
Τριανταφυλλίδης (1883-1959) και οι παιδαγωγοί Αλέξανδρος ∆ελµούζος 
(1880-1956) και ∆ηµήτριος Γληνός (1882-1943). Έτσι, από το 1918 
περνούµε στον κρατικό δηµοτικισµό, που υποστηρίζεται από έργα 
υποδοµής, όπως είναι η (Μεγάλη ή Κρατική) Γραµµατική τής δηµοτικής 
τού Μ. Τριανταφυλλίδη. Η διαµάχη συνεχίζεται µέχρι το 1976, οπότε επί 
κυβερνήσεως Κ. Καραµανλή και µε υπουργό Παιδείας τον Γ. Ράλλη θεσπί-
ζεται (Ν. 309/1976) ότι «γλώσσα διδασκαλίας, άντικείµενον διδασκαλίας και 
γλώσσα των διδακτικών βιβλίων εις ολας τάς βαθµίδας τής Γεν. 
'Εκπαιδεύσεως είναι άπατοῦσχολικού έτους 1976-77 ή Νεοελληνική. Ώς 
Νεοελληνική γλώσσα νοείται ή διαµορφωθείσα εις πανελλήνιον έκφραστικον 
όργανον υπότοῦελληνικού λαού και των δοκίµων συγγραφέωντοῦέθνους 
∆ηµοτική, συντεταγµένη άνευ ιδιωµατισµών και ακροτητών». Το 1982, επί 
κυβερ- 
νήσεως Ανδρέα Παπανδρέου και µε υπουργό Παιδείας τον Ελευθ. 
Βερυβάκη, καθιερώνεται (Π.∆. 207/1982) η χρήση τού µονοτονικού 
συστήµατος γραφής (κατάργηση τής διάκρισης των τόνων -οξείας και 
περισπωµένης- και των πνευµάτων -ψιλής και δασείας- και η 
χρησιµοποίηση ενός µόνο τονικού σηµείου -τής οξείας-, που δηλώνει τη 
θέση τού τόνου σε υπερµονοσύλλαβες λέξεις). 

γλωσσίτιδα (η) [1837] ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής γλώσσας. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. glossite]. 

γλωσσο- κ. γλωσσ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων ποι αναφέρονται: 
1. στη γλώσσα ως όργανο τής στοµατικής κοιλότητας γλωσσ-αλγία, γλωσσ-
εκτοµή 2. στη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας στον προφορικό ή τον γραπτό 
λόγο: γλωσσο-λογία, γλωσσο-µαθής γλωσσο-γεωγραφία. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. γλωττο-ειδής 
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µτγν. γλωσσό-κοµον), που προέρχεται από τη λ. γλώσσα | γλώττα (βλ.λ.)]. 
γλωσσογεωγραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. Ο κλάδος που ερευνά την 

κατανοµή των διαφόρων διαλέκτων και γλωσσών κατά περιοχές µιας χώρας, 
την ταξινόµηση αυτής τής κατανοµής και τη συσχέτιση της µε την ιστορική 
εξέλιξη τής γλωσσικής κοινότητας τής χώρας ΣΥΝ. γλωσσική γεωγραφία. — 
γλωσσογεωγραφικός, -ή, -ό, γλωσσο-γεωγραφικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Sprachgeographie (νόθο συνθ.)]. 

γλωσσογονια (η) [1893] {χωρ. πληθ.} η γένεση µιας γλώσσας.   — 
γλωσσογονικός, -ή, -ό [1894]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. 
Glottogonie]. 

γλωσσο γραφιά (η) [1782] {δύσχρ. γλωσσογραφιών) 1. η σύνταξη γλωσσάριου, 
η συγκέντρωση και η ερµηνεία δύσχρηστων λέξεων («γλωσσών») 2. η µελέτη 
για γλωσσικά ζητήµατα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. glossographie]. 

γλωσσο γράφος (ο/η) [µτγν.] 1. ο συλλέκτης και ερµηνευτής δύσχρηστων 
λέξεων («γλωσσών») 2.ΦΙΛΟΛ. πρόσωπο που υποµνηµατίζει κείµενα 
διευκολύνοντας την κατανόηση τους· ειδικότ. ο σχολιαστής χωρίων τού 
Ρωµαϊκού ∆ικαίου τον 12ο αι. ΣΥΝ. νοµοδιδάσκαλος, υπο-µνηµατιστής. — 
γλωσσογραφικός, -ή, -ό [1829]. 

γλωσσοδέτης (ο) {γλωσσοδετών} 1. σύνθετη λέξη ή ακολουθία λέξεων, που 
είναι δύσκολο να προφερθούν, ειδικότ. µε ταχύτητα, λόγω παρηχήσεων ή 
ελαφρών παραλλαγών συµφώνων και φωνηέντων λεκτικό παιγνίδι, κυρ. 
παιδικό, για εξάσκηση στη σωστή προφορά, π.χ. άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι 
απ'τον ήλιο ξεξασπρότερη ή µια πάπια µα ποια πάπια κ.ά. 2. (µτφ.) κάθε 
δυσπρόφερτη λέξη ή φράση: ο πρώην υπουργός Εξωτερικών τής Ε.Σ.Σ.∆. είχε 
ένα επώνυµο σκέτο ~: Μπε-σµέρτνιχ- ΦΡ. παθαίνω γλωσσοδέτη | µε πιάνει 
γλωσσοδέτης για καταστάσεις στις οποίες σιωπά κανείς λόγω αµηχανίας ή 
άγνοιας: µην ανησυχείς και δεν την πιάνει γλωσσοδέτης· ποτέ της δεν τα χάνει! 
[ΕΤΥΜ < γλωσσο- + -δέτης < δένω]. 

γλωσσοδίφης (ο) {γλωσσοδιφών} πρόσωπο που µελετά επιστηµονικά κάποια 
γλώσσα (πβ. γλωσσολόγος). 
[ΕΤΥΜ < γλώσσα + -δίφης < αρχ. διφώ (-άω) «ερευνώ» (βλ. κ. αρχαιο-
δίφης)]. 

γλωσσοκοπανα (η) (λαϊκ.-σκωπτ.) (για πρόσ. και ειδικότ. γυναίκες) αυτός που 
φλυαρεί κουραστικά και ασταµάτητα: Τι ~ είναι αυτή! Μας πήρε τ' αφτιά! || 
δεν βάζει γλώσσα µέσα, η - ΣΥΝ. γλωσσού. 

γλωσσοκοπανα) (κ. -άω) ρ. αµετβ. {γλωσσοκοπανάς... | γλωσσοκο-πάνησα} 
γλωσσοκοπώ (βλ.λ.). Επίσης γλωσσοκοπανίζω. 

γλωσσοκοπώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {γλωσσοκοπάς... | γλωσσοκόπησα} 1. 
πολυλογώ, φλυαρώ 2. κακολογώ, βρίζω κάποιον ΣΥΝ. γλωσσοκοπανώ, 
γλωσσοκοπανίζω. 
[ΕΤΥΜ. < γλώσσα + -κοπώ (< κόπτω), άσχετο από το µεσν. γλωσσοκοπώ 
«κόβω τη γλώσσα»]. 

γλωσσολαλια (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΘΕΟΛ. το φαινόµενο που συνέβη την ηµέρα 
τής Πεντηκοστής, όταν το κήρυγµα των Αποστόλων µετά την επιφοίτησή τους 
από το Αγ. Πνεύµα έγινε κατανοητό από τους συγκεντρωµένους αλλοεθνείς 
και αλλόγλωσσους ως οµιλία στη γλώσσα τού καθενός 2. (κατ' επέκτ.) η 
παραγωγή συνήθ. ακατάληπτου λόγου σε κατάσταση έκστασης. Επίσης 
γλωσσολαλια. 

γλωσσολογία (η) [1809] {χωρ. πληθ.} η επιστηµονική σπουδή και έρευνα τής 
γλώσσας ως συστήµατος («λόγος») και ως εφαρµογής τού συστήµατος 
(«οµιλία») σε προφορικό και γραπτό επίπεδο, καθώς και στη συγχρονική και 
διαχρονική της διάσταση· ΦΡ. (α) θεωρητική | γενική γλωσσολογία ο κλάδος 
τής γλωσσικής επιστήµης που µελετά τη δοµή, τις λειτουργίες, τις µεθόδους 
και τα προβλήµατα αναλύσεως τής γλώσσας τού ανθρώπου (β) εφαρµοσµένη 
γλωσσολογία ο κλάδος τής γλωσσικής επιστήµης που µελετά τους τρόπους, 
τις µεθόδους εφαρµογής των διδαγµάτων τής θεωρητικής γλωσσολογίας σε 
επιµέρους γλώσσες, στη διδασκαλία τής γλώσσας (µητρικής και ξένης), καθώς 
και σε διάφορους άλλους τοµείς, όπως στη λεξικογραφία, τη µετάφραση κ.α. 
(γ) διακλαδική γλωσσολογία η επιστηµονική σπουδή τής γλώσσας σε 
συνδυασµό µε τα πορίσµατα άλλων επιστηµονικών κλάδων η οποία οδηγεί 
στη δηµιουργία επιµέρους κλάδων τής γλωσσικής επιστήµης, όπως την 
ψυχογλωσσολογία, την κοινωνιογλωσσολογία, την εθνογλωσσολογία, τη 
φιλοσοφία τής γλώσσας, την υπολογιστική γλωσσολογία κ.ά. (δ) 
ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία η διαχρονική σπουδή επιµέρους εθνικών 
γλωσσών σε σχέση µε την προέλευση (οικογένειες γλωσσών), τις µεταξύ τους 
σχέσης και την ιστορία τους (βλ. λ. ιστορικοσυγκριτικός) (ε) λειτουργική 
γλωσσολογία βλ. λ. λειτουργικός. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. linguistique]. 

γλωσσολογία - γλωσσική - γλωσσολόγος. Η λ. γλωσσολογία ως 
δηλωτική τής αντίστοιχης επιστήµης εµφανίζεται ήδη (1809) στον 
Γρηγόριο Ζαλίκογλου, για να δηλώσει το ξένο (γαλλ.) linguistique. Η λ. 
γλωσσολογία (ως λόγος περί τής γλώσσας) είναι ήδη βυζαντινή. Απαντά, 
όπως βρήκε ο Στέφ. Κουµανούδης (Συναγωγή λέξεων αθησαύριστων εν τοις 
ελληνικοίς λεξικοίς, Αθήναι 1883), στον χριστιανό συγγραφέα και ρήτορα 
Προκόπιο τον Γαζαίο (περ. 465-529). Στην Αγγλική χρησιµοποιήθηκε 
παλαιότερα για το γλωσσολογία ο όρος glossology (18ος αι.) και glottology 
(19ος αι.), επικράτησε όµως ο όρος linguistics (ΐ9ος αι.) από το ουσ. 
linguist «γλωσσολόγος» (< λατ. lingua «γλώσσα»), που απαντά από τον 
16ο αι. Αντιστοίχως στη Γαλλική το µεν linguiste «γλωσσολόγος» χρη-
σιµοποιείται από το 1660, ενώ το linguistique «γλωσσολογία» είναι επίσης 
τού 19ου αι. Προς απόδοση τού ξένου όρου χρησιµοποιήθηκε στην 
Ελληνική το γλωσσολογία, ενώ ο Γ. Χατζιδάκις έπλασε 

και τον όρο γλωσσική (ενν. επιστήµη, πβ. φυσική, ιατρική, νοµική κ.τ.ό.)· 
γράφει «Γενική Γλωσσική» αντί «Γενική Γλωσσολογία». Στη Γερµανική, 
αντί τού λατινογενούς όρου (linguisticus «γλωσσικός» < lingua 
«γλώσσα»), πλάστηκε το Sprachwissenschaft «επιστήµη τής γλώσσας» 
(1721). Το γλωσσολόγος πρωτοαπαντά στον Σπυρ. Ζαµπέλιο το 1859. 

γλωσσολογικός, -ή, -ό [1836] αυτός που σχετίζεται µε τη γλωσσολογία: ~ µελέτη 
| έρευνα | σχολή.   — γλωσσολογικ-ά | -ώς [1892] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τεχνητός, 
δοµή. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. linguistique]. 

γλωσσολόγος (ο/η) [1859] επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη γλωσσολογία. — 
γλωσσολόγο) ρ. [1891] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλωσσολογία. [ΕΤΥΜ Απόδ. 
τού γαλλ. linguiste]. 

γλωσσοµαθής, -ής, -ές [1843] {γλωσσοµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· γλωσ-
σοµαθέστερος | -ατός} αυτός που γνωρίζει ξένες γλώσσες. — γλωσσοµάθεια 
(η) [1857]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

γλωσσοπλαστης (ο) [1890] {γλωσσοπλαστών}, γλωσσοπλάστρια (η) 
{γλωσσοπλαστριών} πρόσωπο που δηµιουργεί νέες λέξεις· (γενι-κότ.) αυτός 
που επεµβαίνει στην εξέλιξη τής γλώσσας: ο µεγαλύτερος - είναι ο λαός! — 
γλωσσοπλαστία [1861] κ. γλωσσοπλασία (η), γλωσσοπλαστικός, -ή, -ό 
[1861]. 

γλωσσοπλαστία ή γλωσσοπλασία; Και οι δύο λέξεις χρησιµοποιούνται· 
ωστόσο, αν κρίνουµε από τους συναφείς σχηµατισµούς, ορθότερο κρίνεται 
το γλωσσοπλαστία: γλωσσοπλάστ-ης, γλωσσο-πλαστ-ία, όπως και αρχ. 
εύπλαστος - ευπλαστία, αρχ. άπλαστος -απλαστία, παιδεραστής - 
παιδεραστία, κηδεστής - κηδεστία, άπληστος - απληστία κ.τ.ό. 

-γλωσσος | -γλωττος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που 
δηλώνουν: 1. πρόσωπο που οµιλεί συγκεκριµένη γλώσσα ή συγκεκριµένο 
αριθµό γλωσσών: ελληνό-γλωσσος, δί-γλωσσος, τετρά-γλωσσος, ξενό-γλωσσος 
2. τον τρόπο οµιλίας ή το περιεχόµενο των λόγων (κάποιου): γλυκό-γλωσσος, 
κακό-γλωσσος, εύ-γλωττος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής 
(πβ. αρχ. πολύγλωσσος, εϋ-γλωττος), που προέρχεται από τη λ. γλώσσα | -ττα, 
απαντά δε και σε ελληνογενή συνθ. (λ.χ. γαλλ. hétèro-glotte)]. 

γλωσσοτρώγω κ. γλωσσοτρώω ρ. µετβ. {γλωσσόφαγα} (λαϊκ.) 1. προκαλώ 
κακό σε κάποιον µιλώντας γι' αυτόν, κάνοντας αρνητικά σχόλια: δεν µιλά και 
πολύ για τις επιτυχίες του από φόβο µην αρχίσουν να τον γλωσσοτρώνε ΣΥΝ. 
γρουσουζεύω, βασκαίνω, µατιάζω 2. (γενικότ.) εκφράζοµαι αρνητικά για 
κάποιον: τον γλωσσοτρώει απ'το πρωί ώς το βράδυ µε τη γκρίνια της ΣΥΝ. 
κακολογώ. 

γλωσσοϋφολογία (η) η υφολογία (βλ.λ.). 
γλωσσοφαγιά (η) (χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ο αρνητικός ή ζηλόφθονος σχολιασµός 

(κάποιου) (που στη λαϊκή αντίληψη θεωρείται ότι φέρνει κακοτυχία σε αυτόν 
που σχολιάζεται). 

γλωττίδα κ. γλωσσίδα (η) 1. ΑΝΑΤ. το άνοιγµα στο άνω τµήµα τού λάρυγγα, 
ανάµεσα στις φωνητικές χορδές 2. (γενικότ.) όλο το σύστηµα παραγωγής 
φωνής τού λάρυγγα, που περιλαµβάνει τις γνήσιες φωνητικές χορδές και τη 
σχισµή που τις χωρίζει 3. ΜΟΥΣ. (κοιν. «καλάµι») λεπτή µακρόστενη πλάκα 
από καλάµι, ξύλο, ή µέταλλο που εφαρµόζεται στο στόµιο πνευστών οργάνων. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γλωττίς, -ίδος, υποκ. τού αρχ. γλώσσα | γλώττα]. 

γλωττιδικός, -ή, -ό 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τη γλωττίδα 2. ΓΛΩΣΣ. 
(φθόγγος) που παράγεται µε το κλείσιµο τής γλωττίδας: τα ~ σύµφωνα τής 
Αραβικής. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ελληνογενούς γαλλ. glottal]. 

Γ.Ν.Α. (το) Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας. 
γνάθος (η) ΑΝΑΤ. καθένα από τα δύο οστέινα τµήµατα των σιαγόνων: άνω | 

κάτω ~ ΣΥΝ. σιαγόνα. — γναθιαίος, -α, -ο κ. γναθικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*gn~-dho-, µεταπτ. βαθµ. τού I.E. *genu- (δισύλλ. ρίζα) «πιγούνι», πβ. 
σανσκρ. januh, γοτθ. kinnus, αγγλ. chin, γερµ. Kinn κ.ά. Οµόρρ. αρχ. 
γένειον)> γένι)]. 

γναθοχειρουργός (ο/η) ΙΑΤΡ. χειρουργός ειδικευµένος στις επεµβάσεις τής 
γνάθου. — γναθοχειρουργικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. maxillofacial 
surgeon]. 

γνάφαλλο κ. γνέφαλλο (το) {γναφάλλ-ου | -ων} (συνήθ. στον πληθ.) τα 
υπολείµµατα από τρίχες ή µαλλιά ζώων, που είναι ακατάλληλα για κλώσιµο 
και χρησιµοποιούνται για γέµισµα παπλωµάτων, µαξιλαριών, στρωµάτων 
κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γνάφαλλον < γνάφω | γνάπτω < αρχ. κνάπτω «τρίβω, ξύνω» < 
*kns-bh-, µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. *ken- «ξύνω, τρίβω», πβ. ουαλ. cnaif 
«πούπουλο», cneifio «κόβω σύρριζα», γερµ. kneifen «τσιµπώ» κ.ά. Οµόρρ. 
αρχ. κνϊψ (> σκνίπα), κνίσα κ.ά.]. 

γνέθω ρ. µετβ. {έγνεσα, γνέστηκα, γνε)σ)µένος) φτειάχνω κλωστή ή νήµα από 
τις ίνες οποιουδήποτε υλικού (κυρ. µαλλιού, βαµβακιού κ.ά.) τραβώντας, 
στρίβοντας και τυλίγοντας τες: η γιαγιά έγνεθε το µαλλί στη ρόκα- ΦΡ. 
(παροιµ.) η καλή νοικοκυρά µε το κουτάλι γνέθει ο πραγµατικά ικανός 
αντεπεξέρχεται σε κάθε δυσκολία, βρίσκει πάντα τρόπους να πετυχαίνει τον 
σκοπό του, ακόµα και µε ελάχιστα µέσα. — γνέσιµο (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν., από συµφυρµό των αρχ. νέω «συσσωρεύω, γεµίζω» και νήθω 
«γνέθω, κλώθω». Το αρχ. νήθω < νέω (πβ. παθ. αόρ. νηθήναι). Βλ. κ. νήµα]. 

γνέµα1 (το) {γνέµ-ατος | -ατα, -άτων} το νήµα, η κλωστή που παράγει κανείς 
γνέθοντας: «τώρα σου σπάω το γνέµα» (Αγγ. Σικελιανός) ΣΥΝ. κλώσµα, νήµα. 



γνέµα2 430 γνωρίζω 
 

γνέµα2 (το) [µεσν.] {γνέµ-ατος | -ατα, -άτων) (λαϊκ.) το νεύµα (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. γνέψιµο, γνεψιά. 

γνέφω ρ. µετβ. {έγνεψα} κάνω νόηµα µε το κεφάλι, το χέρι ή τα µάτια 
ΣΥΝ. νεύω. — γνέψιµο (το) κ. (λαϊκ.) γνεψιά (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
γνεύω < *έγνεύω < αρχ. έκνεύω < εκ + νεύω (βλ.λ.). o ενεστ. γνέφω 
από τον αόρ. έγνεψα κατά το σχήµα έκλεψα - κλέβω, έβαψα - βάφω]. 

γνέφαλλο (το) → γνάφαλλο 
γνήσιος, -α, -ο 1. αυτός που έχει πράγµατι τη φύση, τον χαρακτήρα, 

την ποιότητα ή την προέλευση που του αποδίδεται: ~ χειρόγραφο | 
αντίκα | σφραγίδα | υπογραφή | δέρµα | µετάξι | χρυσάφι | έρωτας | 
δηµοκρατία ΣΥΝ. αυθεντικός, πρωτότυπος, πραγµατικός ΑΝΤ. φατι-
κός, συνθετικός, πλαστός, (λαϊκ.) µαϊµού 2. (για πρόσ.) αυτός που 
ανταποκρίνεται πλήρως στην ιδιότητα µε την οποία είναι γνωστός: 
µε την αυτοθυσία του έδειξε ότι είναι ~ απόγονος τού ηρωικού του 
πατέρα || στάθηκε στο ύψος ενός - πνευµατικού ανθρώπου || ~ ποιη-
τής | επαναστάτης | δηµοκράτης | καλλιτέχνης | Έλληνας ΣΥΝ. αλη-
θινός, ακραιφνής 3. απαλλαγµένος από υποκρισία, επιτήδευση ή προ-
σποίηση: υπάρχουν ακόµη µέρη, όπου οι άνθρωποι παραµένουν ~|| -
χιούµορ ΣΥΝ. πηγαίος, αγνός, ανεπιτήδευτος. — γνήσια | γνησίως 
[αρχ.] επίρρ., γνησιότητα (η) [αρχ.]. 
[ETYM. αρχ. < *γνήτ-ιος < *γνη-τός «γεννηµένος» (πβ. δηµόσιος < δη-
µότιος < *δηµότ-ης) < δισύλλ. ρίζα *γενη- τού I.E. *gen-, πβ. λατ. gens 
«έθνος, γένος», gigno «γεννώ», σανσκρ. jânah «γένος», γαλλ. και ισπ. 
gentil «ευγενικός», αγγλ. kind κ.ά. Οµόρρ. αρχ. γί-γν-οµαι, γέν-ος, γόν-
ος, γον-εύς (-έας), γενε-ά (< *gena-, δισύλλ. ρίζα), γενέ-θλιος, γένε-σις 
κ.ά.]. 

γνοιάζοµαι ρ. → νοιάζοµαι 
γνώθι σαυτόν (γνώθι σαύτόν) γνώρισε τον εαυτό σου· ρητό για την 

ανάγκη τής αυτογνωσίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γνώθι σαύτόν, φρ. που αποδίδεται στον Χίλωνα τον Λα-
κεδαιµόνιο (∆ιόδωρος Σικελιώτης Θ' 10)]. 

γνωµάτευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων) η γνώµη που δί-
νεται από ειδικό σχετικά µε ζητήµατα τής ειδικότητας του: ~ από 
γιατρό | δικηγόρο | εµπειρογνώµονα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνώµη. 

γνωµατεύω ρ. µετβ. {γνωµάτευσα} εκφέρω άποψη επί θέµατος ως ει-
δικός, αποφαίνοµαι ως εµπειρογνώµων: το συµβούλιο γνωµάτευσε 
ότι δεν υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης τού κτηρίου ΣΥΝ. γνωµοδοτώ, 
αποφαίνοµαι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διακρίνω, ξεχωρίζω», < γνώµα, -ατός «γνώ-
µη, κρίση» (βλ. λ. γνώµη). Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

γνώµη (η) {γνωµών} 1. αυτό που πιστεύει, που νοµίζει κανείς για συ-
γκεκριµένο ζήτηµα: έχω τη ~ ότι... || θέλω ν' ακούσω µερικές ~ πριν 
αποφασίσω || κατά τη ~ µου, δεν υπάρχει πρόβληµα || η ~ µου είναι 
ότι... || εκφράζω | υποστηρίζω | επιβάλλω τη ~ µου || θέλω και τη -σου 
γι' αυτό το θέµα || αν δεν έχεις επαρκείς πληροφορίες, δεν µπορείς να 
διαµορφώσεις σαφή ~ για το πρόβληµα || ζήτησε τη - ενός ειδικού 
ΣΥΝ. άποψη, κρίση, θέση, στάση, εκτίµηση· ΦΡ. (α) έχω το θάρρος τής 
γνώµης µου εκφράζω χωρίς δισταγµούς ή φόβους την προσωπική 
µου άποψη (β) µια δεύτερη γνώµη γνώµη, άποψη που έρχεται να 
στηρίξει ή να αµφισβητήσει προηγούµενη: δεν θα αρκεστούµε στη 
διάγνωση αυτού τού γιατρού- θα πάµε και σε άλλον, για να έχουµε ~ 
(γ) κοινή γνώµη βλ. λ. κοινός (δ) είµαι τής γνώµης ότι | να... έχω την 
άποψη, πιστεύω ότι... 2. ΝΟΜ. η γνωµοδότηση (βλ. λ. γνωµοδοτώ) 3. 
(αρχαιοπρ.-σπάν.) η αποφθεγµατική ρήση: γνώµες αρχαίων 
φιλοσόφων ΣΥΝ. γνωµικό, απόφθεγµα, ρήση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. γνω- (πβ. ρ. γι-γνώ-σκω), όπου η µακρότητα τού φω-
νήεντος (*gnö-) για να αποφευχθεί η φωνητική σύµπτωση µε το θ. 
*gno- τού ρ. γί-γνο-µαι (προφύλαξη). Το θ. *gnö- | gno- ανάγεται πιθ. 
σε I.E. δισύλλ. ρίζα *genë- «γνωρίζω, ξέρω», πβ. σανσκρ. janati «γνω-
ρίζει», λατ. notio «γνώση», ισπ. conocer «γνωρίζω» (< λατ. co-
gnosces), γαλλ. ignorer «αγνοώ», αγγλ. know «γνωρίζω, ξέρω», γερµ. 
kennen «γνωρίζω» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. γι-γνώ-σκω, γνώσις (-η), α-γνο-
ια, γνωρ-ίζω κ.ά. Στην Αρχ. η λ. γνώµη δήλωνε τη γνώση, την άποψη 
και την απόφαση που λαµβάνεται µε βάση αυτή τη γνώση. Η φρ. εί-
µαι τής γνώµης αποδίδει το γαλλ. être d'avis, πβ. γερµ. ich bin der 
Meinung]. 

γνώµη: συνώνυµα. Το τι σκέπτεται, πώς εκτιµά, πώς βλέπει κανείς 
κάτι ή κάποιον είναι µια συνήθης εκδήλωση στην ανθρώπινη συ-
µπεριφορά, που συνιστά το σηµασιολογικό πεδίο τής «γνώµης». 
Ετυµολογικά η λ. γνώµη συνδέεται µε το γι-γνώ-σκω «γνωρίζω»· 
έτσι δηλώνει υποκειµενική εκτίµηση, στηριγµένη σε γνώση (πραγ-
µάτων και προσώπων) και γι' αυτό βαρύνουσα. Εφόσον η γνώµη 
στηρίζεται σε αυστηρά λογική θεµελίωση (µε σκεπτικό και συ-
µπέρασµα), συνιστά κρίση, αν δε, πέρα από τη λογική θεµελίωση, 
στηρίζεται και σε µια γενικότερη θεώρηση ή στάση, τότε αποτελεί 
θέση. Εφόσον δε η θέση, η γνώµη ή η κρίση αποτελεί αµετακίνητη 
πίστη τού λέγοντος ως προς την ορθότητα ή την αξιοπιστία της, 
συνιστά πεποίθηση. Αν µια γνώµη διατυπώνεται από εντεταλµέ-
νους εµπειρογνώµονες (ειδική επιτροπή, οριζόµενα πρόσωπα που 
προβλέπονται θεσµικά κ.τ.ό.), τότε αποτελεί βαρύνουσα γνωµά-
τευση, που δεσµεύει, εν πολλοίς, όσους καλούνται να αποφασί-
σουν για κάτι. Λιγότερο δεσµευτική είναι η γνωµοδότηση, η οποία 
στηρίζεται στη γνώση που έχουν για δεδοµένα θέµατα έγκριτοι ει-
δικοί (καθηγητές κ.ά.(, οι οποίοι βοηθούνται στη διαµόρφωση τής 
δικής τους γνώµης, εκτιµώντας κατά την κρίση τους όσα διαλαµ-
βάνονται στη γνωµοδότηση. Εφόσον µια γνώµη στηρίζεται σε 
εµπειρικά (όχι λογικώς επεξεργασµένα και θεµελιωµένα) δεδοµέ-
να, συνιστά απλή αντίληψη ή, εφόσον ο οµιλητής αποσκοπεί συ- 

νειδητά να δηλώσει την οπτική γωνία από την οποία βλέπει ο 
ίδιος -κατ' ανάγκην υποκειµενικά- τα πράγµατα, πρόκειται για 
απλή άποψη. Τελευταία, µάλιστα, από επίδραση τής αγγλικής 
φράσης «I have the feeling» πέρασε στην Ελληνική (από µεταφρά-
σεις) η λ. αίσθηση, που τείνει να αποτελέσει ευρύτατα χρησιµο-
ποιούµενη (στον προφορικό κυρ. λόγο) λέξη, η οποία υπερκαλύπτει 
σηµασιολογικές αποχρώσεις, αυτές που δηλώνουν οι λέξεις γνώ-
µη, αντίληψη και εντύπωση. Η λ. εντύπωση, η πιο ασθενής µορφή 
γνώµης, αφού στηρίζεται κανονικά σε εξωτερικά, εµπειρικά και 
συνήθ. επιφανειακά και λογικώς ανεπεξέργαστα δεδοµένα, πήγε 
για ένα διάστηµα να λειτουργήσει όπως σήµερα η αίσθηση, ως 
µια γενική έκφραση γνώµης, αλλά σήµερα έχει, κατά πολύ, επα-
νέλθει στην πραγµατική της σηµασία. 

γνωµικό (το) [µτγν.] η σύντοµη και περιεκτική διατύπωση, µε απο-
φθεγµατικό και διδακτικό χαρακτήρα, π.χ. «µέτρον άριστον» (Κλεό-
βουλος ο Ρόδιος Ι, 63, 2) || «όποιος πάει σιγά, φτάνει µακριά» ΣΥΝ. 
απόφθεγµα, ρήση. — γνωµικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρητό, ει-
σαγωγικά. 

γνωµοδότης (ο) [µτγν.] {γνωµοδοτών}, γνωµοδότρια (η) {γνωµο-
δοτριών} πρόσωπο που έχει την αρµοδιότητα να γνωµοδοτεί. 

γνωµοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} πράξη διοικητικού 
οργάνου στο πλαίσιο τής άσκησης τής γνωµοδοτικής ή συµβουλευ-
τικής του αρµοδιότητας µε την οποία διατυπώνει την άποψη του 
(γνώµη) για το αν η διοικητική πράξη, την οποία µπορεί ή οφείλει να 
εκδώσει το διοικητικό όργανο που ασκεί την αποφασιστική αρµο-
διότητα, είναι σκόπιµη ή νόµιµη· διακρίνεται σε «απλή γνωµοδότη-
ση», όταν δεν δεσµεύει το όργανο που έχει την αποφασιστική αρµο-
διότητα, και σε «σύµφωνη γνωµοδότηση», όταν το δεσµεύει. (Βλ. κ. λ. 
πρόταση). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνώµη, δίνω. 

γνωµοδοτικός, -ή, -ό [1851] αυτός που σχετίζεται µε τη γνωµοδότηση 
ή µε τον γνωµοδότη: ~ αρµοδιότητα. 

γνωµοδοτώ ρ. αµετβ. {γνωµοδοτείς... | γνωµοδότησα} διατυπώνω 
έγκυρη και υπεύθυνη γνώµη για ζήτηµα τής αρµοδιότητας, της ειδι-
κότητας µου: εκλήθησαν και άλλοι εµπειρογνώµονες να γνωµοδοτή-
σουν ΣΥΝ. αποφαίνοµαι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. γνωµοδοτώ (-έω) < γνώµη + -
δοτώ < δότης]. 

γνώµονας (ο) {γνωµόνων} 1. το γεωµετρικό όργανο που χρησιµοποι-
είται στη χάραξη ορθών γωνιών και κάθετων ευθειών ΣΥΝ. γωνία 2. 
(µτφ.) το κριτήριο βάσει τού οποίου λαµβάνονται αποφάσεις ή γίνο-
νται ενέργειες: η κυβέρνηση ενεργεί µε ~ την εξυπηρέτηση τού κοι-
νωνικού συνόλου ΣΥΝ. αρχή 3. ΜΟΥΣ. άλλη ονοµασία των κλειδιών 
τού πενταγράµµου. Επίσης (λόγ.) γνωµών [αρχ.] {γνώµονος}. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. γνώµων, αρχική σηµ. «εκείνος που γνωρίζει, που εξετάζει», < 
θ. γνω- τού ρ. γι-γνώ-σκω. Βλ. κ. γνώση]. 

γνώρα (η) (διαλεκτ.-σπάν.) η γνωριµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. γνωρίζω (υποχωρητ.)]. 

γνωρίζω ρ. µετβ. {γνώρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα)} 1. ξέρω: ~ τα πάντα 
για τον πόλεµο τού '401| ~ τρεις ξένες γλώσσες || τόσα χρόνια διπλω-
µάτης, γνωρίζει πώς να αποφεύγει τις κακοτοπιές στις συζητήσεις 
ΑΝΤ. αγνοώ 2. είµαι πληροφορηµένος, ενήµερος (για κάτι): δεν ~ το 
περιεχόµενο των δηλώσεων τού υπουργού || -Η περίπτωση αυτή έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. -Το ~. · 3. έρχοµαι σε επαφή, αποκτώ γνώση 
για (κάτι): στα ταξίδια του γνώρισε ξένους λαούς και πολιτισµούς 
ΣΥΝ. µαθαίνω 4. (για πρόσ.) κάνω γνωριµία, γίνοµαι γνωστός (µε κά-
ποιον): τον γνώρισε σε ένα ταξίδι και τρεις µήνες µετά τον παντρεύ-
τηκε 5. βιώνω, αποκτώ εµπειρία (πράγµατος, κατάστασης): - προνο-
µιακή µεταχείριση | ανάπτυξη | άνθηση | πίκρα | χαρά | απογοήτευση || 
το έργο γνώρισε πρωτοφανή επιτυχία 6. καταλαβαίνω την ταυτότητα 
(κάποιου), αναγνωρίζω: τον γνώρισα εύκολα από το τρανταχτό γέλιο 
και το περίεργο περπάτηµα || τον άνθρωπο τον γνωρίζεις στις 
δύσκολες στιγµές 7. έχω επίγνωση, συναισθάνοµαι: ~ την κρισι-
µότητα τής κατάστασης και είµαι πρόθυµος να βοηθήσω · 8. (κατα-
χρ.) παρέχω µια πληροφορία, γνωστοποιώ: σας γνωρίζουµε ότι οι ποι-
νές που ορίζει ο νόµος είναι αυστηρές ΣΥΝ. πληροφορώ 9. (για πρόσ.) 
κάνω (κάποιον) γνωστό σε (κάποιον άλλο), συστήνω: πότε θα µου 
γνωρίσεις τη µητέρα σου; 10. (µεσοπαθ. γνωρίζοµαι) (α) γίνοµαι 
αµοιβαία γνωστός (µε κάποιον): γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι (β) είµαι 
αµοιβαία γνωστός (µε κάποιον): γνωριζόµαστε εδώ και δέκα χρόνια. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *γνώ-ρον < *gnö- | *gno-, πιθ. < I.E. δισύλλ. ρίζα *gene-
«γνωρίζω, ξέρω», πβ. σανσκρ. jajnau «γνώρισα», λατ. cognosco «γνω-
ρίζω», γαλλ. connaître, ισπ. conocer, αγγλ. know «ξέρω», can «µπορώ», 
γερµ. können κ.ά. Οµόρρ. αρχ. γι-γνώ-σκω, γνώ-µη, γνώ-σις, γνώ-µων, 
α-γνο-ια κ.ά.]. 

γνωρίζω - ξέρω. Τρία βασικά ρήµατα τής Αρχαίας που σήµαιναν 
«γνωρίζω», το γιγνώσκω. το έπίσταµαι και το οιδα, δεν χρησιµο-
ποιούνται στη σύγχρονη Ελληνική, έχοντας αφήσει πίσω τους 
τρεις βασικές λέξεις τής Ελληνικής: τη λ. γνώση το γιγνώσκω, τη 
λ. επιστήµη το έπίσταµαι και τη λ. ιστορία το οίδα (από τη ρίζα ιδ-
: *ιδ-τωρ > ϊσ-τωρ «γνώστης» > ιστορία). Ένα αρχαίο ρήµα, το 
γνωρίζω (που σήµαινε κυρ. «γνωρίζοµαι µε κάποιον, τον γνωρίζω, 
τον συστήνω σε άλλους»), και ένα νέο που δηµιουργήθηκε, το ξέ-
ρω (< εξεύρω < εξεϋρον < εξευρίσκω) αποτελούν δύο συνώνυµα 
σήµερα ρήµατα, που δηλώνουν όλες τις σηµασίες τού «έχω γνώση 
(για κάποιον ή κάτι)». Η διαφορά ανάµεσα στα γιγνώσκω | έπί-
σταµαι | οιδα και γνωρίζω, που υπήρχε στην Αρχαία («έχω γνώ-
ση» - «κάνω γνωριµία», αντίστοιχη µε τη διαφορά µεταξύ «savoir» 
και «connaître» τής Γαλλικής), δεν υπάρχει σήµερα µεταξύ ξέρω 
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και γνωρίζω αντιστοίχως, o Στέφ. Κουµανούδης (Συναγωγή νέων 
λέξεων..., λ. γνωρίζω) παρατηρεί: «Το ρήµα τούτο [ενν. το γνωρίζω] 
öv κοινον τη τε παλαιή και τη σηµερινήτοῦλαοϋ γλώσση κατά την 
κνρίαν του σηµασίαν, τήν του Γαλλικού connaître, αντικαθιστά 
παρ' ήµΐν, από δεκαετηρίδων τινών [ο Κουµανούδης γράφει το 
1900!], ώς δεν έπρεπε, τα παλαιά είδέναι (οίδα, είδώς), έπίστα-
σθαι, επειδή ταύτα µέν µας έφάνησαν, ώς καί εϊναι, στρυφνά και 
αρχαϊκότερα, οί δε πολλοί των γραφόντων δεν κατεδέχοντο το 
κοινολαϊκον ξέρω, ξεύρω η τό εξεύρω, ήξεύρω, είξεύρω, ίξεύρω 
των γραµµατισµένων, καί λέγουν λοιπόν και γράφουν αηδέστατοι- 
γνωρίζω γλώσσαν, γράµµατα, κολύµβι κ.τ.λ.». ∆ύο σηµασίες τού 
γνωρίζω, οι σηµ. «αναγνωρίζω» και «συνιστώ κάποιον σε άλλον», 
δηλώνονται αποκλειστικά και µόνον από το γνωρίζω («Σε 
γνωρίζω από την κόψη τού σπαθιού την τροµερή» - Με γνώρισε 
στον διευθυντή τής εταιρείας). 

γνωριµία [µεσν.] κ. (λαϊκ.) γνωριµία (η) {γνωριµιών} 1. το να γνω-
ρίσει κανείς ένα πρόσωπο άγνωστο ή ξένο (συνήθ. στο πλαίσιο κοι-
νωνικής συνάντησης): δήλωσε γοητευµένος από τη ~ || χάρηκα για τη 
~! (τυπικός αποχαιρετισµός σε πρόσωπο, µε το οποίο µόλις γνωρι-
στήκαµε) ΣΥΝ. συνάντηση 2. (συνεκδ.) η σχέση που προκύπτει µετα-
ξύ αυτών που έχουν γνωριστεί: η ~ µας δεν κράτησε πολύ ΣΥΝ. σχέ-
ση, διασύνδεση, φιλία 3. (µτφ.) η οικειότητα (µε γνωστικό χώρο): η 
στενή ~ µε τη σύγχρονη µεθοδολογία ΣΥΝ. εξοικείωση, τριβή 4. το 
γνωστό πρόσωπο, ο γνώριµος: έχει πολλές ~ ανάµεσα στους διπλω-
µάτες || σηµαντική ~ ΣΥΝ. γνωστός. 

γνώριµος, -η, -ο αυτός που είναι οικείος, που δεν είναι άγνωστος (σε 
κάποιον): σ'αυτή την τάξη βλέπω ~ πρόσωπα- πολλούς από σας τους 
είχα µαθητές και παλιότερα || ~ φωνή, αλλά δεν µπορώ να καταλάβω 
τίνος είναι. — γνώριµα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
γνωρ(ίζω) + παραγ. επίθηµα -ιµος, πβ. κ. τρόφ-ιµος]. 

γνώρισµα (το) [αρχ.] {γνωρίσµ-ατος | -ατα, -άτων) το χαρακτηριστι-
κό και διαφοροποιητικό σηµάδι, σηµείο ή ιδιότητα: ο έναρθρος λόγος 
είναι - τού ανθρώπου ΣΥΝ. χαρακτηριστικό, διακριτικό. 

γνώση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να γνωρίζει κανείς 
(κάτι), να είναι ενήµερος (για κάτι): ούτε - ούτε ευθύνη είχε για τα 
δηµοσιεύµατα || έχω σαφή ~ τού προβλήµατος- ΦΡ. (α) (επίσ.) φέρω 
εις γνώσιν (κάποιου) παρέχω πληροφορία, ενηµέρωση: φέρεται εις 
γνώσιν των ενδιαφεροµένων ότι η είσοδος θα µείνει ελεύθερη ΣΥΝ. 
πληροφορώ, ενηµερώνω (β) λαµβάνω γνώση (+γεν.) ενηµερώνοµαι 
(για κάτι), µου γνωστοποιείται (κάτι): ο υπουργός δεν έλαβε ακόµα 
γνώση των δηµοσιευµάτων ΣΥΝ. πληροφορούµαι (γ) είµαι | τελώ εν 
γνώσει (+γεν.) είµαι γνώστης, είµαι ενήµερος (σχετικά µε κάτι): ο 
πρωθυπουργός τελεί εν γνώσει των προθέσεων τής τουρκικής κυβέρ-
νησης ΣΥΝ. γνωρίζω (δ) εν γνώσει (+γεν.) µε συνείδηση, επίγνωση: 
ενεργώ ~ των συνεπειών τού νόµου || οι µαζικές εκκαθαρίσεις Εβραίων 
γίνονταν - των πολιτικών ηγετών τής Γερµανίας ΣΥΝ. συνειδητά (ε) 
περιέρχοµαι εις γνώσιν (κάποιου) υποπίπτω στην αντίληψη (κά-
ποιου): περιήλθαν εις γνώσιν τής αστυνοµίας ύποπτες κινήσεις (στ) 
(λόγ.) προς γνώση και συµµόρφωση | προς γνώσιν και συµµόρφωσιν 
για οτιδήποτε έχει χαρακτήρα παραδείγµατος προς αποφυγήν, για 
αποτροπή τής συνέχισης ή τής επανάληψης εσφαλµένων επιλογών: 
αυτά τα ρεζιλίκια να τα βλέπουν οι υπόλοιποι ~ (ζ) (παροιµ.) κοντά 
στον νου κι η γνώση για πράγµατα αυτονόητα: Μα γίνεται να πας σε 
ξένο σπίτι χωρίς να ειδοποιήσεις πριν; ~, καηµένε! 2. το σύνολο των 
πληροφοριών που αποκτά κανείς και των παραστάσεων που σχηµα-
τίζει µέσω των αισθήσεων και τής νοητικής επεξεργασίας των δεδο-
µένων τους- ό,τι γνωρίζει κανείς για τον κόσµο και τα πράγµατα: µε 
ταξίδια και διαβάσµατα απέκτησε βαθιά ~ τής ανθρώπινης φύσης || 
βιωµατική ~ (αυτή που βασίζεται στις άµεσες εµπειρίες και τις αι-
σθήσεις) || νοητική ~ (αυτή που θεµελιώνεται στην κρίση και προκύ-
πτει από τις πολλές και αλλεπάλληλες εµπειρίες· η λογική µορφή τής 
γνώσης) || επιστηµονική ~ (αυτή που παράγεται από την επιστηµονι-
κή διαδικασία: παρατήρηση, έρευνα - πείραµα, επαλήθευση) || ακρι-
βής | βαθιά | ειδική | τεχνοκρατική | εµπειρική | πρακτική | αληθής ~ || 
θεωρία τής ~|| τα όρια τής ~|| ο καρπός τής ~)η ίδια η γνώση)· ΦΡ. 
δέντρο τής γνώσεως βλ. λ. δέντρο 3. γνώσεις (οι) ό,τι γνωρίζει κα-
νείς, οι πληροφορίες που έχουν εγγραφεί στον νου του: έχει πολλές ~ 
|| εγκυκλοπαιδικές ~ 4. ΦΙΛΟΣ, (α) σύνολο έγκυρων προτάσεων, µε τις 
οποίες κατανοείται και ερµηνεύεται η πραγµατικότητα (εµπειρική ~) 
(β) η σύλληψη τής ουσίας και των αιτίων ενός συµβάντος (ορθολογι-
κή ~): σκοπός τού φιλοσόφου είναι να φθάσει στη ~ 5. (σπάν.) οτιδή-
ποτε γνωρίζει κανείς µέσα από την παιδεία ή/και τις εµπειρίες του 6. 
(σπάν.) το να είναι κανείς συνετός, φρόνιµος: γερόντου ~· ΦΡ. (α) βά-
ζω γνώση (i) συνετίζοµαι: γέρασες, αλλά γνώση δεν έβαλες! (ii) (σε 
κάποιον) συνετίζω: βάλε του γνώση, γιατί δεν συµπεριφέρεται σωστά 
(β) (παροιµ.) στερνή µου γνώση να σ' είχα πρώτα για λανθασµένες 
επιλογές, που αναγνωρίζονται εκ των υστέρων: ~· αν δεν είχα 
παρατήσει τότε τις σπουδές, τώρα θα ήµουν επιστήµονας (γ) έχουν | 
έχουσι γνώσιν οι φύλακες (εχουσιν γνώσιν οί φύλακες) για περι-
πτώσεις στις οποίες οι αρµόδιοι, οι επιφορτισµένοι µε ένα καθήκον 
έχουν λάβει τα µέτρα τους, είναι προετοιµασµένοι και ξέρουν πώς 
πρέπει να ενεργήσουν: στις φήµες για ενδεχόµενο πραξικόπηµα η 
υπεύθυνη ηγεσία απαντά: ~! (δ) σαράντα πέντε Γιάννηδες ενός κο-
κόρου γνώση βλ. λ. κόκορας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνωρίζω, γνωστικός, ειδη-
σεογραφία, εµπειρογνώµονας, ενόραση. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. γνώσις < *gnö-ti- < o *gnö- | gno- (για τη διτυπία βλ. κ. 
γνώµη), από δισύλλ. I.E. ρίζα *gene- «γνωρίζω, ξέρω», πβ. σανσκρ. 
janati «γνωρίζει», λατ. nobilis «γνωστός, ευγενής», γαλλ. connaissance 
«γνώση», ισπ. conocimiento, γερµ. Kunst «τέχνη», kennen «γνωρίζω» 

κ.ά. Οµόρρ. αρχ. γι-γνώ-σκω, γνώ-µη, γνώ-µων, γνωρ-ίζω, ά-γνο-ια 
κ.ά. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι εξής φρ. και συνταγµατικές κατα-
σκευές: φέρω εις γνώσιν (σας) (< γαλλ. porter a votre connaissance), 
λαµβάνω γνώσιν (< γαλλ. prendre connaissance), εν γνώσει µου (< 
γαλλ. à mon escient), (περι)ήλθε εις γνώσιν µου (< αγγλ. it came to my 
knowledge)]. 

γνωσιολογία (η) [1879] ΦΙΛΟΣ, Ο κλάδος που µελετά θέµατα σχετικά 
µε τη γνώση και ειδικότερα τις δυνατότητες, την πηγή και το αντι-
κείµενο της. — γνωσιολόγος (ο/η) [1889], γνωσιολογικός, -ή, -ό 
[1890], γνωσιολογικ-ά /-ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία, φρα-
σεολογία. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. epistemology, το οποίο µερικές φο-
ρές αποδίδεται εσφαλµένα ως επιστηµολογία]. 

γνωστής (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, γνώστρια (η) {γνωστριών} (+γεν.) 
πρόσωπο που κατέχω ένα ζήτηµα, που έχει βαθιά γνώση ενός θέµα-
τος: είναι µεγάλος ~ τής γυναικείας ψυχολογίας || βαθύς ~ τού Μπαχ 
ΣΥΝ. ειδήµονας, (λόγ.) επαΐων ANT. ανίδεος. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < γνώ-σ-της < αρχ. θ. γνω- τού ρ. γι-γνώ-σκω, βλ. κ. γνώ-
ση, γνωστός]. 

γνωστικισµός (ο) [1872] ΘΡΗΣΚ. φιλοσοφικοθρησκευτική κίνηση των 
πρώτων χριστιανικών χρόνων, προϊόν τού θρησκευτικού συγκρητι-
σµού, που δεν δεχόταν την πραγµατική αλλά τη φαινοµενική εναν-
θρώπηση τού θεού στον Ιησού Χριστό και έδινε έµφαση στη γνώση 
ως εσωτερική εµπειρία εις βάρος τής πίστης. — γνωσπκιστής (ο), 
γνωστικίστρια (η), γνωστικιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. gnosticisme]. 

γνωστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε τη γνώση: ~ 
διαδικασία | δύναµη | ενδιαφέρον | ικανότητα || ~ ρήµατα (τα ρήµατα 
που έχουν την έννοια τής γνώσης, π.χ. ξέρω, γνωρίζω, µαθαίνω κ.λπ.) 
|| εµπλουτίζει τις γνώσεις του σε νέα ~ αντικείµενα- (καθηµ.) 2. (για 
πρόσ.) αυτός που διακρίνεται από λογική και σύνεση: πάντα µε-
τρηµένος και ~, απέφευγε τις ακρότητες και τις υπερβολές ΣΥΝ. συ-
νετός, µυαλωµένος, φρόνιµος, εχέφρων, σώφρων ΑΝΤ. απερίσκεπτος, 
άτακτος, άµυαλος 3. (συνεκδ. για πρόσ.) αυτός που οι νοητικές του 
λειτουργίες δεν έχουν διαταραχθεί, που διατηρεί τη συνοχή τής σκέ-
ψης του: καιρός να ξεχωρίσουν οι τρελοί από τους ~ ΣΥΝ. λογικός 
ΑΝΤ. παλαβός, παράφρων, τρελός · 4. γνωστικός (ο), γνωστική (η) 
οπαδός τού γνωστικισµού (βλ.λ.). — γνωσπκ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βιωµατικός. 

γνωστικός (cognitive). Με την εξέλιξη που έχουν πάρει οι σπουδές 
που αφορούν στη γνώση (cognitive studies), στο πώς γνωρίζουµε 
τον κόσµο γύρω µας, πώς η εµπειρική πληροφορία από τις αισθή-
σεις µας µετατρέπεται νοητικά σε γνώση, πώς γνωρίζουµε τη 
γλώσσα, το σηµειακό σύστηµα µε το οποίο µιλάµε για τον κόσµο 
και µαθαίνουµε τον κόσµο κ.τ.ό., επέδωσε και η χρήση τού επιθ. 
γνωστικός, για να δηλώνει ό,τι το αγγλ. cognitive. Χρησιµοποιείται 
στην ψυχολογία, τη γλωσσολογία, την πληροφορική και τη γνω-
στική επιστήµη (cognitive science). Ιδιαίτερα στη γλώσσα χρησι-
µοποιείται συχνά, για να γίνει αντιδιαστολή µεταξύ γνωστικής 
σηµασίας (cognitive meaning) και βιωµατικής σηµασίας (emotive 
meaning), ήτοι µεταξύ τής βασικής, κεντρικής, αντικειµενικής (ή 
«λογικής», όπως επίσης χαρακτηρίζεται) σηµασίας και τής προ-
σωπικής, υποκειµενικής, σχολιασµένης και εξατοµικευµένης 
πλευράς τής σηµασίας, που προσλαµβάνει σε κάθε άτοµο σύµφω-
να µε τα βιώµατα, τις εµπειρίες, την ψυχοσύνθεση και τη στάση 
του στον κόσµο τής πραγµατικότητας. Η γνωστική ψυχολογία 
(cognitive psychology), εξάλλου, ασχολείται συστηµατικά µε τη θε-
ωρία τής γνώσης, όχι τόσο ως προς την υφή και την αντικειµενι-
κότητα τής γνώσης (που απασχολεί τη γνωσιολογία, κλάδο τής φι-
λοσοφίας}, όσο ως προς τη διαδικασία απόκτησης των γνώσεων 
µέσα από τη νόηση τού ανθρώπου. Τέλος, το γνωστικό τής ψυχής 
χρησιµοποιήθηκε ως συνώνυµο τού «λογικό», για να αντιπαρατε-
θεί προς το θυµικό (τα συναισθήµατα) τού εσωτερικού κόσµου τού 
ανθρώπου, αντίθεση η οποία αντιστοιχεί προς την προαναφερθείσα 
διάκριση γνωστικής (ή λογικής) και βιωµατικής (ή συναισθη-
µατικής | υποκειµενικής) σηµασίας. 

γνωστοποιώ ρ. µετβ. [1851] {γνωστοποιείς... | γνωστοποί-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} καθιστώ (κάτι) γνωστό: µας γνωστοποίησε τον αρ-
ραβώνα της || σας γνωστοποιούµε ότι η αίτηση σας θα συζητηθεί αύ-
ριο ΣΥΝ. κοινοποιώ, ανακοινώνω, δηµοσιεύω. — γνωστοποίηση (η) 
[1856]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδοποιώ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. faire 
connaître]. 

γνωστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει ήδη κατακτηθεί ως γνώση, ως πλη-
ροφορία: τα γεγονότα είναι ~ και δεν χρειάζεται να µας τα ξαναθυ-
µίζετε- ΦΡ. (λόγ.) ως γνωστό(ν) όπως είναι γνωστό, όπως όλοι ξέρουν. 
η οικονοµία αυτής τής χώρας, ~, διέρχεται κρίση 2. αυτός που τον 
γνωρίζουν πολλοί, που είναι εύκολα αναγνωρίσιµος και ανακλήσι-
µος στη µνήµη: είναι γνωστοί αυτοί που προκαλούν τα επεισόδια || 
έγινε ~ µε τη δεύτερη ταινία του || η ~ φωνή που συγκλόνιζε τα πλήθη 
|| ο Ηρόδοτος, - και ως «ο πατέρας τής Ιστορίας» ΣΥΝ. γνώριµος, 
διάσηµος· ΦΡ. γνωστός και µη εξαιρετέος (συνήθ. ειρων.) πασίγνω-
στος· συνήθ. για γνωστά δηµόσια πρόσωπα, τα οποία τα συναντά συ-
χνά κανείς σε εκδηλώσεις: στη δεξίωση ήταν και ο κ. Χ, ~! 3. γνω-
στός (ο), γνωστή (η) (+µου, σου...) αυτός µε τον οποίο έχει κανείς 
σχέση γνωριµίας: συνάντησα έναν - µου || έχω πάρα πολλούς ~, αλλά 
κανένα φίλο ΣΥΝ. γνωριµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< γνω-τός (το -σ- κατ' αναλογίαν προς το αρχ. γνωστήρ «γνώστης») < 
*gnö- | *gno- (για τη διτυπία βλ. λ. γνώµη) µεταπτωτ. 



γόβα 432 γονατίζω 
 

βαθµ. τού I.E. *genê- «γνωρίζω, ξέρω», πβ. σανσκρ. jnâtâ- «γνωστός», 
λατ. nötus, γαλλ. connu «γνωστός» (< λατ. cognitus), ιταλ. cognito, αγ-
γλ. acquaint «εξοικειώνω» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. γι-γνώ-σκω, γνώ-µη, γνώ-
σις (-η), γνωρ-ίζω, ä-γνο-ια, άνα-γνώ-σ-της κ.ά. Από τυπικές φρ. των 
συµβολαίων προήλθε η φρ. γνωστός και µη εξαιρετέος, αφού ο συµ-
βολαιογράφος δηλώνει ότι ενώπιον του προσήλθαν λ.χ. ο πωλητής 
και ο αγοραστής, οι οποίοι είναι γνωστοί και µη εξαιρετέοι εκ τού 
νόµου, δηλ. δεν υπόκεινται σε δικαστική αντίληψη ούτε είναι ανίκα-
νοι προς δικαιοπραξία]. 

γόβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) κλασικό, κλειστό γυναικείο παπούτσι: ψη-
λοτάκουνη ~ || ~ στιλέτο. — (υποκ.) γοβάκι (το) κ. γοβίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. goba]. 

γογγύζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {γόγγυξα} βγάζω βαθύ ήχο πόνου (σωµατι-
κού ή ψυχικού) ή δυσφορίας, βογγώ: ο τραυµατίας γόγγυζε από τον 
TTÓVOJI κάνει όλες τις βαριές εργασίες χωρίς να γογγύζει. 

γογγυλι (το) {γογγυλ-ιού | -ιών) 1. η εδώδιµη σαρκώδης ρίζα (λευκή 
ή κίτρινη) των φυτών 2. καθένα από τα φυτά που έχουν τέτοια ρίζα. 
Επίσης γογγύλη (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γογγύλιν, υποκ. τού µτγν. γογγύλη < αρχ. γογγύλος 
«στρογγυλός» < I.E. *gong- | *geng-, πβ. λατ. gingira «ούλο», αρχ. νορβ. 
kokkr «όγκος», γερµ. Kanker κ.ά.]. 

γογγυσµός (ο) 1. ο βαθύς, άναρθρος ήχος που εκφράζει πόνο (σω-
µατικό ή ψυχικό): ~ τού αρρώστου | τού τραυµατία ΣΥΝ. µουγγρητό, 
βογγητό 2. (µτφ.) η έκφραση έντονης δυσφορίας και αντίθεσης, το 
βαθύ παράπονο για δυσβάσταχτη κατάσταση: ο ~ σιγά-σιγά γινόταν 
επανάσταση! Επίσης γογγητό (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, -ίζω. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < γογγύζω, αβεβ. ετύµου, ηχοµιµητική λ., που ίσως συνδ. µε το ρ. 
γαγγαίνω «γελώ, εµπαίζω»]. 

Γ.Ο.∆. (η) Γερµανική Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Bundesrepublik Deutschland]. 

γοερός, -ή (λόγ. -ά), -ό (για θρήνο) ηχηρός και έντονα θρηνητικός: το 
παιδί ξέσπασε σε ~ λυγµούς || ~ κλάµα | παρακάλια | θρήνος ΣΥΝ. δυ-
νατός, θρηνητικός. — γοερ-ά | -ως [µεσν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
γόος «θρήνος, σπαραγµός» (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ερόςΐ 

γοερός - κραυγαλέος. Η λ. γοερός χρησιµοποιείται µερικές φορές 
λανθασµένα αντί τού κραυγαλέος, από το οποίο διαφέρει σηµα-
σιολογικούς. ∆εν είναι σωστό να πούµε γοερά αντίθεση ή µε γοερό 
τρόπο αντί «κραυγαλέα ή έντονη αντίθεση» ή «µε κραυγαλέο ή 
έντονο τρόπο» κ.τ.ό. Γοερός σηµαίνει «έντονα θρηνητικός» και 
χρησιµοποιείται για κραυγές θρήνου, για µεγάλο θρήνο. ∆εν µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί µε γενική σηµ. «έντονος, δυνατός» ή και 
«κραυγαλέος». Η εντύπωση αυτή γεννήθηκε πιθανόν από παρερ-
µηνεία (λαϊκή ερµηνεία) των λόγων τού γνωστού τροπαρίου τής 
Μ. Πέµπτης: «Σήµερον σε θεωρούσα, ή αµεµπτος Παρθένος έν 
Σταυρώ, Λόγε, άναρτώµενον, όδυροµένη µητρφα σπλάγχνα, έτέ-
τρωτο την καρδίαν πικρώς- και στενάζουσα όδυνηρώς εκ βάθους 
ψυχής, παρειάς συν θριξι καταξαίνουσα, κατετρύχετο- διό και τό 
στήθος τύπτουσα, άνέκραζε γοερώς Οίµοι, θείον τέκνον! Οίµοι, τό 
φως του κόσµου [...]». 

γόης (ο) {γό-ητες κ. -ηδες, -ήτων}, γόησσα (η) [1869] {γοησσών} 1. 
πρόσωπο που ασκεί γοητεία, που συναρπάζει τους άλλους: Μην τον 
βλέπεις τώρα που γέρασε! Στα νιάτα του ήταν µεγάλος ~ || ακατα-
µάχητος - 2. πρόσωπο που επιδρά υπνωτιστικά στη βούληση των άλ-
λων: ~ φιδιών ΣΥΝ. γητευτής. Επίσης γόητας [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πα-
ρασύρω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γοώ «βγάζω κραυγή πόνου, θρηνώ» < *γοF-άω < I.E. 
*gwou- «κραυγάζω, θορυβώ», πβ. αρχ. γερµ. gi-kewen «ονοµάζω», αρχ. 
αγγλ. degan, ίσως και σανσκρ. jó-gu-ve «φωνάζω δυνατά» κ.ά. Στην 
Αρχ. η λ. γόης σήµαινε κυρ. τον µάγο, ο οποίος προσπαθεί να σαγη-
νεύσει το θύµα του ή να επικαλεστεί ένα πνεύµα µε κραυγές και 
θρήνους. Η λ. χρησιµοποιείται µε ιδιαιτέρως αρνητικό περιεχόµενο 
στην Κ.∆., Β' Τιµόθ. 3, 13: πονηροί δε άνθρωποι και γόητες προκό-
ψουσιν επί το χείρον... Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

γοητεία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιαίτερη δύναµη που εκπέµπει η οµορ-
φιά, η ακτινοβολία προσώπου ή πράγµατος και η έλξη που προκαλεί: 
της προσέδιδαν µεγάλη ~ τα µαύρα εκφραστικά της µάτια || οι γκρίζοι 
κρόταφοι χαρίζουν ~ || υποκύπτω στη ~ κάποιου || η ~ τής εξουσίας 
ΣΥΝ. σαγήνη 2. (συνεκδ.) κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα που 
χαρίζει αυτή τη δύναµη: το εκτυφλωτικό λευκό είναι η ~ των Κυκλά-
δων! ΣΥΝ. θέλγητρο 3. (σπάν.) η πράξη που θεωρείται µαγική, που επι-
δρά στη βούληση των άλλων ΣΥΝ. γητειά, µάγεµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίγλη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µαγεία, σαγήνη», < γόης (βλ.λ.)]. 

γοητευτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που µε τα προσόντα του (οµορφιά, 
εξυπνάδα, στυλ) γοητεύει τους άλλους: είναι ένας ιδιαίτερα - άν-
θρωπος || µια νεαρή µε ~ παρουσία || διαθέτει - φωνή || ~ βιβλίο | οµι-
λητής. — γοητευτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

γοητεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {γοήτ-ευσα (λαϊκ. -εψα), -εύθηκα (καθηµ. -εύ-
τηκα), -ευµένος} 1. ασκώ γοητεία σε (κάποιον), υποτάσσω στη γοη-
τεία µου: γοήτευε πάντα όσους τον γνώριζαν ΣΥΝ. θέλγω, σαγηνεύω 
2. γοητευµένος! (γαλλ. enchanté) ως φιλοφρόνηση, όταν πρωτογνω-
ρίζει κάποιος µια γυναίκα και συνήθ. προχωρεί σε χειροφίληµα. 

γόητρο (το) [1888] {γοήτρου | χωρ. πληθ.} η φήµη, η ακτινοβολία που 
εκπορεύεται από επιτυχία, επίτευγµα, αξίωµα ή άλλο τιµητικό γνώ-
ρισµα: το - του κλονίστηκε | επλήγη ανεπανόρθωτα από τις πρόσφα-
τες κυβερνητικές ανακατατάξεις || αγώνας χωρίς βαθµολογικό ενδια-
φέρον οι οµάδες παίζουν µόνο για το ~ ΣΥΝ. αίγλη, κύρος, πρεστίζ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αίγλη. 

[ΕΤΥΜ_. < γόης + -τρο, κατά τα θέλγητρο, φόβητρο]. 
Γ.Ο.Κ. (ο) Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός. 
Γολγοθάς (ο) 1. λόφος τής Ιερουσαλήµ, που από τους Ευαγγελιστές 
µαρτυρείται ως τόπος σταυρώσεως των καταδικασµένων σε θάνατο, 
όπου σταυρώθηκε και ο Ιησούς Χριστός 2. (µτφ. ως προσηγορικό) κάθε 
πορεία µεγάλου πόνου ή εξευτελισµού: όλη της η ζωή ήταν ένας 
ατέλειωτος ~. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Γολγοθάς < αραµ. Golgoltâ < εβρ. Gulgoltâ «κρανίο», 
πβ. Κ.∆. Ματθ. 27, 33: ...έλθόντες εις τόπον λεγόµενον Γολγοθά, δ 
εστίν Κρανίου Τόπος (= εβρ. Gulgolét) λεγόµενος]. 

γολέτα (η) {γολετών} ΝΑΥΤ. ιστιοφόρο που διαθέτει πρωραίο και κε-
ντρικό ιστό και πρωραία και πρυµναία πανιά ΣΥΝ. (επίσ.) ηµιολία. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. goleta < γαλλ. goélette < κελτ. gwelan «γλάρος»]. 

Γολιάo (ο) {άκλ.} 1. Π.∆. ο Φιλισταίος γίγαντας, τον οποίο σκότωσε ο 
∆αβίδ µε πέτρα που του έριξε µε σφεντόνα 2. (µετωνυµ.) (α) ο γιγα-
ντόσωµος (βλ. ∆αβίδ και Γολιάθ, λ. ∆αβίδ) (β) άµυαλος µε κτηνώδη 
δύναµη. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Goljâth, αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη Γαo (Gath), 
µία από τις πέντε φιλισταϊκές πόλεις, από την οποία καταγόταν ο Γο-
λιάθ]. 

γόµα (η) → γόµµα 
γόµα λάκα (η) → γοµµαλάκα 
γοµάρα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η γαϊδούρα 2. (µτφ.-

υβριστ.) γυναίκα παχιά ή άξεστη, αναίσθητη. 
γοµάρι (το) {γοµαρ-ιού | -ιών} 1. (σπάν.) το φορτίο που φορτώνεται σε 

ζώο: τρία - ξύλα ΣΥΝ. φορτίο 2. (συνεκδ.) ο γάιδαρος ή το µουλάρι· 
(γενικότ.) το µεγαλόσωµο ζώο· (µτφ.-µειωτ.) 3. ο µεγαλόσωµος άν-
θρωπος 4. άνθρωπος χωρίς αγωγή και ευαισθησία· ΦΡ. γοµάρι ξεκα-
τιίστρωτο (εµφατ.) για άξεστο και χωρίς ευαισθησία άνθρωπο ΣΥΝ. 
γαϊδούρι ξεσαµάρωτο. — (υποκ.) γοµαράκι (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
γοµάριον, υποκ. τού αρχ. γόµος «φορτίο» < γέµω «γεµίζω»]. 

γόµµα (η) (σχολ. ορθ. γόµα) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κοµµάτι από καου-
τσούκ επεξεργασµένο και τυποποιηµένο, που διατίθεται στο εµπόριο 
σε µεγάλη ποικιλία για το σβήσιµο γραπτών από µελάνι ή µολύβι 
ΣΥΝ. γοµµολάστιχα, σβηστήρας, σβηστήρι 2. κόλλα ή κολλώδης επι-
κάλυψη από κόµµι. — (υποκ.) γοµµίτσα κ. γοµµούλα (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµη. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. gomma < λατ. gummi < αρχ. 
κόµµι (βλ.λ.)]. 

γοµµαλάκα (η) 1. ρητίνη που βρίσκεται σε κλαδιά δέντρων τής ΝΑ. 
Ασίας και κυκλοφορεί στο εµπόριο σε φύλλα και χρησιµοποιείται 
για την κατασκευή βερνικιών 2. το βερνίκι που κατασκευάζεται δια-
λύοντας το παραπάνω υλικό σε οινόπνευµα ή παρόµοιο διαλυτικό. 
[ΕΤΥΜ- < ιταλ. gomma lacca]. 

γοµµολάστιχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} επεξεργασµένο κοµµάτι καου-
τσούκ, που χρησιµοποιείται για να σβηστεί κάτι που έχει γραφτεί µε 
µελάνι ή µολύβι ΣΥΝ. γόµµα, σβηστήρας. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. 
gomma elastica, βλ. λ. γόµµα, ελαστικός]. 

Γόµορρα (τα) → Σόδοµα και Γόµορρα 
γόµος (ο) (διαλεκτ.) 1. οτιδήποτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως γέµι-

σµα: ~ φαγητού | όπλου | κλινοστρωµάτων | µαξιλαριών ΣΥΝ. γέµιση 
2. κάθε είδους φορτίο (για υποζύγια ή πλοία) ΣΥΝ. φορτίο, βάρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γέµω «γεµίζω»]. 

γοµφίος (ο) καθένα από τα δόντια µε στρογγυλεµένη ή επίπεδη επι-
φάνεια, που χρησιµεύουν στο µάσηµα τής τροφής. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
γοµφίος (ενν. οδούς) < γόµφος (βλ.λ.)]. 

γόµφος (ο) (αρχαιοπρ.) το καρφί. [ΕΤΥΜ αρχ. < *gombh-, ετεροιωµ. 
βαθµ. τού I.E. *gembh- «δαγκώνω», πβ. σανσκρ. jâmbhah «δόντι», αρχ. 
γερµ. kamb «χτένα» (που έχει δηλ. δόντια), αγγλ. comb, γερµ. Kamm 
κ.ά.]. 

γόµφωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) 1. η σύνδεση µε 
γόµφους (βλ.λ.) 2. ΑΝΑΤ. είδος συνάρθρωσης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
γόµφωσις < αρχ. γοµφώ (-όω) < γόµφος (βλ.λ.)]. 

γοµώνω ρ. µετβ. {γόµω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (για όπλα) βάζω µέσα 
σφαίρα, τοποθετώ την απαιτούµενη ποσότητα εκρηκτικής ύλης ΣΥΝ. 
γεµίζω 2. γεµίζω σκεύος ή άνοιγµα (σε φαγητό), κυρ. στοιβάζοντας 
µείγµα διαφόρων υλικών. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. γοµώ (-όω) «γεµίζω, φορτώνω» < αρχ. γόµος «φορτίο» 
< γέµω «γεµίζω». Η σηµ. 2 αποδίδει το γαλλ. charger]. 

γόµωση (η) [1871] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (για όπλα) το γέ-
µισµα µε εκρηκτική ύλη 2. η εκρηκτική ύλη που απαιτείται για το γέ-
µισµα όπλου. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. γόµωσις < γοµώ (-όω) (βλ. λ. γοµώνω). Οι σηµερινές 
σηµ. αποδίδουν το γαλλ. charge]. 

γοµωτήρας (ο) όργανο για τη γόµωση (όπλου). [ΕΤΥΜ- < γοµώνω + 
παραγ. επίθηµα -τήρας, απόδ. τού γαλλ. chargeur]. 

γόνα (το) → γόνατο 
γονάδα (η) ΒΙΟΛ.-ΦΥΣΙΟΛ. (συνήθ. στον πληθ.) αδένας που παράγει τα 

αναπαραγωγικά κύτταρα των ζώων οι όρχεις είναι οι αρσενικές γο-
νάδες και οι ωοθήκες οι θηλυκές. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. gonade (< αρχ. γονή «το σύνολο 
των απογόνων»)]. 

γοναδοτροπινη (η) ΦΥΣΙΟΛ. ορµόνη τής υπόφυσης που κινητοποιεί 
τους γεννητικούς αδένες για την έκκριση των ορµονών τους. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. gonadotrop(h)in]. 

γονατιά (η) χτύπηµα µε το γόνατο. 
γονατίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µτγν.] {γονάτισ-α, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. 

λυγίζω το ένα ή και τα δύο πόδια, ώστε να ακουµπώ µε το γόνατο 
στο έδαφος: γονάτισε µπροστά στο εικονοστάσι και άρχισε να προ-
σεύχεται- (µτφ.) 2. υποκλίνοµαι εκφράζοντας θαυµασµό ή σεβασµό: ~ 



γονατιστός 433 -γόνος1 
 

µπροστά στη γυναικεία οµορφιά! || ~ ευλαβικά µπροστά στον Θεό 3. λυγίζω, 
κλονίζοµαι αδυνατώντας να αντεπεξέλθω, φθάνω στην ταπείνωση, την 
εξάντληση: οι πρόσφυγες είχαν γονατίσει από την πείνα και τις κακουχίες ΣΥΝ. 
καταβάλλοµαι, ηττώµαι ♦ (µετβ.) 4. κάνω (κάποιον) να προσπέσει στα γόνατα 
5. (συνήθ. µτφ.) οδηγώ στην εξάντληση ή την ταπείνωση, στην εξαθλίωση: η 
οικονοµική κρίση γονάτισε πολλές επιχειρήσεις || η αρρώστια δεν τον γονάτισε 
ακόµα, κρατάει γερά ΣΥΝ. καταβάλλω, νικώ. — γονάτισµα (το) [µτγν.]. 
γονατιστός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει γονατίσει: την ικέτευε ~. 
— γονατιστά επίρρ. [µεσν.].  
γόνατο (το) {γονάτ-ου | -ων} 1. η άρθρωση τού ανθρώπινου ποδιού µεταξύ 

µηρού και κνήµης, που επιτρέπει στο πόδι να λυγίζει· ΦΡ. πέφτω στα γόνατα 
(εµφατ.) παίρνω θέση ικεσίας, ικετεύω: τον θερµο-παρακάλεσα, έπεσα στα 
γόνατα, αλλά αυτός τίποτα· ανένδοτος! 2. (γενικότ.) η κεντρική περιοχή τού 
ποδιού ανάµεσα στον µηρό και στη γάµπα: η φούστα σταµατούσε περίπου στο 
~ || παίρνω το παιδί στα ~ µου || παίζω το µωρό στα ~ µου (πάνω στα γόνατα 
µου)· ΦΡ. (µτφ.) (α) λύνονται | κόβονται τα γόνατα (κάποιου) (γούνατά τίνος 
λύειν, Όµηρος) για περιπτώσεις µεγάλης και καταλυτικής συγκίνησης ή 
κλονισµού (συνήθ. από είδηση απρόσµενη ή δυσάρεστη): µου κόπηκαν τα 
γόνατα απ' την τροµάρα (β) (γραµµένος) στο γόνατο | στο πόδι για 
περιπτώσεις που κάτι γίνεται µε µεγάλη προχειρότητα ή βιασύνη: αυτή η 
εργασία φαίνεται πως είναι γραµµένη ~ ΣΥΝ. στο πόδι (γ) µεγαλώνω 
(κάποιον) στα γόνατα µου αναλαµβάνω την επίβλεψη και τη φροντίδα 
(κάποιου) από πολύ µικρή ηλικία: έχει µεγάλο δέσιµο µε την αδελφή της, στα 
δικά της γόνατα µεγάλωσε! 3. (συνεκδ.) (σε παντελόνια) το τµήµα τού 
υφάσµατος που καλύπτει την περιοχή τού γονάτου: το τζιν ξέβαψε στα ~. 
Επίσης (λαϊκ.) γόνα. — (υποκ.) γο-νατάκι (το) (σηµ. 1). 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. γόνατον, από τον πληθ. γόνατα τού αρχ. γόνυ, -ατός, κατά το 
σχήµα πρόβατα - πρόβατο. Το αρχ. γόνυ, γόνατος < *γόνF-ατος < θ. *yovF-, 
ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gen-u- «γόνατο», πβ. σαν-σκρ. jänu, λατ. genu, γαλλ. 
genou, γοτθ. kniu, αγγλ. knee, γερµ. Knie κ.ά. Η συνήθεια που είχαν οι αρχαίοι 
γεννήτορες να δείχνουν ότι αναγνωρίζουν την πατρότητα τού νεογνού 
τοποθετώντας το στα γόνατα τους, οδήγησε στον σχηµατισµό των λατ. genuinus 
«γνήσιος» (< genu «γόνατο»), εξού και ισπ. genuino. Οµόρρ. γων-ία (< *γον-Ρ-
ία). o µεσν. τ. γόνα, από τον πληθ. (τά) γόνατα, όπου η κατάλ. -τα θεωρήθηκε 
άρθρο (κατά το πράγµα - πράγµατα)].  
γόνδολα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µακρόστενη µε ανασηκωµένη πλώρη, αβαθής και 

µε επίπεδο πάτο βάρκα, που χρησιµοποιείται για σύντοµες µετακινήσεις στα 
κανάλια τής Βενετίας και οδηγείται από έναν κωπηλάτη που κινεί το κουπί 
όρθιος πάνω στην πρύµνη. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. gondola, πιθ. < µεσν. 
κοντούρα «µικρό πλοίο που περιέπλεε τις ακτές», θηλ. τού επιθ. κόντουρος < 
κοντός + -ουρος < ούρα]. γονδθλΐέρης (ο) {γονδολιέρηδες} ο κωπηλάτης 
γόνδολας. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. gondoliere].  
γονέας (ο/η) {γον-είς, -έων} 1. ο πατέρας ή η µητέρα παιδιού 2. γονείς (οι) ο 

πατέρας και η µητέρα ενός παιδιού: ενηµέρωση γονέων και κηδεµόνων στο 
σχολείο- ΦΡ. (α) αµαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα βλ. λ. αµαρτία (β) 
(εκφραστ.-λαϊκ.) πείνα και των γονέων για περιπτώσεις πολύ µεγάλης 
φτώχιας και στέρησης: εδώ δεν είχαν να φάνε-! Επίσης (λαϊκ.) γονιός [µεσν.]. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. γονεύς < θ. *gon-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gen-, όπως 
εµφανίζεται στις λ. γεν-νώ, γέν-ος (βλ.λ.). Το µεσν. γονιός < γονεός (< οί 
γονέοι, µεταπλ. τ. από τη γεν. πληθ. γονέων) < αρχ. γονεύς. Η φρ. και των 
γονέων προέρχεται από την επιµνηµόσυνη ακολουθία (µνή-σθητι Κύριε 
αδελφών, πάππων, προπάππων και των γονέων), όπου η τελευταία θέση 
εξασφάλιζε έµφαση].  

γονεϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον γονέα (πβ. λ. γονικός). [ΕΤΥΜ. 
Εσφαλµ. τ. που προέρχεται από απόσπαση τού γονέ- (αντί τού θ. γον-) από το 
ουσ. γον-έας. o κανονικός σχηµατισµός είναι γον-ικός (αρχ.), πβ. κ. εισαγγελ-
έας - εισαγγελ-ικός]. γονεωνυµικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που ονοµάζεται από 
το όνοµα τού γονέα του 2. ΓΛΩΣΣ. γονεωνυµικά (τα) κατηγορία 
µετονοµατικών ουσιαστικών σε -ιδεύς, -όπουλο κ.λπ. που δηλώνουν το νεογνό 
ζώου: λέων - λεοντιδεύς, λύκος - λυκόπουλο, κότα - κοτόπουλο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
γονεύς + -ωνυµικός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < αρχ. 
όνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. γονή (η) {χωρ. πληθ.} 1. καθένας από τους 
απογόνους (κάποιου) ΣΥΝ. παιδί, γέννηµα 2. (περιληπτ.) το σύνολο των 
απογόνων (κάποιου): όλοι τους είναι άτιµη φάρα, ~ τού αρχικλέφτη ΣΥΝ. 
γενιά, φύτρα·   ΦΡ. (µτφ.) γονή διαβόλου (για πρόσωπα, γενιές) ο εξαιρετικά 
έξυπνος, πονηρός και πανούργος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. γον-, ετεροιωµ. βαθµ. τής ρίζας γεν- (I.E. *gen-), που απαντά 
και στο ουσ. γέν-ος (βλ.λ.)]. -γονία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό 
θηλυκών ουσιαστικών που σηµαίνουν: 1. γέννηση: αρρενο-γονία, θηλυ-γονία 2. 
δηµιουργία: κοσµο-γονία, ορεο-γονία 3. βιολογική εξέλιξη: φυλο-γονία. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. θεο-γονία, θηλυ-γονία), 
που προέρχεται από τα συνθ. σε -γόνος (βλ.λ.) ή από το µορφολογικό σχήµα 
τους, απαντά δε και σε ελληνογενή ξένα σύνθετα (λ.χ. γαλλ. spermato-gonie)]. 
γονίδιο (το) {γονιδί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. η βασική φυσική µονάδα κλη-
ρονοµικότητας, που περιέχεται στα χρωµοσώµατα, αποτελείται από D.N.A. ή 
R.N.A. (βλ.λ.) και µεταδίδεται κληρονοµικά στον απόγονο, καθορίζοντας τα 
εγγενή χαρακτηριστικά του ΣΥΝ. γόνος. — γονιδια-κός, -ή, -ό, γονιδιακά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. ΙΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. gonidium, 
αγγλ. gene]. 

γονιδίωµα (το) {γονιδιώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΒΙΟΛ. το σύνολο των γονιδίων 
ενός οργανισµού ΣΥΝ. γένωµα. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Genom, που αποσπάστηκε από το συνθ. Genotvpus 
(βλ. λ. γενότυπος, γένωµα)]. 

γονικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους γονείς: πήρε ~ άδεια από την 
εργασία του 2. αυτός που προέρχεται ή παρέχεται από τους γονείς: το ένα σπίτι 
το έχτισε πρόσφατα- το άλλο είναι το ~ του 3. ΝΟΜ. (α) γονική παροχή η 
µεταβίβαση ακίνητου περιουσιακού στοιχείου από γονέα στο παιδί του µε 
συµβολαιογραφική πράξη (β) γονική µέριµνα βλ. λ. µέριµνα 4. γονικά (τα) (α) 
οι γονείς: πριν παντρευτούν, έπρεπε να του γνωρίσει τα - της (β) η 
κληρονοµηµένη από τους γονείς ακίνητη περιουσία: κάθε λίγο πηγαίνει στο 
χωριό του να επιθεωρήσει τα ~ του. [ΕΤΥΜ. αρ^. < γονή (βλ.λ.)]. 

γονιµοποίηση (η) [1845] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων] 1. ΒΙΟΛ. η ένωση δύο 
ειδικών αναπαραγωγικών κυττάρων (γαµετών) για τον σχηµατισµό ενός 
ζυγωτού, τού πρώτου κυττάρου ενός νέου οργανισµού· η βιολογική λειτουργία 
µε την οποία παράγεται ένας νέος οργανισµός: εξωσωµατική - (βλ. λ. 
εξωσωµατικός) 2. (ειδικότ.) (α) η βιολογική λειτουργία που οδηγεί στην 
παραγωγή καρπών (β) τεχνητή γονιµοποίηση (i) η πρόκληση εγκυµοσύνης µε 
τεχνητά µέσα, κυρ. για την επίτευξη εκλεκτής ράτσας ζώων και τη 
διευκόλυνση τής µαζικής αναπαραγωγής ειδών που αποδίδουν οικονοµικό 
όφελος (ii) ΙΑΤΡ. (για ζευγάρια που αντιµετωπίζουν πρόβληµα τεκνοποίησης) 
µέθοδος γονιµοποίησης (σηµ. 1) µε τεχνητά µέσα που συνίσταται στην 
εισαγωγή σπέρµατος (που προέρχεται από δότη) στον γυναικείο κόλπο ή στην 
κοιλότητα τής µήτρας (σπερµατέγχυση) κατά τις ηµέρες τής ωορρηξίας: δεν 
µπορούσαν να κάνουν παιδί και κατέφυγαν στην ~. — γονιµοποιητικός, -ή, -ό. 

γονιµοποιός, -ός, -ό [1856] αυτός που καθιστά (κάποιον/κάτι) γόνιµο: ~ 
δύναµη | γύρη. 

γονιµοποιώ ρ. µετβ. [1845] {γονιµοποιείς... | γονιµοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. (για ζώα και φυτά) καθιστώ (κάτι) γόνιµο· συντελώ έτσι, ώστε από 
κάτι να γεννηθεί | να παραχθεί κάτι άλλο συνήθ. µέσω τής φυσικής 
διαδικασίας τής αναπαραγωγής: (για γεννητικά κύτταρα αντίθετου φύλου) το 
σπερµατοζωάριο (τού άνδρα) γονιµοποιεί το ωάριο (τής γυναίκας) || η γύρη των 
λουλουδιών γονιµοποιεί τα φυτά ΣΥΝ. (για φυτά) καρποφορώ ΑΝΤ. στειρώνω 
2. (µτφ.) επηρεάζω ή επενεργώ σε (κάτι) µε τρόπο που να λειτουργεί 
δηµιουργικά, να παράγει νέα και πρωτότυπα στοιχεία (στον χώρο τής 
διανόησης, τής τέχνης κ.λπ.): ο Γαλλικός ∆ιαφωτισµός γονιµοποίησε τη σκέψη 
πολλών Ελλήνων λογίων || η επαφή µε διάφορα αισθητικά ρεύµατα γονι-
µοποίησε την καλλιτεχνική φαντασία τού ζωγράφου. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
féconder]. 

γόνιµος, -η, -ο 1. αυτός που µπορεί και αποδίδει καρπούς: ~ χωράφια | εκτάσεις 
| εδάφη ΣΥΝ. εύφορος, καρποφόρος, παραγωγικός ΑΝΤ. άγονος, στείρος- ΦΡ. 
(µτφ.) γόνιµο έδαφος οι ευνοϊκές συνθήκες: στην Αθήνα τού Περικλή οι 
φιλόσοφοι έβρισκαν ~ για να αναπτύξουν τις θεωρίες τους 2. (µτφ.) (α) αυτός 
που ευνοεί τη δηµιουργία ή την απόδοση άφθονων αποτελεσµάτων, που 
προσφέρει πολλά: ~ συνεργασία | προβληµατισµός | κριτική | σταδιοδροµία 
ΣΥΝ. δηµιουργικός, αποτελεσµατικός (β) αυτός που είναι κατάλληλος για 
αναπαραγωγή: µια γυναίκα µπορεί να συλλάβει όταν βρίσκεται στις ~ µέρες της. 
— γό-νψα | γονίµως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γόνος]. 

γόνιµος: συνώνυµα. Οι λέξεις διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τα πεδία 
όπου εµφανίζουν παραγωγικότητα: υλικό, πνευµατικό, κοινωνικό. Το 
γόνιµος έχει την ευρύτερη από όλα σηµασία: γόνιµο έδαφος (ύλη) - γόνιµη 
φαντασία (πνεύµα) - γόνιµη συνεργασία (κοινωνία). Στον αντίποδα 
βρίσκεται το εύφορος, που χρησιµοποιείται µόνο υλικά (εύφορη γη). 
Ενδιαµέσως χρησιµοποιούνται τα: καρποφόρος - για ύλη (καρποφόρα 
δέντρα) και κοινωνικό πεδίο (καρποφόρα συνεργασία | εργασία)- 
δηµιουργικός - στο πνευµατικό και κοινωνικό πεδίο (δηµιουργική σκέψη | 
φαντασία - δηµιουργικός διάλογος | αναζήτηση)- παραγωγικός - στο υλικό 
και κοινωνικό πεδίο (παραγωγικές περιοχές - παραγωγική εργασία | 
επιχείρηση | δυνάµεις). 

γονιµότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού γόνιµου, η ικανότητα 
απόδοσης καρπών ή αναπαραγωγηής: αρχαία θεά τής -2. (µτφ.) η ικανότητα 
για δηµιουργία, για απόδοση ευνοϊκών αποτελεσµάτων: ~ φαντασίας. 

γονιός (ο) → γονέας 
γονόκοκκος (ο) [1894] ΒΙΟΛ.-ΙΑΤΡ. βακτήριο που προκαλεί γονόρροια. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γόνος + κόκκος, < νεολατ. gonococcus]. 
γονόρροια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µεταδοτική, πυώδης φλεγµονή τής 

ουρήθρας ή τού κόλπου, που προκαλείται από βακτηρίδιο ΣΥΝ. βλε-νόρροια, 
γονοκοκκική ουρηθρίτιδα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < γόνος + -ρροια < ρέω]. 

γόνος (ο) (λόγ.) 1. ο απόγονος (συνήθ. οικογένειας µε κύρος): ~ καλής 
οικογενείας || ~ ξεπεσµένης αριστοκρατικής οικογένειας ΣΥΝ. παιδί, τέκνο, 
απόγονος 2. κάθε σπέρµα ικανό να δηµιουργήσει ζωντανό οργανισµό ΣΥΝ. 
σπέρµα, σπόρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. *γον-, ετεροιωµ. βαθµ. τής ρίζας γεν- (I.E. *gen), που 
απαντά και στο ουσ. γέν-ος (βλ.λ.)]. 

-γόνος1 λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που σηµαίνουν την 
καταγωγή ενός προσώπου, τη θέση του στη διαδοχή των γενεών: από-γόνος, 
επί-γονος, πρό-γονος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γενής. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. έπί-γονος, 



-γόνος2 434 γουδοκοπάνισµα 
 

άπό-γονος), που προέρχεται από το θ. γον- τού ρ. γίγνοµαι (παρακ. γέ-γον-α). Βλ. 
κ. γόνος]. -γόνος2, -α (λόγ. -ος), -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων 
και ουσιαστικών (σε ουδ.) που δηλώνουν ότι κάτι παράγει ή προκαλεί κάτι: 
σιελογόνος αδένας || καρκινογόνα τρόφιµα || (κ. ως ουσ.) η χρήση δακρυγόνων 
από την αστυνοµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γενής. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και 
Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. τέκνο-γόνος, µτγν. τερατο-γόνος), που προέρχεται από θ. 
τού ρ. γίγνοµαι (βλ. λ. -γόνος) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους 
(λ.χ. γαλλ. antigène «αντιγόνο» µε εσφαλµ. χρήση τού -gène < -γενής, γαλλ. oo-
gone «ωογόνος» κ.ά.)]. γονότυπος κ. γενότυπος (ο) {γονοτύπ-ου | -ων, -ους} 
ΒΙΟΛ. το σύνολο των γονιδίων που µεταβιβάζονται από τον γονέα και καθορί-
ζουν τα χαρακτηριστικά τού απογόνου.  — γονοτυπικός, -ή, -ό, γονοτυπικά 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Εσφαλµ. απόδ. τού ελληνογενούς γερµ. Genotyp. Ορθότ. είναι η απόδ. 
γενότυπος]. γονυ (το) {uòvo σε ονοµ. κ. αιτ.} (λόγ.) το γόνατο' κυρ. στη ΦΡ. 
κλίνω το γονυ (επί γόνυ κέκλιται, Αισχύλ. Πέρσαι 931) (α) γονατίζω (β) (µτφ.) 
εκφράζω τον βαθύ µου σεβασµό: ~ στους ένδοξους νεκρούς. [ΕΤΥΜ. apjr;., βλ. 
λ. γόνατο]. γονυκλινης, -ής, -ές {γονυκλιν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) γονυπετής 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < γόνυ «γόνατο» + -κλινής < 
κλίνω]. γονυκλισια (η) [µτγν.] {γονυκλισιών} (λόγ.) το να πέφτει κανείς στα 
γόνατα για ικεσία ή ως ένδειξη ταπεινότητας: τον ικέτευε µε γονυ-κλισίες και 
κλάµατα ΣΥΝ. γονάτισµα.  
γονυπετής, -ής, -ές {γονυπετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται 
πεσµένος στα γόνατα (για ικεσία ή λόγω ταπεινότητας): προσευχήθηκε ~ 
µπροστά στην εικόνα ΣΥΝ. γονυκλινής, γονατιστός 2. αυτός που εκδηλώνεται µε 
γονυκλισία: ~ προσευχή | ικεσία ΣΥΝ. γονυκλινής.   — γονυπετώς επίρρ., 
γονυπετώ ρ. [µτγν.] {-είς...}.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γόνυ «γόνατο» + -πετής < πίπτω (πβ. απρφ. αορ. β' πε-σείν)]. 
γόος (ο) (σπάν.) η θρηνητική και έντονη φωνή που βγάζει κανείς από έντονο 
ψυχικό πόνο, η σπαρακτική κραυγή ΣΥΝ. οιµωγή, οδυρµός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
γοώ «βγάζω κραυγή πόνου, θρηνώ» < *γοΡ-άω < I.E. *gwou- «κραυγάζω, 
θορυβώ», πβ. αρχ. γερµ. gi-kewen «ονοµάζω», ίσως σανσκρ. jó-gu-ve «φωνάζω 
δυνατά». Οµόρρ. γό-ης, γο-ερός, γο-ητεία, βο-ώ (βλ.λ.) κ.ά.]. γόπα (η) → γώπα 
Γοργίας (ο) ένας από τους σηµαντικότερους αρχαίους Έλληνες σοφιστές και 

ρήτορες (5ος αι. π.Χ.)· αµφισβητούσε τη γνωστική ικανότητα τού νου και την 
ύπαρξη τού αληθινού, τη θέση τού οποίου έπαιρνε το εύλογο· έδινε σηµασία 
στην εύστοχη εκµετάλλευση τής κατάλληλης ευκαιρίας και στον λόγο του 
έδινε έµφαση στα σχήµατα (γοργίεια σχήµατα). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < επίθ. γοργός (βλ.λ.), πβ. κ. Λυσ-ίας, Κριτ-ίας, Άγαθ-ίας]. 
γοργό- ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει ταχύτητα: γοργο-τάξιδος, γοργο-
κίνητος, γοργο-φτέρουγος, γοργο-πόδαρος. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. γοργός (βλ.λ.)]. γοργόν (το)ΜθΥΣ. (στη 
βυζαντινή µουσική σηµειογραφία) σηµείο που ανήκει στις «έγχρονες 
υποστάσεις», υποδεικνύει τη διαίρεση τού µουσικού χρόνου σε δύο ίσα 
τµήµατα (ως αποτέλεσµα, µε όρους τής ευρωπαϊκής µουσικής, εάν ο µουσικός 
«χρόνος» αντιστοιχεί στο «τέταρτο», µε τη χρήση τού «γοργού» εκτελούνται 
«όγδοα»). γοργόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. µυθικό θαλασσινό πλάσµα µε 
µορφή γυναίκας από τη µέση και πάνω (κεφάλι, χέρια, κορµός) και ψαριού από 
τη µέση και κάτω (ουρά): στη λαϊκή παράδοση η - εµφανίζεται ως αδελφή τού 
Μεγαλέξαντρου (βλ. κ. λ. βασιλεύω) 2. (συνεκδ.) ακρόπρωρο (βλ.λ.) µε την 
παραπάνω µορφή, που πίστευαν πως προστάτευε το πλοίο από το κακό µάτι. 
[ETYM. < αρχ. Γοργών, από τον πληθ. Γοργόνες (ai) τού ονόµατος Γορ-γώ 
(βλ.λ.), το οποίο δήλωνε ένα τέρας τής ελλην. µυθολ.]. γοργοπόδαρος, -η, -ο 
[µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που µπορεί να τρέχει µε µεγάλη ταχύτητα, που έχει 
γρήγορα πόδια ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) ωκύπους. Γοργοπόταµος (ο) ποταµός τής Α. 
Στερεάς Ελλάδας που πηγάζει από την Οίτη και πριν από τις εκβολές του 
συµβάλλει στον Σπερχειό· γνωστός για την ανατίναξη τής γέφυρας του (ΐ942) 
από τις δυνάµεις τής Εθνικής Αντίστασης, η οποία συνέβαλε στην επιτυχή 
έκβαση τού αγώνα κατά των Γερµανών. γοργός, -ή, -ό (λαϊκ.) γρήγορος, 
σβέλτος: έφυγε µε ~ βήµατα || ~ ρυθµοί ΦΡ. (παροιµ.) το γοργόν και χάριν έχει 
για τη χρησιµότητα τής λήψης ή επικύρωσης αποφάσεων ή τέλεσης πράξεως σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, χωρίς καθυστέρηση: µια και τ'αποφασίσαµε, ας 
υπογράψουµε και τα συµβόλαια- ~! ΣΥΝ. στη βράση κολλάει το σίδερο. — 
γοργά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «φοβερός, τροµακτικός», < Γοργώ (βλ.λ.), τέρας τής 
µυθολ., σύµφωνα µε την οποία όποιος την αντίκριζε κατά πρόσωπο γινόταν 
µάρµαρο. Έτσι η λ. γοργός χρησιµοποιήθηκε αρχικώς ως χαρακτηρισµός τού 
βλέµµατος, τής όψης κάποιου, π.χ. «οµµασι γοργός» (Ευριπ. Φοίνισσαι 146), 
«γοργότεροι ίδεϊν» (Ξενοφ. Κύρου Άνάβ. 4.4.3.) κ.ά. Η σηµερινή σηµ. «ταχύς» 
είναι µτγν.]. Γοργώ (η) {-ως κ. -ούς} ΜΥΘΟΛ. η Μέδουσα- µία από τις Γοργόνες 
(οι άλλες Σθενώ και Ευρυάλη)· αντίθετα από τις αδελφές της ήταν θνητή, είχε 
τερατώδη εµφάνιση και µεταµόρφωνε σε πέτρα όποιον την κοίταζε· τη 
σκότωσε ο Περσέας. Επίσης Γοργόνα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., οµόρριζο τού επιθ. γοργός (βλ.λ.), αγν. ετύµου. 
Ορισµένοι ανάγουν τις δύο λ. σε I.E. τ. *gareg- «τροµακτικός, φρικαλέος» 
(πβ. αρχ. ιρλ. garg «άγριος», αρχ. σλαβ. groza «φρίκη») ή τις συνδέουν µε τη 
«γλώσσα» τού Ησυχίου γέργερος- βρόγχος. Καµία από τις προτάσεις δεν 
ευσταθεί], 

γόρδιος δεσµός (ο) 1. ο άλυτος κόµπος που βρισκόταν στο Γόρδιο τής Φρυγίας 
και που, κατά τους χρησµούς, όποιος τον έλυνε θα κατακτούσε όλη την Ασία· 
ο Μ. Αλέξανδρος, αντί να τον λύσει, τον έκοψε µε το σπαθί του 2. (µτφ.) κάθε 
πολύπλοκο και δυσεπίλυτο πρόβληµα, µπερδεµένη κατάσταση: ο ~ τής 
εθνικής οικονοµίας απαιτεί δραστικές λύσεις- ΦΡ. λύνω | κόβω τον γόρδιο 
δεσµό επιλύω τολµηρά και αποφασιστικά ένα περίπλοκο πρόβληµα: 
χρειάζονται τολµηρές αποφάσεις για να λυθεί ο - των σηµερινών αδιεξόδων. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Γόρδιον, πόλη τής Φρυγίας, < Γόρδιος, βασιλιάς και ιδρυτής 
τού φρυγικού κράτους, αγν. ετύµου]. 

γορίλλας (ο) {γοριλλών} 1. ο µεγαλύτερος ανθρωποειδής πίθηκος τής Αφρικής· 
βαρύ και δυνατό ζώο µε µαύρο τρίχωµα και δέρµα, πλα-τιούς ώµους, µακριά 
δυνατά χέρια και κοντά πόδια, άτριχο στήθος και πρόσωπο 2. (µτφ.) άνθρωπος 
µε θηριώδη και πρωτόγονη εµφάνιση, που προκαλεί φόβο ή απαρέσκεια στους 
άλλους ΣΥΝ. αγριάνθρω-πος, ουρακοτάγκος 3. (µτφ.-µειωτ.) ο 
σωµατοφύλακας: έχει προσλάβει και δύο ~, για να κάθονται στην είσοδο. — 
(υποκ.) γοριλλάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Γορίλλαι (ai), ονοµασία φυλής δήθεν τριχωτών γυναικών 
(προφανώς πιθήκων) τής Αφρικής, αγν. ετύµου]. 

Γ.Ο.Σ. (οι) Γενικοί Όροι Συναλλαγών όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των 
προτέρων για απροσδιόριστο αριθµό µελλοντικών συµβάσεων (συνήθ. µεταξύ 
προµηθευτών και καταναλωτών). 

γοτθικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Γότθους: -αλφάβητο | 
γράµµα | επιδροµή | επίδραση 2. (για εικαστικές τέχνες, κυρ. αρχιτεκτονική) 
αυτός που σχετίζεται µε την τεχνοτροπία που άνθησε και επικράτησε στη ∆. 
Ευρώπη µεταξύ 1150 και 1500 και χαρακτηρίζεται από περίπλοκη και 
πλούσια διακόσµηση, οξυκόρυφα τόξα, θόλους µε ραβδώσεις και προοδευτική 
εκλέπτυνση και ελάφρυνση τής κατασκευής 3. γοτθικό µυθιστόρηµα το 
µυθιστόρηµα που χαρακτηρίζεται από σκοτεινή, µελαγχολική ή και 
απειλητική ατµόσφαιρα, γεµάτη µυστήριο και γεγονότα που προκαλούν 
φρίκη. 

Γότθος (ο) ΙΣΤ. µέλος γερµανικού λαού, κλάδοι τού οποίου είναι οι Βησιγότθοι 
και οι Οστρογότθοι, γνωστοί για τις συγκρούσεις τους µε τη Ρωµαϊκή 
Αυτοκρατορία και το Βυζάντιο (κατά τους πρώιµους χρόνους τής σύστασης 
του). 
[ΕΙΥ_Μ µεσν. < µτγν. λατ. Gothi < γοτθ. gutös, gutans, αγν. ετύµου. Ανε-
πιβεβαίωτες παραµένουν οι προσπάθειες συνδέσεως µε αρχ. γερµ. got «θεός» 
ή µε ρίζα *gaut- «ρέω»]. 

Γουαδελούπη (η) συστάδα νησιών των Μικρών Αντιλλών στην Καραϊβική 
Θάλασσα, που υπάγεται στη Γαλλία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Guadeloupe, που οφείλεται στον Χρ. Κολόµβο, 
ο οποίος το 1493 έδωσε στα νησιά το όνοµα τού ισπανικού µοναστηριού 
Santa Maria de Guadalupe (ποταµός τής Ισπανίας, < αραβ. wädl «ποταµός» + 
λατ. lupus «λύκος»)]. 

Γουατεµάλα (η) (ισπ. Republica de Guatemala = ∆ηµοκρατία τής Γουατεµάλας) 
κράτος τής Κ. Αµερικής µε πρωτεύουσα την πόλη τής Γουατεµάλας, επίσηµη 
γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το κετζάλ. [ETYM. < ισπ. Guatemala < 
quaütematlan «χώρα τού αετού», λ. των Αζτέκων, ή < uhatzmalha «βουνό µε 
αναβλύζοντα νερά», που θα αναφερόταν στο ηφαίστειο Αγουα (Agua) δίπλα 
στην πρωτεύουσα τής χώρας]. 

γούβα (η) {δύσχρ. γουβών} 1. (λαϊκ.) κάθε µικρό κοίλωµα γήινης επιφάνειας 
ΣΥΝ. λακκούβα, λάκκος 2. (µτφ.-συνήθ. κακόσ.) κατοικηµένη περιοχή που 
βρίσκεται χαµηλότερα από τις γύρω περιοχές: η συνοικία τους ήταν µια ~. — 
(υποκ.) γουβίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < µτγν. κύβη «κεφάλι» (βλ. κ. κυβίστηση) 
ή < αλβ. guve], 

γουβώνω ρ. αµετβ. {γούβω-σα, -µένος) (λαϊκ.) 1. (για επιφάνειες) σχηµατίζω 
λακκούβα: σ' αυτό το σηµείο γουβώνει ο δρόµος 2. (για νερά) λιµνάζω σε 
λακκούβα: εδώ έχει βαθούλωµα και τα νερά απ'τη βροχή γουβώνουν ΣΥΝ. 
λιµνάζω 3. (µτφ.) βγάζω από κάτι το περιεχόµενο, ώστε να σχηµατιστεί κενό 
που θα το γεµίσω µετά: ~ τις ντοµάτες | τις µελιτζάνες για να µαγειρέψω 
γεµιστά || ~ τη ζύµη, για να τη γεµίσω αµύγδαλα, µαρµελάδα κ.ά. || ~ το χώµα, 
για να φυτέψω λουλούδια. Επίσης γουβιάζω   — γούβωµα κ. γούβιασµα (το). 

Γουδί (το) {Γουδιού} περιοχή τής Αθήνας, γνωστή από το κίνηµα τού 
Στρατιωτικού Συνδέσµου (αποτελούµενου από κατώτερους αξιωµατικούς τής 
Φρουράς των Αθηνών) για την ανανέωση τής πολιτικής ζωής (1909) και από 
την εκτέλεση των έξι καταδικασθέντων ως ενόχων για τη Μικρασιατική 
Καταστροφή (1922). 

γουδί (το) {γουδ-ιού | -ιών} το κοίλο σκεύος από ανθεκτικό υλικό (συνήθ. ξύλο 
ή µέταλλο), που χρησιµεύει για το κοπάνισµα υλικών πριν από τη µαγειρική ή 
ζαχαροπλαστική χρήση τους: κοπάνισε στο - το σκόρδο για τη σκορδαλιά- ΦΡ. 
(λαϊκ.-σκωπτ.) το γουδί το γουδοχέρι (και τον κόπανο στο χέρι) για 
περιπτώσεις άσκοπης, κουραστικής και πεισµατικής επανάληψης λόγων ή 
πράξεων: µια ώρα τού εξηγούσα ότι το είδα µε τα ίδια µου τα µάτια κι αυτός, -, 
να επιµένει ότι το παιδί του δεν έκανε τίποτα ΣΥΝ. τον χαβά του, το βιολί του. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ίγδίον (µε σίγηση τού αρχικού ί- και ανάπτυξη ευφω-νικού -
ου-, πβ. και γουλί < *άγλίον < άγλις), υποκ. τού ιγδις -εως, αβεβ. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε το αρχ. ίξ, ίκός «είδος εντόµου»]. 

γουδοκοπάνισµα (το) {γουδοκοπανίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. το 
κοπάνισµα υλικών ή καρπών στο γουδί ΣΥΝ. κοπάνισµα 2. (µτφ.) κάθε 
άσκοπη και κουραστική επανάληψη, που θεωρείται ανούσια 
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και βαρετή: το ατελείωτο και στείρο ~ για τους ένδοξους »αρχαίους 
ηµών προγόνους». 

γουδοχέρι (το) {δύσχρ. γουδοχερ-ιού | -ιών} ο κόπανος τού γουδιού, 
το αµβλύ στη µία άκρη όργανο, µε το οποίο λειώνουµε ή κονιορτο-
ποιούµε διάφορα υλικά στο γουδί· ΦΡ. ΤΟ γουδί το γουδοχέρι (και 
τον κόπανο στο χέρι) βλ. λ. γουδί. Επίσης γουδόχερο. 

γουέστερν (το) {άκλ.} ταινία ή µυθιστόρηµα, η υπόθεση τού οποίου 
εκτυλίσσεται στη Β. Αµερική τού προηγούµενου αιώνα και περιλαµ-
βάνει περιπέτειες όπου πρωταγωνιστούν καουµπόηδες, Ινδιάνοι, πα-
ράνοµοι κ.λπ. ΣΥΝ. (λαϊκ.) καουµπόικο· ΦΡ. γουέστερν σπαγκέτι βλ. 
λ. σπαγκέτι. [ΕΤΎΜ. < αγγλ. western «δυτικός»]. 

Γουιάνα (η) (αγγλ. Co-operative Republic of Guyana = Συνεργατική 
∆ηµοκρατία τής Γουιάνας) κράτος τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα 
το Τζώρτζταουν, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολά-
ριο Γουιάνας. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Guyana, λ. ινδιάν., που σηµαίνει «γη των νερών». Κατ' 
άλλη άποψη, το τόπων, προέρχεται από τις ινδιάν. λ. (Γκουαρανί) guai 
«γεννηµένος» + ana «οικογένεια, συγγενολόι», που θα υποδήλωνε 
στενή συγγένεια µεταξύ των µελών τού λαού]. 

γουικέντ (το) {άκλ.} το Σαββατοκύριακο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. week-end «τέλος εβδοµάδας»]. 

Γουινέα (η) (γαλλ. République de Guinée = ∆ηµοκρατία τής Γουινέας) 
κράτος τής ∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Κονακρύ, επίσηµη γλώσσα 
τη Γαλλική και νόµισµα το φράγκο Γουινέας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Guinée < Ghinea, ονοµασία τού αρχ. (8ος αι. π.Χ.) 
αφρικανικού βασιλείου τού ποταµού άνω Νίγηρα, < aginaw «µαύροι 
άνθρωποι» (γλώσσα Τουαρέγκ)]. 

Γουινέα Ισηµερινή (η) → Ισηµερινή Γουινέα 
Γουΐνέα-Μπισαου (η) (πορτ. Republica da Guiné-Bissau = ∆ηµοκρα-

τία τής Γουινέας-Μπισάου) κράτος τής ∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα το 
Μπισάου, επίσηµη γλώσσα την Πορτογαλική και νόµισµα το φράγκο 
Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας. 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. Guiné-Bissau, βλ. λ. Γουινέα. Η πρωτεύουσα Bissau ανά-
γεται στην ονοµασία των ιθαγενών Bijuga, αγν. ετύµου]. 

γουίντ-σέρφινγκ (το) {άκλ.} ελλην. ιστιοσανίδα, κυµατοδροµία-ΑΘΛ. 
θαλάσσιο άθληµα στο οποίο ο αθλητής ισορροπεί πάνω σε 
ιστιοσανίδα (βλ.λ.) εφοδιασµένη µε εξαιρετικά ευλύγιστο πανί, κα-
τευθύνοντας το σκάφος µε αξιοποίηση τής δύναµης τού αέρα και κα-
τάλληλους χειρισµούς τού πανιού. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. wind surfing < wind «άνεµος» + surfing «κυµατοδρο-
µία»]. 

γουλί (το) {γουλιού | χωρ. γεν. πληθ.} 1. (λαϊκότ.) (α) ο βλαστός των 
χορταρικών και κυρ. το κοτσάνι των λαχανικών ΣΥΝ. µίσχος (β) σκε-
λίδα σκόρδου (γ) αποφλοιωµένος καρπός (π.χ. αµυγδάλου) 2. (συνήθ. 
µτφ.) ξυρισµένο ή πολύ κοντά κουρεµένο κεφάλι, ώστε να φαίνεται 
το δέρµα: τον κούρεψε µε την ψιλή και του 'κάνε το κεφάλι ~ || (ως 
επίρρ.) θα σε κουρέψω ~. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γουλίν < *άγλίον (µε σίγηση τού αρχικού ά- και ανά-
πτυξη ευφωνικού -ου-, πβ. και γουδί < ίγδίον < ϊγδις), υποκ. τού αρχ. 
άγλις «σκελίδα σκόρδου», που συνδ. µε το συνώνυµο γέλγις < *γέλ-
γλις (µε ανοµοίωση). Βλ. κ. γάγγλιο]. 

γουλιά (η) το να ρουφά και να καταπίνει κανείς µικρή ποσότητα 
υγρού, η ρουφηξιά: ένας ειδικός καταλαβαίνει το καλό κρασί µε την 
πρώτη ~! || κατάπιε τον καφέ µε δυο ~ || βιαστική ~· ΦΡ. γουλιά-γου· 
λιά ρουφώντας λίγο-λίγο, µικρές ποσότητες: πίνω το ουίσκι µου ~, για 
να το απολαµβάνω καλύτερα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < γούλα < λατ. gula 
«οισοφάγος»]. 

γουλιανός (ο) µεγάλο σαρκοφάγο ψάρι των γλυκών νερών, το µε-
γαλύτερο στην Ευρώπη, µε χαρακτηριστικά µουστάκια και µεγάλο 
πτερύγιο κάτω από την κοιλιά ώς την ουρά ΣΥΝ. σίλουρος. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. γλάνος (µε ανάπτυξη ευφωνικού -ου- ίσως υπό την επίδραση τού 
ουσ. γουλιά), αγν. ετύµου]. 

γούµενα (η) ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) χοντρό σκοινί, καραβόσκοινο, παλαµάρν 
ΦΡ. (παροιµ.) τρώω καράβια µε τις νούµενες τρώω πολύ. [ΕΤΥΜ, < 
παλ. ιταλ. gumena (σύγχρ. gomena), πιθ. < αραβ. gummal (ίδια σηµ.)]. 

γούµενος (ο) → ηγούµενος 
γουµένισσα (η) → ηγουµένη 
γούνα (η) {γουνών} 1. το πλούσιο, µαλακό και παχύ τρίχωµα που κα-

λύπτει το δέρµα ορισµένων θηλαστικών: η γάτα έγλειφε τη - της! || ~ 
αρκούδας | αλεπούς | λύκου | ενυδρίδας | λαγού ΣΥΝ. τρίχωµα 2. (συ-
νεκδ.) το δέρµα συγκεκριµένων ζώων (π.χ. τού βιζόν, τού κάστορα 
κ.λπ.), που καλύπτεται από τέτοιο τρίχωµα και χρησιµοποιείται για 
ενδύµατα ή αξεσουάρ: το παλτό είχε - στο γιακά- ΦΡ. (µτφ.) (α) τής 
γούνας | κάπας µου µανίκι για κάτι εντελώς ξένο και αδιάφορο σε 
µένα, που δεν σχετίζεται άµεσα µε µένα ούτε έχει επιπτώσεις πάνω 
µου: κι αυτός έµενε αδιάφορος, σαν να ήταν όλα αυτά τής γούνας του 
µανίκι (β) έχω ράµµατα για τη γούνα (κάποιου) διαθέτω στοιχεία εις 
βάρος κάποιου ή γνωρίζω πράγµατα που µπορούν να τον εκθέσουν: 
το αρχείο του το τρέµουν όλον έχει, βλέπεις, ράµµατα για τις γούνες 
ολονών (γ) καίω τη γούνα (κάποιου) εκθέτω (κάποιον) δηµοσίως, 
µειώνω (κάποιον), κυρ. ηθικά: του 'κάψε τη γούνα αποκαλύπτοντας 
την ανάµειξη του στο σκάνδαλο! 3. (συνεκδ.) το παλτό που 
κατασκευάζεται από αυτό το επεξεργασµένο δέρµα (και το οποίο θε-
ωρείται σύµβολο πλούτου και πολυτέλειας): µέλη οικολογικών οργα-
νώσεων πέταξαν αβγά στις ~ των κυριών, καθώς προσέρχονταν στην 
επίσηµη εκδήλωση! ΣΥΝ. γουναρικό 4. (συνεκδ.) οποιοδήποτε υλικό ή 
ένδυµα µοιάζει στην κατασκευή του µε φυσικό τρίχωµα: συνθετική | 
οικολογική ~. — (υποκ.) νουνάκι (το) κ. γουνίτσα (η). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. gunna ή < σλαβ. guna, αµφότερα κελτ. προελ.]. 
γουναράς (ο) [µεσν.] {γουναράδες}, γουναρου (η) {γουναρούδες} 

πρόσωπο που εµπορεύεται ή κατασκευάζει γούνες. — γουναράδικο 
(το). 

γουναρική (η) η τέχνη τής κατεργασίας δερµάτων για την κατασκευή 
γουνών. 

γουναρικό (το) 1. ένδυµα ή συµπλήρωµα ενδυµασίας από γούνα: 
έµπορος γουναρικών 2. (περιληπτ.-εκφραστ.) σύνολο γουνών: να δεις 
~ και κακό στη δεξίωση! 

γουνεµπόριο (το) {γουνεµπορίου | χωρ. πληθ.} το εµπόριο γούνας ή 
γούνινων ενδυµάτων. — γουνέµπορος (ο). 

γούνινος, -η, -ο (για ένδυµα) 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από 
γούνα: - παλτό | καπέλο 2. νούνινο (το) το γουναρικό (βλ.λ.). 

γουνοποιία (η) {γουνοποιιών} 1. η τέχνη τής κατεργασίας τής γούνας 
για την κατασκευή ενδυµάτων 2. (κατ' επέκτ.) το εργαστήριο ή η βιο-
µηχανία κατασκευής γούνινων ενδυµάτων. — γουνοποιός (ο/η). 

γουόκι-τόκι (το) {άκλ.} καθεµιά από ένα ζεύγος µικρών φορητών συ-
σκευών που επιτρέπει στους κατόχους τους να συνοµιλούν σε µικρή 
απόσταση καθώς περπατούν. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. walkie-talkie]. 

γουόκµαν (το) {άκλ.} µικρό φορητό στερεοφωνικό κασετόφωνο ή ρα-
διοκασετόφωνο, που χρησιµοποιείται µε ακουστικά. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
walkman (< walk «περπατώ» + man «άνθρωπος»), από τη µάρκα 
κατασκευής των πρώτων φορητών ραδιοκασετόφωνων]. 

γουοτεργκέιτ (το) {άκλ.} (στον δηµοσιογραφικό λόγο) κάθε σκάν-
δαλο κρατικής διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας, λ.χ. τηλεφωνικών 
υποκλοπών από την πλευρά τού κράτους: «στη Μαδρίτη η κρίση ξε-
σπά για ένα ~ αλά ισπανικά» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ < αµερ. Watergate, ονοµασία τού κτηρίου που στέγαζε τα γρα-
φεία τού αµερ. ∆ηµοκρατικού Κόµµατος, στα οποία έγινε διάρρηξη το 
1972 κατά την προεκλογική περίοδο από ανθρώπους τού Ρεπουµπλι-
κανικού Κόµµατος εν γνώσει τού τότε προέδρου Ρ. Νίξον το -gate ως 
β' συνθ. χρησιµοποιείται έκτοτε για να δηλώσει πολιτικό σκάνδαλο, 
λ.χ. Ιρανγκέιτ (1986) κ.ά.]. 

γουότερ-πόλο (το) {άκλ.} ΑΘΛ. η υδατοσφαίριση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. water polo]. 

γούπατο (το) (λαϊκ.) βαθούλωµα τής επιφάνειας, έκταση εδάφους που 
σχηµατίζει κοίλωµα ΣΥΝ. γούβα. [ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό των λ. 
γούβα και πάτος µε απλολογία]. 

γουργουρίζω ρ. αµετβ. {γουργούρισα} 1. (για στοµάχι, έντερα) πα-
ράγω χαρακτηριστικό ήχο λόγω τής µετακίνησης αερίων και υγρών, 
δηλωτικό συνήθ. πείνας ή χώνεψης: γουργουρίζει η κοιλιά του 2. 
(µτφ.-για υγρά) ρέω διακεκοµµένα, ακανόνιστα και µε ανάλογο θό-
ρυβο: το ρυάκι γουργούριζε 3. (κυρ. για ζώα) παράγω σιγανό, παρα-
τεταµένο και διακεκοµµένο ήχο, εκφράζοντας συνήθ. ευχαρίστηση: η 
γάτα γουργούριζε κάθε φορά που τη χάιδευαν || τα περιστέρια γουρ-
γούριζαν ερωτοτροπώντας. — γουργουρισµα κ. γουργουρητό (το). 
[ΕΤΥΜ Ηχοµιµητική λ. από τον ήχο γουρ-γουρ]. 

γούρι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) 1. η ευνοϊκή τύχη: πόνταρε πάντα στο 
εφτά, γιατί πίστευε πως της έφερνε - ΣΥΝ. καλοτυχία ANT. γρουσου-
ζιά, γκαντεµιά, κακοτυχία 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε πιστεύεται πως 
προµηνύει κάτι ευχάριστο, πως είναι ενδεικτικό καλής τύχης: είναι, 
λένε, - όταν χύνεται ο καφές στο πιατάκι ΣΥΝ. καλό σηµάδι, καλός 
οιωνός· ΦΡ. (α) µου πάει γούρι µου φέρνει καλή τύχη από τη στιγµή 
που το αποκτώ ή (για γεγονότα) µου συµβαίνει: ελπίζει η καινούργια 
δουλειά να του πάει γούρι και στα προσωπικά του || µακάρι να µας 
πάει γούρι αυτή η χρονιά (β) γύρισε το γούρι σε περιπτώσεις που 
κανείς αρχίζει να φαίνεται τυχερός µετά από περιόδους ατυχίας: µε-
τά την τρίτη παρτίδα ~ του και άρχιζε να κερδίζει 3. το µικρό αντι-
κείµενο που πιστεύεται ότι φέρνει καλή τύχη: έχει πάντα µαζί του 
ένα λαγοπόδαρο για ~ || το αρκουδάκι της είναι το - της. — γούρι-
κος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. 
fΕΤΥΜ. < µεσν. άγούρι(ν) < δηµώδ. λατ. agurium < λατ. augurium «(κα-
λός) οιωνός», µε την επίδρ. και τού τουρκ. ugur «τύχη», που ίσως έχει 
την ίδια προέλευση]. 

γουρλήδικος, -η, -ο (για πράγµατα) αυτός που θεωρείται πως φέρνει 
καλή τύχη: ~ δαχτυλίδι | φόρεµα | µέρα | συνάντηση ΣΥΝ. τυχερός, 
ευοίωνος, ευνοϊκός, γούρικος ΑΝΤ. γρουσούζικος, γκαντέµικος, δυσοί-
ωνος. — γουρλήδικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < γουρλήδ(ες) + παραγ. 
επίθηµα -ικος]. 

γουρλής, -ού, -ίδικο {γουρλ-ήδες (θηλ. -ούδες)} (για πρόσ.) αυτός που 
φέρνει καλή τύχη, που είναι γούρικος: είναι λέει πολύ ~, γι'αυτό κάθε 
Πρωτοχρονιά τον καλούν να τους κάνει ποδαρικό ΣΥΝ. καλότυχος, 
γούρικος ΑΝΤ. γρουσούζης, γκαντέµης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. ugurlu, βλ. κ. γούρι]. 

γουρλοµάτης, -α, -ικο [µεσν.] {γουρλοµάτηδες (θηλ. χωρ. γεν. πληθ.)} 
αυτός τού οποίου τα µάτια γουρλώνουν και (συνεκδ.) αυτός που έχει 
έντονο βλέµµα. 

γουρλώνω ρ. µετβ. {γούρλω-σα, -µένος) εντείνω το βλέµµα ανοίγο-
ντας διάπλατα (τα µάτια) (από έκπληξη, φόβο): ξαφνικά αντίκρισε το 
πιστόλι και γούρλωσε τα µάτια του από τρόµο. — γούρλωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < *γρουλλώνω < µεσν. γρυλλώνω < αρχ. γρύλλος | γρύλος «γου-
ρούνι»]. γουρλωτός, -ή, -ό (µάτι) που προεξέχει από την κόγχη του. 
γούρνα (η) {γουρνών} (λαϊκ.) 1. φυσικό ή συνήθ. κτιστό κοίλωµα για 
τη συγκέντρωση νερού, που χρησιµοποιούσαν παλαιότερα για το 
πλύσιµο των ρούχων και για άλλες οικιακές εργασίες ΣΥΝ. δεξαµενή 
2. (ειδικότ.) ανάλογη κατασκευή σε ανοιχτό χώρο για συγκέντρωση 
πόσιµου νερού για ζώα. — (υποκ.) γουρνίτσα (η) κ. γουρνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < γρώνη «κοιλότητα, βαθούλωµα», παράλλ. τ. τού αρσ. 



γουρούνα 436 Γραικός 
 

γρώνος < *γρωσ-νος < θ. γρωσ-, εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τής 
ρίζας *γρεσ- (< I.E. *gres-) «τρώγω, κοµµατιάζω». Βλ. κ. γαστέρα, γάγ-
γραινα]. 

γουρούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) 1. το θηλυκό γουρούνι 2. (µτφ.) 
η πολύ χοντρή ή εξαιρετικά αγενής και σκληρή γυναίκα, που στερεί-
ται ανθρώπινης ευαισθησίας: σαν δεν ντρέπεται η -, να µη δώσει µια 
βοήθεια! ΣΥΝ. σκρόφα · 3. (µτφ.-αργκό) µοτοσυκλέτα χαµηλού ύψους 
µε τρεις µεγάλες χαρακτηριστικές ρόδες µεγάλου πάχους για µεγάλη 
σταθερότητα στη µετακίνηση. — (υποκ.) γουρουνίτσα (η) (σηµ. 1-2). 

γουρουνήσιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε γουρούνι: ~ µύτη | 
µυρωδιά || (µτφ.) ~ συµπεριφορά (χυδαία, αισχρή). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ι^σιος, χοιρινός. 

γουρούνι (το) {γουρουν-ιού | -ιών} (κοινό όν. και για το αρσ. και το 
θηλ. ζώο) 1. (καθηµ.) ο χοίρος· ΦΡ. (α) (αγοράζω) γουρούνι στο σακί 
(i) για απρόσεκτες αγορές, κατά τις οποίες αγοράζει κανείς κάτι, χω-
ρίς να το έχει δει: αγόρασε ~ έδωσε 5.000.000 για ένα οικόπεδο, χωρίς 
να ξέρει αν ήταν στο σχέδιο πόλεως (ii) (γενικότ.) για επιπόλαια δέ-
σµευση: παντρεύεται έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρει- παίρνει ~ (β) 
(µειωτ.) όλα τα γουρούνια µία µύτη | την ίδια µούρη έχουν όλοι όσοι 
ανήκουν σε συγκεκριµένο χώρο (επαγγελµατικό, πολιτικό, κοινωνικό 
κ.λπ.) έχουν κοινούς τρόπους συµπεριφοράς· συχνά λέγεται από γυ-
ναίκες µειωτ. για τους άνδρες (γ) (εκφραστ.) σαν να σφάζουνε γου-
ρούνι για ήχο ιδιαίτερα διαπεραστικό και δυσάρεστο: Τραγούδι είναι 
αυτό; Αυτό είναι ~! (δ) (παροιµ.) σαπουνίζοντας γουρούνι χάνεις κόπο 
και σαπούνι για τη µαταιότητα κάθε προσπάθειας να διδαχθούν σε 
κάποιον συνήθειες ή ιδιότητες αντίθετες στη φύση του ΣΥΝ. τον 
αράπη κι αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς 2. (µτφ.-υβριστ.) κα-
κός άνθρωπος· κυρ. αυτός που χαρακτηρίζεται από σκληρότητα, απο-
κτηνωµένη συµπεριφορά, απανθρωπιά ή και λαιµαργία, βροµιά, χυ-
δαιότητα, αλλά και υπερβολικό πάχος: όρθιο ~ ΣΥΝ. κτήνος. — 
(υποκ.) γουρουνάκι (το) [µεσν.] (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χοιρινός. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γουρούνιον < µτγν. *γρώνη, το οποίο απαντά στη 
«γλώσσα» γρωνάδες τού Ησυχίου και σηµαίνει «θηλυκό γουρούνι» 
(στους αρχ. Λάκωνες). Το *γρώ-νη αποτελεί δυσερµήνευτο σχηµατι-
σµό (µε εκφραστ. έκταση) τού αρχ. άκλιτου µορίου γρΰ «τίποτα, µη-
δέν», το οποίο χρησιµοποιήθηκε περιφρονητικά, επειδή το άκουσµα 
του [gru] έµοιαζε µε την κραυγή των χοίρων]. 

γουρούνια (η) (εκφραστ.) η πράξη που ταιριάζει σε άνθρωπο ανήθικο 
ή απολίτιστο. 

γουρουνόπουλο (το) [µεσν.] 1. ο µικρός χοίρος ΣΥΝ. γουρουνάκι 2. 
(συνεκδ.) κρέας γουρουνόπουλου ψηµένο στη σούβλα. 

γουρουνοτόµαρο (το) το δέρµα, το πετσί τού γουρουνιού. 
γουρουνότριχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η τρίχα τού γουρουνιού-

ΦΡ. παρά µία γουρουνότριχα! παρά λίγο! 
γουρουνοτσάρουχο (το) τσαρούχι που κατασκευάζεται από δέρµα 

γουρουνιού. 
γουρσουζεύω ρ. -+ γρουσουζεύω 
γουρσούζης, -α, -ικο → γρουσούζης 
γουρσουζιά (η) -# γρουσουζιά 
Γουστάβος (ο) (παλαιότ. ορθ. Γουσταύος) 1. όνοµα ηγεµόνων τής Ευ-

ρώπης 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Gustave < σουδη. Gustav | Gustaf, πιθ. < 
αρχ. σουηδ. Gaut (όνοµα φυλής ή πάτριας) + stafr «ράβδος»]. 

γουστάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παρατ. γούσταρα κ. γουστάριζα, αόρ. 
γουστάρισα} (αργκό) ♦ (µετβ.) 1. µου αρέσει πολύ, θέλω πολύ (κάποι-
ον/κάτι): άλλαξε κύκλους και δεν γουστάρει πια την παρέα µας || εδώ 
βρίσκεις ό,τι γουστάρει η ψυχή σου! ΣΥΝ. τη βρίσκω 2. αρέσω, είµαι 
επιθυµητός: δεν της γουστάρει πια η παρέα µας | να βγαίνει µαζί µας 
|| κάνω ό,τι µου γουστάρει ♦ 3. (αµετβ.) αισθάνοµαι ικανοποίηση: αν 
δεν γουστάρεις, φύγε- δεν σε κρατά κανείς! || έτσι γουστάρω και δεν 
αλλάζω! || (και ως επιδοκιµαστικό σχόλιο) -Τα 'µαθές; Αύριο δεν έχει 
δουλειά —! ΣΥΝ. τη βρίσκω. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. gustare < gusto]. 

γουστερα κ. γκουστερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) µεγάλη πράσινη 
σαύρα. — (υποκ.) γουστερίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σαύρα. [ΕΤΥΜ. 
< σερβοκρ. gusterj. 

γούστο (το) 1. η αισθητική αντίληψη (κάποιου): δεν µπορώ να σου πω 
εγώ τι θα διαλέξεις- αυτό είναι θέµα προσωπικού ~ || προσωπικό | 
γενικό ~· ΦΡ. είναι τού γούστου µου µου αρέσει, ταιριάζει στην αι-
σθητική µου: αυτή η µουσική δεν ~ 2. γούστα (τα) οι προτιµήσεις, 
ό,τι αποτελεί κριτήριο προσωπικών επιλογών: καθένας µε τα ~ του || 
περίεργα ~ 3. (ειδικότ.) η εξαιρετικά ανεπτυγµένη και καλλιεργηµέ-
νη αισθητική: είναι άνθρωπος µε -■ ποτέ δεν θα φορούσε κάτι αντι-
αισθητικό || κόσµηµα δουλεµένο µε ~! · 4. ό,τι προκαλεί διασκέδαση, 
εύθυµη διάθεση, θυµηδία: Έχει ~ αυτός ο παπαγάλος! Ό,τι ακούει το 
επαναλαµβάνει- ΦΡ. έχει γούστο (i) για ανεπιθύµητο ενδεχόµενο, που 
µόλις αυτή τη στιγµή µάς περνά από το µυαλό: ~ τόση ώρα που τον 
κουτσοµπολεύουµε, αυτός να µας ακούει από το διπλανό γραφείο! 
ΣΥΝ. έχει πλάκα (ii) για κάποιον/κάτι ευχάριστο, διασκεδαστικό: 
ωραίος τύπος, ~ || έχει πολύ γούστο όλη αυτή η κατάσταση 5. (συ-
νεκδ.) η διασκέδαση, η εύθυµη διάθεση, η θυµηδία· ΦΡ. (α) χάριν 
γούστου | για γούστο για λόγους απλής ευχαρίστησης, διασκέδασης: 
µα δεν το εννοούσα στα σοβαρά- έτσι, ~ το είπα! ΣΥΝ. για πλάκα (β) 
κάνω γούστο ψυχαγωγούµαι, βρίσκω διασκεδαστικό: δεν πειράζει κι 
αν δεν πετύχει το σχέδιο- εµείς το γούστο µας το κάναµε µια φορά! || 
~ το µωρό σου, που µαθαίνει να µιλάει! (γ) (λαϊκ.) µη µου χαλάς τα 
γούστα µη µου χαλάς τη διάθεση ή το χατίρι: έλα κι εσύ τώρα, κάνε 
αυτό που θέλει και µην του χαλάς τα γούστα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. γούστο < 
βεν. gusto < λατ. gustus «γεύση»]. 

γουστόζικος, -η, -ο αυτός που προκαλεί ευχαρίστηση, που διασκε- 

δάζει τους άλλους: ~ άνθρωπος | παράσταση ΣΥΝ. διασκεδαστικός. 
Επίσης γουστόζος, -α, -ικο. — γουστόζικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. gustoso + παραγ. επίθηµα -ικος, πβ. κ. σκαµπρόζ-ικος]. 

γουταπέρκα (η) {γουταπερκών} υποκίτρινη ή ανοικτού καστανού 
χρώµατος ουσία, που προέρχεται από αποξήρανση τού γαλακτώδους 
χυµού ορισµένων τροπικών δέντρων, η οποία, όταν θερµαίνεται, γίνε-
ται εύπλαστη και χρησιµοποιείται ως υλικό για τα µπαλάκια τού 
γκολφ, τις σόλες των παπουτσιών, ως µονωτικό υλικό σε καλώδια, 
σωλήνες κ.λπ., στην οδοντιατρική για τα σφραγίσµατα δοντιών κ.α. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. gutta-percha (οπτικό δάνειο) < gëtah-përcha (λ. µαλαϊ- 
κή) < getan «χυµός δέντρου» + percha «είδος δέντρου τής Μαλαι-
σίας»]. 

γούτος (ο) (λαϊκ.) το αρσενικό περιστέρι. [ΕΤΥΜ Πιθ. ηχοµιµητ. λ., 
που µάλλον ταυτίζεται µε το µεσν. γούτος «είδος ληκύθου» εξαιτίας 
τής οµοιότητας τού ήχου (κατά την εκροή νερού από τη λήκυθο) µε 
την κραυγή τού πτηνού]. 

γουώκµαν (το) → γουόκµαν 
γοφάρι (το) είδος πελαγήσιου ψαριού µε εύγευστο κρέας. [ΕΤΥΜ. 

µεσν. < µτγν. γοµφάριον, υποκ. τού αρχ. γόµφος (βλ.λ.)]. 
γοφός (ο) {γοφών} ΑΝΑΤ. το τµήµα τού ανθρώπινου σώµατος που βρί-

σκεται γύρω από τον µηρό: τον πονάει ο - του || σ'αυτό τον χορό έχει 
ιδιαίτερη σηµασία η κίνηση των ~ ΣΥΝ. ισχίο. — γοφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γόµφος (βλ.λ.). Η µετακίνηση τού τόνου πιθ. κατά το 
µηρός]. 

Γ.Π.Α. (το) Γεωργικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
γρ. γραµµάριο, γραµµάρια- αλλιώς γραµµ. 
γραβάτα (η) {γραβατών} διακοσµητικό στοιχείο τής ανδρικής κυρ. 

ενδυµασίας (κατά κανόνα τής επίσηµης)· µακρόστενη έγχρωµη λωρί-
δα από µετάξι, βαµβάκι, δέρµα κ.ά., η οποία τυλίγεται γύρω από τον 
λαιµό τού πουκαµίσου και δένεται µε συγκεκριµένο τρόπο (κόµπος), 
ώστε το µεγαλύτερο τµήµα να κρέµεται κατακόρυφα µέχρι το ύψος 
τού παντελονιού ΣΥΝ. λαιµοδέτης. — (υποκ.) γραβατούλα κ. γραβα· 
τίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cravatta < γαλλ. cravate < Cravates «Κροάτες», επειδή οι 
Κροάτες συνήθιζαν να φορούν λωρίδες υφάσµατος ως λαιµοδέτες]. 

γραβατοφορεµένος, -η, -ο αυτός που φοράει γραβάτα η οποία συ-
νήθως δίνει έναν τόνο επισηµότητας στο ντύσιµο. 

γραβατώνοµαι ρ. (εκφραστ.) φοράω γραβάτα για να προσδώσω επι-
σηµότητα ή ύφος στο ντύσιµο µου. 

Γραβιά (η) χωριό στον νοµό Φωκίδας, όπου οι Έλληνες µε αρχηγό τον 
Οδ. Ανδρούτσο νίκησαν τους Τούρκους το 1821. [ΕΤΥΜ. 
Παρεφθαρµένη ονοµασία τής αρχ. κωµόπολης Καρφία (< κάρ-φος), που 
βρισκόταν κοντά]. 

γραβιέρα (η) {δύσχρ. γραβιερών} σκληρό κίτρινο τυρί που παρα-
σκευάζεται στην Ελβετία και τη Γαλλία από αγελαδινό γάλα (ή και 
πρόβειο στην Ελλάδα), µε µικρές οπές στην επιφάνεια του, έντονη 
γεύση και άρωµα, και διατίθεται σε µεγάλα στρογγυλά κεφάλια: ~ 
Κρήτης | ∆ωδώνης. ✈ ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί, κύριος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. groviera < γαλλ. gruyère, από την ελβετική περιοχή 
Gruyère, όπου παράγεται αυτό το είδος τυριού]. 

γραδάρω ρ. µετβ. {γραδάρισα} προσδιορίζω την πυκνότητα υγρού 
(κρασιού, οινοπνεύµατος κ.λπ.) ή το βάθος των υδάτων µε γράδο 
(βλ.λ.): «σ'έστειλ'ο πρώτος τα νερά να πας για να γραδάρεις» (Ν. 
Καββαδίας). [ΕΤΥΜ. < γράδο]. 

γράδο (το) 1. (λαϊκ.) όργανο µέτρησης τής πυκνότητας υγρού ή τού 
βάθους των υδάτων ΣΥΝ. αραιόµετρο, πυκνόµετρο 2. γράδο (τα) ο 
βαθµός πυκνότητας υγρού: τα ~ τού κρασιού ήταν υψηλά. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ιταλ. grado < λατ. gradus «βαθµός»]. 

γραία (η) → γριά 
γραιγολεβάντες (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) άνεµος που πνέει µεταξύ 

ανατολικού και βορειοανατολικού ανέµου (βλ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. 
(επίσ.) µεσαπηλιώτης. 

γραίγος (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ο βορειοανατολικός άνεµος (βλ. κ. λ. 
άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) µέσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < µεσν. γραίγος < βεν. grego < ιταλ. greco (vento) «ελληνικός 
(άνεµος), που πνέει από την Ελλάδα». Βλ. λ. Γραικός]. 

γραιγοτραµουντάνα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) άνεµος που πνέει µε-
ταξύ βόρειου και βορειοανατολικού ανέµου (βλ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) 
ΣΥΝ. (επίσ.) µεσοβορράς. 

γραΐδιο(ν) {γραϊδί-ου | -ων} (λόγ.) 1.η µικρόσωµη ηλικιωµένη γυναί-
κα, γριούλα 2. (ειρων.) η παράξενη και κακότροπη γριά ΣΥΝ. παλιό-
γρια. [ΕΤΥΜ < αρχ. γραΐδιον, υποκ. τού γραΐς, παράλλ. τ. τού γραία]. 

Γραικός (ο) ο Έλληνας: «εγώ ~ γεννήθηκα, ~ θε να πεθάνω» (δηµοτ. 
τραγ. για τον Αθανάσιο ∆ιάκο) ΣΥΝ. Ρωµιός. — γραικικός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος, Έλληνας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. εθνωνύµιο, αγν. ετύµου. Σύµφωνα µε την επικρατούσα εκ-
δοχή, Γραικούς ονόµαζαν αρχικά τους Έλληνες τής ∆ωδώνης οι Ιλλυ-
ριοί γείτονες τους, έως ότου επικράτησε η ονοµασία Έλληνες, όπως α-
ναφέρεται σε επιγραφή τού 4ου αι. π.Χ.: «Έλληνες ώνοµάσθησαν το 
πρότερον Γραικοί καλούµενοι». Το ίδιο υποστηρίζει και ο Αριστοτέ-
λης (Μετεωρολογικά 1,352a), αναφέροντας ότι κοντά στη ∆ωδώνη τής 
Ηπείρου «ωκουν οί Σελλοί (µερικοί θεωρούν την ονοµασία ως αυτή 
από την οποία προήλθε ετυµολογικά το Έλληνες) και οί καλούµενοι 
τότε µεν Γραικοί, νυν δέ Έλληνες». Μετά τους πρώτους χριστιανι-
κούς αιώνες, οπότε το όνοµα Έλληνες θεωρήθηκε από τους χριστια-
νούς ως χαρακτηριστικό των εθνικών ειδωλολατρών, η ονοµασία 
Γραικοί χρησιµοποιήθηκε παράλληλα µε τα ον. Ρωµαίοι (> Ρωµιοί) 
και 'Ελλαδικοί (οι χριστιανοί τής Ελλάδος) ώς την ίδρυση τού ελλη- 



γραικυλισµός 437 γραµµατική 
 

νικού κράτους. Κατά τον Γ. Χατζιδάκι («Ελλάς και Έλληνες», Γλωσ-
σολ. "Ερευναι, τ. Β', Αθήναι 1977) «Graii και Graeci - Γραικοί από µι-
κρός τινός οµάδος 'Ελλήνων, Γραιών και Γραικών καλουµένων, οΐτι-
νες από της εν Βοιωτία Τανάγρας άπφκησαν πάλαι εις τήν Ίταλίαν και 
έγνωρίσθησαν πρώτοι εκ τών 'Ελλήνων εις τους Ιταλούς». Από τη λ. 
Γραικοί προήλθε το λατ. Graecus, όπου στηρίζονται οι αντίστοιχες λ. 
των ευρωπαϊκών γλωσσών για την Ελλάδα και τους Έλληνες, λ.χ. 
αγγλ. Greek - Greece, γαλλ. Grec - Grèce, γερµ. Grieche - Grie-
chenland κ.ά.]. 

γραικυλισµός (ο) (µειωτ.) συµπεριφορά που ταιριάζει σε γραικύλο. 
γραικύλος (ο) (µειωτ.) ο Έλληνας που είναι ανάξιος τής εθνικής του 

παράδοσης, ο ξεπεσµένος, παρηκµασµένος Έλληνας, συνήθ. δουλο-
πρεπής προς τους ξένους. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Graeculus, επίθ. µε το οποίο οι Ρωµαίοι χαρακτήριζαν 
ειρωνικά τον ελληνίζοντα συµπατριώτη τους, ο οποίος προσπαθούσε 
αδέξια να µιµηθεί τους Έλληνες]. 

γραµµ. →γρ. 
γράµµα (το) {γράµµ-ατος | -άτων} 1. σύµβολο τού γραπτού λόγου που 

αντιστοιχεί σε έναν ή περισσότερους φθόγγους: το ελληνικό αλφά-
βητο περιλαµβάνει είκοσι τέσσερα - || το ωµέγα είναι το τελευταίο ~ 
τού ελληνικού αλφαβήτου ΣΥΝ. ψηφίο· ΦΡ. (α) κατά γράµµα επακρι-
βώς, χωρίς τροποποιήσεις ή αλλοιώσεις: εφαρµόζει ~ τις εντολές που 
πήρε ΣΥΝ. πιστά (β) (µτφ.) γράµµα τού νόµου ό,τι ακριβώς ορίζεται 
τυπικά από τον νόµο, κυρ. η ερµηνεία µιας διάταξης µε βάση το αυ-
στηρό νόηµα τής κυριολεκτικής του διατύπωσης, κατ' αντιδιαστολή 
προς το πνεύµα τού νόµου: µένει πιστός στο ~ (γ) (µτφ.) νεκρό γράµ-
µα για νοµοθετική ρύθµιση, θεσµό, επαγγελία κ.λπ. που, ενώ ισχύει, 
µένει ανεφάρµοστο στην πράξη: «η εγκαθίδρυση συστηµάτων παρα-
κολούθησης των νέων αναγκών επαγγελµατικών προσόντων που 
απαιτούν οι επιχειρήσεις, παραµένει ~» (εφηµ.) (δ) (µτφ.) κενό γράµ-
µα ρύθµιση, νόµος κ.λπ. χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο, που αναφέ-
ρεται σε καταστάσεις που πλέον δεν υπάρχουν: «καθώς εξέλιπαν οι 
συνθήκες που οδήγησαν στη δηµιουργία του, ο νόµος αυτός έγινε 
πλέον γράµµα κενό» (εφηµ.) || «χωρίς συγκεκριµένες πρωτοβουλίες 
και µέτρα, η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική και τη διπλωµατία 
θα παρέµενε ~» (εφηµ.) (ε) κορώνα (ή) γράµµατα οι δύο όψεις ενός 
κέρµατος (κορώνα η µία όψη, όπου υπάρχει κεφαλή ανάγλυφη, και 
γράµµατα η άλλη)· τυχερό παιχνίδι στο οποίο κάθε παίκτης ποντάρει 
στη µία ή την άλλη όψη κέρµατος, το οποίο ρίχνεται προς τα πάνω 
και αφήνεται να πέσει- κερδίζει όποιος έχει στοιχηµατίσει στην 
πλευρά που φαίνεται, όταν το κέρµα πέσει στο έδαφος (στ) παίζω 
(κάτι) κορώνα-γράµµατα αφήνω (κάτι) στην τύχη, θέτω (κάτι) σε 
κίνδυνο, ριψοκινδυνεύω: επενδύοντας εδώ παίζουµε το µέλλον τής 
εταιρείας ~ || παίζει το κεφάλι του ~ (ριψοκινδυνεύει τη ζωή του) 2. η 
επιστολή: έλαβα - από το εξωτερικό | από έναν φίλο µου || στέλνω ~ 
σε κάποιον || το ~ έφτασε γρήγορα | καθυστέρησε || ερωτικό ~· γράµ-
µατα (τα) 3. το σύνολο τής λογοτεχνικής και επιστηµονικής παρα-
γωγής: του αρέσουν οι τέχνες και τα ~ ΣΥΝ. φιλολογία 4. η µόρφωση: 
µάθε, παιδί µου, ~ || δεν έµαθε -, έµεινε αµόρφωτος || δεν παίρνει τα ~ 
(δεν καταλαβαίνει, υστερεί στο σχολείο)· ΦΡ. (α) (παροιµ.) τώρα στα 
γεράµατα, µάθε γέρο γράµµατα βλ. λ. γεράµατα (β) τα πρώτα 
γράµµατα οι πρώτες, στοιχειώδεις γνώσεις που αποκτά κάποιος στο 
σχολείο 5. ο γραφικός χαρακτήρας (κάποιου): δεν µπορώ να βγάλω τα 
~ του (να καταλάβω τι γράφει) || κάνει ωραία ~ 6. (σε φιλµ που προ-
βάλλεται) οι τίτλοι ή οι υπότιτλοι: µόλις τελείωσαν τα ~, άρχισε η 
ταινία || τα ~ έµεναν πολύ λίγο στην οθόνη και δεν προλάβαινα να τα 
διαβάσω || στο τέλος τής ταινίας πέφτουν τα ~. — (υποκ.) γραµµα> 
τάκι (το), (µεγεθ.) Υραµµατάρα (η) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γιώτα, γραµ-
µατική. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γράφω. Εκτός των άλλων σηµ., ή λ. απέκτησε επίσης 
και τη σηµ. των γραπτών (και θεσπισµένων) κανόνων, όπως φαίνεται 
από τις αρχ. φρ. κατά γράµµατα άρχειν (δηλ. «εξουσιάζω κατά την 
κείµενη νοµοθεσία»), ή κατά γράµµατα και νόµους πολιτεία, οι κατά 
γράµµα νόµοι (αντί των κατά τά έθη), που παραδίδονται από τον 
Πλάτωνα {Πολιτεία 293a) και τον Αριστοτέλη {Πολιτικά 1286a). Έτσι 
προέκυψαν οι σηµερινές φρ. κατά γράµµα και γράµµα τού νόµου, που 
δηλώνουν την αυστηρή προσκόλληση σε ό,τι είναι γραπτό]. 

γραµµάριο (το) {γραµµαρί-ου | -ων} ΦΥΣ. το ένα χιλιοστό τού χιλιό-
γραµµου (κιλού) (συντοµ. γρ. κ. γραµµ.). 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. γραµµάριον, υποκ. τού αρχ. γράµµα. Η λ. πέρασε και 
σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. και γαλλ. gramme κ.ά.]. 

γραµµατέας (ο/η) {(θηλ. γραµµατέως) | -είς, -έων} 1. (α) υπάλληλος 
που ασχολείται µε γραφειοκρατικής φύσεως θέµατα, σχετικά µε την 
εξασφάλιση τής λειτουργίας οργανισµού ή συλλογικού οργάνου, λ.χ. 
συµβουλίου: - κοινότητος | δήµου | ινστιτούτου (β) /ενικός γραµµα-
τέας (συντοµ. Γ.Γ.) υψηλόβαθµο διοικητικό και εποπτικό στέλεχος ορ-
γανισµού ή κόµµατος: εξελέγη ο νέος ~ τού Ο.Η.Ε. || ακούστηκαν οι 
θέσεις τού ~ τού κοµουνιστικού κόµµατος (γ) ιδιαιτέρα γραµµατεύς (ή 
απλώς «ιδιαιτέρα») υπάλληλος που απασχολείται αποκλειστικά στην 
υπηρεσία υψηλόβαθµου συνήθ. στελέχους (προέδρου, υπουργού, 
διευθυντή κ.λπ.) 2. ΘΡΗΣΚ. Γραµµατείς (οι) θρησκευτική τάξη των 
Εβραίων, τα µέλη τής οποίας είχαν σκοπό την ερµηνεία και τη διδα-
σκαλία τού Μωσαϊκού Νόµου- κυρ. στη ΦΡ. Γραµµατείς και Φαρισαί-οι 
βλ. λ. Φαρισαίος. Επίσης (λόγ.) γραµµατεύς {γραµµατέως}. [ΕΤΎΜ < 
αρχ. γραµµατεύς < γράµµα, o όρ. Γραµµατείς αναφέρεται στη 
θρησκευτική τάξη των Εβραίων λογίων Sopherim «Γραµµατείς», το 
ερµηνευτικό έργο των οποίων περιελήφθη στο Ταλµούδ]. γραµµατεία 
(η) {γραµµατειών} 1. ο χώρος όπου εργάζονται οι γραµµατείς και 
εξυπηρετείται το κοινό: πήγε στη ~ τής σχολής, για να πάρει 
πληροφορίες για τις εγγραφές · 2. (γενικά) το σύνολο των γρα- 

πτών µνηµείων ενός έθνους· (ειδικότ.) το σύνολο των γραπτών µνη-
µείων που αποτελούν εκδηλώσεις ανώτερης πνευµατικής δηµιουρ-
γίας (έντεχνα πεζά και ποιητικά κείµενα, επιστηµονικά κ.ά.): αρχαι-
οελληνική | λατινική | νεοελληνική | ρωσική ~ ΣΥΝ. λογοτεχνία, φι-
λολογία, γράµµατα (πβ. λ. γραµµατολογία). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γραµµατική. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. γραµµατεύω < γράµµα]. 

γραµµατειακός, -ή, -ό [1886] αυτός που σχετίζεται µε τη γραµµατεία 
(βλ.λ.): ~ θέση | εργασία | υποστήριξη. 

Γραµµατείον (το) ΑΡΧΑΙΟΛ. η πινακίδα (βλ.λ., σηµ. 3). 
γραµµατιζούµενος, -η, -ο (λαϊκ.-συχνά κ. ειρων.) αυτός που έχει 

ανώτερη µόρφωση ΣΥΝ. µορφωµένος, εγγράµµατος, σπουδασµένος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. γραµµατίζω «διδάσκω κάποιον γράµµατα» < αρχ. 
γράµµα, πβ. µελλούµενος, χρειαζούµενος κ.ά.]. 

Γραµµατική (η) γυναικείο όνοµα. 
γραµµατική (η) 1. ΓΛΩΣΣ. (γενικά) η περιγραφή τής δοµής µιας γλώσ-

σας (ή τής γλώσσας γενικά), η ανάλυση στα συστατικά της στοιχεία 
και η περιγραφή των σχέσεων και των λειτουργιών τους: η ~ τής 
Ελληνικής· (ειδικότ.) 2. (κατά την παραδοσιακή θεώρηση) η µελέτη 
µιας γλώσσας ως προς τους φθόγγους της, τις λέξεις (µέρη τού λόγου, 
κλίσεις) και την ετυµολογία (κατ' αντιδιαστολή προς τη µελέτη τής 
σύνταξης -συντακτικό- και τού λεξιλογίου): η παραδοσιακή-σχολι-κή 
~ περιλαµβάνει το φθογγολογικό, το τυπολογικό και το ετυµολογικό 
µέρος τής γλώσσας || η ~ διδάσκει πώς κλίνεται µια λέξη και το 
συντακτικό πώς συντάσσεται 3. το σύνολο των κανόνων που διέπουν 
τον ορθό σχηµατισµό των λέξεων και των προτάσεων (µορφολογία-
σύνταξη), γενικότ. την ορθή χρήση τής γλώσσας: τα Ελληνικά έχουν 
δύσκολη ~ || τα Γερµανικά έχουν πολλή ~ (πολλούς τύπους και κανό-
νες), ενώ τα Ιταλικά λιγότερη || λέγεται ότι οι σηµερινοί µαθητές δεν 
ξέρουν καλά- || η διδασκαλία τής ~ 4. επιστηµονικό έργο, στο οποίο 
περιγράφονται συστηµατικά και τυποποιούνται τα δοµικά χαρακτη-
ριστικά µιας γλώσσας και οι κανόνες χρήσης της: για τα Ελληνικά 
δεν υπάρχουν πολλές επιστηµονικές ~ || η ~ τού Μ. Τριανταφυλλίδη | 
τού Α. Τσοπανάκη 5. η επιστηµονική µελέτη µιας γλώσσας (α) ως 
προς το θεωρητικό πρότυπο που ακολουθεί: δοµιστική | επικοινωνια-
κή | δοµολειτουργική | γενετική-µετασχηµατιστική ~ (β) ως προς τους 
στόχους τής περιγραφής αυτής: ρυθµιστική ~ (που δίνει τους κανόνες 
για το τι πρέπει να λέµε, λ.χ. η σχολική γραµµατική) || περιγραφική ~ 
(που δεν ρυθµίζει ούτε ερµηνεύει) || ερµηνευτική ~ (που ερµηνεύει τη 
δοµή και τη λειτουργία τής γλώσσας) || ιστορική ~ (που µελετά τη 
µορφή µιας γλώσσας και τους νόµους που διέπουν τις µεταβολές της) 
6. (συνεκδ.) το βιβλίο που προορίζεται για διδασκαλία των συστατι-
κών στοιχείων τής (µορφολογικής ιδίως) δοµής µιας γλώσσας, κυρ. 
στο σχολείο: τι λέει γι'αυτό το ρήµα η σχολική ~; 7. το γλωσσικό σύ-
στηµα που αποτελεί το προσωπικό ύφος ενός λογοτέχνη: η ποιητική 
~ τού Ελύτη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γενετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γράµµα. Η λ. χρησιµοποιείται ήδη στην Αρχ. ως συνο-
δευτικό των ουσ. τέχνη (Πλάτ. Κρατύλος 431e) και επιστήµη (Αρι-
στοτ. Τοπικά 142b), ενώ το πρώτο βιβλίο µε τέτοιο περιεχόµενο ήταν 
η Τέχνη Γραµµατική τού ∆ιονυσίου τού Θρακός (100 π.Χ.), όπου στη-
ρίχθηκαν όλες οι σχολικές γραµµατικές]. 

ΣΧΟΛΙΟ Αξίζει να σηµειωθεί ότι η έννοια και ο όρος γραµµατική 
ξεκινά ως «µελέτη, σπουδή των γραµµάτων», δηλ. τού γραπτού λό-
γου, των κειµένων και όχι τής οµιλίας τού ανθρώπου. Αυτό δηλώ-
νει την έµφαση που δόθηκε αρχικά από την επιστήµη τής γλώσ-
σας (και φιλολογίας τότε) στα γραπτά κείµενα. Η γραµµατική τέ-
χνη, όπως ήταν αρχικά η πλήρης ονοµασία, ήταν η συστηµατική 
και λεπτοµερής επιστηµονική ανάλυση τής γλώσσας των κειµέ-
νων και τής γλώσσας γενικότερα στα συστατικά που την αποτε-
λούν. Η γραµµατική αυτή ανάλυση, που συνίστατο στην αναγνώ-
ριση τής µορφολογικής δοµής και τής συντακτικής λειτουργίας 
κάθε λέξης (συστατικού) µέσα σε µια πρόταση, ήταν γνωστή (από 
τους Αλεξανδρινούς γραµµατικούς που την άσκησαν συστηµατι-
κά) ως τεχνολογία. Αυτή είναι η πρώτη και κύρια, στους αρχαίους 
χρόνους, σηµασία τού όρου τεχνολογία. Επειδή δε η τεχνολογία 
δεν ήταν παρά η αναζήτηση και ένταξη των λέξεων σε «µέρη τού 
λόγου», σε «partes orationis», όπως τα µετέφρασαν οι Λατίνοι 
γραµµατικοί, στην ανάλυση τού λόγου που γίνεται σήµερα µε ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές, η σύγχρονη δηλ. γραµµατική τεχνολόγη-
ση τού κειµένου ονοµάζεται επίσης parsing (< partes orationis). H 
γραµµατική λοιπόν συνδέεται µε τη λ. γράµµα | γράµµατα και 
αποτέλεσε τµήµα τής φιλολογικής επιστήµης κατά την περίοδο 
τού σχολιασµού και τής ανάλυσης των κειµένων, κατά την περίο-
δο των Αλεξανδρινών γραµµατικών και φιλολόγων. Ήδη στην 
Αρχαία, άρχισε η λ. γράµµατα να σηµαίνει τα βιβλία, τη γνώση, 
όπως εν µέρει, και η λ. γραµµατεία (στους Εβδοµήκοντα). Στη νε-
ότερη Ελληνική τα γράµµατα σήµαναν το αντίστοιχο των lettres 
(γαλλ.) και letters (αγγλ.(, τη λογοτεχνία κυρίως αλλά και τη φι-
λολογία που τη µελετά. Το ίδιο και η λ. γραµµατεία, που απέδωσε 
τόσο το γαλλ. erudition (παιδεία, λογιότητα), όσο, κυρίως, τη λο-
γοτεχνία (γαλλ. littérature). Περιπετειώδης υπήρξε και η χρήση τής 
νέας λ. γραµµατολογία, που χρησιµοποιήθηκε µε τρεις διαφορετι-
κές σηµασίες, αποδίδοντας αντίστοιχους ξένους όρους: (α) γραµ-
µατεία | λογοτεχνία (= γαλλ. littérature | γερµ. Literatur) (β) ιστορία 
των γραµµάτων | λογοτεχνίας (γαλλ. histoire de littérature | γερµ. 
Geschiente der Literatur) (γ) ιστορία τής φιλολογίας (γαλλ. histoire 
littéraire | γερµ. Literaturgeschichte ή Literärgeschichte). Σήµερα η λ. 
χρησιµοποιείται κυρίως µε τη σηµ. «ιστορία τής λογοτεχνίας». 
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γραµµατικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. η κω-
δικοποίηση πληροφοριών που χρειάζεται ο άνθρωπος στην επικοινω-
νία του µε τη µορφή γραµµατικών σηµασιών (προσώπου, χρόνου, ποι-
ου ενεργείας, γένους, διάθεσης κ.λπ.) κατ' αντιδιαστολή προς τη λεξι-
κοποίηση (βλ.λ.), π.χ. γράφω, όπου το πρόσωπο δηλώνεται γραµµατι-
κοποιηµένα µε την κατάληξη -ω· βλ. αγγλ. I write, όπου το πρόσωπο 
δηλώνεται µε την αντων. | «εγώ». — γραµµατικοποιώ ρ. {-εις...}. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. grammaticalisation ή gram-
maticization]. 

γραµµατικός (ο) [αρχ.] 1. ο επιστήµονας που έχει ως αντικείµενο 
έρευνας και µελέτης τα γραµµατικά φαινόµενα: οι αρχαίοι ~ µας δί-
νουν σηµαντικές πληροφορίες για παλαιότερες µορφές τής γλώσσας • 
2. (παλαιότ.) αυτός που διεκπεραίωνε τη γραφική δουλειά δηµόσιου 
ή ιδιωτικού οργανισµού: «Γραµµατικέ µε το χαρτί και µε το κα-
λαµάρι» (Κ. Παλαµάς) ΣΥΝ. γραµµατέας. 

γραµµατικός, -ή, -ό [αρχ.] ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη 
γραµµατική, που αποτελεί αντικείµενο µελέτης της ή χρησιµοποιεί-
ται από αυτήν: ~ κατηγορίες (λ.χ. τα µέρη τού λόγου) || ~ θεωρία | 
ανάλυση 2. (για γλωσσικές δοµές όπως προτάσεις, φράσεις κ.τ.ό.) αυ-
τός που σχηµατίζεται σύµφωνα µε τους γραµµατικούς κανόνες µιας 
γλώσσας και είναι γραµµατικώς αποδεκτός: η πρόταση «ο µαθητής 
έλυσε την άσκηση του» είναι ~ ΑΝΤ. αντιγραµµατικός- ΦΡ. (γραµµα-
τικό) γένος βλ. λ. γένος. — γραµµατικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

γραµµατικοσυντακτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη γραµ-
µατική και το συντακτικό: ~ φαινόµενο | έννοια. — γραµµατικοσυ-
ντακτικ-ά | -ώς επίρρ. 

γραµµατικότητα (η) [1887] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η συµφωνία µε τους 
γραµµατικούς κανόνες µιας γλώσσας: η ~ µιας πρότασης ΑΝΤ. αντι-
γραµµατικότητα. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
grammaticality]. 

γραµµάτιο (το) {γραµµατί-ου | -ων} 1. αξιόγραφο το οποίο συντάσ-
σεται κατά ορισµένο νόµιµο τύπο και χαρακτηρίζεται ρητά ως 
«γραµµάτιο εις διαταγή», µε το οποίο ένα πρόσωπο (εκδότης) υπό-
σχεται σε ένα άλλο πρόσωπο (λήπτη) να πληρώσει ορισµένο χρηµα-
τικό ποσό σε ορισµένο τόπο και χρόνο: τραπεζικό | πληρωτέο | ληξι-
πρόθεσµο | διαµαρτυρηµένο ~ 2. έντοκο γραµµάτιο (∆ηµοσίου) τίτ-
λος που εκδίδει το ∆ηµόσιο, µε τον οποίο συνάπτει δάνειο βραχυπρό-
θεσµο, για να καλύψει επείγουσες ανάγκες του, ο οποίος αποδίδει τό-
κο και παρέχει διάφορα προνόµια στον αγοραστή τού τίτλου (πβ. λ. 
συναλλαγµατική κ. λ. αξιόγραφο). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γραµµάτιον, αρχική σηµ. «επιστολή», υποκ. τού αρχ. 
γράµµα. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. billet]. 

γραµµατισµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που ξέρει γράµµατα, που έχει 
σπουδάσει ΣΥΝ. µορφωµένος, εγγράµµατος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γεγραµµατισµένος, µτχ. παθ. παρακ. τού µτγν. γραµ-
µατίζω «διδάσκω κάποιον γράµµατα»]. 

γραµµατο- κ. γράµµατα- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων 
που σχετίζονται: 1. µε τα γράµµατα τού αλφαβήτου: γραµµατοσειρά 
2. µε τα γραπτά µνηµεία: γραµµατο-λογία 3. µε τις ταχυδροµικές 
επιστολές: γραµµατό-σηµο, γραµµατο-κιβώτιο 4. µε τα γραµµα-
τόσηµα: γραµµατο-σηµαίνω, γραµµατο-σηµεµπορία. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. γραµµα-το-φόρος, 
γραµµατο-φύλαξ), που προέρχεται από το ουσ. γράµµα, -ατός]. 

γραµµατοδιδάσκαλος (ο) [µτγν.] {γραµµατοδιδασκάλ-ου | -ων, -ους} 
(παλαιότ.) ο δάσκαλος που δίδασκε στους µαθητές τις στοιχειώδεις 
γνώσεις ανάγνωσης, γραφής και αριθµητικής και κατείχε στην 
«παιδευτική ιεραρχία θέση κατώτερη από τού δηµοδιδασκάλου. 

γραµµατοθυρίδα (η) ενοικιαζόµενη θυρίδα σε ταχυδροµικό κατά-
στηµα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. boîte postale]. 

γραµµατοκιβώτιο (το) [1833] {γραµµατοκιβωτί-ου | -ων) 1.το κουτί 
που είναι τοποθετηµένο έξω από τα ταχυδροµεία ή σε κεντρικά ση-
µεία µιας περιοχής, µέσα στο οποίο ρίχνονται επιστολές, προ-
κειµένου να συλλέγουν από τις υπηρεσίες των ταχυδροµείων προς 
διανοµή 2. το ιδιωτικό κουτί που βρίσκεται στην είσοδο σπιτιών ή 
εργασιακών χώρων, στο οποίο εναποθέτει ο ταχυδρόµος την αλληλο-
γραφία: βρήκα γράµµα στο ~ µου. 

γραµµατοκοµιστής (ο) [µτγν.], γραµµατοκοµίστρια (η) {γραµ-
µατοκοµιστριών} (λόγ.) 1. ο υπάλληλος τού ταχυδροµείου που διανέ-
µει την αλληλογραφία στους παραλήπτες της ΣΥΝ. ταχυδρόµος, δια-
νοµέας 2. (γενικότ.) κάθε πρόσωπο που µεταφέρει γραπτό µήνυµα. 

γραµµατολογία (η) [1844] {γραµµατολογιών} ΦΙΛΟΛ. 1.ο επιστηµο-
νικός κλάδος που µελετά σε ιστορική βάση τα γραπτά µνηµεία (δηλ. 
τη γραµµατεία, βλ.λ., σηµ. 2) ενός έθνους στο σύνολο τους (εθνική ~), 
τις διεθνείς γραµµατειακές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις (συγκριτική 
~) ή γενικότερα γραµµατειακά θέµατα σε διεθνές επίπεδο (γενική ~) 
2. (συνεκδ.) το εγχειρίδιο ιστορίας τής γραµµατείας: η ~ τού Κ.Θ. 
∆ηµαρά | τού Λ. Πολίτη. — γραµµατολόγος (ο/η) [1831], γραµµατο-
λογικός, -ή, -ό [1854]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γραµµατική. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γερµ. Literaturgeschichte]. 

γραµµατοσειρά (η) σειρά γραµµάτων (οικογένεια τυπογραφικών 
χαρακτήρων) µε όλα τα γράµµατα τού αλφαβήτου, σε πεζά και κε-
φαλαία, που χρησιµοποιούνται για την ηλεκτρονική στοιχειοθεσία 
των κειµένων βιβλίων κ.λπ. εντύπων τα γράµµατα είναι ειδικά σχε-
διασµένα και σε διάφορες ποικιλίες, ώστε κατά την εκτύπωση να 
αποδίδονται διάφοροι τόνοι έντασης και τύποι γραφής, π.χ. λευκά, 
µαύρα, όρθια, πλάγια κ.λπ., και να επιτυγχάνεται η αρµονική και κα-
λαίσθητη εµφάνιση των τυπωµένων κειµένων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. font]. 

γραµµατοσηµαίνω ρ. µετβ. [1895] {γραµµατόσηµα-να, -νθηκα, -σµέ-
νος) (λόγ.) κολλώ γραµµατόσηµο πάνω σε ταχυδροµικό φάκελο. — 
Υραµµατοσήµανση (η). 

γραµµατοσηµεµπορία (η) (χωρ. πληθ.} το εµπόριο γραµµατοσήµων, 
καθώς και των ειδών που σχετίζονται µε τη συλλογή γραµ-
µατοσήµων. 

γραµµατόσηµο (το) [1860] {γραµµατοσήµ-ου | -ων) χάρτινο ένσηµο 
µικρών διαστάσεων, το οποίο εκδίδεται από την Ταχυδροµική Υπηρε-
σία, στη µία επιφάνεια τού οποίου υπάρχει εικονογραφική παράστα-
ση και στην άλλη κολλητική ουσία, ώστε να επικολλάται σε ταχυ-
δροµικούς φακέλους, σε δέµατα και έντυπα ως απόδειξη προπληρω-
µής τού ταχυδροµικού τέλους: κυκλοφόρησε νέα σειρά ~ || συλλέκτης 
γραµµατοσήµων. [ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Briefmarke]. 

γραµµατόσηµο, χαρτόσηµο, -σηµο. Η αρχαία λ. σήµα ως σύνθετη 
δεν έδωσε µόνο γνωστά επίθετα τού τύπου ά-σηµος, επί-σηµος 
κ.τ.ό., αλλά και µια σειρά σύνθετων ουσιαστικών (που ενίοτε ξε-
κίνησαν ως ουσιαστικοποιηµένα ουδέτερα επιθέτων: εύ-σηµος -
εύ-σηµο). Παραδείγµατα: παράσηµο, διάσηµο (συνήθ. πληθ. διά-
σηµα), οδόσηµο, ένσηµο, χαρτόσηµο, οικόσηµο, εθνόσηµο, ορόση-
µο, ιατρόσηµο, τελευταία και Σπατόσηµο (για το αεροδρόµιο των 
Σπάτων). Φαίνεται ότι κατά καιρούς επιβλήθηκαν πολλά είδη χαρ-
τοσήµων, δηλ. έµµεσων φόρων για συγκεκριµένους σκοπούς, που 
αργότερα καταργήθηκαν. Τέτοια ήταν: αστυνοµικόσηµο, χωροφυ-
λακόσηµο, κληρικόσηµο, αυτοκινητόσηµο, δικηγορόσηµο κ.ά. 

γραµµατοσηµολογία (η) {χωρ. πληθ.} η εξειδικευµένη απασχόληση 
µε τη µελέτη των γραµµατοσήµων και κάθε σχετικού µε αυτά στοι-
χείου (λ.χ. ταχυδροµικών σφραγίδων). 

γραµµατοσυλλέκτης1 (ο) {γραµµατοσυλλεκτών}, γραµµατο-
συλλέκτρια (η) {γραµµατοσυλλεκτριών} ταχυδροµικός υπάλληλος 
που συλλέγει τις επιστολές, οι οποίες έχουν ριχτεί µέσα στα γραµ-
µατοκιβώτια των ταχυδροµικών γραφείων. — γραµµατοσυλλεκτι-
κός, -ή, -ό. 

γραµµατοσυλλέκτης2 (ο) [1893] {γραµµατοσυλλεκτών}, γραµµα· 
τοσυλλέκτρια (η) {γραµµατοσυλλεκτριών} πρόσωπο  που συλλέγει 
γραµµατόσηµα και τα συγκεντρώνει σε ιδιωτική συλλογή ΣΥΝ. 
φιλοτελιστής. — γραµµατοσυλλεκτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < 
*γραµµατοσηµοσυλλέκτης (µε απλολογία)]. 

γραµµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει γραφτεί, σηµειωθεί γραπτώς: 
συνθήµατα ~ στους τοίχους- ΦΡ. (α) γραµµένος στο γόνατο | στο πόδι 
βλ. λ. γόνατο (β) (!) έχω (κάποιον) γραµµένο αδιαφορώ (για κά-
ποιον/κάτι), δεν του δίνω σηµασία: τους έχω γραµµένους για ό,τι 
πουν εναντίον µου! || τον ~ κανονικά || µε έχει γραµµένο στα παλιά 
του τα παπούτσια 2. αυτός τού οποίου το όνοµα έχει καταχωριστεί σε 
κατάλογο: διακόσιοι ~ στους εκλογικούς καταλόγους τού χωριού ΣΥΝ. 
εγγεγραµµένος · 3. (λαϊκ.) αυτός που είναι σαν να έχει ζωγραφιστεί, 
που έχει ωραία γραµµή: τα µάτια τα ~ 4. (λαϊκ.) γραµµένο (το) | 
γραµµένα (τα) η µοίρα τού καθενός, το πεπρωµένο: «όλοι έχουνε 
γραµµένο, που το λένε πεπρωµένο» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. γραφτό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. [ΕΤΥΜ, µεσν. < αρχ. γεγραµµένος, µτχ. παθ. παρακ. 
τού ρ. γράφω]. 

γραµµή (η) 1. το συνεχές ίχνος που χαράσσεται µε γραφική ύλη πάνω 
σε µια επιφάνεια και έχει διάφορα σχήµατα: ~ ευθεία | τεθλασµένη | 
καµπύλη- ΦΡ. τραβάω γραµµή χαράσσω ευθεία: τραβούσε γραµµές 
στην τύχη || τράβηξε δυο γραµµές και διέγραψε ό,τι δεν του άρεσε 2. 
καθένα από τα ευθύγραµµα σηµεία που χαράσσονται πάνω σε 
όργανο µέτρησης για τη δήλωση των βαθµών µιας κλίµακας: οι ~ τού 
θερµοµέτρου 3. καθεµιά από τις χαράξεις στο δέρµα τής παλάµης τού 
χεριού (που θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν την πορεία τής ζωής, 
τής υγείας κ.λπ.): η ~ τής ζωής είναι µεγάλη- θα ζήσεις πολλά χρόνια 
(πβ. λ. χειροµαντεία) 4. (α) η ευθυγραµµισµένη σειρά από πρόσωπα 
ή όµοια πράγµατα ή στοιχεία: η ~ των δέντρων (δεντρο-στοιχία) || η 
~ των µαθητών | των στρατιωτών που παρελαύνουν || µη χαλάτε τις - 
σας- ΦΡ. µπαίνω στη γραµµή (i) ευθυγραµµίζοµαι µε τους 
υπόλοιπους, ώστε ο ένας να βρίσκεται πίσω από τον άλλον, 
στοιχίζοµαι (ii) παρατάσσοµαι, τοποθετούµαι σε σειρά δίπλα σε άλ-
λους (iii) παρεµβάλλοµαι σε τηλεφωνική συνδιάλεξη: κλείσε και ξα-
ναπάρε µε, γιατί κάποιος µπήκε στη γραµµή (β) (ειδικότ.) κάθε διά-
ταξη προσώπων εντός οργανωµένου συνόλου έτσι, ώστε να σχηµατί-
ζουν ένα διακριτό τµήµα τού συνόλου: η αµυντική | µεσαία ~ µιας 
οµάδας 5. η σειρά γραπτού κειµένου: η σελίδα έχει τριάντα - (αράδες) 
|| οι ~ τού ποιήµατος (στίχοι)· ΦΡ. διαβάζω µέσα | κάτω από τις 
γραµµές καταλαβαίνω τι υπονοείται σε γραπτό κείµενο, τι κρύβεται 
πίσω από απλές, ουδέτερες ή επιδέξιες διατυπώσεις 6. η στρατιωτική 
παράταξη, η διάταξη των στρατιωτικών δυνάµεων: µε µια γενική 
έφοδο διέσπασαν τις ~ τού εχθρού- ΦΡ. (α) η πρώτη γραµµή (ί) το πε-
δίο των πολεµικών συγκρούσεων, όπου µάχεται η εµπροσθοφυλακή 
των εµπολέµων: τον έστειλαν στην ~, όπου µαίνονταν οι µάχες (ii) 
(αγώνα ή κινήµατος) στην πρωτοπορία, στην πρωτοκαθεδρία, στο µε-
τερίζι: ένα ιστορικό στέλεχος τού κόµµατος, πάντοτε στην ~ των κοι-
νωνικών αγώνων (iii) (γενικότ.) στο επίκεντρο: το θέµα αυτό βρίσκε-
ται στην ~ τής επικαιρότητας | τής ειδησεογραφίας | τού ενδιαφέρο-
ντος (β) γραµµή µετώπου το µέτωπο, η εδαφική έκταση που κατέ-
χουν τα στραµµένα προς τον εχθρό πρώτα στρατεύµατα, όταν είναι 
σε ακινησία (γ) γραµµή πυρός η πρώτη γραµµή τής µάχης (βλ. ΦΡ. α) 
7. (µτφ.) η επιβαλλόµενη κατεύθυνση, η καθοδήγηση για την ακο-
λουθητέα πορεία: ο πρωθυπουργός χάραξε τη ~ που θα ακολουθηθεί 
στην εξωτερική πολιτική-  ΦΡ. γραµµή πλεύσεως (i) (κυριολ.) η πο- 
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ρεία που ακολουθεί ένα πλοίο (ii) (µτφ.) η ενδεδειγµένη πορεία: του 
εξέθεσε τη ~ που θα ακολουθούσαν στις διαπραγµατεύσεις 8. (µτφ.) το 
σύνολο των κατευθυντήριων οδηγιών που δίνονται: ήταν ~ τού 
κόµµατος να µην απαντούν τα µέλη του σε χυδαία δηµοσιεύµατα || 
είχε πέσει ~ στις κοµµατικές οργανώσεις τής περιοχής να ψηφιστεί ο 
γυιος τού προέδρου || έχει δοθεί - από τη διεύθυνση να εξυπηρετούνται 
ορισµένοι πελάτες κατά προτεραιότητα 9. το καθορισµένο δροµολόγιο 
µεταφορικού µέσου: το πλοίο κάνει τη - Πειραιά-Σάµο δύο φορές την 
εβδοµάδα 10. (γενικότ.) η νοητή πορεία την οποία ακολουθούν τα 
µέσα µαζικής µεταφοράς κατά την εκτέλεση των δροµολογίων τους: 
αεροπορικές ~ (βλ. κ. λ. αερογραµµή) || ακτοπλοϊκή ~ || πήρα το πλοίο 
τής ~ || η ~ τού ηλεκτρικού που συνδέει την Αθήνα µε τον Πειραιά 11. 
(συνήθ. στον πληθ.) το σύστηµα πάνω στο οποίο κινείται το τρένο, οι 
ράγες: έπεσε στις - τού τρένου, για να αυτοκτονήσει || γίνονται έργα 
στις «·■ ΦΡ. σιδηροδροµική γραµµή το σύστηµα από διπλές 
σιδηροτροχιές (ράγες), πάνω στις οποίες κινούνται τα τρένα: η 
κατασκευή | το µήκος τής ~ 12. (περιληπτ.) το σύνολο των 
καλωδιώσεων µέσω των οποίων µεταβιβάζεται ένα µήνυµα (τηλεφω-
νικό, τηλεοπτικό κ.λπ.)· ΦΡ. (α) τηλεφωνική γραµµή το σύνολο των 
καλωδιακών συνδέσεων για τη µεταφορά τού τηλεφωνικού σήµατος, 
καθώς και οι γραµµές που συνδέουν τηλεφωνικά περιοχές και δηλώ-
νονται µε συγκεκριµένο αριθµό (β) ανοικτή τηλεφωνική γραµµή η 
διαρκούσα τηλεφωνική επικοινωνία· η ελεύθερη τηλεφωνική γραµ-
µή, που επιτρέπει την κλήση και συνοµιλία (γ) (µτφ.) ανοιχτή γραµµή 
(επικοινωνίας) η ελεύθερη και συνεχής ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ 
δύο πλευρών 13. (ειδικότ.) η τηλεφωνική σύνδεση: προσπαθώ να τον 
βρω στο τηλέφωνο, αλλά η γραµµή του είναι κατειληµµένη-ΦΡ. (α) 
πιάνω γραµµή επιτυγχάνω τηλεφωνική σύνδεση (µε κάποιον): µία ώρα 
προσπαθούσα να πιάσω γραµµή, χωρίς αποτέλεσµα (β) άναψαν οι 
γραµµές | τα τηλέφωνα | τα σύρµατα βλ. λ. ανάβω (γ) πέφτει | 
κόβεται η γραµµή διακόπτεται η τηλεφωνική σύνδεση 14. η διάταξη 
στοιχείων µε ορισµένο τρόπο, ώστε το ένα να οδηγεί στο άλλο· ΦΡ. (α) 
γραµµή παραγωγής η διάταξη µηχανών και προσώπων σε παρα-
γωγική µονάδα (λ.χ. εργοστάσιο), ώστε να εξασφαλίζεται αποδοτική 
παραγωγή προϊόντων (β) γραµµή µεταφοράς σύστηµα από αγωγούς, 
καλώδια κ.λπ. για τη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή σηµάτων µε-
ταξύ δύο ή περισσοτέρων σηµείων (γ) πρώτης γραµµής µεγάλης ικα-
νότητας ή σπουδαίας ποιότητας: κοµµατικά στελέχη ~ 15. το σύνορο 
(πραγµατικό ή ιδεατό) µεταξύ δύο εκτάσεων: η ~ τού ορίζοντα | των 
συνόρων ΦΡ. πράσινη γραµµή | γραµµή Αττίλα βλ. λ. Αττίλας 16. το 
περίγραµµα των µερών ενός όλου: η ~ τού ανθρώπινου σώµατος || έχει 
πολύ ωραία ~ (σιλουέτα) || (κ. στον πληθ.) οι ~ ενός τοπίου- ΦΡ. (α) σε 
γενικές γραµµές στα γενικά σηµεία, αδροµερώς: ~ µού είπε τι ήθελε, 
αλλά µερικά πράγµατα θα µου τα εξηγήσει αργότερα (β) σε αδρές 
γραµµές χοντρικά ΣΥΝ. αδροµερώς, γκρόσο µόντο ♦ (ως επίρρ.) 17. 
κατευθείαν, χωρίς λοξοδροµήσεις: έφυγε ~ για το σπίτι 18. στη σειρά, 
το ένα πίσω από το άλλο: πήρε ~ τα µαγαζιά και δοκίµαζε παντελόνια. 
— (υποκ.) γραµµούλα (η) (σηµ. 1-3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < γράφω. Οι σηµ. τής τηλεφωνικής, συγκοινωνιακής, 
στρατιωτικής και σχεδιαστικής γραµµής αποδίδουν πλήθος χρήσεων 
τού γαλλ. ligne (λ.χ. γαλλ. une ligne téléphonique, un avion de ligner, 
κ.ά.). Γαλλική προέλευση έχουν επιπλέον οι φρ. στην πρώτη γραµµή 
(< en première ligne), διατηρώ τη γραµή µου (ενν. σιλουέτα) (< garder 
ma ligne), είµαι εκτός τής (κοµµατικής) γραµµής (< être hors de ligne 
du parti), σε γενικές γραµµές (< dans les grandes lignes), διαβάζω µε-
ταξύ των γραµµών (< lire entre les lignes) κ.ά.].  
γραµµικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στις γραµµές ή απαρτί-

ζεται από γραµµές· ΦΡ. γραµµικό σχέδιο το σχέδιο που γίνεται µε 
κανόνα και διαβήτη και τού οποίου φαίνεται µόνο η διαγράµµιση: 
οι υποψήφιοι εξετάζονται στο ~ 2. ΓΛΩΣΣ. (α) Γραµµική (γραφή) Α 
γραφή που χρησιµοποιήθηκε στην Κρήτη από το 1700-1600 π.Χ., 
τής οποίας τα σύµβολα είναι συνδυασµοί γραµµών και δεν έχει 
αποκρυπτογραφηθεί ακόµη (β) Γραµµική (γραφή) Β 
συλλαβογραφική γραφή µε την οποία αποδόθηκε η ελληνική γλώσσα 
(Μυκηναϊκή) από το 1400-1150 π.Χ.: δείγµατα τής ~ βρέθηκαν σε 
πήλινες πινακίδες στις Μυκήνες, στην Κνωσό, την Πύλο κ.α. 3. (α) 
αυτός που βρίσκεται σε ευθεία γραµµή µε άλλον συχνά για τη 
διάταξη σε γραµµή στοιχείων, συσκευών κ.λπ.: εξαρτήµατα | 
κινητήρες σε ~ διάταξη (β) αυτός που κινείται ή εξελίσσεται 
ευθύγραµµα, χωρίς διακυµάνσεις και παρεµβολές: µερικοί 
πιστεύουν ότι η ιστορία έχει ~ εξέλιξη- ΦΡ. (µτφ.) γραµµική 
αφήγηση η αφήγηση γεγονότων και περιστατικών (πραγµατικών ή 
επινοηµένων) κατά τη χρονολογική σειρά που έγιναν (ή υποτίθεται 
ότι έγιναν), χωρίς χρονικές αναδροµές ή παρεµβολές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αλφάβητο. — γραµµικ-ά /·ώς [µτγν.] επίρρ., γραµµικότητα (η) 
[1892]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. γραµµή. Οι όροι Γραµµική ΑΙ Β είναι 
µετάφρ. δάνεια από αγγλ. Linear Α | Β].  

γραµµιστής (ο) ο σχεδιαστής (βλ.λ.). 
γραµµο-1 κ. γράµµα- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων 

που σχετίζονται µε την ύπαρξη, τη χάραξη γραµµών: γραµµο-γράφη-
µα, γραµµο-γράφος, γραµµο-σκίαση. 

[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. γραµµο-
ποίκιλος), που προέρχεται από το ουσ. γραµµή και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. αγγλ. grammo-phone)].  
γραµµο-2 ΧΗΜ.-ΦΥΣ. λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό όρων που 

δηλώνουν τα γραµµάρια ορισµένης ποσότητας µάζας: γραµµο-
µόριο, γραµµο-άτοµο. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ελ-
ληνογενές επίθηµα -gramme (< γαλλ. gramme «γραµµάριο» < αρχ. 
γράµµα), όπως απαντά στους γαλλ. όρους molécule-gramme «γραµ- 

µοµόριο» και atome-gramme «γραµµοάτοµο»]. 
γραµµοάτοµο (το) {γραµµοατόµ-ου | -ων} ΧΗΜ. µάζα ενός στοιχείου 

εκφρασµένη σε γραµµάρια, που είναι αριθµητικά ίση προς το ατοµι-
κό του βάρος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. gram atom (όπου gram < γαλλ. 
gramme < όψιµο λατ. gramma «µικρό βάρος» < αρχ. γράµµα)]. 

γραµµογράφηµα (το) [1890] {γραµµογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} η 
σχεδίαση, ιχνογράφηση ή απεικόνιση µε γραµµές. 

γραµµογράφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η χάραξη 
ενός χαρτιού µε γραµµές, µε τη χρησιµοποίηση γεωµετρικών οργά-
νων 2. η σχεδίαση σχηµάτων. Επίσης γραµµογραφία [1894]. — Υραµ-
µογραφικός, -ή, -ό [1848], γραµµογραφώ ρ. [1896] {-είς...}. 

γραµµογραφος (ο) [1871] 1. αυτός που µε ειδικά όργανα χαράζει 
γραµµές σε χαρτί 2. το ειδικό όργανο µε το οποίο οι σχεδιαστές χα-
ράζουν µε µελάνη γραµµές πάνω σε χαρτί ΣΥΝ. γραµµοσύρτης. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. tire-ligne]. 

γραµµοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {γραµµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει τη µορφή γραµµής ΣΥΝ. γραµµωτός, ραβδωτός. 

γραµµοµοριακός, -ή, -ό ΧΗΜ. αυτός που αχνίζεται µε το γραµµο-
µόριο: ~ όγκος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. gram-molecular 
(νόθο συνθ.)]. 

γραµµοµόριο (το) {γραµµοµορί-ου | -ων} ΧΗΜ. µάζα στοιχείου ή χη-
µικής ένωσης εκφρασµένη σε γραµµάρια και ίση µε το µοριακό τους 
βάρος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. gram-molecule (ή συντοµ. mole), νόθο 
συνθ., < gram (βλ. λ. γραµµοάτοµο) + molecule «µόριο» (< γαλλ. 
molécule < νεολατ. molecula, υποκ. τού λατ. moles «όγκος, βάρος»)]. 

Γράµµος (ο) (ορθότ. Γράµος) όρος τής ∆. Μακεδονίας στον νοµό Κα-
στοριάς, στα σύνορα µε την Αλβανία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αλβ. gram-i «(το φυτό) άγρωστη», που γράφτη-
κε και Γράµµος κατά παρετυµολ. προς τη λ. γραµµή]. 

γραµµοσκια (η) ΤΥΠΟΓΡ. σκιά που σχηµατίζεται από λεπτές γραµµές 
σε γραµµικά ή εγχάρακτα σχέδια. Επίσης γραµµοσκίαση. — Υραµ-
µοσκιάζω ρ. 

γραµµοσυρτης (ο) [1870] {γραµµοσυρτών} ο γραµµογράφος (βλ.λ., 
σηµ. 2). 

γραµµόφωνο (το) {γραµµοφών-ου | -ων) παλιά µηχανική συσκευή 
εγγραφής και αναπαραγωγής ήχων, ο πρόγονος τού σηµερινού πικάπ: 
είχε στο σπίτι πλάκες γραµµοφώνου (δίσκους των 78 στροφών) ΣΥΝ. 
φωνόγραφος. — γραµµοφωνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αµερ. gramophone, που σχηµατίστηκε 
κατ' αντιδιαστολή προς το αγγλ. phonogram «φωνόγραφος»]. 

γραµµόφωνα) ρ. µετβ. {γραµµοφωνείς... | γραµµοφών-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} εγγράφω (ήχο, τραγούδι) σε δίσκο γραµµοφώνου. — 
Υραµµοφώνηση (η). 

γραµµωτός, -ή, -ό [1837] αυτός που απαρτίζεται από γραµµές ή ρα-
βδώσεις: ο ~ κωδικός που αποτυπώνεται στη συσκευασία των προϊό-
ντων || ~ µύες ΣΥΝ. ριγωτός, ραβδωτός. 

Γράµος (ο) → Γράµµος 
Γρανάδα κ. Γρενάδα (η) πόλη τής Ν. Ισπανίας· σηµαντικό µνηµείο 
της η Αλάµπρα, συγκρότηµα ανακτόρων εξαιρετικής αραβικής αρχι-
τεκτονικής. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Granada < λατ. granatum «ρόδι», ονοµασία λόφου τής 
πόλεως, όπου αφθονεί το φρούτο]. 

γρανάζι (το) {γραναζ-ιού | -ιών} 1. καθεµία από τις προεξοχές και τις 
εγκοπές οδοντωτού τροχού µηχανικής κατασκευής: έσπασαν τα ~ τής 
µηχανής 2. (κακόσ.-µτφ.) γρανάζια (τα) ο τρόπος λειτουργίας ενός 
µηχανισµού, ενός συστήµατος (κοινωνικού, πολιτικού, οικονοµικού ή 
γενικότ. τής ζωής), που θεωρείται ότι, λειτουργώντας απρόσωπα και 
µηχανικά, φθείρει τον άνθρωπο, τον οδηγεί σε συµβιβασµούς ή στην 
αλλοτρίωση: µπήκε κι αυτός στα ~ τού συστήµατος και ξέχασε ιδέες 
και ιδανικά || στα ~ τής γραφειοκρατίας | τού νόµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γκαράζ. 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. engrenage < engrener < en + grain «κόκκος 
σίτου» (< λατ. granum)]. Γρανικός (ο) ποταµός τής ΒΑ. Μικράς 
Ασίας, όπου το 334 π.Χ. έγινε η πρώτη νικηφόρα µάχη τού Μεγάλου 
Αλεξάνδρου κατά των Περσών. [ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, αγν. 
ετύµου]. γρανίτα (η) {δύσχρ. γρανιτών} παγωτό που παρασκευάζεται 
από χυµούς φρούτων και προσφέρεται σε παχύρρευστη ή ελαφρώς 
συµπυκνωµένη µορφή: ~ φράουλα | από λεµόνι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
granita < grano «κόκκος, σπόρος» < λατ. granum]. γρανιτένιος, -ια, -ιο 1. 
αυτός που είναι κατασκευασµένος από γρανίτη: ~ πάγκος 2. (µτφ.) 
αυτός που έχει τη σκληρότητα ή την ανθεκτικότητα τού γρανίτη: ~ 
κατασκευή | ηθική | θέληση ΣΥΝ. χαλύβδινος, άκαµπτος. Επίσης 
γρανίτινος, -η, -ο. γρανίτης (ο) [1856] (γρανιτών) 1. το σκληρό, 
συµπαγές και εκρηξιγε-νές πέτρωµα, που έχει κόκκους χονδρούς ή 
λεπτούς από χαλαζία και χρησιµοποιείται ως δοµικό υλικό και υλικό 
πλακόστρωσης 2. (συνεκδ.) κάθε κατασκευή από γρανίτη: ο πάγκος 
τής κουζίνας είναι ειδικός ~ 3. (µτφ.) αυτός που είναι ασυµβίβαστος 
στις ιδέες, στη συµπεριφορά και τη δράση του, που δεν ενδίδει σε 
πιέσεις: ήταν - στις αρχές του ΣΥΝ. άτεγκτος, αλύγιστος. — γρανιτικός, 
-ή, -ό [1873]. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γερµ. Granit < ιταλ. granito, ρ. 
granire «κρυ-σταλλοποιώ, κοκκοποιώ» < grano «κόκκος» < λατ. 
granum]. γρανίτινος, -η, -ο → γρανιτένιος Υρανιτοποίηση (η) {-ης κ. -
ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ο σχηµατισµός 
γρανίτη ή ανάλογου προς αυτόν πετρώµατος. γρανιτώδης, -ης, -ες 
{γρανιτώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που έχει οµοιότητα στην 
όψη ή στα συστατικά µε γρανίτη 2. αυτός που 
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απαρτίζεται από γρανίτη: ~ επιφάνεια ΣΥΝ. γρανιτένιος, γρανίτινος 3. (µτφ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και ανθεκτικότητα: ~ δύναµη | 
θέληση | υποµονή ΣΥΝ. σκληρός, ανθεκτικός, σταθερός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. γραπτός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) γραφτός 1. αυτός που έχει διατυπωθεί µε τη 
γραφή, εγγράφως, κατ' αντιδιαστολή προς τον προφορικό: ~ νόµοι | µνηµεία | 
πηγές | µαρτυρίες | αναφορά | διαµαρτυρία ANT. προφορικός, άγραφος 2. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που είναι δακτυλογραφηµένος ή τυπωµένος και γενικότ. ο µη 
προφορικός 3. γραπτό (το) (α) το χειρόγραφο κείµενο µαθητή ή σπουδαστή 
κατά τους διαγωνισµούς ή τις εξετάσεις: είχε πολλά ~ να διορθώσει (β) οι 
εξετάσεις στις οποίες γράφει κανείς τις απαντήσεις: στα ~ πήγε καλά, στα 
προφορικά υστέρησε (γ) τα κείµενα ενός συγγραφέα (χειρόγραφα ή τυπωµένα): 
οι ιδέες του ποιητή αποτυπώνονται στα ~ του 4. γραφτό (το) η ανθρώπινη 
µοίρα: αυτό ήταν δυστυχώς το - του ΣΥΝ. γραµµένο, ριζικό, τύχη, πεπρωµένο, 
(λόγ.) ειµαρµένη. — γραπτ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < γράφω]. 

γραπτός - γραφτός. Το ζεύγος αυτό µε την αλλαγή πτ > φτ (γραπτός > 
γραφτός) είναι χαρακτηριστική περίπτωση «ανακύκλησης» των 
φαινοµένων τής γλώσσας. Συγκεκριµένα, σε όλες τις συναφείς λέξεις 
υπήρξε η ακόλουθη εξέλιξη: γράφ-ω: *γραφ-τός (προελληνικό) > γραπ-τός 
(αρχαίο ελληνικό, µε αφοµοίωση τού φτ σε πτ) > Υραφ-τός (νέο ελληνικό, 
µε ανοµοίωση τού πτ -πάλι!- σε φτ). Το φαινόµενο σηµαίνει ότι σε 
διαφορετικούς χρόνους διέφερε το γλωσσικό αίσθηµα των Ελλήνων έναντι 
τού ακούσµατος ορισµένων συµφωνικών συµπλεγµάτων, γεγονός που 
οδηγούσε σε αντίστοιχες µεταβολές. Προκειµένου, ειδικότερα, για το 
γραπτός - γραφτός υπήρξε και σηµασιολογική διαφοροποίηση των δύο 
τύπων: το λαϊκότερο και γνήσια δηµοτικό γραφτό εµφανίζεται µε -φτ-, ενώ 
το λογιότερο γραπτός µε -πτ- έχει παγιωθεί σε χρήσεις όπως γραπτές 
εξετάσεις, γραπτό κείµενο, τα γραπτά κ.ά. 

γραπώνω ρ. µετβ. {γράπω-σα, -θηκα, -µένος} 1. πιάνω (κάτι/κάποιον) µε 
απότοµη κίνηση τού χεριού, αρπάζω 2. συλλαµβάνω (κάποιον) βίαια: η 
αστυνοµία γράπωσε τον κλέφτη ΣΥΝ. τσακώνω· (µεσοπαθ. γραπώνοµαι) 3. 
αρπάζοµαι από κάπου, πιάνοµαι σε κάποιο σηµείο, για να µην πέσω: πρόλαβε 
και γραπώθηκε στα πλαϊνά τού καϊκιού, πριν τον αρπάξουν τα κύµατα ΣΥΝ. 
αγκιστρώνοµαι 4. (µτφ.) στηρίζοµαι ψυχολογικά και αποκλειστικά (σε 
κάποιον/κάτι): γραπώθηκε πάνω του, για να ξεπεράσει το πρόβληµα της. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. grappare < grappa «γάντζος, άγκιστρο» < αρχ. 
γερµ. kräpfo]. 

γρασαδόρος (ο) 1. εργάτης που λιπαίνει µε γράσο επιφάνειες µηχανών ΣΥΝ. 
λιπαντής 2. ειδική συσκευή για τη λίπανση µηχανών. [ΕΤΥΜ. < γράσο + -
δόρος (βλ.λ.), πβ. τορνα-δόρος, καντα-δόρος, αβα-ντα-δόρος κ.ά.]. 

γρασάρω ρ. µετβ. {γρασάρισ-α, -τηκα, -µένος) (λαϊκ.) αλείφω µε ειδικό λίπος 
(λιπαντικό) µηχανές για λόγους συντηρήσεως τους. — Υρασάρισµα (το). 

γρασίδι (το) → γρασσίδι 
γράσο (το) 1. το λιπαντικό λάδι µηχανών · 2. (αργκό) ΣΤΡΑΤ. (ειρων.) ο 

νεοσύλλεκτος ή ο στρατιώτης που έχει λίγους µήνες στον στρατό ΣΥΝ. 
στραβάδι, γκάβακας, ψάρι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. grasso < λατ. crassus «παχύς, 
πυκνός»]. 

γρασσίδι (το) (σχολ. ορθ. γρασίδι) {γρασσιδιού | χωρ. πληθ.} το χορτάρι, η 
χλόη: κουρεύω το ~ τού κήπου ΣΥΝ. γκαζόν. [ΕΤΥΜ < *γρασσίδιον, υποκ. τού 
µτγν. γράσσις | γράστις «χλόη» < αρχ. γράω (< *γράσ-ω) «ροκανίζω, 
κατατρώγω». Βλ. κ. γάγγραινα]. 

γρασσίδι - γκαζόν - grass. To ελλην. γρασσίδι δεν έχει καµιά ετυµολογική 
σχέση µε το αγγλ. grass. To γρασσίδι είναι η αρχ. ελληνική λ. 
γράσσις/γράστις «χλόη», που παράγεται από το αρχ. ρ. γράω «ροκανίζω, 
κατατρώγω, κόβω σε κοµµάτια», οµόρριζο των οφλ· γάγγραινα, γαστήρ, 
γράσος «τράγος». Αντιθέτως, το αγγλ. grass ανάγεται σε ρίζα *ghro-, που 
σήµαινε «πρασινίζω», από όπου τα λατ. gramen «γρασσίδι», αγγλ. grass, 
καθώς και λέξεις που σηµαίνουν «πράσινος» (αγγλ. green, γερµ. grün) και 
«αναπτύσσοµαι» (αγγλ. grow). To γαλλ. gazon (από όπου το γκαζόν στα 
Ελληνικά) είναι φραγκικής προέλευσης (waso > gason > gazon). 

γρατζουνιά κ. (σπανιότ.) γρατσουνιά κ. (λαϊκότ.) τσαγκρουνιά 
(η) το ελαφρό χάραγµα τού δέρµατος από νύχι ή αιχµηρό αντικείµενο: είχε µια 
~ στο πόδι από σύρµα || µετά το ατύχηµα, ήταν θαύµα που βγήκε από το 
αυτοκίνητο χωρίς την παραµικρή ~! ΣΥΝ. αµυχή, εκδορά, νυχιά. 

γρατζουνιζω κ. (σπανιότ.) γρατσουνίζω κ. (λαϊκότ.) τσαγκρου-νίζω ρ. µετβ. 
{γρατζούν-ισ-α, -τηκα, -µένος) χαράζω, σχίζω ελαφρά την επιδερµίδα µε κάτι 
αιχµηρό: η γάτα τής γρατζούνισε το χέρι. — γρατζούνισµα κ. γρατσούνισµα 
(το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. ηχοµιµητ. λ., από τον ήχο γρατς-γρατς]. 

γραφέας (ο/η) {(θηλ. γραφέως) | -είς, -έων) 1. κατώτερος υπάλληλος 
υπηρεσίας, που διεκπεραιώνει γραφική εργασία: ~ υποθηκοφυλακείου 2. 
κατώτατος βαθµός τής δηµοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας: ~ Λ, Β' || δόκιµος ~ 3. 
ΣΤΡΑΤ. ο στρατιώτης που απασχολείται στη σύνταξη και τη διεκπεραίωση τής 
στρατιωτικής αλληλογραφίας υπό τις διαταγές των ανωτέρων του των 
στρατιωτικών γραφείων ΦΡ. (ειδικότ.) τεχνικός γραφέας (i) ο στρατιώτης που 
υπηρετεί στο Γραφείο Κινήσεως των στρατιωτικών µονάδων (ii) στρατιωτική 
ειδικότητα. Επίσης 

(λόγ.) γραφέας {γραφέως) κ. (λαϊκ.-µειωτ.) γραφιάς [µεσν.] (ο) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. γραφεύς < γράφω].  
γραφείο (το) 1. το έπιπλο πάνω στο οποίο γίνεται γραφική δουλειά: παλιό | 

µοντέρνο | πρόχειρο ~ 2. (συνεκδ.) το δωµάτιο διαµερίσµατος µέσα στο οποίο 
βρίσκεται το παραπάνω έπιπλο: πήγαν από το σαλόνι στο ~ 3. (α) επιχείρηση: 
~ µελετών | προώθησης προϊόντων | τελετών (= κηδειών) || τουριστικό | 
ναυτιλιακό - (β) ο χώρος εργασίας επαγγελµατία: στο κτήριο υπάρχουν πολλά 
δικηγορικά και συµβολαιογραφικά ~ || περάστε αύριο από το ~ µου || επίπλωση 
γραφείου· ΦΡ. δουλειά γραφείου η εργασία σε γραφείο, η µη χειρωνακτική ή 
εξωτερική εργασία 4. τµήµα υπηρεσίας µε συγκεκριµένη αρµοδιότητα: ~ 
Τύπου | Πληροφοριών || στρατολογικό | επιτελικό ~ || ~ Ευρέσεως Εργασίας· 
ΦΡ. γραφείο αποκοµµάτων βλ. λ. απόκοµµα 5. γραφεία (τα) η γραµµατεία ή 
οι κεντρικές υπηρεσίες (επιχείρησης, κόµµατος κλπ.): για περισσότερες 
πληροφορίες, απευθυνθείτε στα κατά τόπους ~ τής επιχείρησης || βόµβα 
τοποθετήθηκε στα - τού κόµµατος 6. (η γεν. γραφείου ως χαρακτηρισµός) για 
πρόσ. ή δραστηριότητες που περιορίζονται σε χώρους κλειστούς (γραφείου), 
που δεν έχουν άµεση επαφή | σχέση µε το αντικείµενο τους: ιστορικός | 
λαογράφος | έρευνα ~ · 7. η πολιτική επιτροπή µε ειδική αρµοδιότητα: 
πολιτικό | εκτελεστικό ~ κόµµατος. — γραφειακός, -ή, -ό [1890]. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. γραφεϊον, αρχική σηµ. «κάλαµος γραφής», < γραφεύς < γράφω. Στη 
Μτγν. Ελλην. η λ. δήλωσε επίσης και το έπιπλο, πάνω στο οποίο γίνονταν 
εγγραφές ή τηρούνταν αρχεία].  

γραφειοκράτης (ο) [1847] {γραφειοκρατών), γραφειοκράτισσα (η) 
{γραφειοκρατισσών} 1. µέλος τής γραφειοκρατίας (σηµ. 1) 2. (κα-κόσ.) 
υπάλληλος µε ιδιαίτερη σχολαστικότητα και προσήλωση στους τύπους, την 
τήρηση των οποίων ανάγει σε αυτοσκοπό, προκαλώντας ταλαιπωρία στους 
πολίτες και δυσλειτουργία στη διαδικασία εξυπηρέτησης τους: την υπόθεση 
του καθυστερούν οι - τού υπουργείου.  

γραφειοκρατία (η) [1851] {χωρ. πληθ.) 1.η άσκηση τής δηµόσιας διοίκησης 
µέσω γραφείων, στα οποία υπάρχει σαφής καταµερισµός εργασίας και 
αυστηρή ιεραρχική δοµή 2. (κακόσ.) η διεκπεραίωση τής εργασίας µεταξύ 
γραφείων µε τρόπο σχολαστικό και µε προσκόλληση στις τυπικές 
διαδικασίες, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση και την ταλαιπωρία των 
πολιτών: αποτελεί πάγια πολιτική εξαγγελία η πάταξη τής ~ || η Λερναία 'Υδρα 
τής ~ || πρέπει να απαλλαγεί ο πολίτης από τα εµπόδια τής ~ || λιγότερη ~ στο 
∆ηµόσιο || κρατική ~ 3. (ειδικότ.) η κυρίαρχη τάξη που δηµιουργήθηκε στις 
πρώην κοµουνιστικές χώρες και η οποία ασκούσε συγκεντρωτικά την 
εξουσία: κράτος ολοκληρωτικό µε τεράστια ~. 

[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. bureaucratie (νόθο συνθ.) < bureau 
«γραφείο» + -cratie < ελλην. -κρατία < κρατώ].  

γραφειοκρατικός, -ή, -ό [1876] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γραφειοκρατία και 
τον γραφειοκράτη (σηµ. 1): ~ οργάνωση/ δοµή | διαδικασία 2. (κακόσ.) αυτός 
που φέρει τα χαρακτηριστικά τής γραφειοκρατίας ή τού γραφειοκράτη (σηµ. 
2): ~ απαιτήσεις | ταλαιπωρία | προβλήµατα | αντίληψη των πραγµάτων. — 
γραφειοκρατικ-ά | -ώς [1886]επίρρ.  

γραφή (η) 1. η αποτύπωση τού λόγου πάνω σε µια επιφάνεια (µαρµάρινη, 
ξύλινη, µεταλλική, χάρτινη κ.λπ.) µε τη χρήση συµβόλων (γραµµάτων): 
ιερογλυφική | σφηνοειδής (βλ.λ.) | συλλαβογραφική ~ || η ιστορία τής ~· ΦΡ. (α) 
ανάγλυφη γραφή βλ. λ. ανάγλυφος (β) Γραµµική (γραφή) Α βλ. λ. γραµµικός 
(γ) Γραµµική (γραφή) Β βλ. λ. γραµµικός 2. το σχολικό µάθηµα κατά το 
οποίο οι µαθητές διδάσκονται να αποτυπώνουν τις σκέψεις τους 
χρησιµοποιώντας συνδυασµούς γραµµάτων (το αλφάβητο): έµαθε ~ και 
ανάγνωση 3. το γράψιµο, το να γράφει κανείς: όργανα γραφής (γραφίδες, 
στυλό, µολύβια κ.ά.) || µελάνι γραφής 4. ο γραφικός χαρακτήρας: ευανάγνωστη 
~· ΦΡ. δείγµα γραφής βλ. λ. δείγµα 5. το προσωπικό ύφος συγγραφέα ή 
γενικότ. καλλιτέχνη, όπως προκύπτει από το έργο του: πρωτότυπη | µοντέρνα 
~ || «συνέθεσε ένα µουσικό έργο, µε µια ~ που τη χαρακτηρίζει ο λυρισµός» 
(εφηµ.) 6. (λαϊκ.-λογοτ.) η επιστολή, το γραπτό µήνυµα: «πιάνουν και 
γράφουν µια γραφή | βρίζουν τα γένια τού Κατή» (δηµοτ. τραγ.) · 7. (στην 
παλαιογραφία) (σε αρχαίο χειρόγραφο) κάθε λέξη σε σχέση µε άλλες που 
απαντούν αντί γι' αυτήν σε άλλα αντίγραφα τού ίδιου χειρογράφου: από τις 
διαφορετικές γραφές που παραδίδονται προτιµούµε εκείνη που βρίσκεται πιο 
κοντά στο ύφος τού συγγραφέα 8. Γραφές (οι) το σύνολο των ιερών κειµένων 
τής Αγίας Γραφής: οι - µιλούν για τη συντέλεια τού κόσµου 9. Αγία Γραφή το 
σύνολο των βιβλίων τής Παλαιάς και τής Καινής ∆ιαθήκης 10. Ιερές Γραφές 
τα ιερά (θρησκευτικά) κείµενα διαφόρων λαών, λ.χ. οι Βέδες • ΦΡ. στο κάτω-
κάτω τής γραφής βλ. λ. κάτω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < γράφω. Στη σηµ. τού ύφους γραφής η λ. αποδίδει το γαλλ. 
écriture]. 

ΣΧΟΛΙΟ Γραφή είναι κάθε σηµειολογικό σύστηµα που επινόησε ο 
άνθρωπος, για να ξεπεράσει τα εµπόδια τής περιορισµένης (σε χρόνο, χώρο 
και αριθµό προσώπων) προφορικής επικοινωνίας. Η µετάδοση µηνυµάτων 
σε περισσότερους ανθρώπους και σε άτοµα που ζουν σε διαφορετικό και 
αποµακρυσµένο χώρο, καθώς και η διατήρηση των πληροφοριών µέσα 
στον χρόνο, απαιτούν τη χρήση γραπτών σηµείων (γραµµάτων ή 
γραφηµάτων), που να δηλώνουν τα λεκτικά σηµεία (φθόγγους, συλλαβές, 
λέξεις) τού προφορικού λόγου, απαιτούν τη χρήση τής γραφής. Πολιτισµοί 
και λαοί που δεν γνώρισαν γραφή καταδικάστηκαν στη λήθη και στην 
έµµεση ενίοτε επιβίωση τους µέσα από γραπτές µνείες άλλων λαών ή από 
µόνα τα µνηµεία που τυχόν κατέλιπαν. Εξελιγµένα συστήµατα γραφής 
µαρτυρούνται από το 4000 π.Χ. (στους Βαβυλώνιους, τους 
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Ασσυρίους, τους Χετταίους). Οι πρώτες προσπάθειες χρησιµοποιούν την 
εικόνα («ζωγραφίζουν», τρόπον τινά, τον ήλιο, τον άνθρωπο, το σπίτι, τα 
φυτά κ.ο.κ. δηµιουργώντας τα λεγόµενα «εικονο-γράµµατα» και 
«λογογράµµατα»), για να δηλώσουν τη σηµασία µιας λέξης, βαθµηδόν 
όµως περνούν σε πιο αφηρηµένες δηλώσεις (ιδεογράµµατα, 
φωνογράµµατα), για να καταλήξουν σε φωνολογικές δηλώσεις 
(συλλαβογράµµατα, συµφωνογράµµατα), που φθάνουν στο αποκορύφωµα 
τους µε την ελληνική επινόηση τής δήλωσης των φωνηέντων και τη 
δηµιουργία, µε αυτό τον τρόπο, από τους Έλληνες τού πρώτου πραγµατικού 
αλφαβήτου (βλ.λ.). Στην Ελλάδα χρησιµοποιήθηκαν πολλές γραφές: η 
ιερογλυφική (περ. 2000-1750 π.Χ.)· η Γραµµική γραφή Α (περ. 1700-1400 
π.Χ.)· η Γραµµική γραφή Β (περ. 1400-1200 π.Χ.)· η κυπροµινωική γραφή 
(περ. 1500-1100 π.Χ.)· το κυπριακό συλλαβάριο (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.) και 
η ελληνική αλφαβητική γραφή (πιθ. 10ος αι. π.Χ. µέχρι σήµερα). Από τις 
γραφές αυτές δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί και δεν έχουν αναγνωσθεί η 
ιερογλυφική, η Γραµµική γραφή Α και η κυπροµινωική γραφή. Αντιθέτως, 
έχει αναγνωσθεί (από τους M. Ventris και J. Chadwick το 1953) η 
Γραµµική γραφή Β, η οποία αποτελεί συλλα-βογραφικό σύστηµα (κάθε 
γράµµα δηλώνει µία ή περισσότερες συλλαβές, γεγονός που προκαλεί 
δυσκολίες στην ανάγνωση). Ιερογλυφική, Γραµµική Α, Γραµµική Β και 
κυπροµινωική είναι γνωστές (από τον Α. Evans) ως µινωικές γραφές. Η 
χρήση τής Γραµµικής γραφής Β αντικαταστάθηκε από την ελληνική 
αλφαβητική γραφή, την τελειότερη που επινοήθηκε, διαδόθηκε (µέσω τής 
Λατινικής, που έχει ελληνική προέλευση) και επικράτησε ευρύτερα. 

→ αλφάβητο 

γράφηµα (το) {γραφήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ΜΑΘ. το σύνολο των δια-
τεταγµένων ζευγών (χ, ψ) τα οποία συσχετίζονται σε µια απεικόνιση ή 
συνάρτηση· ΓΛΩΣΣ. 2. το γράµµα 3. (ειδικότ.) µονάδα τού συστήµατος γραφής 
µιας γλώσσας (πβ. λ. φώνηµα, λέξηµα, µόρφηµα, βλ. κ. λ. -ηµα). — 
γραφηµατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. grapheme < µτγν. γράφηµα «γράµµα» (< αρχ. 
γράφω)]. 

-γραφιά λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. την επιστήµη η οποία ερευνά κάτι: 
λαο-γραφία, γεω-γραφία, τοπο-γραφία, εθνο-γραφία 2. το γράψιµο, την 
εγγραφή ή την εκτύπωση µε ορισµένο τρόπο ή µέσο: δακτυλο-γραφία, ξηρο-
γραφία, χρωµο-γραφία, ακτινο-γραφία 3. (ειδικότ.) την καλλιτεχνική 
αποτύπωση ή απεικόνιση µε ορισµένο τρόπο ή µε ορισµένο υλικό: υδατο-
γραφία, λιθο-γραφία, ιχνο-γραφία 4. τη ζωγραφική ή χαρακτική τεχνική πάνω 
σε συγκεκριµένο µέσο ή υλικό: τοιχο-γραφία, αγγειο-γραφία, χαλκο-γραφία 5. 
το ζωγραφικό ή χαρακτικό έργο µε συγκεκριµένο θέµα: θαλασσο-γραφία, αγιο-
γραφία, προσωπο-γραφία, ρωπο-γραφία 6. τον τρόπο µε τον οποίο γράφει κα-
νείς: κακο-γραφία, καλλι-γραφία 7. την παραγωγή γραπτών ή έντυπων 
κειµένων σχετικών µε ορισµένο θέµα: βιο-γραφία, δηµοσιο-γρα-φία, πορνο-
γραφία 8. την παραγωγή κειµένων ορισµένου τύπου: αρ-θρο-γραφία, 
επιφυλλιδο-γραφία, ιστοριο-γραφία, χρονικο-γραφία, γε-λοιο-γραφία 9. το 
έγγραφο που περιέχει στοιχεία σχετικά µε κάτι: δι-κο-γραφία 10. την 
καταγραφή: φιλµο-γραφία, βιβλιο-γραφία 11. ΙΑΤΡ. την εξέταση ορισµένου 
σηµείου ή οργάνου σώµατος: µαστο-γραφία. [ΕΤΥΜ; Λεξικό επίθηµα τής 
Αρχ. και Νέας Ελληνικής, που προέρχεται από το ρ. γράφω (π.χ. µτγν. βιβλιο-
γραφία) και απαντά επίσης σε ελ-ληνογενή σύνθετα (λ.χ. γαλλ. photo-graphie, 
chromo-graphie)]. 

γραφιάς (ο) {γραφιάδες} (µειωτ.) ο γραφέας: το σινάφι των ~. [ΕΤΥΜ µεσν. 
< γραφέας (µε συνίζηση) < αρχ. γραφεύς]. 

γραφίδα (η) 1. το όργανο µε το οποίο γράφουµε πάνω στο χαρτί: ~ από φτερό 
πτηνού || µεταλλική ~ ΣΥΝ. πένα, στυλογράφος 2. (συνεκδ.) ο τρόπος γραπτής 
έκφρασης: δηµοσιογραφική ~ || η ~ του καυτηριάζει τα κακώς κείµενα 3. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. µυτερό µεταλλικό όργανο µε το οποίο χάραζαν σχέδια ή λέξεις σε 
επίπεδες και σκληρές επιφάνειες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γραφίς, -ίδος < γράφω]. 

γραφικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γραφή: ~ χαρακτήρας (ο τρόπος 
µε τον οποίο γράφει κανείς, το µέγεθος, το σχήµα και η κλίση των 
γραµµάτων) || ~ ύλη (χαρτικά, µολύβια κ.λπ.) 2. γραφικές τέχνες (α) (γενικά) 
η ζωγραφική, η χαρακτική και οι εφαρµογές τους (σε συνδυασµό συχνά µε τη 
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών) (β) (ειδικότ.) το σύνολο των µεθόδων και 
των τεχνικών που χρησιµοποιούνται για τη σχεδίαση, την καλλιτεχνική 
επιµέλεια, την εκτύπωση και την αναπαραγωγή κειµένων και εικόνων 
(τυπογραφία, φωτογραφία, εκτύπωση κ.λπ.) 3. γραφικά (τα) σχέδια ή 
εφαρµογές τής ζωγραφικής (µε αδρές συνήθ. γραµµές και έντονα χρώµατα), 
που χρησιµοποιούνται στη διαφήµιση, την τηλεόραση, στον κινηµατογράφο 
και στους υπολογιστές 4. γραφική παράσταση βλ. λ. παράσταση · 5. αυτός 
που έχει ιδιαίτερη, ιδιότυπη παρουσία, που είναι χαρακτηριστικός τού είδους 
του: ~ τοπίο | λιµάνι | χωριουδάκι | ξωκκλήσι · 6. (για πρόσωπα) αυτός που 
έχει ιδιόρρυθµη συµπεριφορά, που αποκλίνει από τον συνήθη κοινωνικό τύπο, 
αξιοπερίεργος και (ειρων.) φαιδρός και διασκεδαστικός: αποτελούσε µια ~ 
φιγούρα τής πόλης · 7. (σπάν.) αυτός που αναφέρεται στην Αγία Γραφή: ~ 
χωρίο | εδάφιο · 8. ΓΛΩΣΣ. γραφικός ενεστώτας βλ. λ. ενεστώτας. — 
γραφικότητα (η) (σηµ. 5, 6). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γράφω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γραφή. Στις 
σηµ. 3,4 η λ. αποδίδει το γαλλ. pittoresque]. 

γραφίστας (ο) {σπάν. γραφιστών}, γραφιστρια (η) {γραφιστριών} πρόσωπο 
που ασχολείται µε τις γραφικές τέχνες. — γραφίστικος, -ή, -ό, γραφίστικα 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. graphiste]. 

γραφίτης (ο) [1889] {γραφιτών} 1. ορυκτό σκούρου γκρι ή µαύρου χρώµατος 
µε µεταλλική λάµψη, που αποτελεί αλλοτροπική µορφή 

τού κρυσταλλικού άνθρακα και χρησιµοποιείται σε ηλεκτρικές διατάξεις και 
στην κατασκευή µολυβιών 2. (συνεκδ.) το γκρι χρώµα τού γραφίτη: -Τι χρώµα 
καλσόν θέλετε; -Γραφίτη. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. graphite < ελλην. γράφω]. 

γράφο- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται µε τη γραφή: 
γραφο-λόγος, γραφο-µηχανή. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. γραφο-ειδής, µεσν. 
γραφο-φόρος), που προέρχεται από το ουσ. γραφή, απαντά δε και σε 
ελληνογενή ξένα σύνθετα (λ.χ. γαλλ. grapho-logie(]. 

γραφολογια (η) [1886] {χωρ. πληθ.} η µέθοδος διακρίβωσης τής γνησιότητας 
µιας υπογραφής- (ειδικότ.) η µελέτη τής σχέσης ανάµεσα στον γραφικό 
χαρακτήρα και στην ψυχοδιανοητική συγκρότηση ενός ατόµου. — 
γραφολογικός, -ή, -ό [1886], γραφολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. graphologie]. 

γραφολόγος (ο/η) [1886] επιστήµονας που έχει ειδικευτεί στη γραφολογια: 
πήγαν σε ~, για να διαπιστώσουν το γνήσιο τής υπογραφής || (ειρων.) τα 
γράµµατα του χρειάζονται ~ για να τα καταλάβεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. graphologue]. 

γραφοµηχανή (η) [1889] η µηχανική συσκευή µε πληκτρολόγιο, µε την οποία 
τυπώνουµε στο χαρτί χαρακτήρες γραµµάτων, πιέζοντας µε τα δάκτυλα τα 
κατάλληλα πλήκτρα: παλιά | ηλεκτρονική | ογκώδης ~ || το πληκτρολόγιο | ο 
κύλινδρος τής ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Schreibmaschine]. 

-γράφος λεξικό επίθηµα που δηλώνει ότι κάποιος γράφει ή κάτι έχει γραφτεί 
κατά ορισµένο τρόπο: ανορθό-γραφος, οµό-γραφος. 

-γράφος λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. τον επιστήµονα ή/και τον 
επαγγελµατία που έχει ορισµένο αντικείµενο µελέτης ή εργασίας: λαο-γράφος, 
συµβολαιο-γράφος, εθνο-γράφος 2. τον καλλιτέχνη που χρησιµοποιεί ορισµένο 
υλικό ή τρόπο δηµιουργίας στα έργα του: λι-θο-γράφος, υδατο-γράφος 3. τον 
καλλιτέχνη που δηµιουργεί πάνω σε ορισµένο υλικό ή µέσο: αγγειο-γράφος, 
χαλκο-γράφος 4. τον καλλιτέχνη τού οποίου τα έργα έχουν ορισµένο θέµα: 
θαλασσο-γράφος, προ-σωπο-γράφος, αγιο-γράφος 5. αυτόν που γράφει µε 
ορισµένο τρόπο: κακο-γράφος, καλλι-γράφος, ορθο-γράφος 6. όργανο γραφής: 
κονδυ-λο-γράφος, στυλο-γράφος 7. το επιστηµονικό όργανο που καταγράφει 
και απεικονίζει γραφικά στοιχεία γύρω από κάτι: σεισµο-γράφος, καρδιο-
γράφος, παλµο-γράφος 8. αυτόν που γράφει ή τυπώνει χρησιµοποιώντας 
ορισµένο µέσο ή τεχνική: δακτυλο-γράφος, τυπο-γράφος, στενο-γράφος 9. 
αυτόν που γράφει κείµενα ορισµένου τύπου: αρθρογράφος, επιφυλλιδο-γράφος, 
χρονικο-γράφος, εύθυµο-γράφος 10. αυτόν που γράφει σχετικά µε κάτι: 
δηµοσιο-γράφος, βιο-γράφος 11. τον λογοτέχνη που ασχολείται µε ορισµένο 
είδος γραπτού λόγου: πεζογράφος, ηθο-γράφος, διηγηµατο-γράφος, µυθιστοριο-
γράφος 12. τον υπάλληλο που καταγράφει κάτι: πρακτικο-γράφος. [ΕΤΥΜ 
Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ρ. γράφω 
(λ.χ. µτγν. ίστοριο-γράφος, καλλι-γράφος) και εµφανίζεται επίσης σε 
ελληνογενή συνθ. (λ.χ. γαλλ. photo-graphe, chromo-graphe)]. 

γραφτός, -ή, -ό → γραπτός 
γράφω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. γράφων, -ούσα | έγραψα, γράφ(τ)-ηκα, 

γραµµένος} ♦ (µετβ.) 1. σχηµατίζω γράµµατα πάνω σε επιφάνεια 
χρησιµοποιώντας γραφική ύλη (µολύβι, στυλό, πένα, κιµωλία κ.λπ.): ~ 
ευανάγνωστα | καθαρά | καλλιγραφικά | αργά | γρήγορα || ~ σε χαρτί | πίνακα | 
διαφάνεια | πάπυρο | περγαµηνή 2. χρησιµοποιώ σύµβολα γραφής (γράµµατα, 
οικογένειες γραµµάτων-γραµµατοσειρές) για τη σύνταξη κειµένου: ~ ένα 
έγγραφο στη γραφοµηχανή || ~ µια εργασία στον υπολογιστή 3. κρατώ γραπτή 
σηµείωση: γράψε αυτά που θα σου υπαγορεύσω 4. παράγω ορισµένου είδους 
συγγραφικό έργο: έχει γράψει πολλά έργα | µελέτες | δοκίµια· ΦΡ. (µτφ.) γράφω 
ιστορία σηµειώνω µοναδική επιτυχία, ανεπανάληπτη διάκριση, µοναδικό 
κατόρθωµα κ.λπ.: έγραψε ιστορία ως υπουργός Οικονοµικών, παίρνοντας τα πιο 
θαρραλέα φορολογικά µέτρα τής τελευταίας εικοσαετίας 5. (για εφηµερίδα, 
έντυπο, βιβλίο) περιλαµβάνω (ειδήσεις, θέµατα κ.λπ.): δεν γράφουν τίποτα οι 
εφηµερίδες για το θέµα που µας ενδιαφέρει || το περιοδικό γράφει κάτι 
αξιοπερίεργο 6. σχεδιάζω: ~ κύκλο | τετράγωνο 7. (για µετρητές τηλεφώνου, 
κατανάλωσης ρεύµατος, νερού, πρατηρίου βενζίνης κ.λπ.) δείχνω τις µονάδες 
κατανάλωσης ή την αξία τής ποσότητας που έχει καταναλωθεί: τι έχει γράψει ο 
µετρητής; 8. σηµειώνω (κάποιον) για παράβαση: η τροχαία τον έγραψε για 
υπερβολική ταχύτητα 9. χρεώνω, εγγράφω σε κατάλογο οφειλετών: δεν θα 
πληρώσω σήµερα, γράφ' τα και θα σ' τα δώσω αύριο 10. εγγράφω ως µέλος: ~ 
το παιδί µου στο σχολείο | στο φροντιστήριο | σε αθλητικό σύλλογο 11. 
καταχωρίζω: ~ στην πρώτη στήλη τα έσοδα και στην απέναντι τα έξοδα- ΦΡ. (α) 
γράφω (κάποιον) στα µαύρα (τα) κατάστιχα | στη µαύρη λίστα θεωρώ 
(κάποιον) στο εξής εχθρό µου· (για εγκληµατίες) αποφασίζω τη δολοφονία 
κάποιου: µετά την προσβολή που τους έκανε, τον έγραψαν στα µαύρα τα 
κατάστιχα (β) γράφ' το καλά στο µυαλό σου (ϊ) κράτησε το σταθερά στη 
µνήµη σου, εµπέδωσε το (ii) συνειδητοποίησε το, θεώρησε το πλέον δεδοµένο: 
ό,τι και να πεις, θα γίνει αυτό που σου λέω εγώ~! 12. δηλώνω µε συγκεκριµένη 
ορθογραφία: πώς γράφεις το όνοµα σου; || πώς γράφεις το «Χρίστος»; µε -η- ή 
µε -ι-; 13. (για διαθήκη) συντάσσω, κληροδοτώ (κάτι σε κάποιον): τα έγραψε 
όλα στα παιδιά του || έγραψε το σπίτι στο όνοµα της (την έκανε ιδιοκτήτρια) 14. 
(καθηµ.-οικ.) σε φράσεις που δηλώνουν αδιαφορία, ότι δεν δίνουµε σηµασία 
(σε κάποιον/κάτι), π.χ. (α) γράφω (κάποιον): εγώ του µιλάω κι αυτός µε γράφει 
(β) έχω (κάποιον) γραµµένο αδιαφορώ πλήρως για κάποιον (καθώς και για ό,τι 
προτίθεται να κάνει): Τους έχω όλους τους γραµµένους! Ας κάνουν ό,τι θέλουν, 
δεν µε νοιάζει! (γ) (εµφατ.) γράφω (κάποιον) στα παλιά µου τα παπούτσια | 
στα παλιά µου τα υποδήµατα | κανονικά και µε 
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τον νόµο | εκεί όπου δεν πιάνει µελάνι | (!) στ' αρχίδια µου απαξιώ 
να ασχοληθώ µαζί του 15. έχω επάνω µου γράµµατα, επιγραφή: τι 
γράφει ο πίνακας; || δεν βλέπω τι γράφει η ταµπέλα 16. (κάτι κάποι-
ου/σε κάποιον) συντάσσω και στέλνω επιστολή: χτες έγραψα γράµµα 
στους δικούς µου || µου έγραψε η φίλη µου από την Αµερική- ΦΡ. (α) 
αν µε ξαναδείς, γράψε µου δεν πρόκειται να µε ξαναδείς ή φεύγω 
οριστικά: Τόσα χρόνια πελάτισσα και να µη µου κάνει έκπτωση! Αν 
µε ξαναδεί, γράψε µου! || η συµπεριφορά σου ήταν αχαρακτήριστη! ~! 
|| (κ. ως προειδοποίηση) Κακώς του έδωσες τα λεφτά χωρίς απόδειξη. 
Τώρα, αν τον ξαναδείς, γράψε µου! (β) (στο τέλος τού λόγου) (και) να 
µας γράφεις (i) µη µας ξεχάσεις: στο καλό και ~ (ii) (ειρων.) ως απο-
χαιρετισµός προς κάποιον -κατά βάθος- ανεπιθύµητο: φύγε και ~! 
17. (απρόσ. γράφει) υπάρχει γραπτό κείµενο (λ.χ. ως επιγραφή): τι 
γράφει στην πινακίδα; || πού το γράφει αυτό; (πού το βρήκες γραµµέ-
νο, πού αναφέρεται;)· ΦΡ. ό,τι γράφει δεν ξεγράφει (i) κάτι που είναι 
µοιραίο να γίνει, δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί (ii) ό,τι έγινε ήδη 
δεν µεταβάλλεται ♦ (αµετβ.) 18. εκφράζοµαι γραπτώς, µε τη γραφή: 
µαθαίνει να γράφει και να διαβάζει 19. ασχολούµαι µε τη συγγραφή 
ή δηµοσιεύω κείµενα σε έντυπο: το 'χε κρατήσει κρυφό ότι έγραφε || 
έγραφε σε έγκριτη εφηµερίδα των Αθηνών 20. (για γραφικό υλικό) 
λειτουργώ σωστά, µπορώ να χρησιµοποιηθώ για γράψιµο: δεν γράφει 
η πένα µου 21. έχω συγκεκριµένο τρόπο γραψίµατος, γραφικό χαρα-
κτήρα: τι ωραία που γράφει! || γράφει ακατάστατα 22. παίρνω µέρος 
σε εξέταση, συµµετέχω σε διαγωνισµό: πότε γράφεις; (ενν. εξετάσεις} 
|| πού γράφεις; (δηλ. πού βρίσκεται το εξεταστικό σου κέντρο;) 23. 
ασκούµαι στον γραπτό λόγο: αν δεν συνηθίσεις από µικρός να γρά-
φεις, δεν θα µπορέσεις να τα πας καλά στο σχολείο- (µεσοπαθ. γρά-
φοµαι) 24. κάνω εγγραφή ως µέλος: ~ σε κόµµα | στο ταµείο ανεργίας 
25. συντάσσοµαι γραπτώς: αυτή η εργασία γράφεται µε πολύ κόπο · 
26. (ο αόρ. έγραφε'.) (προφορ., κυρ. στη γλώσσα των νέων) ως επιδο-
κιµασία για εντυπωσιακή ενέργεια κάποιου, ως έκφραση θαυµα-
σµού για κάτι: Φοβερή απάντηση! ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «χαράζω ελαφρά, ξύνω», < θ. grbh-, συνε-
σταλµ. βαθµ. τού I.E. *gerbh- «χαράζω», πβ. γαλλ. gratin (βλ. λ. γκρα-
τινέ), αγγλ. carve «χαράζω, σκαλίζω», scratch, γερµ. kerben κ.ά. 
Οµόρρ. γράµµα, γραφή, γραπτός κ.ά. Οι σηµ. «ορίζω κληρονόµο µέσω 
διαθήκης» και «ορίζω το πεπρωµένο» είναι µεσν.]. 

γράφω - γραφικός. Και οι δύο λέξεις έχουν σηµασιολογικό ενδια-
φέρον. Το γράφω (αρχαία, οµηρική λ.) ξεκινάει από τη σηµ. «χα-
ράζω, σκαλίζω». Από αυτήν εξελίσσεται προς δύο κατευθύνσεις: 
(α) στη σηµ. «ιχνογραφώ, σχεδιάζω» και, ευρύτερα, «ζωγραφίζω» 
(ζφα γράφειν, αρχ. σηµ. «σχεδιάζω ζώα» > ζωγραιρώ | ζωγραφίζω) 
(β) στη σηµ. «σχεδιάζω σηµεία, γράφω». Αντιστοίχως, το επίθ. γρα-
φικός, αρχαίο και αυτό, έχει διπλή κατεύθυνση: (α) γραφική (ενν. 
τέχνη) στον Πλάτωνα, σηµαίνει τη ζωγραφική· γραφικός είναι «ο 
ικανός στο σχέδιο και στη ζωγραφική», από όπου ήδη στην Αρχαία 
γραφικός «αυτός που παρουσιάζει ωραία εικόνα, ωραία όψη σαν 
ζωγραφιά, µε ωραία εµφάνιση» (γραφικό τοπίο)· στα νεότερα χρό-
νια, το γραφικός (τύπος κ.ά.) σήµανε «τον αποκλίνοντα, τον ιδιόρ-
ρυθµο (από υπερβολές στην εµφάνιση ή τη συµπεριφορά του), που 
προκαλεί ειρωνικά σχόλια» (β) γραφικός «ο αναφερόµενος στη 
γραφή» (αρχαία και νέα σηµ.). 

-γραφώ λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό παρασύνθετων ρηµάτων 
που σηµαίνουν ό,τι και το ρ. γράφω: λιβελο-γραφώ, ηχο-γραφώ, αγιο-
γραφώ, χαρτο-γραφώ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. καλλι-
γραφώ, µτγν. όρθο-γραφώ), που προέρχεται από το ρ. γράφω, απαντά 
δε και σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. choréo-graphier)]. 

γράψιµο (το) [µεσν.] {γραψίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η χάραξη µε γρα-
φική ύλη γραµµάτων πάνω σε χαρτί ΣΥΝ. γραφή 2. η συγγραφή κει-
µένων (βιβλίων, άρθρων κ.λπ.): ασχολείται µε το ~ 3. (µτφ.-οικ.) η πε-
ριφρονητική αδιαφορία: µε έχει στο ~, δεν µου δίνει σηµασία! || έφα-
γε -κανονικό- ούτε που τον κοίταξε! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γερούνδιο. 

γραώδης, -ης, -ες {γραώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (αρχαιοπρ.-µτφ.) 
παµπάλαιος, ξεπερασµένος, ανώφελος: άφησε κατά µέρος τους ~ µύ-
θους (πβ. τους δέ βέβηλους και γραώδεις µύθους παραιτοϋ, Κ.∆. Α 
Τιµόθ. 4, 7). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
γραύς, βλ. κ. γραία]. 

Γρεβενά (τα) πόλη τής ∆. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου 
νοµού (νοµός Γρεβενών). 
[ΕΤΥΜ. < σλαβ. Greben «ράχη βουνού». Η πόλη κτίστηκε µετά τον 10ο 
αι. στη θέση τής αρχ. Ελιµαίας, αλλά η σηµερινή της ονοµασία δεν 
µαρτυρείται πριν από την Τουρκοκρατία]. 

γρεγολεβάντες (ο) → γραιγολεβάντες 
γρέγος (ο) → γραίγος 
γρεγοτραµουντάνα (η) -> γραιγοτραµουντάνα 
γρέζι (το) {γρεζ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ανωµαλία στην επιφάνεια υλικού το 

οποίο έχει κοπεί. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. επιθ. greggio «ακατέργαστος» (για υλικό όπως απαντά 
στη φυσική του κατάσταση) < δηµώδ. λατ. *gregius «αγελαίος» < λατ. 
grex, -eis «αγέλη»]. 

Γρενάδα (η) (αγγλ. State of Grenada = Κράτος τής Γρενάδας) νησιω-
τικό κράτος των Μικρών Αντιλλών στην Α. Καραϊβική Θάλασσα, κο-
ντά στις ακτές τής Βενεζουέλας, µε πρωτεύουσα το Σαιντ Τζωρτζ, 
επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Α. Καραϊβικής. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Grenada < ισπ. Granada, ονοµασία ισπανικού βασιλεί-
ου, < λατ. granatum «ρόδι». Το 1498, όταν ανακαλύφθηκε από τον Χρ. 
Κολόµβο, ονοµάστηκε Concepción, από οµώνυµη ρωµαιοκαθολική 

εορτή].  
γρεναδιέρος (ο) 1. (παλαιότ. στη Γαλλία) στρατιώτης επίλεκτων συ-

νταγµάτων τού Πεζικού ειδικά εκπαιδευµένος στη ρίψη χειροβοµβί-
δων 2. καθένας από τους φρουρούς των βασιλικών ανακτόρων 
στην Αγγλία, οι οποίοι φορούν χαρακτηριστική κόκκινη στολή και 
ψηλό µαύρο καπέλο. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. grenadier < grenade «χειροβοµβίδα» < λατ. granatum 
«ρόδι, είδος φρούτου»].  
γρήγορα [µεσν.] κ. (λαϊκ.-λογότ.) γλήγορα επίρρ. 1. µε µεγάλη τα-

χύτητα: τρέχω | κινούµαι | γράφω | διαβάζω | δακτυλογραφώ ~ ΣΥΝ. 
(λόγ.) ταχέως ANT. αργά 2. σε σύντοµο χρονικό διάστηµα: 
τελειώνω µια δουλειά ~ ΣΥΝ. σύντοµα ΑΝΤ. αργά- ΦΡ. αργά ή 
γρήγορα βλ. λ. αργά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. 

γρηγοράδα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η µεγάλη ταχύτητα: η ~ τού δρο-
µέα | τού αλόγου ΣΥΝ. σβελτάδα ΑΝΤ. βραδύτητα. 

Γρηγορία (η) γυναικείο όνοµα. 
γρηγοριανός, -ή, -ό [1863] 1. αυτός που σχετίζεται µε πρόσωπο που 

ονοµάζεται Γρηγόριος· κυρ. για το έργο παπών οι οποίοι έφεραν το πα-
ραπάνω όνοµα 2. ΜΟΥΣ. γρηγοριανό µέλος το µονοφωνικό λειτουργι-
κό άσµα που χρησιµοποιείται στη λειτουργία τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας και στις άλλες ακολουθίες τού τελετουργικού της (από το 
όνοµα τού Γρηγορίου Ä τού Μεγάλου, ο οποίος φρόντισε για την κωδι-
κοποίηση του) 3. γρηγοριανό ηµερολόγιο το ηµερολόγιο που χρησι-
µοποιείται στον δυτικό χριστιανικό κόσµο σήµερα (το οποίο προήλθε 
από µεταρρύθµιση τού πάπα Γρηγορίου ΚΓ το 1582) και προς το οποίο 
συντονίστηκε στην Ελλάδα το 1923 το ιουλιανό ηµερολόγιο µε τη διόρ-
θωση των 13 ηµερών ΣΥΝ. νέο ηµερολόγιο (πβ. κ. ιουλιανό ηµερολόγιο, 
λ. ιουλιανός). 

Γρηγόριος (ο) {Γρηγορίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας (γνωστότεροι από τους οποίους είναι ο Γρηγόριος ο Ναζιανζη-
νός, ο Γρηγόριος ο Νύσσης και ο Γρηγόριος Παλαµάς), πατριαρχών, 
καθώς και παπών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Γρηγόρης. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Γρηγόριος «ο γρήγορων, ο άγρυπνος» < µτγν. γρηγορώ 
(-έω) (βλ.λ.)]. 

γρήγορος, -η, -ο κ. (λαϊκ.-λογοτ.) γλήγορος 1. (ενεργ.) (α) αυτός που 
κινείται µε µεγάλη ταχύτητα: ~ άνθρωπος | αθλητής | αυτοκίνητο | 
µηχανάκι ΣΥΝ. ταχύς ANT. αργοκίνητος, βραδύς (β) αυτός που 
επεξεργάζεται δεδοµένα και βγάζει αποτελέσµατα µε µεγάλη ταχύ-
τητα και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα: ~ υπολογιστής | επεξεργα-
στής | µυαλό 2. (παθ.) αυτός που γίνεται, που εκτελείται σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα, που για να γίνει δεν απαιτείται πολύς χρόνος: ~ 
υπολογισµός | ταξίδι | ενέργειες | συλλογισµός- ΦΡ. γρήγορο φαγητό 
έτοιµο ή πρόχειρο φαγητό που καταναλώνεται σε ανάλογα κατα-
στήµατα (φαστφούντ). — γρήγορα επίρρ. [µεσν.] (βλ.λ.), γρηγοράδα 
κ. (σπάν.) γρηγοροσύνη (η) [µεσν.] (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σιγά. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν. έγρήγορος «άγρυπνος» < αρχ. έγρήγορα, παρακ. τού ρ. 
εγείρω. Ο σχηµατισµός τού παρακ. έγρήγορα < *έ-γή-γορ-α 
οφείλεται στην επίδραση τού αορ. β' έγρέσθαι, που περιέχει και το 
βασικό θέµα. Η λ. γρήγορος µε τη σηµ. «ταχύς» αντικατέστησε βαθ-
µηδόν (µαζί µε το ταχύς) τις αρχ. λ. ώκύς, οξύς, θοός, ενώ το αρχ. 
επίθ. γοργός, που επιβίωσε, δεν χρησιµοποιείται συχνά]. 

γρηγορώ ρ. αµετβ. {γρηγορείς...· µόνο σε ενεστ. και παρατ.} (λόγ.) 1. 
είµαι ξύπνιος, άγρυπνος: φύλακες, γρηγορείτε- ο εχθρός πλησιάζει! 
ΣΥΝ. επαγρυπνώ ΑΝΤ. υπνώττω 2. (µτφ.) βρίσκοµαι σε συνεχή πνευ-
µατική εγρήγορση: «γρηγορείτε και προσεύχεσθε». [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
γρηγορώ (-έω) < αρχ. έγρηγορώ < έγρήγορα, παρακ. τού ρ. εγείρω. Βλ. 
κ. γρήγορος. Η φρ. «γρηγορείτε και προσεύχεσθε» (Κ.∆. Ματθ. 26, 41, 
Μάρκ. 14, 38) ήταν η προτροπή τού Χριστού προς τους µαθητές του το 
βράδυ τής σύλληψης του]. 

γριά (η) 1. η γυναίκα που έχει γεράσει: στη λουτρόπολη έβλεπε όλο 
γριές και γέρους || (κ. ως επιθ.) η ~ κατσίκα | κότα ΣΥΝ. γερόντισσα· 
ΦΡ. (α) µαλλί τής γριάς βλ. λ. µαλλί (β) η γριά η κότα έχει το ζουµί βλ. 
λ. κότα 2. (λαϊκ.-οικ.) η µητέρα ή γενικότ. η ηλικιωµένη σύζυγος: 
παίρνω τη ~ µου και πάµε περιπάτους. Επίσης (λόγ.) γραία [αρχ.]. — 
(υποκ.) γριούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. γραία, µε συνίζηση (πβ. κ. έλαια > ελιά). Το 
αρχ. γραία < *γραϊΡα < *γράΡ-β < γραύς < *γραΡ-ς < *gr-ä-F, µη-
δενισµ. βαθµ. (µε παρέκταση -a-F) τού I.E. *ger- «γέρος, ώριµος», πβ. 
σανσκρ. jarant- «γέρος», αρµ. cer, αρχ. σλαβ. zirëti «ωριµάζω», γερµ. 
Kerl «ανθρωπάκος» κ.ά. Οµόρρ. γέρ-ων (-οντάς), γερ-αρός, γήρ-ας, 
Γερ-άσιµος κ.ά.]. 

γριβάδι (το) {γριβαδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το ψάρι κυπρίνος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < γρίβας]. 

γρίβας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) (διαλεκτ.) το ψαρό άλογο. [ΕΤΥΜ. µεσν., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < γαλλ. grive «κίχλη (µε πιτσυλωτό χρώµα)» < παλ. 
γαλλ. griu «ελληνικός» (από υποθέσεις ότι η κίχλη διαχείµαζε στην 
Ελλάδα) ή < λατ. cirbrum «κόσκινο». Κατ' άλλη άποψη, < αρωµ. 
yriwx «ψαρός», σλαβ. αρχής]. 

γριγρί κ. γρι-γρι (το) {άκλ.} πετρελαιοκίνητο µικρό αλιευτικό σκά-
φος, τού οποίου η µηχανή κάνει χαρακτηριστικό κρότο, είναι εξοπλι-
σµένο µε πυροφάνι και συνοδεύεται από µικρότερο βοηθητικό σκά-
φος µε κυκλικά δίχτυα (δευτεροκάικο). [ΕΤΥΜ < τουρκ. girgir]. 

γρικώ ρ. → γροικώ 
Γροιλανδία (η) → Γροιλανδία 
γρίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} καθένα από τα µικρά επιµήκη ξύλινα τε-

µάχια που γεµίζουν τα διαστήµατα ανάµεσα στα ξύλινα πλαίσια από 
τα παραθυρόφυλλα και τις µπαλκονόπορτες και τα οποία είναι 
τοποθετηµένα σε οριζόντια διάταξη µε κλίση προς τα κάτω, χωρίς 
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όµως να εφάπτονται µεταξύ τους, ώστε να σχηµατίζουν πολλές µι-
κρές διόδους (κενά), που επιτρέπουν στον αέρα και σε ελάχιστο φως 
να περνούν στον εσωτερικό χώρο: κοιτάζουν τον κόσµο που περνά πί-
σω από τις ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. griglia < δηµώδ. λατ. craticula, υποκ. τού λατ. crates 
«πλέγµα»]. 

γρίνια (η) → γκρίνια 
γρινιάζω ρ. → γκρίνια 
γρινιάρης, -α, -ικο → γκρινιάρης 
γρίπη (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µεταδοτική ασθένεια τού αναπνευστικού 

συστήµατος, η οποία εκδηλώνεται µε πυρετό, καταρροή, αίσθηµα 
αδυναµίας και µυϊκούς πόνους: κυκλοφορεί ~|| ο ιός τής - || αρπάζω 
~. — γριπικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. grippe < gripper «αρπάζω απότοµα» < φρανκον. 
gripan]. 

γρίπιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} ΝΑΥΤ. η έρευνα τού βυθού 
µε µηχανικά µέσα για τον εντοπισµό και την περισυλλογή αντι-
κειµένων που εξέχουν από τον πυθµένα: ~ ναρκών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
γριπίζω < γρίπος (βλ.λ.)]. 

γρίπος (ο) 1. αλιευτικό µέσο παρόµοιο µε την τράτα, που ρίχνεται σε 
µεγάλη έκταση σε λίµνες και θάλασσες µε οµαλό βυθό και σέρνεται 
αργά-αργά από τη στεριά µε σκοινιά 2. (συνεκδ.) η βάρκα µαζί µε 
την αλιευτική συσκευή τού γρίπου 3. το σχοινί ή το σύρµα που χρη-
σιµοποιείται στη γρίπιση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γρίπος, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε µέσ. άνω γερµ. krëbe 
«καλάθι» και αρχ. σκανδ. kiarf «δέµα», ενώ το ενδοσυµφωνικό -ι-
(γρ-ϊ-πος) παραµένει ανερµήνευτο. Βλ. κ. γρίφος]. 

γριπώδης, -ης, -ες [1889] {γριπώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΙΑΤΡ. αυτός 
που εµφανίζει τα συµπτώµατα τής γρίπης: - λοίµωξη. 

γριπωνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {γριπώ-θηκα, -µένος} προσβάλλοµαι από 
γρίπη: έχει γριπωθεί για τα καλά || είναι πολύ γριπωµένος. Επίσης 
Υριπιάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

γρίφος (ο) 1. το αίνιγµα, γενικότ. ασαφής και δυσνόητη διατύπωση 2. 
(µτφ.) αυτό που περιβάλλεται από µυστήριο, που είναι δύσκολο να 
εξηγηθεί ή να ερµηνευθεί λογικά ή µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία: 
η υπόθεση δολοφονίας αποδείχθηκε πραγµατικός - ΣΥΝ. µυστήριο. — 
γριφοειδής, -ής, -ές [µτγν.] κ. γριφώδης, -ης, -ες [µτγν.], γριφωδώς 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γρίφος, αρχική σηµ. «δίχτυ», από όπου µεταφορικώς 
«αίνιγµα, περίπλοκος λόγος». Η λ. είναι παράλλ. τ. τού µτγν. γρίπος 
(βλ.λ.), αλλά το δασύ σύµφωνο -φ- χρησιµοποιείται µόνον όταν η λ. 
έχει τη σηµ. τού αινίγµατος (προφύλαξη)]. 

γροθιά (η) 1. η παλάµη τού χεριού, όταν είναι κλειστή µε ενωµένα 
προς τα µέσα τα δάχτυλα 2. (συνεκδ.) το χτύπηµα που προέρχεται 
από κλειστή παλάµη στην παραπάνω µορφή: του 'δώσε µια ~ στο 
πρόσωπο ΣΥΝ. µπουνιά 3. (µτφ.) κάθε πλήγµα εναντίον θεσµού, φο-
ρέα, πολιτικής κ.λπ.: ~ στο κατεστηµένο || η κατάθεση τού µάρτυρα 
απετέλεσε ~ στο πρόσωπο τού παρακράτους. Επίσης γρό(ν)θος (ο). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < γρόθος < µτγν. γρόνθος. Το γρόνθος είναι αβεβ. ετύµου, 
πιθ. από την ίδια ρίζα µε αρχ. γερµ. krimman «σφίγγω» και αρχ. 
σκανδ. krumma «χέρι», λατ. gremium «αγκαλιά». Η λ. αντικατέστησε 
βαθµηδόν το αρχ. συνώνυµο πύξ (πβ. πυξ-λαξ)]. 

γροθοκοπανια (η) (εκφραστ.) το δυνατό χτύπηµα µε γροθιά. Επίσης 
γροθοκοπάνηµα (το). 

γροθοκοπώ ρ. → γρονθοκοπώ 
γροθοπατιναδα (η) (λαϊκ.-εκφραστ.) σειρά από διαδοχικά χτυπήµατα 

µε γροθιές. 
[ΕΤΥΜ. < γροθιά + πατινάδα, εκφραστ. σχηµατισµός από το ρ. πατώ 
(πβ. κ. κλοτσο-πατινάδα)]. 

γροικώ (κ. -άω) κ. αγροικώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {γροικάς... | γροίκ-ησα, 
-ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (διαλεκτ.-λογοτ.) ♦ 1. (αµετβ.) ακούω: είναι 
γέρος και δεν γροικά καλά || «και δε σαλεύεις, δε γροικάς τα που πι-
κρά σού λέω» (Γ. Ρίτσος) ♦ 2. (µετβ.) καταλαβαίνω: δεν γροικά αυτά 
που του εξηγώ ΣΥΝ. παίρνω χαµπάρι, νογάω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γροικώ < *άγροικός < αρχ. αγροικος (< αγρός + οϊκος) 
«ανόητος, αγενής», o καταβιβασµός τού τόνου στο *άγροικός οφεί-
λεται στο γεγονός ότι το ά- (τού αρχ. αγροικος) θεωρήθηκε στερητ., 
οπότε η λ. *άγροικός θα προσδιόριζε αυτόν που κατανοεί, που ακού-
ει. Βλ. κ. αγροίκος]. 

Γροιλανδία (η) το µεγαλύτερο νησί τής Γης, που βρέχεται από τον Β. 
Ατλαντικό και τον Αρκτικό Ωκεανό, βρίσκεται Β. τού αρκτικού κύ-
κλου τού Β. Ηµισφαιρίου, ανήκει διοικητικά στη ∆ανία και έχει πρω-
τεύουσα το Γκότχοµπ. — Γροιλανδός (ο), Γροιλανδή (η), γροιλανδι-
κός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) γροιλανδέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού δαν. Gr0nland «πράσινη γη»]. 

γρόµπος κ. γρούµπος (ο) (καθηµ.) µικρό, συνήθ. στρογγυλού σχή-
µατος εκβλάστηµα τού οργανισµού κάτω από την επιφάνεια τού δέρ-
µατος ΣΥΝ. εξόγκωµα, όγκος, σβώλος. — (υποκ.) γρουµπούλι κ. γρο-
µπαλάκι κ. γρουµπουλάκι κ. γροµπαράκι (το). 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. groppo, γερµ. αρχής, < *kruppa, από όπου και γερµ. 
Kropf «πρόλοβος» κ.ά.]. γρονθοκοπώ (κ. -άω) ρ. µετβ. 
{γρονθοκοπείς... κ. -άς... | γρονθοκόπησα, -ούµαι κ. -ιέµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} χτυπώ (κάποιον) µε γροθιές: τον γρονθοκόπησαν άγρια. — 
γρονθοκόπηµα (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. γρονθοκοπώ (-έω) < γρόνθος + -
κοπώ < κόπτω]. γρό(ν)θος (ο) → γροθιά 
γρόσι (το) {σπάν. γροσ-ιού | -ιών} 1. (παλαιότ.) τουρκικό νόµισµα που 

ισοδυναµούσε µε το 1/100 τής χρυσής λίρας ή µε σαράντα παράδες 
2. (συνεκδ.) γρόσια (τα) τα χρήµατα· ΦΡ. (παροιµ.) έχεις γρόσια, 
έχεις γλώσσα όποιος έχει χρήµατα µπορεί να µιλάει ελεύθερα, ακό- 

µη και να αυθαδιάζει και να αυθαιρετεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήµα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γρόσιν < βεν. grosso «πυκνός» < µεσν. λατ. (denarius) 
grossus, είδος νοµίσµατος].  

γρούζω ρ. αµετβ. (έγρου-ξα κ. -σα} (λαϊκ.) (για ζώα, όπως χοίρους, 
σκύλους, ή πτηνά, όπως περιστέρια κ.ά.) γρυλίζω: τα γουρούνια 
γρούζουν ανήσυχα. — νρούξιµο (το). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. γρύζω, ηχοµιµητ. λ. από την κραυγή γρϋ]. 

γρούµπος (ο) → γρόµπος 
γρουσουζεύω κ. (σπάν.) γουρσουζεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γρου-

σούζεψα} (καθηµ.-εκφραστ.) ♦ 1. (αµετβ.) µιλώ για την πιθανή απο-
τυχία ή δυστυχία (κάποιου) ή γενικώς για πιθανή αρνητική εξέλιξη 
(κάτι που θεωρείται στη λαϊκή αντίληψη ότι µπορεί να επιδράσει αρ-
νητικά και να συµβεί τελικά το κακό): Πάψε να γρουσουζεύεις! Ασε 
να πάνε και µια φορά καλά τα πράγµατα! ♦ (µετβ.) 2. προδικάζω την 
αποτυχία ή δυστυχία (κάποιου): ~ έναν άνθρωπο, λέγοντας ότι θα του 
συµβεί κάτι κακό! ΣΥΝ. γλωσσοτρώω, κακοµελετώ 3. φέρνω κακή 
τύχη, θεωρούµαι άθελα µου πρόξενος κακοτυχίας: ήρθε πάλι ο κα-
τσικοπόδαρος να µου γρουσουζέψει το σπίτι χρονιάρα µέρα! ΣΥΝ. 
(οικ.) γκαντεµιάζω. — γρουσούζεµα (το). 

γρουσούζης, -α, -ικο κ. (σπάν.) γουρσούζης {γρουσούζηδες} 1. αυτός 
που φέρνει κακοτυχία, γρουσουζιά ΣΥΝ. (λαϊκ.) γκαντέµης · 2. (ως 
χαρακτηρισµός) µίζερος, κακοµοίρης άνθρωπος.  — γρουσούζικος, -
η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. [ΕΤΥΜ. < γουρσούζης < τουρκ. ugursuz 
«δυσοίωνος, δυσµενής»]. 

γρουσουζιά κ. γουρσουζιά (η) (λαϊκ.) 1. η έλλειψη τύχης, η κακή 
τύχη: τι ~ είναι αυτή- µια φορά βγήκα βόλτα και άρχισε να βρέχει! 
ΣΥΝ. κακοτυχία ANT. καλή τύχη 2. οτιδήποτε θεωρείται (σύµφωνα µε 
λαϊκές προλήψεις) κακό σηµάδι ή πιστεύεται ότι προκαλεί κακοτυ-
χία: θεωρείται ~ να δεις µαύρη γάτα ΑΝΤ. γούρι 3. η µίζερη κατάστα-
ση, η κακοµοιριά: τι ~ σ' αυτή την οικογένεια, όλοι κλαίγονται και 
παραπονούνται! 

γρυ (το) {άκλ.} η φωνή που βγάζουν τα γουρούνια- ΦΡ. (α) δεν κατα-
λαβαίνω | ξέρω | σκαµττάζω γρϋ δεν αντιλαµβάνοµαι τίποτε, ούτε 
κατ' ελάχιστο: από Γερµανικά ~! (β) δεν έβγαλε γρυ δεν ξεστόµισε 
λέξη ΣΥΝ. δεν έβγαλε άχνα | κιχ | τσιµουδιά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γρϋ, ηχοµιµητ. λ. από τη φωνή [gru] των χοίρων. Η προ-
έλευση τής λ. συνέβαλε στο να χρησιµοποιείται περιφρονητικά µε τη 
σηµ. «τίποτα, ούτε συλλαβή, ούτε λέξη». Η λ. γρϋ αποτελεί τη βάση 
αρκετών λ., π.χ. γουρούνι, γρύλος, γρύζω (> γρούζω) κ.ά.]. 

γρυλίζω ρ. αµετβ. (γρύλισα) 1. (για χοίρους) βγάζω τη χαρακτηριστική 
φωνή τού ζώου 2. (λογοτ.-µτφ.) βγάζω φωνή σαν τού χοίρου, µιλώ 
υπόκωφα και απειλητικά. — γρυλισµός (ο) κ. γρύλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γρυλ(λ)ίζω < *γρϋλ(λ)ος < γρϋ, µε µεταγενέστερο εκ-
φραστικό διπλασιασµό τού -λ-]. 

γρύλος (ο) 1. έντοµο που έχει χρώµα καστανοκίτρινο ή µαύρο, µεγά-
λο κεφάλι, µακριές κεραίες, ψηλά πίσω πόδια και φτερά µε κεράτινα 
καλύµµατα (έλυτρα), τα οποία τρίβουν µεταξύ τους τα αρσενικά τη 
νύχτα, παράγοντας χαρακτηριστικό, παρατεταµένο ήχο ΣΥΝ. τριζόνι 
· 2. µικρός µηχανισµός που λειτουργεί ως µοχλός για την ανύψωση 
βαριών αντικειµένων: σήκωσε µε τον ~ το αυτοκίνητο, για ν'αλλάξει 
λάστιχο · 3. σύρτης για το σφάλισµα των παραθύρων. [ΕΤΥΜ. Το 
όνοµα τού εντόµου (µτγν. γρύλος) προήλθε ηχοµιµητικά, όπως και το 
συνώνυµο τριζόνι (< τρίζω). ∆ιαφορετική αντίληψη τού ήχου 
συνέδεσε πιθ. τη λ. πρώιµα µε τον γρυλισµό -(γ)κρ- (γ)κρ- των 
χοίρων, όπως ηχοµιµητική υπήρξε πιθ. η σύνδεση τού µηχανήµατος | 
εργαλείου µε τον ήχο τού εντόµου, αν δεν πρόκειται για ξένο δάνειο]. 

γρύπας (ο) {γρυπών} τέρας µυθολογικό µε κεφάλι, φτερά και νύχια 
αετού και σώµα λιονταριού, το οποίο θεωρούσαν ως το ιερό ζώο τού 
Απόλλωνα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. γρύψ, -πός, παράλλ. τ. τού αρχ. γρυπός «κυρτός» (πβ. 
γλαϋξ - γλαυκός), αβεβ. ετύµου, πιθ. < θ. *gru-, µηδενισµ. βαθµ. τού 
I.E. *grew- «κάµπτω, κυρτώνω», πβ. αγγλ. crook «αγκίστρι», γερµ. 
krank «άρρωστος» (αρχική σηµ. «κυρτωµένος») κ.ά.]. 

γρυπός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που έχει επιφάνεια κυρτή, γαµψή σαν γε-
ρακήσιο ράµφος: ~ µύτη. [ΕΤΥΜ αρχ., παράλλ. τ. τού γρύψ. Βλ. λ. 
γρύπας]. 

Γ.Σ. 1. (ο) Γυµναστικός Σύλλογος 2. (η) Γενική Συνέλευση 3. (το) Γενι-
κό Συµβούλιο. 

Γ.Σ.Α.Ε. (η) Γενική Συνοµοσπονδία Αυτοκινητιστών Ελλάδος. 
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. (η) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών 

και Εµπόρων Ελλάδας. 
Γ.Σ.Ε.Ε. (η) Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας. 
Γ.Σ.Ν. (το) Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο. 
Γ.Τ.Ε. (η) Γενική Τράπεζα Ελλάδας. 
γυάλα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. γυάλινο δοχείο πλατύ και στρογγυλό: η 

- µε τα χρυσόψαρα 2. (συνεκδ.-καθηµ.) η θερµοκοιτίδα όπου τοποθε-
τούν τα βρέφη 3. (µτφ.) κάθε χώρος προστατευµένος από το περιβάλ-
λον, στον οποίο αισθάνεται ασφαλής και αποµονώνεται κανείς απο-
φεύγοντας την επαφή µε τους άλλους: τον έβαλαν στη - (τον αποµό-
νωσαν από τον κόσµο) || άλλο είναι να ζεις τη ζωή µε τους κινδύνους 
της και άλλο να την περνάς µέσα στη ~ || βγαίνω απ' τη ~ (αρχίζω να 
γνωρίζω τη ζωή) 4. (ειδικότ.-καθηµ.) µεγάλο γυάλινο ή από ανάλογο 
υλικό περίβληµα, που χρησιµοποιείται σε βιολογικά ή άλλα πειρά-
µατα, για να εξασφαλίζονται συγκεκριµένες συνθήκες. [ΕΤΥΜ. < 
γυαλί, πβ. κ. κανάτι - κανάτα]. 

γυαλάδα (η) (χωρ. πληθ.} το να αστράφτει, να γυαλίζει κάτι: η ~ τής 
θάλασσας | τού λευκού ρούχου ΣΥΝ. λάµψη, στιλπνότητα ΑΝΤ. θα-
µπάδα, µουντάδα. 

γυαλάκιας (ο) (γυαλάκηδες} (ειρων.-µειωτ.) πρόσωπο που φορά γυα-
λιά ΣΥΝ. (λόγ.) διοπτροφόρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διοπτροφόρος. 



γυαλί 444 γυµνάσιο 
 

[ΕΤΥΜ. < γυαλί + παραγ. επίθηµα -άκιας, πβ. κ. µατ-άκιας].  
γυαλί (το) {γυαλ-ιού | -ιών} 1. υλικό εύθραυστο και διαφανές ή ηµι-

διαφανές, που αποτελείται από διοξίδιο τού πυριτίου, οξίδιο τού 
ασβεστίου και τού νατρίου σε διάφορες αναλογίες και χρησιµοποι-
είται στην κατασκευή κρυστάλλων, λαµπτήρων, φιαλών, δοχείων 
κ.ά. 2. (συνεκδ.) κάθε αντικείµενο που έχει ως βάση το υλικό αυτό, 
ειδι-κότ. το ποτήρι ή το κανάτι: «η µια κερνάει µε το ~» (δηµοτ. 
τραγ.) || «ρίξε στο - φαρµάκι» (λαϊκ. τραγ.)· ΦΡ. (µτφ.) σπάει | ραγίζει 
το γυαλί για σχέση που παύει να υπάρχει ή υφίσταται σοβαρό 
πλήγµα: µετά τον πρόσφατο καβγά, οι σχέσεις τους πάγωσαν ράγισε 
πια το γυαλί || «µια φορά µονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί» (λαϊκ. 
τραγ.)· µετά δύσκολα ξανάρχονται κοντά δυο άνθρωποι 3. γυαλιά 
(τα) (i) τα κοµµάτια τού παραπάνω υλικού: πάτησε - και 
τραυµατίστηκε (ii) οι διορθωτικοί φακοί για όσους έχουν 
οφθαλµικές παθήσεις ή οι φακοί για προστασία από τον ήλιο, που 
προσαρµόζονται σε ειδικό σκελετό, µε τον οποίο στερεώνονται 
µπροστά από τα µάτια: ~ ηλίου | µυωπίας | πρεσβυωπίας || φοράω ~ 
|| βάζω | βγάζω τα ~ µου || η θήκη των ~ ΣΥΝ. µατογυάλια· ΦΡ. (α) 
(συχν. µειωτ.) βάζω τα γυαλιά (σε κάποιον) ξεπερνώ (κάποιον), 
αποδεικνύοµαι καλύτερος (κάποιου) (β) τα κάνω γυαλιά-καρφιά 
καταστρέφω, σπάζοντας τα πάντα: ο άντρας της γύρισε στο σπίτι 
µεθυσµένος και τα 'κάνε γυαλιά-καρφιά · 4. (µτφ.-µειωτ.) η 
τηλεόραση: τους έχει αποβλακώσει το - || βγαίνω στο ~ (βλ. λ. 
χαζοκούτι)· ΦΡ. τον θέλει | τον πάει το γυαλί για κάποιον που έχει 
ωραία παρουσία, όταν εµφανίζεται στην τηλεόραση: «τον Βασίλη 
δεν τον θέλει το γυαλί, τι θέλει και τρέχει στις εκποµπές;» (εφηµ.( 
• 5. (α) (για επίπεδες επιφάνειες) αστραφτερός, πεντακάθαρος: µε 
την καινούργια παρκετίνη έκανε το πάτωµα ~ (να γυαλίζει) (β) (για 
την επιφάνεια θαλασσών, λιµνών) ακύµαντος, γαλήνιος και διάφα 
νος: σήµερα δεν φυσάει και η θάλασσα είναι ~ · 6. το βυθοσκόπιο, 
η διόπτρα των ψαράδων, µε την οποία βλέπουν τον βυθό. — (υποκ.( 
γυαλάκι (το), γυαλάκια (τα) (σηµ. 3), γυαλένιος, -ια, -ιο [µεσν.] κ. γυά 
λινος, -η, -ο [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. γυαλίν < ύαλίν, υποκ. τού αρχ. ύαλος (ή), λ. ήδη µυκ. 
(we-a-re-ja), οπότε < *Ρύαλος, τεχν. όρ., αγν. ετύµου, ίσως σκυθική λ.]. 

γυαλίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {γυάλισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω 
(κάτι) γυαλιστερό: ~ το πάτωµα | το τραπέζι | τα τζάµια | τα παπού-
τσια- ΦΡ. (α) (λαϊκ.-οικ.) µου γυαλίζει (κάτι) µου τραβά το 
ενδιαφέρον, επιθυµώ να το αποκτήσω (συχνά για ερωτικό 
ενδιαφέρον): είδε τα κοσµήµατα, του γυάλισαν και τα βούτηξε || του 
γυάλισε η µικρή κι από τότε την κυνηγάει ΣΥΝ. µου µπαίνει στο µάτι 
(β) (στην αθλητική αργκό) γυαλίζω (τον) πάγκο κάθοµαι στον 
πάγκο των αναπληρωµατικών στους αγώνες, δεν χρησιµοποιούµαι 
από τον προπονητή: «την περασµένη αγωνιστική περίοδο γυάλιζε 
πάγκο στην οµάδα του» (εφηµ.) 
♦ 2. (αµετβ.) είµαι λαµπερός, αστράφτω: γυάλιζαν τα κρυστάλλινα 
βάζα στη βιτρίνα- ΦΡ. γυαλίζει το µάτι (µου) έχω άγρια όψη, δίνω την 
εντύπωση ταραγµένου ψυχικά ατόµου: πρόσεχε τον, γυαλίζει το µάτι 
του! — γυάλισµα (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. ύαλίζω < αρχ. ύαλος]. 

γυαλικά (το) 1. σκεύος κατασκευασµένο από γυαλί 2. γυαλικά (τα) τα 
γυάλινα σκεύη που διαθέτει ένα σπίτι: αλλού τοποθέτησε τα ~, αλλού 
τα ασηµικά κι αλλού τα µπακίρια. 

γυάλινος, -η, -ο → γυαλί 
γυάλισµα (το) {γυαλίσµατος | χωρ. πληθ.} 1. το να κάνει κανείς κάτι 

να γυαλίζει: τα ασηµικά | τα παπούτσια χρειάζονται ~ 2. η λάµψη, το 
να γυαλίζει κάτι: το ~ τού µατιού. 

γυαλιστερός, -ή, -ό αυτός που γυαλίζει, αστραφτερός, λαµπερός: ~ πάτωµα 
ΣΥΝ. στιλπνός ΑΝΤ. θαµπός, σκοτεινός. — γυαλιστερά επίρρ. 

γυαλοκοπώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {γυαλοκοπάς...} έχω τη λάµψη τού 
γυαλιού: το πάτωµα γυαλοκοπά από καθαριότητα || «δύο ολόχρυσα 
δόντια που γυαλοκοπούσαν στο χαµόγελο της» (εφηµ.) ΣΥΝ. γυαλίζω, 
λάµπω ΑΝΤ. θαµπώνω. [ΕΤΥΜ. < γυαλί + -κοπώ < κόπτω]. 

γυαλοπωλείο (το) → υαλοπωλείο 
γυαλόχαρτο κ. (λόγ.) υαλόχαρτο (το) [1898] {υαλοχάρτ-ου | -ων] 

χαρτί που έχει στην επιφάνεια του θραύσµατα γυαλιού και χρησιµο-
ποιείται στη λείανση τραχειών (ξύλινων ή µεταλλικών) επιφανειών: ο 
µαραγκός έτριβε µε ~ το έπιπλο ΣΥΝ. σµυριδόχαρτο. — γυαλοχαρτί-
ζω p., γυαλοχάρτισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Glaspapier]. 

γυόλωµα (το) {γυαλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η επίστρωση υλικού που 
γυαλίζει 2. η γυαλάδα (βλ.λ.). 

Γυάρος (η) νησί των Κυκλάδων Β∆. τής Σύρου και Α. τής Κέας· 
χρησιµοποιήθηκε ως τόπος εξορίας µελών και οπαδών τής Αριστε-
ράς. Επίσης Πούρα [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

Γύθειο (το) {Γυθείου} κωµόπολη και λιµάνι τής ΝΑ. Πελοποννήσου στον 
νοµό Λακωνίας. — Γυθειάτης (ο), Γυθειάτισσα (η), γυθειάτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Γύθειον, αγν. ετύµου. Επί αρκετά χρόνια η πόλη ονοµα-
ζόταν Μαραθονήσι, επειδή ο µάραθος ήταν σε αφθονία κυρ. στη νη-
σίδα Κρανάη, η οποία ενώθηκε µε το κυρίως Γύθειο το 1898. Η αρχ. 
ονοµασία Γύθειον δόθηκε και πάλι µετά την ίδρυση τού ελλην. κρά-
τους]. 

γυιόκας (ο) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} (χαϊδευτ.) ο γυιος, ο κανακάρης: κα-
λώς τον - µου. 

γυιος (ο) (σχολ. ορθ. γιος) το αρσενικό τέκνο ΣΥΝ. γόνος· ΦΡ. γυιε µου 
(ως φιλική προσφώνηση από ηλικιωµένο σε αγώρι ή νεαρό άνδρα) 
(βλ. κ. λ. υιός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγγονός. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. υίός (βλ.λ.), µε συνίζηση και ανάπτυξη ευφωνι-
κού rj-]]. 

γυιος ή γιος; Από το αρχ. υιός, που από νωρίς προφερόταν ως /iós/ 
(γιατί ο µονοφθογγισµός τής διφθόγγου υι σε | είναι αρχαίος), 
πλάστηκε µε συµπροφορά («συνίζηση») ο µονοσύλλαβος τύπος 
/jos/. o τύπος αυτός γράφτηκε και γυιος, αργότερα δε γιος. Πρό 
κειται για το ευρύτερο φαινόµενο τής Ελληνικής, που είναι γνω 
στό ως συνίζηση, κατά το οποίο ένα φωνήεν -συνήθ. το /i/ αλλά 
και το /e/- µπροστά από άλλο φωνήεν συµπροφέρεται σε µία συλ 
λαβή, αποκτώντας συµφωνική (αντί φωνηεντικής) υπόσταση. Πα 
ραδείγµατα: ιατρός >]ατρός > γιατρός, διά > δ/ά (δγιά) > γω, ιώτα 
> ]ώτα > γιώτα, ΐ'ον > ίούλι > ^'ούλι > γιούλι. Ιούλης > Ιούλης > 
Γιούλης. εορτή>jορτή> γιορτή κ.ά. Οµοίως και ύαλος> ύαλί>]α- 
λί > γυαλί. Από όλα αυτά, και ιδ. από το τελευταίο, φαίνεται ότι 
έχουµε κανο\Ίκά και υίός [ιός] > υίός ijoç] > γυιός (όπως και γυα 
λί). Εντούτοις, στη σχολική ορθογραφία επικράτησε (αναλογικά 
προς τα γιατρός, γιορτή κ.ά.) η απλούστερη φωνητική γραφή Υιος, 
η οποία είναι φωνητικά ορθή, αλλά δεν διατηρεί το ετυµολογικό 
ίνδαλµα τής λέξης, πράγµα που γίνεται στο γυαλί, που δεν γράφε 
ται γιαλί. → 
συνίζηση 

γυλιός (ο) το στρατιωτικό σακίδιο που προσαρµόζουν οι στρατιώτες 
στους ώµους τους και περιέχει ατοµικά είδη. 
[ΕΤΥΜ αρχ·, αβεβ. ετύµου, πιθ. από την ίδια ρίζα µε αρχ. γερµ. kiulla 
«σάκος», αρχ. σκανδ. kyll, ίσως και µε το αρχ. γύαλον «κοίλωµα»]. 

γίιλος (ο) (λαϊκ.) πολύχρωµο µικρό ψάρι, που παρουσιάζει διµορφι-
σµό και διαδοχικό ερµαφροδιτισµό. 
[ΕΤΥΜ.   <   αρχ.   *γύλ(λ)ος   (όπως   µαρτυρείται   στο   µτγν.   υποκ. 
γυλ(λ)ίσκος), αγν. ετύµου]. 

γυµνάζω ρ. µετβ. {γύµνασ-α, -τηκα, -µένος] 1. κάνω ασκήσεις για την 
ενδυνάµωση και βελτίωση τής φυσικής κατάστασης (ς)όµατος ή µέ-
λους σώµατος): ~ το σώµα | τα πόδια | τους µυς ΣΥΝ. αθλώ, προπονώ 
2. (γενικότ.) αναπτύσσω (σε κάποιον) σωµατική ή πνευµατική δεξιό-
τητα: ο καθηγητής τους γύµναζε στη φιλοπονία | στην πειθαρχία || «ο 
πίθηκος που 'χα µε κούραση γυµνάσει» (Ν. Καββαδίας) ΣΥΝ. εκγυ-
µνάζω, εκπαιδεύω' (µεσοπαθ. γυµνάζοµαι) 3. ασκούµαι (σε κάποιον 
τοµέα κυρ. αθλητικό): ~ στο τρέξιµο | στην πάλη 4. (γενικότ.) κάνω γυ-
µναστική, φροντίζω τακτικά για τη σωµατική µου άσκηση: η έρευνα 
δείχνει ότι λίγοι Έλληνες γυµνάζονται 5. (η µτχ. γυµνασµένος, -η, -ο) 
εξασκηµένος, έµπειρος: ~ αθλητής | στρατιώτης | µυαλό | σκέψη. — 
γύµναση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυµνάσιο. 
[ΕΤΥΜ °φχ· < γυµνός, εφόσον οι αθλητές στην αρχαιότητα προπο-
νούνταν και ασκούνταν γυµνοί]. 

γυµνασιακός, -ή, -ό [1851] αυτός που σχετίζεται µε το γυµνάσιο: ~ 
χρόνια | σπουδές | µαθήµατα | βιβλία. 

γυµνασιάρχης (ο/η) {(θηλ. γυµνασιάρχου) κλητ. γυµνασιάρχα | γυ-
µνασιαρχών], γυµνασιάρχισσα (η) {γυµνασιαρχισσών} πρόσωπο 
που διευθύνει γυµνάσιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -άρχης, γυµνάσιο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «γυµνασίαρχος, επόπτης γυµνικών αγώνων», < 
γυµνάσιον + -άρχης < άρχω]. 

γυµνασίαρχος (ο) {γυµνασιάρχ-ου | -ων, -ους} αυτός που επιβλέπει 
την τήρηση των αθλητικών κανονισµών στους γυµναστικούς αγώνες. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -άρχης, γυµνάσιο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γυµνάσιον + -άρχος 
< άρχω]. 

γυµνάσιο (το) {γυµνασί-ου | -ων} 1. (α) (συνήθ. µε κεφ.) σχολείο δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης, που εκπαιδεύει µαθητές ηλικίας 12-15 
ετών σε τρεις τάξεις (Α, Β', Γ' Γυµνασίου): ηµερήσιο | νυχτερινό ~|| ο 
γυιος µου πηγαίνει στο ~ || µαθητής Γυµνασίου (β) το ίδιο το κτήριο 
στο οποίο λειτουργεί το παραπάνω σχολείο: σε ποιο ~ πηγαίνεις; || 
αποχή µαθητών στο ~ τους 2. (παλαιότ.) και οι έξι τάξεις τής δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης για παιδιά 12-18 ετών (περιλάµβανε το ση-
µερινό γυµνάσιο και το λύκειο) · 3. γυµνάσια (τα) οι ασκήσεις στρα-
τιωτικής ετοιµότητας: πολεµικά αεροπλάνα έκαναν ~· ΦΡ. (µτφ.) κά-
νω γυµνάσια (σε κάποιον) υποβάλλω (κάποιον) σε ταλαιπωρίες: την 
αγαπάει, αλλά της κάνει πολλά ~ ΣΥΝ. κάνω καψώνι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σχολείο. [ΕΤΥΜ < αρχ. γυµνάσιον, αρχική σηµ. «γυµναστήριο», < 
γυµνάζω]. 

γυµνάσιο - λύκειο. Οι έννοιες γυµνάσιο - λύκειο συνδέονται µε 
την έννοια και την ιστορία τής παιδείας και τής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα. Γυµνάσιο στην αρχαία Ελλάδα ήταν το γυµναστήριο, ο 
τόπος όπου γυµνάζονταν οι νέοι, για να αποκτήσουν σωµατική 
ρώµη και αθλητικές ικανότητες. Ήταν ο χώρος όπου γίνονταν τα 
γυµνάσια, οι γυµναστικές ασκήσεις, από όπου και ο ενικός γυ-
µνάσιο, ως χώρος των γυµναστικών ασκήσεων. Όλα τα οµόρριζα 
{γυµνάσια, γυµνάσιο, γυµνάζοµαι, γυµναστήριο κ.τ.ό.) συνδέονται 
µε το γυµνός, αφού η άσκηση στα γυµναστήρια και οι αθλητικοί 
αγώνες γίνονταν µε γυµνό το σώµα. Επί κεφαλής τού γυµνασίου 
ήταν ο γυµνασιάρχης, µέσα δε στις στοές τής αυλής τού γυµνασί-
ου σύχναζαν φιλόσοφοι, ρήτορες, καλλιτέχνες, διανοούµενοι, οι 
οποίοι ανέπτυσσαν πνευµατική και εκπαιδευτική δραστηριότητα. 
Η δραστηριότητα αυτή αυξάνεται όσο υποχωρεί η επιδίωξη τής 
άσκησης τού σώµατος και τής δηµιουργίας πολιτών-πολεµιστών, 
υπερασπιστών τής εδαφικής ακεραιότητας τής πόλεως-κράτους, η 
οποία µετά τον Πελοποννησιακό Πόλεµο περνά κυρίως σε µισθο-
φόρους! Έτσι, τα γυµνάσια στους µεταγενέστερους ιδίως χρόνους 
εξελίσσονται σε παιδευτικά και πολιτιστικά κέντρα. Τέτοια ονο-
µαστά γυµνάσια στην Αθήνα ήταν: (α) το γυµνάσιο στον Κολωνό, 
στο ιερό άλσος τού Ακαδήµου (ήρωα τής Αττικής), το οποίο ονο-
µάστηκε γι' αυτό Ακαδηµία (βλ.λ.) ή Ακαδήµεια και αναδείχθηκε 
από τον Πλάτωνα σε ανώτερο πνευµατικό ίδρυµα (β) το γυµνάσιο 
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βορείως τού ναού τού Ολυµπίου ∆ιός (σήµερα είναι γνωστός ως «στύλοι» 
τού Ολυµπίου ∆ιός), που από τον παρακείµενο ναό τού Λυκείου 
Απόλλωνος ονοµάστηκε Λύκειον σε αυτό σύχναζε ο Σωκράτης, αλλά έγινε 
κυρίως γνωστό ως τόπος διδασκαλίας τού Αριστοτέλη (γ) το γυµνάσιο τού 
Κυνοσάργους ή Κυνόσαργες, έξω από την πόλη, αφιερωµένο στον Ηρακλή. 
Τα δύο πρώτα γυµνάσια εξελίχθηκαν αντιστοίχως στην Πλατωνική 
Ακαδηµία και στο Αριστοτελικό Λύκειο, από όπου προήλθαν τα νεότερα 
Ακαδηµία και Λύκειο. Στη µακρά ιστορία τής παιδείας στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό οι όροι Γυµνάσιο (Gymnasium) και Λύκειο (Lyceum) 
δήλωσαν διάφορες βαθµίδες τής εκπαίδευσης, πριν καταλήξουν στη ση-
µερινή χρήση τους, οπότε το Γυµνάσιο είναι οι τρεις πρώτες τάξεις τής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και το Λύκειο οι τρεις τελευταίες τής ίδιας 
βαθµίδας, o όρος γυµνασιάρχης, ήδη αρχαίος (αλλά σε περιορισµένη χρήση 
έναντι τού γυµνασίαρχος, που επικράτησε στην αττική διάλεκτο· βλ. λ. -
άρχης), και ο νεότερος όρος λυκεΐ1-άρχης (τού 1890) χρησιµοποιούνται για 
να δηλώσουν τους διευθυντές των αντίστοιχων βαθµίδων. 

γυµνασιόπαιδo (το) {γυµνασιοπαίδων} ο µαθητής τού γυµνασίου: τα ~ έκαναν 
κατάληψη στο σχολείο τους. Επίσης (λόγ.) γυµνασιόπαις (ο/η) [1887] 
{γυµνασιόπαιδος}. 

γύµνασµα (το) [µτγν.] {γυµνάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η σωµατική άσκηση: το 
καθηµερινό - κάνει καλό στην υγεία 2. το πνευµατικό ή καλλιτεχνικό έργο που 
συνιστά απόπειρα να µετρήσει κανείς τις ικανότητες του στην προσέγγιση 
ενός θέµατος: ρητορικά | ποιητικά ~ || «Σατιρικά Γυµνάσµατα» (ποιητική 
συλλογή τού Κ. Παλαµά) 3. (ειδι-κότ. στη ζωγραφική) δοκιµαστικό σχέδιο 
που προηγείται τού τελικού πίνακα. 

γυµναστήριο (το) [µτγν.] {γυµναστήρί-ου | -ων} 1. ο κατάλληλα δια-
µορφωµένος χώρος για άθληση: προπονούµαι σε - 2. (συνεκδ.) το γήπεδο 
γυµναστικών συλλόγων στο οποίο διεξάγονται αθλητικοί αγώνες, συνήθ. 
µικρό και στεγασµένο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυµνάσιο. 

γυµναστής (ο) [αρχ.], γυµνάστρια (η) [1897] {γυµναστριών} 1. επαγγελµατίας 
ή ερασιτέχνης αθλητής τού αθλήµατος τής γυµναστικής: οι ~ τής εθνικής 
οµάδας ενόργανης γυµναστικής 2. (γενικότ.) υπεύθυνος για την προπόνηση 
των αθλητών ενός σωµατείου 3. (ειδι-κότ.) (α) πτυχιούχος καθηγητής τής 
σχολής Φυσικής Αγωγής (β) αυτός που διδάσκει σε σχολείο το µάθηµα τής 
γυµναστικής. 

γυµναστική (η) [αρχ.] 1. (γενικά) η άσκηση τού σώµατος, που αποσκοπεί στη 
βελτίωση και την τελειοποίηση τής φυσικής κατάστασης: έχει ως βασικό 
χόµπι τη - || το πρωί οι στρατιώτες έκαναν ~· ΦΡ. επαναστατική γυµναστική 
(ειρων.) ως χαρακτηρισµός τής τάσης ορισµένων αριστερών κοµµάτων να 
οργανώνουν πορείες, διαδηλώσεις, διαµαρτυρίες, ακόµη και για µικρής 
σηµασίας θέµατα 2. (ειδικότ.) (α) ΑΘΛ. το άθληµα τής γυµναστικής, που 
περιλαµβάνει διάφορα αγωνίσµατα, όπως την ενόργανη, την ανόργανη, τη 
ρυθµική γυµναστική, το µονόζυγο, τους ασύµµετρους ζυγούς, τους κρίκους 
κ.ά.: πρωταθλητής τής ~ (β) σχολικό µάθηµα που αποσκοπεί στη σωµατική 
άσκηση των µαθητών ΣΥΝ. φυσική αγωγή. — γυµναστικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

γύµνια (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.) 1. (κακόσ.) η κατάσταση κατά την οποία το 
σώµα δεν καλύπτεται από ενδύµατα, είναι τελείως γυµνό ΣΥΝ. γυµνότητα 2. 
(µτφ.) η απουσία βασικών στοιχείων (από τον χώρο, το πνεύµα, τον λόγο, την 
ψυχή κ.λπ.): η αδιαφορία µπροστά στο δράµα τού συνανθρώπου φανερώνει 
ψυχική ~ || λόγια χωρίς ουσία, που αποκαλύπτουν ~ πνευµατική || η ~ τού 
καµένου τοπίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια, φτώχια. 

γυµνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αναφέρεται στη γυµνότητα, την κατάσταση 
τού γυµνού: ~ εµφάνιση 2. ΙΣΤ. γυµνικοί αγώνες οι αθλητικοί αγώνες που 
διεξάγονταν στην αρχαία Ελλάδα και στους οποίους οι αθλητές αγωνίζονταν 
γυµνοί. 

γυµνισµός (ο) {χωρ. πληθ.) 1. φυσιολατρικό κίνηµα, σύµφωνα µε το οποίο ο 
άνθρωπος που κυκλοφορεί γυµνός απαλλάσσεται από τα δεσµά τού 
πολιτισµού τον οποίο εκφράζουν τα ρούχα και αποκτά πάλι τη χαµένη επαφή 
µε τη φύση και τον εαυτό του: κέντρα | κατασκήνωση γυµνισµού 2. (γενικότ.) 
το να κυκλοφορεί κανείς (κάπου) χωρίς ρούχα, ιδ. στις παραλίες: κάνω ~. — 
γυµνιστής (ο), γυµνίστρια (η), γυµνιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. nudism]. 

γυµνός, -ή, -ό κ. (λαϊκ.-σπάν.) γδυµνός 1. αυτός τού οποίου το σώµα ή µέρος 
τού σώµατος του δεν καλύπτεται από ρούχα: ~ κορµί | ώµος | στήθος | µηρός || 
κυκλοφορούσε γυµνή, όπως τη γέννησε η µάννα της ΣΥΝ. τσίτσιδος, γδυτός, εν 
αδαµιαία περιβολή ΑΝΤ. ντυµένος· ΦΡ. (λόγ.) διά γυµνού οφθαλµού | (καθηµ.) 
µε γυµνό µάτι χωρίς τη βοήθεια οπτικών µέσων, λ.χ. τηλεσκοπίου, 
µικροσκοπίου κ.λπ. 2. αυτός που είναι ελαφρά ντυµένος, που δεν φορά πολλά 
ρούχα ή είναι τολµηρά ντυµένος, ώστε να εκτίθενται σε κοινή θέα σηµεία τού 
σώµατος του ΣΥΝ. µισοντυµένος 3. αυτός που περιέχει ή προβάλλει το σώµα 
χωρίς ρούχα: ~ φωτογραφία | σκηνή | πόζα || επεισόδια στη ~ διαδήλωση (στην 
οποία οι διαδηλωτές ήσαν γυµνοί) 4. γυµνό (το) (α) το σώµα σε κατάσταση 
γύµνιας και ειδικότ. η έκθεση του σε κοινή θέα (από τον Τύπο, τα Μ.Μ.Ε. 
κ.λπ.): το - άλλους τους συγκινεί και άλλους τους αφήνει αδιάφορους || το ~ 
προκαλεί | διεγείρει | σκανδαλίζει (β) (στην τέχνη) καλλιτεχνικό έργο µε θέµα 
το σώµα σε γυµνή κατάσταση: εκτίθεται ένα - τού Μοντιλιάνι (πίνακας που 
απεικονίζει γυµνό σώµα) (γ) γυµνά (τα) (κακόσ.) οι γυµνές φωτογραφίες ή 
σκηνές έργου: τα ~ κατακλύζουν τον Τύπο | την τηλεόραση | τον κινηµατογράφο 
|| δηµοσιεύονται για πρώτη φορά τα ~ τής Μ. Μονρόε (δηλ. οι γυµνές 
φωτογραφίες) 5. αυτός που είναι εµφανής (όπως πραγµατικά είναι), που δεν 
κρύβεται, δεν αποσιωπάται, που δεν πε- 

ριέχει ψευδή στοιχεία: η ~ αλήθεια | πραγµατικότητα 6. (µτφ.) αυτός που 
στερείται εξωτερικών αναγνωριστικών στοιχείων (συµβόλων εξουσίας, 
πλούτου κ.λπ.) τού κοινωνικού του ρόλου: ο βασιλιάς χωρίς το στέµµα, το 
σκήπτρο και την ακολουθία του αισθανόταν ~ || αισθανόταν γυµνή χωρίς το 
άρωµα της 7. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια: έκαµε µια 
οµιλία γυµνή επιχειρηµάτων. — (υποκ.) γυµνούλης, -α, -ι/-ικο, γυµνά επίρρ., 
γυµνότητα (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια, γυµνάσιο, φτώχια. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < *νυµνός (η µεταβολή τού αρχικού *ν- > γ- ίσως οφείλεται σε 
ανοµοίωση ενισχυθείσα από µια τάση τροποποιήσεως των λέ-ξεων-ταµπού) < 
I.E. *nogw-no- «γυµνός», πβ. σανσκρ. nag-nâh, λατ. nudus, γαλλ. nu, ισπ. 
nudo, γερµ. nackt, αγγλ. naked κ.ά. Οµόρρ. γυµνάζω, γυµνάσιο(ν), κ.ά. Η φρ. 
µε γυµνό µάτι | διά γυµνού οφθαλµού αποδίδει το αγγλ. with the naked eye]. 

γυµνοσάλιαγκας (ο) 1. το σαλιγκάρι τού οποίου το σώµα δεν περιβάλλεται από 
όστρακο 2. (ειρων.-µτφ.) ο γλοιώδης άνθρωπος, ο κόλακας. Επίσης 
γυµνοσάλιαγκος. 

γυµνόσπερµα (τα) [µτγν.] {γυµνοσπέρµων} BOT. µία από τις δύο µεγάλες 
οµάδες των σπερµ(ατ)οφύτων (των φυτών που παράγουν σπέρµατα), που 
περιλαµβάνει σηµαντικά από βιολογική άποψη φυτά, όπως τη λεύκη, τον 
κέδρο κ.ά., τα οποία αποτελούν κύριες πηγές ξυλείας και χρησιµοποιούνται 
για καλλωπιστικούς και φαρµακευτικούς σκοπούς. 

γυµνόστηθος, -η, -ο αυτός που έχει ακάλυπτο το στήθος του: έκανε µπάνιο και 
ηλιοθεραπεία γυµνόστηθη ΣΥΝ. ξεστήθωτος. 

γυµνότητα (η) -+ γυµνός 
γυµνώνω ρ. µετβ. {γύµνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αφαιρώ τα ρούχα (κάποιου) 

ΣΥΝ. γδύνω 2. (µτφ.) κλέβω τα πολύτιµα αντικείµενα που υπάρχουν κάπου: 
οι αρχαιοκάπηλοι γύµνωσαν µια εκκλησία από τα πολύτιµα κειµήλια 3. 
(µεσοπαθ. γυµνώνοµαι) βγάζω όλα ή µερικά από τα ρούχα µου: Τι 
γυµνώθηκες έτσι; Θα κρυώσεις. — γύµνωση (η) [µτγν.] κ. γύµνωµο (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γυµνώ (-όω) < γυµνός]. 

γυναίκα (η) {γυναικών} 1. πρόσωπο θηλυκού φύλου κατ' αντιδιαστολή προς τον 
άνδρα (βλ. ασθενές φύλο, λ. ασθενής κ. ωραίο φύλο, λ. ωραίος) 2. ενήλικο 
πρόσωπο κατ' αντιδιαστολή προς το κορίτσι και την έφηβο: η κόρη του 
µεγάλωσε πια, σωστή ~ έγινε || αθλητικές οµάδες | αγωνίσµατα γυναικών (πβ. λ. 
κορασίδα, νεανίδα) || βρήκε τη ~ των ονείρων του 3. (καθηµ.) η σύζυγος: η ~ 
του είναι πολύ νέα | ωραία || την έκανε ~ του (την παντρεύτηκε) || η πρώτη του 
~ (από τον πρώτο του γάµο) ΣΥΝ. συµβία 4. το θηλυκό πρόσωπο που µε τη 
συµπεριφορά και τις επιλογές του ανταποκρίνεται στον ρόλο ή στο 
στερεότυπο που η κάθε κοινωνία αναγνωρίζει ως κατεξοχήν γυναικείο: 
πιστεύει ότι αν δεν κάνεις παιδί, δεν ολοκληρώνεσαι ως ~|| η σύγχρονη ~ είναι 
εργαζόµενη και οικονοµικά ανεξάρτητη || εντυπωσιακή | εκρηκτική | κλασική | 
µοντέρνα ~· ΦΡ. κλείνω ως γυναίκα (ι) γερνώ (ii) παύω να ψάχνω για άνδρα: 
µετά από σένα, έκλεισα ως γυναίκα 5. (καθηµ.) η οικιακή βοηθός ή 
καθαρίστρια: έχει µια ~ που τη βοηθά στις δουλειές τού σπιτιού 6. (µτφ.-ειρων. 
ως χαρακτηρισµός άνδρα) αυτός που λιποψυχεί ή έχει γυναικεία φερσίµατα. 
— (υποκ.) γυναικακι (το) (βλ.λ.) κ. γυναικούλα (η) (βλ.λ.), (µεγεθ.) γυναικάρα 
(η) κ. γυ-ναίκαρος (ο). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γυναίκα < αρχ. γυνή, -αικός < I.E. *gwenâ- «γυναίκα» (γυνή 
< *gwn-), πβ. σανσκρ. jani-, αρχ. σλαβ. zena (> πολ. zona «σύζυγος»), ιρλ. 
bean, αρχ. γερµ. quena, σουηδ. kvinna κ.ά. Η λ. γυνή, καθώς και άλλες 
παράλλ. λέξεις στις I.E. γλώσσες, χρησιµοποιήθηκαν τόσο µε τη σηµ. τού 
ανθρώπου θηλυκού φύλου όσο και µε τη σηµ. τής συζύγου, γνώρισαν δε 
ενδιαφέρουσα σηµασιολ. µεταβολή. Στην Ελλην. η λ. γυνή εκτόπισε συν τω 
χρόνω τις συνώνυµες άλοχος «παρακοιµώµενη, σύζυγος, ερωµένη» και δάµαρ 
«σύζυγος». Στην αρχ. Αγγλ. από τα δύο παράλλ. οµόρριζα cwen, cwene, που 
χρησιµοποιούνταν µε τη σηµ. «γυναίκα», προέκυψαν τα σύγχρονα αγγλ. 
queen «βασίλισσα» (< cwên) και quêan «πόρνη» (< cwene), ενώ στη Γερµ. το 
µειωτι-κώς χρησιµοποιούµενο Weib αντικαταστάθηκε από το συνώνυµο Frau 
«γυναίκα, σύζυγος»]. 

γυναικαδέλφη (η) {γυναικαδελφών} η αδελφή τής συζύγου, δηλ. η κουνιάδα. 
γυναικάδελφος (ο) [µεσν.] {γυναικάδελφων} ο αδελφός τής συζύγου, δηλ. ο 

κουνιάδος. 
γυναικακι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) µικροκαµωµένη γυναίκα 2. (µει-ωτ.) 

ασήµαντη, ανάξια λόγου γυναίκα ΣΥΝ. γυναικούλα 3. (οικ.) χαριτωµένη νεαρή 
γυναίκα: ωραίο ~, συµφωνείς; 4. (χαϊδευτ.-οικ.) η νεαρή σύζυγος: κι από 'δώ το 

~ µου. γυναικάρας (ο) {γυναικάκηδες} ο γυναικάς (βλ.λ.). Ϋυναικάρεσκος, -η, -
ο [1782] (λόγ.) αυτός που είναι θελκτικός και 

ευπρόσδεκτος στις γυναίκες. — γυναικαρέσκεια (η) [1782]. γυναικάς (ο) 
{γυναικάδες} ο µανιώδης γυναικοκατακτητής ΣΥΝ. δον- 
ζουάν, καζανόβας. γυναικείος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γυναίκα: ~ 
φύση | σώµα | στήθος | φύλο | χαρακτηριστικά | σπουδές (για την ιστορία και τη 
θέση τής γυναίκας στην κοινωνία) | κίνηµα | θέµατα 2. αυτός που προορίζεται 
για γυναίκα: ~ φόρεµα | καπέλο | παντελόνι | παπούτσια 3. (α) αυτός που 
ταιριάζει σε γυναίκα, που παραδοσιακά θεωρείται χαρακτηριστικός τής 
γυναίκας (λ.χ. η λεπτότητα, η ευαισθησία, η κοµψότητα κ.λπ.): ~ χέρια | 
δάχτυλα (µαλακά και λεπτά) || ~ ύφος | συµπεριφορά (µε λεπτότητα, ευγένεια, 
χάρη) || (µειωτ.) ~ δουλειές (οι οικιακές εργασίες, το νοικοκυριό) || ~ συζητήσεις 
(λ.χ. για τη µόδα, την κοσµική ζωή κ.τ.ό.) (β) θηλυπρεπής: ένα αγώρι µε - φωνή 
(λεπτή, ψιλή) || ~ περπάτηµα | κινήσεις 4. αυτός που αποτελείται από γυναίκες ή 
απευθύνεται µόνο σε γυναίκες: ~ µοναστήρι | πληθυσµός 



γυναικείος 446 γυρεύω 
 

/ οργάνωση. Επίσης (σπάν.) γυναικείος, -εια, -ειο.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άν-
δρας, ανδρικός, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γυναικείος | γυναικήιος < 
γυνή]. 

γυναικείο γλωσσικό κίνηµα. Τα τελευταία 30 χρόνια ξεκίνησε 
στον αγγλοσαξονικό χώρο (ιδίως στις Η.Π.Α.) µια κίνηση να εξι 
σωθεί και γλωσσικά η γυναίκα µε τον άνδρα και να καταργηθούν 
ανδροκρατικές δηλώσεις στη γλώσσα (βλ. ΣΧΟΛΙΟ στο λ. άνδρας), 
που θεωρήθηκαν ότι µειώνουν τη γυναίκα, διαιωνίζοντας την 
εξάρτηση από τον άνδρα. Η τάση αυτή εντάχθηκε στο γυναικείο 
κίνηµα για την απελευθέρωση τής γυναίκας και κορυφώθηκε 
στην Αµερική τα τελευταία χρόνια µέσα στο ευρύτερο κίνηµα τής 
«πολιτικής ευπρέπειας/ορθότητας» (political correctness), που απο 
σκοπούσε στην κατάργηση -και στη γλώσσα- των πάσης φύσεως 
διακρίσεων (φύλου, χρώµατος, κοινωνικών οµάδων κ.λπ.). Η τάση 
στη γλώσσα και σε σχέση µε την Αγγλική είναι να καταργηθεί η 
αποκλειστική δήλωση διαφόρων επαγγελµατικών ονοµάτων και 
τής ίδιας τής σηµασίας «άνθρωπος» διά µόνης τής λ. man («άν 
δρας - άνθρωπος»). Οι προτεινόµενες λύσεις κινούνται προς δύο 
κατευθύνσεις: είτε να αντικατασταθεί η λ. man µε µία άλλη γενι 
κή λέξη, π.χ. το person (π.χ. chairperson = ο/η πρόεδρος αντί τού 
chairman, salesperson = ο/η πωλητής αντί τού salesman κ.ο.κ.) είτε 
να σχηµατιστούν παράλληλοι τύποι µε το woman (π.χ. business 
woman παράλληλα προς το businessman, policewoman παράλληλα 
προς το policeman «αστυνοµικός»). Προτείνονται επίσης και άλ 
λες λύσεις: η χρήση τού human being «ανθρώπινη ύπαρξη» αντί 
τού man, όταν ο οµιλητής δεν ενδιαφέρεται να δηλώσει τη διάκρι 
ση φύλου (man - woman)- η χρήση ουδετέρων (ως προς τη δήλωση 
τού φύλου) όρων: police officer (αντί policeman - policewoman), 
headteacher ή head «ο/η διευθυντής σχολείου» (αντί headmaster - 
headmistress), firefighter «ο/η πυροσβέστης» (αντί fireman και 
firewoman) κ.ο.κ. Στην Ελληνική δεν υπάρχει αντίστοιχη τάση πα 
ρά µόνο σε πολύ περιορισµένη κλίµακα. Ήδη, λ.χ., αντί τού επαν 
δρώνω (µια επιχείρηση) προτιµάται ορθώς το στελεχώνω, όπου µε 
τη λ. στέλεχος, δεν γίνεται διάκριση ανδρός και γυναικός. Στην 
Ελληνική η διάκριση των γυναικείων επαγγελµατικών ονοµάτων σε 
σχέση µε τα ανδρικά είναι «δηµοκρατικότερη», αφού δεν χρησιµο 
ποιείται ρητά στη δήλωση τους η λ. άνδρας όπως στην Αγγλική 
(chairman, salesman κ.λπ.) και αφού η διάκριση επιτυγχάνεται «ισό 
τιµα» µε τη χρήση διαφορετικού άρθρου (ο | η πρόεδρος) ή διαφο 
ρετικής παραγωγικής καταλήξεως (ο πωλητής - η πωλήτρια, ο 
αθλητής - η αθλήτρια). Τελευταία µάλιστα καταλήξεις που αρχι 
κώς δήλωναν ανδρωνυµικά ονόµατα (γιατρίνα = η σύζυγος τού 
γιατρού, δηµαρχίνα = η σύζυγος τού δηµάρχου) τείνουν να δηλώ 
σουν καθαρώς γυναικεία επαγγελµατικά ονόµατα (γιατρίνα = η 
γιατρός, δηµαρχίνα = η δήµαρχος), έστω και σε λιγότερο τυπική 
µορφή λόγου (η γιατρός, η δήµαρχος θεωρούνται πιο «τυπικές» 
χρήσεις). → 
άνδρας 

γυναικείος, -εια, -ειο -> γυναικείος 
γυναικήσιος, -ια, -ιο [µεσν.] γυναικείος (βλ.λ.). 
γυναικίστικος, -η, -ο (µειωτ.) αυτός που θεωρείται ότι αρµόζει σε 

αναξιοπρεπή γυναίκα: ~ καβγάς. 
γυναικο- κ. γυναικά- κ. γυναικ- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό 

λέξεων που σηµαίνουν: 1. ότι κάτι σχετίζεται µε γυναίκα: γυναι-κο-
κρατία, γυναικο-παρέα, γυναικό-κοσµος, γυναικ-άδερφος 2. ότι κάτι 
σχετίζεται µε το αναπαραγωγικό σύστηµα τής γυναίκας: γυναι-κο-
λόγος 3. (α) (µειωτ.) ότι µία ενέργεια ή συµπεριφορά είναι θηλυ-
πρεπής, ταιριάζει σε γυναίκα: γυναικο-φέρνω, γυναικο-πρεπής. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. γυναικο-
κρατία, µτγν. γυναικο-µανής), που προέρχεται από το ουσ. γυνή, -αι-
κός (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. 
gynéco-logie)]. 

γυναικοδουλεια (η) 1. (µειωτ.) ασχολία που ταιριάζει σε γυναίκα και 
θεωρείται χαµηλού επιπέδου και ανάξια λόγου: θεωρούσε το 
σκούπισµα και το σφουγγάρισµα γυναικοδουλειές · 2. ερωτική πε-
ριπέτεια µε γυναίκα: υποψιάστηκε ότι κάποια ~ ήταν στη µέση ΣΥΝ. 
τσιληµπούρδισµα, γκοµενοδουλειά. 

γυναικοθηρας (ο) [1868] {γυναικοθηρών} (λόγ.) πρόσωπο που προ-
σπαθεί να κατακτά γυναίκες ΣΥΝ. γυναικάς, κορτάκιας, καζανόβας, 
δονζουάν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. [ΕΤΥΜ. < γυναίκα + θήρας < 
θήρα «κυνήγι»]. 

γυναικοκαβγάς (ο)^ {γυναικοκαβγάδες} καβγάς µεταξύ γυναικών. 
γυναικοκατακτητής (ο) πρόσωπο που κατακτά γυναίκες: στα νιάτα 

του υπήρξε µεγάλος ~ ΣΥΝ. γόης, εραστής, δονζουάν, καζανόβας. 
γυναικόκοσµος (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. πλήθος γυναικών 2. το σύ-

νολο των γυναικών, ο γυναικείος πληθυσµός τής Γης. 
γυναικοκρατία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η κυριαρχία τού γυναικείου 

φύλου σε συγκεκριµένο τοµέα: στα φιλολογικά τµήµατα υπάρχει ~ 
ΑΝΤ. ανδροκρατία 2. το έθιµο, κατά το οποίο τον κυρίαρχο ρόλο 
στην κοινωνική ζωή µιας περιοχής αναλαµβάνουν για σύντοµο χρο-
νικό διάστηµα οι γυναίκες: κατά το έθιµο τής ~ σε περιοχές τής Β. 
Ελλάδας µία φορά τον χρόνο οι γυναίκες αναλαµβάνουν την εξουσία 
και οι άνδρες κάνουν τις δουλειές των γυναικών. 

γυναικοκρατούµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {γυναικοκρατείσαι... | γυ-
ναικοκρατήθηκα} κυριαρχούµαι από γυναίκες (συνήθ. για την αριθ-
µητική υπεροχή των γυναικών σε έναν χώρο): η Φιλοσοφική Σχολή 
γυναικοκρατείται ANT. ανδροκρατούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

γυναικολογία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο τις νόσους και τις ανεπάρκειες τού γυναικείου γεννητι- 

κού συστήµατος. — γυναικολόγος (ο/η) [1880], γυναικολογικός, -ή, -
ό [1861], γυναικολογικ-ά | -ώς [1888] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. gynécologie]. 

γυναικολόι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} πλήθος από γυναίκες ΣΥΝ. γυ-
ναικοµάνι. [ΕΤΥΜ. < γυναίκα + -λόι < -λόγι < λέγω «συλλέγω, 
συγκεντρώνω»]. 

γυναικοµάνι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.) (καθηµ.) πλήθος από γυναίκες 
ΣΥΝ. γυναικολόι. [ΕΤΥΜ. < γυναίκα + -µάνι < λατ. manus 
«πλήθος»]. 

γυναικοµανία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η ερωτική µανία για γυναίκες. 
— γυναικοµανής (ο). 

γυναικοµαστία (η) ΙΑΤΡ. η αύξηση τού µεγέθους των µαστών στον 
άνδρα, η οποία οφείλεται σε έλλειψη ορµονικής ισορροπίας. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. gynecomastia]. 

γυναικόµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει τη µορφή γυναίκας. 
γυναικόπαιδα (τα) [µεσν.] {γυναικόπαιδων} οι γυναίκες και τα παι-

διά (συνήθ. λέγεται σε πολεµικές περιόδους για τον βασικό κορµό 
τού άµαχου πληθυσµού). 

γυναικοπαρέα (η) {δύσχρ. γυναικοπαρεών} παρέα που αποτελείται 
µόνο από γυναίκες ΑΝΤ. αντροπαρέα. 

γυναικοπρεπής, -ής, -ές [µτγν.] {γυναικοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
θηλυπρεπής (βλ.λ.): ~ συµπεριφορά | ύφος ΑΝΤ. ανδροπρεπής, αρρενο-
πρεπής. — γυναικοπρεπώς επίρρ., γυναικοπρέπεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 

γυναικούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (χαϊδευτ.) η σύζυγος: πήρα τη ~ 
µου και πήγαµε διακοπές 2. (µειωτ.) γυναίκα χαµηλού επιπέδου, ανά-
ξια λόγου 3. η απλοϊκή γυναίκα (συνήθ. χωρίς ιδιαίτερη µόρφωση ή 
πολλές γνώσεις) · 4. (µειωτ. ως χαρακτηρισµός άνδρα) αυτός που 
δείχνει δειλία ή έχει γυναικεία φερσίµατα: Τέτοιες - θα πολεµήσουν; 
Αυτοί φοβούνται και τη σκιά τους! ΣΥΝ. δειλός, άνανδρος. 

γυναικουλίστικος, -η, -ο (καθηµ.-µειωτ.) αυτός που χαρακτηρίζει 
γυναίκα αναξιοπρεπή, που δεν σέβεται τη θέση της. 

γυναικοφέρνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (µειωτ. για άν-
δρα) παρουσιάζω συµπεριφορά που αρµόζει σε γυναίκα. — γυναι-
κοφέρσιµο (το). 

γυναικοφοβία (η) {χωρ. πληθ.} ο φόβος για το γυναικείο φύλο. 
γυναικωνίτης)ο) {γυναικωνιτών} το τµήµα τού χριστιανικού ναού στο 

οποίο κάθονται οι γυναίκες. [ΕΤΥΜ. < µτγν. γυναικωνίτις (ή) < αρχ. 
γυναικών (ό) < γυνή]. 

γυναικωτός (ο) [µεσν.] (µειωτ.) θηλυπρεπής, αυτός που έχει γυναι-
κείους τρόπους ή υιοθετεί γυναικεία φερσίµατα και εµφάνιση ΣΥΝ. 
θηλυπρεπής, γυναικοπρεπής. 

γυναιξί → γυνή 
γύναιο (το) {χωρ. γεν. πληθ.} (λόγ.-υβριστ.) η διεφθαρµένη ή χαµηλού 

επιπέδου γυναίκα ΣΥΝ. παλιογυναίκα, βροµοθήλυκο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
γύναιον, ουδ. τού επιθ. γύναιος < γυνή + -ιος]. 

γυνή (η) (γυναικ-ός, -α | -ες, -ών} (λόγ.) η γυναίκα- κυρ. στις ΦΡ. (α) 
πυρ, γυνή και θάλασσα {πυρ γυνή και θάλασσα, δυνατά τρία- Αίσω-
πος) για να δειχθεί ότι η γυναίκα ανήκει στα τρία µεγαλύτερα κακά 
τού κόσµου (β) η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα (ή δέ γυνή ίνα 
φοβήται τον άνδρα, Κ.∆. Εφεσ. 5, 33) η σύζυγος να δείχνει σεβασµό 
προς τον σύζυγο της (χαρακτηριστική φράση από το µυστήριο τού 
γάµου) (γ) συν γυναιξί και τέκνοις (συν γυναιξί και τέκνοις, Κ.∆. 
Πράξ. 21,5) λέγεται για τον άνδρα που παρευρίσκεται κάπου µε ολό-
κληρη την οικογένεια του: αφίχθη ~. [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. γυναίκα]. 

γυπαετός (ο) µεγάλο αρπακτικό πτηνό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. gypaète]. 

γύπας (ο) {γυπών} αρπακτικό µεγαλόσωµο πτηνό, µε µακρουλό σχε-
τικά κεφάλι, κυρτό και µακρύ λαιµό (γυµνό από φτερά), ράµφος κο-
φτερό και γαµψό, δάχτυλα µε µαλακά και γαµψά νύχια, µεγάλες και 
πλατιές φτερούγες· τρέφεται µε πτώµατα και αποσυντεθειµένες τρο-
φές ΣΥΝ. (λαϊκ.) όρνιο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γύψ, γυπός, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε θ. γυ-, από όπου 
και αρχ. γύη «καµπύλη», εξαιτίας τού ράµφους τού πτηνού]. 

γύρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. η κυκλική συνήθ. πορεία από ένα 
σηµείο σε άλλο: κάνε µια - και ξαναέλα σε λίγο ΣΥΝ. βόλτα- ΦΡ. 
βγαίνω στη γύρα περιφέροµαι (συνήθ. ζητιανεύοντας): η φτώχια τον 
ανάγκασε να βγει στη γύρα 2. η περιστροφή ή η κυκλική κίνηση στον 
χορό: έφερε | έκανε δυο ~ στην πίστα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < γυρίζω (υποχωρητ.)]. 

γυρεοθήκη (η) {γυρεοθηκών} BOT. η θήκη τής γύρης των σπερµατό-
φυτων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. γϋρις, -εως + θήκη]. 

γυρεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {γύρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
αναζητώ (κάποιον): τον γύρευα όλη την ηµέρα ΣΥΝ. ψάχνω- ΦΡ. (α) 
(γυρεύω | ψάχνω) ψύλλους | βελόνες στ' άχυρα βλ. λ. άχυρο (β) γύ-
ρευε τι θέλει πάλι για ενοχλητικό πρόσωπο που µας ζητάει συνεχώς 
κάτι (γ) τι τα θες, τι τα γυρεύεις! για περιπτώσεις στις οποίες δεν 
έχει νόηµα να συζητεί ή να ασχολείται κανείς µε ένα θέµα (δ) στον 
ουρανό σε γύρευα και στη γη σε βρήκα βλ. λ. γη (ε) τι γυρεύει η 
αλεπού στο παζάρι; βλ. λ. αλεπού (στ) τι γυρεύει (κάποιος) (κάπου); 
ερώτηµα µε το οποίο ο οµιλητής δηλώνει ότι κακώς κάποιος βρίσκε-
ται ή δραστηριοποιείται κάπου 2. επιδιώκω (κάτι), αποβλέπω: γύρευε 
ν' αλλάξει τον κόσµο || ~ το δίκιο µου ΣΥΝ. σκοπεύω, επιδιώκω- ΦΡ. 
πάω γυρεύοντας συµπεριφέροµαι κατά τρόπο που εκλαµβάνεται ως 
προκλητικός ώστε να φαίνεται πως επιδιώκω να πάθω αυτό που θα 
µου συµβεί: πάει γυρεύοντας να φάει ξύλο || γι'αυτό που έπαθε πή-
γαινε γυρεύοντας (ενν. να το πάθει) ♦ 3. (αµετβ.) ψάχνω ή διερωτώµαι 
(για κάτι)- ΦΡ. τρέχα γύρευε (και Νικολό καρτερεί) για περιπτώσεις 
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στις οποίες θεωρούµε ότι είναι µάταιο πλέον να αναζητήσει κανείς 
κάτι, για οριστικά χαµένη υπόθεση ή για περιπτώσεις στις οποίες 
δεν βρίσκει κανείς άκρη: έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγµατα, ~" δεν 
βγάζεις άκρη! || (κ. µετβ. + να) το θέµα ήταν να µη γίνει το λάθος- τώ-
ρα, - να βρεις ποιος φταίει! — ψάρεµα (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «τριγυρνώ ψάχνοντας», < γύρος}. 

γύρη (η) {χωρ. πληθ.} οι κόκκοι των λουλουδιών για τη γονιµοποίηση: 
αλλεργία από τη ~ των λουλουδιών. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γΰρις, -εως, αρχική σηµ. «η άχνη από το αλεύρι», αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε το ουσ. γύρος «στρογγυλός», επειδή έπρεπε να 
γυρίζουν τον µύλο, για να αλεστεί το σιτάρι και να πάρουν το αλεύ-
ρι]., 

γυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {γύρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κινώ (κά-
τι) κυκλικά, περιστροφικά: ~ το κλειδί στην πόρτα | τον διακόπτη | τη 
ρόδα 2. στρέφω (κάτι) προς ορισµένη κατεύθυνση σε σχέση µε στα-
θερό σηµείο: γύρισε το όπλο προς το µέρος µου 3. (για ρολόι) ρυθµί-
ζω στρέφοντας τους δείκτες: ~ το ρολόι µπροστά | µια ώρα πίσω 4. 
(µτφ.) κάνω (κάποιον) να αλλάξει γνώµη, µεταπείθω: του γύρισε τα 
µυαλά- ΦΡ. (α) γυρίζω φύλλο | σελίδα µεταβάλλω φρονήµατα, αλλάζω 
γνώµη ή συµπεριφορά: έλεγε πως θα µε παντρευτεί, αλλά τώρα το 
γύρισε το φύλλο || µη συνεχίσεις να µ ' ενοχλείς, γιατί θα το γυρίσω το 
φύλλο! || σ'αυτές τις εκλογές θα γυρίσουµε σελίδα (β) γυρίζω την 
πλάτη βλ. λ. πλάτη (γ) γυρίζω (κάτι) στο αστείο | στο σοβαρό αλλάζω 
την τροπή συζήτησης προς το αστείο | προς το σοβαρό: µόλις κα-
τάλαβε ότι µε πείραξε αυτό που είπε, το γύρισε στο αστείο (δ) τα γυ-
ρίζω αθετώ τις υποσχέσεις που έχω δώσει ή ερµηνεύω αντίθετα το 
περιεχόµενο των λόγων µου: µέχρι χθες άλλα µου έλεγες, σήµερα µου 
τα γυρίζεις (ε) γυρίζω το κεφάλι (κάποιου) αλλάζω τις ιδέες (κάποι-
ου), τον µεταπείθω: είναι πολύ ισχυρογνώµων δεν του γυρίζεις το κε-
φάλι µε τίποτα! 5. (µτφ.) αλλάζω: ~ κανάλι στην τηλεόραση 6. (οικ.) 
περιφέρω, ξεναγώ (κάποιον) σε διάφορα µέρη ή χώρους: τον γύρισε 
σε όλα τα αξιοθέατα τού νησιού του || θα σε γυρίσω σε όλα τα µπαρ 
τής παραλίας 7. (ειδικότ. για τόπους) επισκέπτοµαι ταξιδεύοντας: 
έχει γυρίσει όλο τον κόσµο || γύρισα χώρες και χώρες 8. διασχίζω (τό-
πο) ως τουρίστας ή για επαγγελµατικούς λόγους: έχει γυρίσει όλη την 
Ελλάδα µε το αυτοκίνητο || γύρισα την πόλη µε τα πόδια 9. (α) 
αναποδογυρίζω (κάτι), φέρνω το πάνω κάτω ή αντιστρόφως, το µέσα 
έξω: ~ το παλτό ανάποδα || ~ το µέσα έξω στο παντελόνι (β) (µτφ.) 
ανατρέπω µια κατά στάση, το εις βάρος µου αποτέλεσµα: οι δύο αλ-
λαγές τού προπονη τή γύρισαν το παιχνίδι και µας χάρισαν τη νίκη 10. 
(για αρδευτικά νερά) εκτρέπω, παροχετεύω 11. επιστρέφω (κάτι που 
έχω δανειστεί ή έχω λάβει): µου γύρισε τα χρήµατα που του είχα 
δώσει || ~ τον αρραβώνα (επιστρέφω το δαχτυλίδι τού αρραβώνα, 
διαλύω τον αρραβώνα) || ~ συναλλαγµατική (οπισθογραφώ συναλ-
λαγµατική) 12. (για σελίδες) αλλάζω, πηγαίνω στην επόµενη 13. 
(στον κινηµατογράφο, στην τηλεόραση, στο βίντεο) εγγράφω (τις 
σκηνές ενός έργου) σε φιλµ: ~ ταινία | σκηνές ενός έργου ΣΥΝ. κινη-
µατογραφώ ♦ (αµετβ.) 14. κινούµαι κυκλικά, περιστροφικά: η Γη είναι 
σφαίρα και γυρίζει || (µτφ.) ήπια πολύ κρασί και τώρα το κεφάλι µου 
γυρίζει | γυρίζει ο κόσµος γύρω µου ΣΥΝ. περιστρέφοµαι- ΦΡ. γυρίζω 
σαν (τη) σβούρα για τους υπερβολικά δραστήριους, πολυάσχολους ή 
υπερκινητικούς ανθρώπους: οληµέρα γυρίζει σαν τη σβούρα-δεν ξε-
κουράζεται στιγµή 15. στρέφοµαι προς ορισµένη κατεύθυνση: γύρισε 
αµέσως µόλις τον φώναξα || για γύρνα να σε δω! 16. περιφέροµαι, 
τριγυρνώ (κάπου): όλη τη νύχτα γύριζε στα µπαρ || πού γυρνάει και 
δεν µαζεύεται στο σπίτι; 17. επιστρέφω στο σηµείο ή την κατάσταση 
από όπου ξεκίνησα: ~ στο σπίτι | στην πατρίδα | στη δουλειά µου- ΦΡ. 
(α) (µτφ.) όταν εσύ πήγαινες, εγώ γύριζα έχω περισσότερες γνώσεις 
και εµπειρίες από εσένα ή έχω προηγηθεί στην εκτέλεση µιας εργα-
σίας, µιας δραστηριότητας· (γενικά) για πράγµατα που ξέρουµε κα-
λύτερα από άλλον είτε λόγω µεγαλύτερης ηλικίας είτε λόγω µεγαλύ-
τερης εµπειρίας: Εσύ θα µου πεις τι θα κάνουµε; ~! (β) να πας και να 
µη γυρίσεις! (ως κατάρα) για ανεπιθύµητο ή ενοχλητικό πρόσωπο 18. 
(µτφ.) αλλάζω γνώµη ή γενικότ. ιδέες: είναι φανατικός, δεν γυρίζει µε 
τίποτα || γύρισε ο κόσµος και έριξε αλλού την ψήφο του (δηλ. µετα-
στράφηκαν οι ψηφοφόροι) ΣΥΝ. µεταστρέφοµαι 19. (µτφ.) µεταβάλλο-
µαι: γύρισαν τα πράγµατα (άλλαξε η πολιτική κατάσταση)· ΦΡ. γυρί-
ζει ο τροχός µεταβάλλεται η κοινωνική κατάσταση των ανθρώπων: ~ 
κι έρχονται τα πάνω κάτω. Επίσης γυρνώ (κ. -άω) [µεσν.] {-άς...}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός, υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. γύρος. Στη σηµ. «κινηµατογραφώ» η λ. αποδίδει 
το γαλλ. tourner. Το µεσν. γυρνώ από τον αόρ. (ε)γύρισα κατά το σχή-
µα έκέρασα - κερνώ, έπέρασα - περνώ}. 

γυρίνος (ο) το νεογνό βατράχι που δεν έχει ακόµη πόδια. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. γυρίνος | γυρίνος < γυρός «στρογγυλός» (βλ. λ. γύρος)]. 

γύρισµα (το) {γυρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η περιστροφή αντικειµέ-
νου γύρω από τον άξονα του: ~ τροχού | µηχανής 2. η στροφή προς 
ορισµένη κατεύθυνση: το ~ τού όπλου προς τα δεξιά 3. το σηµείο στο 
οποίο στρίβει κανείς, η στροφή: το ~ τού δρόµου 4. η επιστροφή σε τό-
πο: το ~ στο χωριό 5. η επιστροφή ποσού: το - των χρηµάτων που χρω-
στούσε 6. η µεταβίβαση προς τα πίσω: το ~ τής µπάλας στον τερµα-
τοφύλακα 7. το στρίφωµα των ρούχων: ~ παντελονιού 8. (στον κινη-
µατογράφο και στην τηλεόραση) η διαδικασία εγγραφής των σκηνών 
ενός έργου σε φιλµ: δοκιµαστικό ~ || (στον πληθ.) εσωτερικά | εξωτε-
ρικά ~ (σε στούντιο | σε φυσικό περιβάλλον) 9. οι αλλαγές στις κλί-
µακες στα τραγούδια: δύσκολο τραγούδι, έχει πολλά -10. (συνήθ. 
στον πληθ.) η µεταβολή από µία κατάσταση σε άλλη: τού χρόνου τα 
~ || έχει ο καιρός γυρίσµατα! [ETYM. µεσν. < γυρίζω. Η σηµ. 8 
αποδίδει το γαλλ. tournage]. 

γυρισµός (ο) [µεσν.] 1. η επιστροφή: στον ~ από το χωριό θα σταµα- 

τήσουµε για λίγο στα διόδια || στον ~ έµαθε τα δυσάρεστα νέα 2. η 
επάνοδος στην πατρίδα: ο ~ τού ξενιτεµένου || ταξίδι χωρίς - ΣΥΝ. 
επιστροφή, (αρχαιοπρ.) νόστος. 

γυριστός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει καµπυλωτό σχήµα: ~ πό-
µολο | σίδερο ΣΥΝ. κυρτωµένος 2. αυτός που έχει ελικοειδή σχηµατι-
σµό: ανέβηκαν στο επάνω πάτωµα από τις ~ σκάλες ΣΥΝ. στριφτός 3. 
ΑΘΛ. (για βολή) αυτή που γίνεται µε περιστροφή τού κορµού ή αλλαγή 
τής θέσης του: ο παίκτης πραγµατοποίησε ~ σουτ 4. αυτός που µπορεί 
να γυρίζει και από την αντίθετη πλευρά: σακάκι µε ~ γιακά • ΦΡ. 
(αργκό) την κάνω γυριστή σε κάποιον πληρώνω µε το ίδιο νόµισµα, 
ανταποδίδω: µε εξαπάτησε άγρια, αλλά εγώ θα του την κάνω γυριστή! 

γυριστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.) γυναίκα που περνάει τον χρό-
νο της κάνοντας βόλτες ή επισκέψεις και συνήθ. παραµελεί τις υπο-
χρεώσεις της. — (υποκ.) γυριστρούλα (η). 

γυρνώ ρ. →γυρίζω 
νυροβολιά (η) η περιστροφική κίνηση (κάποιου). [ΕΤΥΜ. 

< µεσν. γυροβολώ < γύρος + -βολώ < βάλλω]. 
γόροθε επίρρ. (διαλεκτ.) από γύρω, ολόγυρα, πέριξ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 

µτγν. γυρόθεν < γύρος + -θεν, επίθηµα δηλωτικό προελεύσεως]. 
γυρολόγος (ο) ο πλανόδιος µικροπωλητής ΣΥΝ. πραµατευτής. 

[ΕΤΥΜ. < γύρος + -λόγος < λέγω «συλλέγω, συγκεντρώνω»]. 
γύρος (ο) 1. η περιφέρεια, η περίµετρος ενός πράγµατος: ο ~ τού λι-

µανιού | τού χωραφιού 2. (κατ' επέκτ.) κάθε αντικείµενο κυκλοτερές, 
που περιβάλλει (κάτι): ~ βαρελιού (η στεφάνη που συγκρατεί τις βα-
ρελοσανίδες) | φουστανιού (το κέντηµα που είναι ραµµένο σε όλη 
την έκταση τής περιφέρειας φουστανιού, το στρίφωµα γενικώς) | κα-
πέλου (η κυκλική προεξοχή τού καπέλου) 3. η κυκλική | περιστροφι-
κή κίνηση (γύρω από έναν άξονα): ~ τού λεπτοδείκτη 4. η περιοδεία, 
το ταξίδι ή η βόλτα στα βασικότερα σηµεία ενός χώρου: δεκαήµερος 
~ τής Ελλάδας || ο ~ τού κόσµου- ΦΡ. (µτφ.) κάνω τον γύρο (π.χ. τού 
κόσµου) ακούγοµαι, γράφοµαι ή εµφανίζοµαι παντού: η είδηση τού 
θανάτου της έκανε τον γύρο τού κόσµου || «ο γάµος τους έγινε πρω-
τοσέλιδο κι έκανε τον γύρο των λαϊκών εφηµερίδων ανά τον κόσµο» 
(εφηµ.) 5. (ειδικότ.) το αθλητικό αγώνισµα που περιλαµβάνει την κά-
λυψη µιας απόστασης και την επιστροφή στην αφετηρία: ποδηλατι-
κός ~ τής Ιταλίας 6. καθεµιά από τις φάσεις µιας διαδικασίας, διορ-
γάνωσης ή το τµήµα αθλητικού αγώνα: ο δεύτερος ~ των εκλογών || 
νέος ~ συνοµιλιών | διαπραγµατεύσεων | διαβουλεύσεων || βγήκε νοκ-
άουτ στον πρώτο - || το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί σε δύο ~ · 7. χοι-
ρινό κρέας που ψήνεται τοποθετηµένο σε µεγάλες επάλληλες φέτες 
περασµένες σε κατακόρυφο µεταλλικό άξονα, ο οποίος περιστρέφε-
ται µπροστά από µια εστία, και το οποίο σερβίρεται κοµµένο σε µι-
κρά κοµµάτια: ~ µε πίτα | σκέτος || µια µερίδα ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
γύρος, παράλλ. τ. τού αρχ. γυρός «στρογγυλός» < θ. γυ-, από όπου και 
αρχ. γύ-η «καµπύλη», που συνδ. µε αρµ. kor «καµπύλος, 
κεκαµµένος», γερµ. kauern «κάθοµαι οκλαδόν», ίσως και µε λατ. vola 
«κλείδωση» (< *gwelä). Οµόρρ. εγ-γύη, πιθ. και γΰ-ρις (-η), γυλιός 
κ.ά.]. 

γυροσκοπικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το γυροσκόπιο (βλ.λ.): ~ 
πυξίδα (που λειτουργεί µε γυροσκόπιο και δείχνει τον αληθή βορρά). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. gyroscopique]. 

γυροσκόπιο (το) [1853] {γυροσκοπί-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή που 
αποτελείται από έναν τροχό ο οποίος περιστρέφεται γρήγορα µέσα 
σε ένα πλαίσιο µε τρόπο που να διατηρεί τον προσανατολισµό του 
ακόµη και όταν µεταβάλλεται η κλίση τού πλαισίου του- χρησιµο-
ποιείται σε αεροπλάνα, πλοία κ.α. για να διατηρεί σταθερή τη διεύ-
θυνση τους. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. gyroscope, συσκευή που εφευρέ-
θηκε από τον Γάλλο φυσικό L. Foucault το 1852, προκειµένου να απο-
δείξει την ηµερήσια περιστροφή τής Γης]. 

γυροφέρνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γυρόφερα} ♦ 1. (αµετβ.) περιπλανώµαι 
ασκόπως: γυρόφερνε από 'δώ κι από 'κεί ♦ 2. (µετβ.) προσεγγίζω (κά-
ποιον) µε ύπουλους και ιδιοτελείς σκοπούς: γυρόφερνε τον θείο του 
για την κληρονοµιά 3. (µτφ.) (κάτι µε γυροφέρνει) αισθάνοµαι ότι θα 
πάθω κάτι, αισθάνοµαι κάποια συµπτώµατα: µε ~ γρίπη. 

γυροφούστανο (το) (λαϊκ.) η περιφέρεια τής γυναικείας φούστας, ο 
γύρος τού φουστανιού ΣΥΝ. ποδόγυρος. 

γυρτός, -ή, -ό → γειρτός 
γύρω (ορθότ. γύρο) επίρρ. 1. κατά κυκλική διάταξη, περιφερειακά: 
κάθονταν όλοι - απ' το κασετόφωνο και άκουγαν µουσική || υπάρχουν 
~ µας πολλοί εχθροί (στο ευρύτερο περιβάλλον)· ΦΡ. (α) τα γύρω τα 
προάστια µιας πόλης ή τα περίχωρα µιας περιοχής (β) έχω γύρω µου 
περιβάλλοµαι από, διαθέτω: ~ ανθρώπους ικανούς και φιλότιµους 
ΣΥΝ. περιστοιχίζοµαι (γ) γύρω-γύρω απέξω-απέξω, όχι επί τής ουσίας: 
του το 'φέρε ~, για να µην τον πικράνει (δ) γύρω-γύρω όλοι παιδικό 
παιχνίδι 2. (+από) σχετικά µε: ~ από το θέµα που συζητούσαµε, τι 
αποφάσεις πήρατε; 3. (για χρονικό σηµείο ή ποσοτικό µέγεθος) 
περίπου, κατά προσέγγιση: θα επιστρέψω ~ στις τρεις το µεσηµέρι || θα 
ήθελα ~ στο ένα κιλό φέτα ΣΥΝ. πάνω-κάτω. [ΕΤΥΜ. µεσν. (λ.χ. ώ 
φίλτατε, κατέρχου γϋρο-γΰρο, Παΐσιος, 7στ. Σινά 1710), από την αιτ. 
τόν γύρο τού µτγν. γύρος. Η γρ. µε -ω κατ' αναλο-γίαν προς τα µέσω, 
λόγω κ.τ.ό.]. γόρωθε επίρρ. → γύροθε Γ.Υ.Σ.(η) Γεωγραφική 
Υπηρεσία Στρατού. 
Γυφτάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. ο µικρός Γύφτος 2. ως µειωτ. χαρα-
κτηρισµός µελαχρινού και βρόµικου παιδιού. Επίσης Γυφτάκος (ο). 
γυφταρειο (το) (λαϊκ.) 1. χώρος όπου ζουν Γύφτοι 2. (µτφ.-µειωτ.) ο 
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χώρος στον οποίο επικρατεί µεγάλη ακαταστασία και βροµιά. [ΕΤΥΜ. < 
γύφτος + παραγ. επίθηµα -αρειό, πβ. κ. αλητ-αρειό, παππαδ-αρειό]. 

γυφτιά (η) (λαϊκ.) 1. (περιληπτ. µε κεφ.) το σύνολο των Γύφτων: µαζεύτηκε όλη 
η ~· (µειωτ.) 2. απρέπεια, συµπεριφορά που δεν ταιριάζει σε άτοµα που ζουν 
σε εξελιγµένη κοινωνία' (ειδικότ.) η απουσία αξιοπρέπειας ή κοινωνικής 
διακριτικότητας ΣΥΝ. µικροπρέπεια 3. η έλλειψη τάξεως και καθαριότητας 
ΣΥΝ. ακαταστασία, ρυπαρότητα 4. (µτφ.) πράξη που φανερώνει υπερβολική 
τσιγγουνιά ΣΥΝ. φιλαργυρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρωτιά. 

γύφτικος, -η, -ο 1. (λαϊκ.-µειωτ.) αυτός που σχετίζεται µε Γύφτο ή προέρχεται 
από αυτόν: ~ τσαντίρν ΦΡ. καµαρώνω σαν (το) γύφτικο σκεπάρνι καυχώµαι, 
καµαρώνω µε τρόπο επιδεικτικό και γελοίο 2. (µειωτ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ακαταστασία, βροµιά και έλλειψη καλών τρόπων 
συµπεριφοράς 3. γύφτικα (τα) η περιοχή που κατοικείται από Γύφτους· ΦΡ. 
κάτι τρέχει στα γύφτικα για κάτι ασήµαντο, ανάξιο λόγου: Με απειλεί ότι δεν 
θα µου ξαναµιλήσει! Σιγά, ~! ΣΥΝ. σιγά τ' αβγά. — γύφτικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αίγύπτικος < αρχ. Αίγυπτος]. 

γυφτόκαρφο (το) (λαϊκ.) χοντρό καρφί µε κωνικό σώµα και τετράγωνο κεφάλι 
που χρησιµοποιείται στις ξύλινες στέγες. 

Γυφτόπουλο (το), Γυφτοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ.) το παιδί τού 
Γύφτου και γενικότ. µικρός Γύφτος ΣΥΝ. Γυφτάκι, Τσιγ-γανόπουλο. [ΕΤΥΜ. 
Νόθο συνθ. < γύφτος + -πουλο (βλ.λ.)]. 

Γύφτος (ο), Γύφτισσα (η) {Γυφτισσών} (λαΐκ.-µειωτ.) ο Τσιγγάνος και γενικότ. 
κάθε µελαµψός νοµάς, που ζει σε τσαντίρι, έξω από το πλαίσιο τής 
κοινωνικής οργάνωσης· ΦΡ. είδε | βρήκε ο Γύφτος τη γενιά του (κι 
αναγάλλιασε η καρδιά του) για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος χαίρεται 
πολύ, όταν συναντά κάποιον που του ταιριάζει ή του µοιάζει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εθνικός, Τσιγγάνος, τσιγγούνης. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. Αιγύπτιος (πβ. αγγλ. 
gipsy < µέσ. αγγλ. gypcian < Egyptian «Αιγύπτιος»). Η εξήγηση τής ετυµ. 
αυτής είναι ότι οι ίδιοι οι Γύφτοι υποστήριζαν κατά τον Μεσαίωνα ότι 
προέρχονται από µια χώρα που ονοµαζόταν «µικρή Αίγυπτος», τής οποίας η 
ύπαρξη ουδέποτε επιβεβαιώθηκε. Η σύγχρονη έρευνα απέδειξε ότι 
προέρχονται από την Ινδία και µετακινήθηκαν στην Ευρώπη µέσω τής 
Περσίας και τής Αρµενίας]. 

γύφτουλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ.) πρόσωπο που διακρίνεται για 
την αναξιοπρέπεια και την κακοµοιριά του: Κοίτα τον ~! Οι άνθρωποι δεν 
έχουν να φάνε κι αυτός κάνει παζάρια µαζί τους για δυο δεκάρες παραπάνω! 
[ΕΤΥΜ. < γύφτος + παραγ. επίθηµα -ουλας, πβ. κ. δράκ-ουλας]. 

γυφτοφάσουλα (τα) τα µαυροµάτικα φασόλια (βλ. λ. µαυροµάτι-κος). 
γυφτοχωρι (το) {γυφτοχωριού | -ιών) 1. περιοχή που κατοικείται από Γύφτους 

2. (µτφ.) παραµεληµένη ή φτωχική περιοχή, συνοικία. 
γυψάδικο (το) (λαϊκ.) το γυψοποιείο. 
γυψαδόρος (ο) πρόσωπο που κατασκευάζει τα γύψινα, τις γύψινες 

διακοσµήσεις των σπιτιών. [ΕΤΥΜ. < γύψος + -δόρος (βλ.λ.)]. 
γύψος (ο) {γυψάδες} (λαϊκ.) 1. πωλητής γύψινων αντικειµένων 2. ο γυψαδόρος 

(βλ.λ.). 
γύψινος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από γύψο: ~ 

διακόσµηση 2. γύψινα (τα) το σύνολο των γύψινων κατασκευών σε ένα σπίτι. 
γυψοειδής, -ής, -ές [µεσν.] {γυψοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 

γύψο. 
γυψοκάµινος (η) [1883] {γυψοκαµίν-ου | -ων, -ους} ο φούρνος µέσα στον 

οποίο κατασκευάζεται γύψος. 
γυψόκολλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µείγµα από γύψο και κολλητική ύλη που 

χρησιµεύει στη συγκόλληση γυαλιού και µετάλλων. 
γυψοκονια (η) [1885] {χωρ. πληθ.) ο γύψος σε κατάσταση σκόνης, που 

χρησιµοποιείται συνήθ. στο χτίσιµο µαζί µε άλλα δοµικά υλικά (τσιµέντο 
κ.ά.). Επίσης νυψοκονίαµα (το). [ΕΤΥΜ. < γύψος + -κονία < κόνις «σκόνη»]. 

γυψοµάρµαρο (το) {γυψοµαρµάρ-ου | -ων} 1. ο στόκος (βλ.λ.) 2. το µάρµαρο 
που κατασκευάζεται από στόκο. 

γυψοποιία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η κατασκευή γύψου 2. το εργαστήριο 
κατασκευής γύψου και γύψινων ειδών. Επίσης γυψοποιείο (το) [1897] (σηµ. 
2). [ΕΤΥΜ. < γύψος + -ποιία < ποιώ]. 

γύψος (ο) 1. ορυκτό ένυδρο θειικό ασβέστιο σε στερεή µορφή ή σκόνη, που 
χρησιµοποιείται στην αγαλµατοποιία, την αγγειοπλαστική, τη διακοσµητική, 
την ιατρική κ.α. 2. (συνεκδ.) ο ιατρικός νάρθηκας που έχει κατασκευαστεί από 
την παραπάνω ύλη: έβαλαν το σπασµένο χέρι του στον ~ 3. (µτφ.) η κατάργηση 
τής δηµοκρατίας από ολοκληρωτικό καθεστώς: για εφτά χρόνια βρισκόταν η 
Ελλάδα στον ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γύψος (ή) < αραµ. gassa (πβ. εβρ. gir)]. 

γυψοσανίδα (η) βιοµηχανικό προϊόν, επίπεδο ορθογώνιο δοµικό στοιχείο που 
έχει ως βάση τον γύψο και επένδυση από ειδικό χαρτί για 

µεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη επιφάνεια- χρησιµοποιείται ευρέως για την 
κατασκευή ψευδοροφών, διαχωριστικών τοίχων, για κάλυψη 
κατασκευαστικών ατελειών και επενδύσεις τοίχων. 

γυψοτεχνία (η) {χωρ. πληθ.} παραδοσιακή εργασία µε αντικείµενο την 
επεξεργασία τού γύψου. 

γυψώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {γύψωσα} 1. καλύπτω (κάτι) µε γύψο: ~ την οροφή τού 
σπιτιού µε διακοσµητικά σχέδια 2. τυλίγω µε γύψινο επίδεσµο τραυµατισµένο 
µέλος τού σώµατος. — γόψωση (η) [µτγν.] κ. Υύψωµα (το). 

Γ.Χ.Κ. (το) Γενικό Χηµείο τού Κράτους. 
γωβιός (ο) → κωβιός 
γωνία κ. γωνιά (σηµ. 6, 8, 9) (η) {γωνι-ών} 1. (α) το διάστηµα που προκύπτει 

µεταξύ δύο τεµνοµένων ευθειών και µετριέται σε µοίρες: η ορθή ~ έχει 90 
µοίρες || οξεία | αµβλεία ~ (β) ΜΑΘ. συµπλήρωµα γωνίας βλ. λ. συµπλήρωµα 
2. το σηµείο στο οποίο συναντώνται δύο επιφάνειες και η εξοχή που 
σχηµατίζεται: χτύπησε στη ~ τού τραπεζιού' ΦΡ. (σκωπτ.) ράβδος εν γωνία, 
άρα βρέχει βλ. λ. ράβδος 3. το σηµείο στο οποίο τέµνονται δύο δρόµοι: τον 
περίµενε στη ~ || Πατησίων και Σολωµού ~· ΦΡ. (α) βάζω (κάποιον | κάτι) στη 
γωνία θέτω στο περιθώριο, κάνω στην άκρη, καθιστώ ανενεργό ή άχρηστο 
(κάτι/κάποιον): τον έβαλαν στη γωνία και ανέλαβαν οι ίδιοι όλες τις εξουσίες 
ΣΥΝ. βάζω στην άκρη | στη µπάντα (β) (αργκό) πήγαινε στη γωνία να δεις αν 
έρχοµαι ως απάντηση σε κάποιον που παριστάνει τον έξυπνο ή µας λέει 
πράγµατα που νοµίζει ότι εµείς αγνοούµε 4. (συνεκδ. ως επίθ.) ο γωνιακός, 
αυτός που βρίσκεται στη συµβολή, στη γωνία δύο δρόµων: αγόρασε µαγαζί ~, 
πολλά λεφτά δηλαδή (επειδή τα γωνιακά καταστήµατα έχουν µεγάλη αξία) 5. η 
θέση από την οποία βλέπει κανείς (κάτι) και (κυρ. µτφ.) η τοποθέτηση, το 
πρίσµα µέσα από το οποίο κρίνει κανείς (κάτι): είναι δύσκολο να υπάρξει µια 
αντικειµενική άποψη γι' αυτό το θέµα· εξαρτάται από τη ~ από την οποία το 
βλέπει κανείς- ΦΡ. οπτική γωνία η θέση από την οποία βλέπει κανείς τα 
πράγµατα, ο προσωπικός τρόπος µε τον οποίο συνηθίζει να κρίνει και να 
εκτιµά κανείς τις καταστάσεις: από τη δική µου ~ δεν βλέπω να υπάρχει 
πρόβληµα ΣΥΝ. πρίσµα, θέση, άποψη 6. (µόνον ο τ. γωνιά) το σπίτι, ο 
ιδιαίτερος προσωπικός χώρος: θα βρούµε και µεις µια ~ να βολευτούµε· ΦΡ. 
(οικ.) κάθοµαι στη γωνιά µου δεν ανακατεύοµαι, δεν ασχολούµαι, δεν 
αναµειγνύοµαι σε υποθέσεις άλλων 7. η άκρη ψωµιού ή γλυκού: του άρεσε να 
τρώει τη ~ τού ψωµιού || (σκωπτ.) η ουσία είναι µία και ο µπακλαβάς ~ 8. το 
αποµακρυσµένο τµήµα µιας περιοχής: σε µια ~ τής Ελλάδας · 9. το τεχνικό 
εργαλείο που έχει σχήµα ορθής γωνίας. — (υποκ.) γωνίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *γον-Ε-ία (µε αντέκταση), ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gen-u- 
«γόνατα», πβ. σανσκρ. jânu, λατ. genu, γαλλ. genou, αγγλ. knee, γερµ. Knie 
κ.ά. Οµόρρ. αρχ. γόνυ (γόνατο). Η φρ. οπτική γωνία αποδίδει το γαλλ. point de 
vue]. 

γωνιαζω ρ. µετβ. [µτγν.] {γώνιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. δίνω το σχήµα γωνίας σε 
(κάτι), δηµιουργώ γωνία: γώνιασε το χωράφι, για να το χωρίσει σε οικόπεδα 2. 
(σπάν.) τοποθετώ (κάτι) σε γωνιακή θέση: γώνιασε τα έπιπλα που έπιαναν 
χώρο, για να καθίσουν άνετα. — γιί>-νιασµα (το). 

γωνιαίος, -α, -ο [µτγν.] (λόγ.) γωνιακός (βλ.λ.). 
γωνιακός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που βρίσκεται σε γωνία: ~ µαγαζί | 

σπίτι | διαµέρισµα. 
γώνιασµα (το) → γωνιαζω 
γωνιαστός, -ή, -ό αυτός που έχει γωνιαστεί (βλ. λ. γωνιαζω). 
-γωνικός, -ή, -ό → -γωνος 
γωνιοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {γωνιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
έχει σχήµα γωνίας. 

γωνιοκορυφος, -η, -ο 1. αυτός που καταλήγει σε γωνιώδη κορυφή 2. 
αυτός που έχει σχήµα γωνίας ως κορυφή. 

γωνιόλιθος (ο) [1889] {γωνιολίθ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) το αγκωνάρι 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. cornerstone]. 

γωνιόµετρο (το) [1870] {γωνιοµέτρ-ου | -ων} όργανο για τη µέτρηση 
γωνιών σε διάφορες επιστήµες (ανθρωπολογία, γεωδιαισία κ.α.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. goniomètre]. 

γωνιώδης, -ης, -ες [αρχ.] {γωνιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
έχει ή σχηµατίζει γωνίες: ~ αγκύλη | σχήµα προσώπου. 

γωνιωτος, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει τοποθετηθεί σε γωνία 2. 
αυτός που έχει γωνιώδες σχήµα. 

-γωνος, -η, -ο λεξικό επίθηµα που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό γωνιών: 
πεντάγωνος πύργος || τετράγωνη πισίνα || (το ουδ. ως ουσ.) σχεδιάζω ένα 
τρίγωνο | ένα πολύγωνο. Επίσης -γωνικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. τρί-γωνος, τε-τρά-γωνος), που προέρχεται από το 
ουσ. γωνία]. 

γώπα κ. (εσφαλµ.) γόπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ψάρι µε επίµηκες σώµα, που 
συναντάται στις εύκρατες θάλασσες και αλιεύεται πολύ (ιδι-αίτ. στη 
Μεσόγειο) για την εύγευστη σάρκα του · 2. το τµήµα τού τσιγάρου που µένει 
ακάπνιστο: ο λοχίας έβαλε τους στρατιώτες να µαζέψουν τις ~ ΣΥΝ. 
αποτσίγαρο. [ΕΤΥΜ. < *βώπα < µτγν. βώξ < αρχ. βόαξ, αγν. ετύµου]. 



 

∆ 

∆, δ: δέλτα, το τέταρτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Όσο γνωρίζουµε από τη φωνολογία τής Αρχαίας Ελληνικής, το γράµµα δ 
αντιπροσώπευε ένα κλειστό οδοντικό σύµφωνο, το -ντ- (πβ. ξεν. d) και όχι το διαρκές οδοντικό σύµφωνο που προφέρουµε σήµερα. Η λ. 
δώρον, λ.χ., προφερόταν ως /ddòron/ και όχι ως /δότο)η)/, όπως συνέβαινε και µε την προφορά των β (ως -µπ-) και γ (ως -γκ-). Ωστόσο, ήδη 
στους χρόνους πριν από τον Χριστό, το δ άρχισε να προφέρεται ως διαρκές σύµφωνο µε τη σηµερινή προφορά. Στο συλλαβογραφικό 
αλφάβητο τής Γραµµικής γραφής Β (αντίθετα µε ό,τι ίσχυε για τα γράµµατα β και γ) ιδιαίτερο συλλαβόγραµµα δήλωνε το δ και άλλο 
συλλαβόγραµµα τα τ και o από κοινού (στο κυπριακό συλλαβάριο και τα τρία οδοντικά τ - δ - o δηλώνονταν µε το ίδιο συλλαβόγραµµα). 
Μορφικά, το τριγωνικού σχήµατος ∆ τής ελληνικής γραφής στο λατινικό λεγόµενο αλφάβητο (που είναι, στην πραγµατικότητα, το δυτικό 
ελληνικό αλφάβητο τής Χαλκίδας) έλαβε τη µορφή τού D, µε κύρτωση των δύο πλευρών τού τριγώνου. Τέλος, ως προς την ονοµασία τού 
γράµµατος, οι µελετητές τής ιστορίας τής ελληνικής γραφής συµφωνούν ότι προήλθε από το βορειο-σηµιτικό dâlet (ή dâleth), που σήµαινε 
«θύρα». Από το d-, το πρώτο γράµµα τού daleth, προήλθε ακροφωνικά ο συµφωνικός φθόγγος [d] (-ντ-).Ως προς την κατάληξη τού δέλτα, το 
-α (όπως στην περίπτωση των άλφ-α, βήτ-α και γάµµ-ά) είναι κατάληξη που προστέθηκε στην Ελληνική, στην οποία οι λέξεις δεν µπορούσαν 
να λήγουν σε -φ, σε -o κ.τ.ό.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

∆, δ δέλτα- το τέταρτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. 
δέλτα, αριθµός). 

∆. ∆ύση, δυτικά, δυτικός, -ή, -ό. 
∆.Α. (ο) ∆ήµος Αθηναίων. 
δα µόρ. 1. επιτατ. σε κατάφαση ή άρνηση: ναι ~! || όχι ~! 2. (ειδικότ.) 

όχι δα λέγεται µε ειρωνική, θαυµαστική ή ερωτηµατική διάθεση: -
∆εν υπάρχει άνθρωπος που να αµφισβητήσει το ταλέντο της! —! 3. 
ως επιτατικό υποκορισµού σε συνεκφορά µε την αντων. τόσος: ένας 
ανθρωπάκος τόσος ~ και να σας κάνει ό,τι θέλει! 4. ως µετριαστικό 
έντονης προσταγής ή βαριάς έκφρασης: πήγαινε ~ εκεί που σου λέω || 
έλα ~, µην κάνεις έτσι! 5. ως προσδιοριστικό τόπου και χρόνου: εδώ ~ 
|| τώρα ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. δή (βεβαιωτ. µόριο), κατά τα επιρρ. σε 
-α]. 

∆αβίδ (ο) (παλαιότ. ορθ. ∆αυίδ) {άκλ.} 1. ο δεύτερος (µετά τον Σαούλ) 
βασιλιάς τού Ισραήλ, συγγραφέας των περισσοτέρων από τους Ψαλ-
µούς τής Π.∆.- ΦΡ. ∆αβίδ και Γολιάo για ζεύγος συνήθ. αντιπάλων, εκ 
των οποίων ο ένας είναι µικρόσωµος (∆αβίδ) και ο άλλος γιγαντόσω-
µος (Γολιάθ) ή ο ένας έχει περιορισµένες δυνάµεις και ο άλλος είναι 
πανίσχυρος 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Däwld 
«αγαπητός»]. 

δάγκάµα (το) → δάγκωµα 
δαγκαµατιά (η) → δαγκωµατιά 
δαγκάνα (η) {δαγκάνων} 1. η λαβίδα των καρκινοειδών (αστακών, 

καβουριών), µε την οποία συλλαµβάνουν την τροφή τους 2. (µτφ.) η 
τανάλια, η τσιµπίδα: ένα µηχάνηµα µε πελώριες ~ || (µτφ.) τον έπιασε 
η εφορία στις ~ της. [ΕΤΥΜ. < δαγκάνω]. 

δαγκανιά (η) → δαγκωνιά 
δαγκανιάρης, -α, -ικο {δαγκανιάρηδες} αυτός που δαγκώνει συχνά: 
~ γάτα | σκυλί. 

δαγκάνω ρ. -+ δαγκώνω 
δάγκειος (ο) [1894] {δαγκεί-ου | -ων, -ους} ΙΑΤΡ. µεταδοτική ασθένεια, 

κύρια συµπτώµατα τής οποίας είναι ο υψηλός πυρετός και τα εξαν-
θήµατα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. dengue < σουαχίλι dinga, που παρασυ-
σχετίστηκε προς το ισπ. dengue «ιδιοτροπία, σχολαστικότητα»]. 

δάγκωµα κ. δά γκάµα (το) [µεσν.] {δαγκώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το 
να δαγκώνει κανείς (κάτι): το ~ τού µήλου 2. (συνεκδ.) η δαγκωµατιά 
(βλ.λ.). 

δαγκωµατιά [µεσν.] κ. (σπανιότ.) δαγκαµατιά (η) [µεσν.] το απο-
τύπωµα των δοντιών ή και το τραύµα που δηµιουργούν αυτά, όταν 
δαγκώσει κανείς (κάτι/κάποιον): είχε µια ~ στο πόδι από σκύλο ΣΥΝ. 
δαγκωνιά. 

δαγκωνιά κ. (σπανιότ.) δαγκανιά (η) η δαγκωµατιά (βλ.λ.). 
δαγκωνιάρης, -α, -ικο κ. δαγκανιάρης αυτός που συνηθίζει να 

επιτίθεται και να δαγκώνει. 
δαγκώνω κ. (σπανιότ.) δαγκάνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {δάγκω-σα, -θη-

κα, -µένος) ♦ (µετβ.) 1. ανοίγω το στόµα και πιάνω δυνατά µε τα δό-
ντια κάτι, αποσπώντας συνήθ. ένα κοµµάτι του: ~ το µήλο | το 
καρπούζι | το κρέας 2. πληγώνω, τραυµατίζω αρπάζοντας µε τα δό-
ντια ή µπήγοντας τα στο δέρµα: ένας σκύλος του δάγκωσε το πόδι || 
τον δάγκωσε ένα φίδι και πέθανε- ΦΡ. (α) (οικ.) δαγκώνω τη λαµαρί-
να ερωτεύοµαι: απ'ό,τι βλέπω, έχεις δαγκώσει για τα καλά τη λαµα-
ρίνα (β) δάγκωσε τη γλώσσα σου! µη λες πράγµατα που απευχόµα-
στε να συµβούν: -Λες να σκοτώθηκε; — 3. δηµιουργώ σηµάδι στο 
δέρµα από παθιασµένο ερωτικό φιλί: ποιος σε δάγκωσε στον λαιµό; || 
γύρισε σπίτι φιληµένη-δαγκωµένη ♦ 4. (αµετβ.) είµαι επικίνδυνος: 
πρόσεχε τον, δαγκώνει || (σε προειδοποιητικές πινακίδες σε σπίτια µε 
σκύλο) «Προσοχή! Ο σκύλος δαγκώνει»· ΦΡ. (µη φοβάσαι), δεν δα-
γκώνω! ως προτροπή σε κάποιον να ξεπεράσει τους δισταγµούς ή τις 

επιφυλάξεις του απέναντι µας: έλα κοντά µου, ~! 5. (µεσοπαθ. δα-
γκώνοµαι) µαζεύοµαι, αντιλαµβάνοµαι σφάλµα, απρέπειά µου ή 
υπονοούµενο εναντίον µου: µόλις αναφέρθηκα δήθεν τυχαία στις πα-
ράνοµες δραστηριότητες του, δαγκώθηκε και δεν µίλησε. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < δακώνω (η ηχηροποίηση τού -κ- υπό την επίδραση τού µτγν. 
δαγκάνω) < αρχ. δάκος «ζώο µε επικίνδυνο δάγκωµα» < αόρ. β' ε-δακ-
ον τού ρ. δάκνω < *dnk-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. denk- «δα-
γκώνω», πβ. σανσκρ. dâsati «δαγκώνει», αγγλ. tough «σκληρός», γερµ. 
Zange «λαβίδα» κ.ά.]. 
δαγκωτός, -ή, -ό αυτός που έγινε µε δάγκωµα: δαγκωτό φιλί' ΦΡ. ρί-
χνω δαγκωτό (ενν. το ψηφοδέλτιο) ψηφίζω φανατικά συγκεκριµένο 
πολιτικό κόµµα ή υποψήφιο. — δαγκωτό επίρρ. 
δάδα (η) {σπάν. δαδών} 1. δαυλός από εύφλεκτο ξύλο που χρησιµο-
ποιείται για φωτισµό ΣΥΝ. λαµπάδα, πυρσός 2. (µτφ.) το µέσο εκπο-
λιτισµού και διαφώτισης: οι λόγιοι µετέφεραν από τη ∆ύση τη ~ τής 
ελευθερίας και τού γαλλικού ∆ιαφωτισµού στην υπόδουλη Ελλάδα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δάς, δαδός < δαίω «καίω» < *δαί-ω < *δαί-Εω < *δάΕ-
ja < I.E. *daw- «καίω», πβ. σανσκρ. dunôti «καίει», λατ. bellum «πό-
λεµος» (< duellum), ισπ. bélico «πολεµικός», γαλλ. rebeller (se) «επα-
ναστατώ, εξεγείροµαι» (> αγγλ. rebel) κ.ά. Οµόρρ. δαυλός (βλ.λ.)]. 

δαδί (το) {δαδ-ιού | -ιών} το εύφλεκτο κοµµάτι από δέντρο που έχει 
ρητίνη, το οποίο χρησιµεύει κυρίως ως προσάναµµα: άναψαν ~, για 
να βλέπουν µέσα στη νύχτα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δαδίον, υποκ. τού δήις | 
δαΐς «δάδα»]. 

δαδούχος (ο) [αρχ.] πρόσωπο που κρατά (φέρει) δάδα ΣΥΝ. λαµπα-
δοφόρος. 

δαήµων, -ων, -ον {δαήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (αρχαι-
οπρ.-σπάν.) αυτός που έχει γνώσεις και πείρα, ο ειδήµων: έµπειρος 
πολιτικός, ~ και ευγενής ΣΥΝ. επαΐων, έµπειρος ΑΝΤ. αδαής. — δαη-
µοσύνη (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. δαη- (αόρ. δαή-ναι), παρεκτεταµένος τ. τού θ. δα-, το 
οποίο απαντά στο ρ. δι-δά-σκω (βλ.λ.)]. 

∆αίδαλος (ο) {∆αιδάλου} ΜΥΘΟΛ. Αθηναίος γλύπτης και αρχιτέκτο-
νας, απόγονος τού Ερεχθέα- εξόριστος στην Κρήτη, φυλακισµένος τού 
Μίνωα κατασκεύασε τον Λαβύρινθο και τελικά δραπέτευσε µε κέρι-
να φτερά που κατασκεύασε ο ίδιος για τον εαυτό του και τον γυιο 
του Ίκαρο. ίΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < επίθ. δαίδαλος (βλ.λ.)]. 

δαίδαλος (ο) {δαιδάλ-ου | -ων, -ους} 1. περίπλοκη κατασκευή (διά-
δροµος, κτήριο κ.ά.) που µοιάζει µε λαβύρινθο 2. (µτφ.) η έλλειψη λύ-
σης (διεξόδου) σε ένα πρόβληµα: τελικά χάθηκε µέσα στους ~ των 
προβληµάτων, των µηχανορραφιών και τής γραφειοκρατίας. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «περίτεχνα δουλεµένος, κατάστικτος», αβεβ. ετύµου, 
πιθ. < *δάλ-δαλ-ος (µε αναδιπλασιασµό και ανοµοίωση τού -λ-) < θ. 
*δαλ- < *dl-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *del- «σχίζω, κλαδεύω», πβ. 
σανσκρ. dalam «κοµµάτι», λατ. dolare «πελεκίζω, κόβω», γαλλ. deuil 
«πένθος», ισπ. duelo, γαλλ. doloire «κλαδευτήρι» κ.ά.]. 

δαιδαλώδης, -ης, -ες {δαιδαλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 1. αυ-
τός που έχει περίπλοκη κατασκευή: ~ κτήριο | διάδροµοι | δροµάκια 
2. πολύπλοκος, πολυσύνθετος: ~ ζητήµατα | θεωρίες. Επίσης δαιδα-
λοειδής, -ής, -ές [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δαίµονας (ο) {δαιµόνων} 1. (συχνά µε κεφ.) το πνεύµα τού κακού: τον 
πλάνεψε ο - ΣΥΝ. διάβολος, σατανάς· ΦΡ. (α) έχει τον δαίµονα µέσα 
του (i) (εύσ.) είναι δραστήριος, εφευρετικός, δηµιουργικός (ii) (κα-
κόσ.) φέρεται απρεπώς, µε ασέβεια, εµφανίζει ροπή προς το κακό (β) 
ο δαίµονας | δαίµων τού τυπογραφείου | τής φωτοσύνθεσης ο δαί-
µονας που υποτίθεται ότι ευθύνεται για τα τυπογραφικά λάθη, τα ο-
ποία συχνά δηµιουργούν παρεξηγήσεις: ο ~ έκανε πάλι το θαύµα του: 
αντί τού ορθού «νίκη βλέπει ο υπουργός» γράφτηκε «δίκη βλέπει ο υ-
πουργός»! (γ) ο κακός δαίµονας (κάποιου) για αντίπαλο τον οποίο δεν 
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µπορεί να νικήσει κάποιος 2. δαίµονες (οι) τα κακά πνεύµατα, σε αντίθεση µε 
τους αγγέλους· ΦΡ. (α) χορός δαιµόνων κατάσταση µεγάλου θορύβου, 
οχλοβοής και γενικού χάους ΣΥΝ. πανζουρλισµός (β) απειλώ θεούς και 
δαίµονες βλ. λ. απειλώ 3. (ειδικότ.) πρόσωπο που παρενοχλώ ηθικά, που ωθεί 
στην αµαρτία: ήταν ένας εικοσάχρονος -που κόλαζε ακόµη και άγιο 4. (µτφ.) 
πρόσωπο που προκαλεί µε τη συµπεριφορά του, που δηµιουργεί προβλήµατα ή 
προξενεί φόβο και ανησυχία: κάθε βράδυ οι ~ µε τις µηχανές χαλούν τον κόσµο 
ΣΥΝ. ταραξίας ANT. άγγελος. Επίσης (λόγ.) δαίµων {δαίµονος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. διάβολος, έξυπνος. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. δαίµων< δαί-οµαι «µοιράζω, χωρίζω» < I.E. *dâ(i)- «µοι-
ράζω», πβ. σανσκρ. dati «µοιράζω, κόβει», γερµ. Zeit «χρόνος», αγγλ. time, 
tide «παλίρροια» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. δατέοµαι «µοιράζοµαι», συν-δαιτυµών (-
όνας), παν-δαισία, ευδαίµων, δήµος (βλ.λ.) κ.ά. Η ετυµ. φανερώνει ότι η λ. 
δαίµων δήλωνε αρχικώς τη θεότητα που «µοιράζει, κατανέµει» τη µοίρα. Ως 
δαίµονες χαρακτηρίζονταν στην αρχαιότητα όλες οι θεότητες στις οποίες 
αποδιδόταν τιµή. Στην Κ.∆. η λ. (ιδίως το υποκ. δαιµόνιον) περιορίστηκε στον 
χαρακτηρισµό των πονηρών πνευµάτων (εν αντιθέσει µε τη λ. άγγελος), π.χ. 
Μάρκ. 1, 34: και έθεράπευσεν πολλούς [...] και δαιµόνια πολλά εξέβαλεν και 
ουκ ήφιεν λαλείν τά δαιµόνια...]. 

δαιµονιακός, -ή, -ό [µτγν.] δαιµονικός (βλ.λ.). 
δαιµονίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {δαιµόνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (α) κάνω κάποιον να 

χάσει τον αυτοέλεγχο του, να παραφέρεται: η συµπεριφορά του µε δαιµόνισε 
(β) (επιτατ.) προκαλώ (κάποιον) µε ερεθιστικά σχόλια, βάζω σε πειρασµό 2. 
(µεσοπαθ. δαιµονίζοµαι) (α) καταλαµβάνοµαι από το πνεύµα τού κακού, 
υφίσταµαι δαιµονοληψία ή σεληνιά-ζοµαι (βλ.λ.) (β) θυµώνω, παραφέροµαι, 
χάνω τον αυτοέλεγχο µου 3. (η µτχ. δαιµονισµένος, -η, -ο) βλ.λ. — 
δαιµόνισµα (το). 

δαιµονικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε δαίµονα ΣΥΝ. δαι-µονιακός. 
— δαιµονικά επίρρ. 

δαιµόνιο (το) [αρχ.] {δαιµονί-ου | -ων} 1. καθένα από τα άυλα πονηρά 
πνεύµατα που θεωρούνται ότι εκπροσωπούν το κακό και επηρεάζουν 
αρνητικά την ανθρώπινη συµπεριφορά: ο Χριστός απήλλασσε ανθρώπους από 
τα - 2. (µτφ.) το άτακτο και ανυπάκουο παιδί: δεν κάθεται καλά, το ~! ΣΥΝ. 
διαολάκι, ζιζάνιο, ταραξίας · 3. (µτφ.) η ευφυΐα, η επιτηδειότητα που οδηγούν 
στην επιτυχία ή (ειρων.) σε επιτυχηµένες παράνοµες δραστηριότητες: 
επιχειρηµατικό | πολιτικό | αστυνοµικό - || (ειρων.) το ελληνικό ~ έκανε πάλι το 
θαύµα του: συµπατριώτες µας είχαν βρει τον τρόπο να εξάγουν προϊόντα από 
άλλες χώρες και να εισπράττουν επιδοτήσεις γι ' αυτά σαν ελληνικά ΣΥΝ. 
µεγαλοφυία, δεινότητα · ΦΡ. καινά δαιµόνια βλ. λ. καινός. 

δαιµονιόπληκτος, -η, -ο κ. δαιµονόπληκτος αυτός που έχει πληγεί, καταληφθεί 
από δαιµόνιο.   — δαιµονιοπληξία [µτγν.] κ. δαιµο-νοπληξία (η). [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < δαιµόνιον + -πληκτος < πλήττω]. 

δαιµόνιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει σχέση µε τον διάβολο: ~ συµπαιγνία 
ΣΥΝ. σατανικός, διαβολικός, δαιµονικός 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που δείχνει 
ξεχωριστή ικανότητα και εξυπνάδα σε ορισµένο τοµέα: ήταν ~ επιχειρηµατίας 
| ντέτεκτιβ | δηµοσιογράφος. — δα!-µονίως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έξυπνος. 

δαιµόνισµα (το) → δαιµονίζω 
δαιµονισµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που θεωρείται ότι κατέχεται από πονηρά 

πνεύµατα (βλ. κ. λ. δαιµονισµός): ο εξορκισµός µιας ~ 2. (µτφ.) πολύ έντονος 
και δυνατός: ~ θόρυβος. — δαιµονισµένα επίρρ. 

δαιµονισµός (ο) [µτγν.] η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κανείς όταν 
δυνάµεις υπερφυσικές σχετιζόµενες µε το πνεύµα τού κακού (δαιµόνια, 
πονηρά πνεύµατα) θεωρούνται ότι ελέγχουν και κατευθύνουν τη βούληση και 
τις πράξεις του. 

δαιµονιστής (ο), δαιµονίστρια (η) {δαιµονιστριών} πρόσωπο που λατρεύει τον 
Σατανά και τους δαίµονες ΣΥΝ. σατανιστής. — δαιµο-νιστικός, -ή, -ό. 

δαιµονιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {δαιµονιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών δαι-
µονιωδέστ-ερος, -ατός} 1. (κυριολ.) αυτός που µοιάζει µε δαίµονα ή αρµόζει 
σε αυτόν: ~ συµπεριφορά 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
εκρηκτικότητα, µεγάλη ένταση, παράφορα: χορεύουν µε - ρυθµό ΣΥΝ. 
ασυγκράτητος, παράφορος. — δαιµονιωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δαψονοκρατια (η) (χωρ. πληθ.} η επικράτηση, η κυριαρχία τού Σατανά ή 
πονηρών πνευµάτων. 

δαιµονολάτρης (ο) {δαιµονολατρών}, δαιµονολάτρισσα (η) 
{δαιµονολατρισσών} πρόσωπο που λατρεύει τον ∆ιάβολο ή πονηρά πνεύµατα 
ΣΥΝ. σατανιστής. — δαιµονολατρία (η) [1889], δαιµονολα-τρικός, -ή, -ό. 

δαιµονόληπτος, -η, -ο αυτός που έχει καταληφθεί από δαιµόνιο. — 
δαιµονοληψία (η). 
[ΕΤΎΜ. < δαίµονας + -ληπτος < λαµβάνω (πβ. µέλλ. λήψοµαι < *λήπ-
σοµαί)]. 

δαιµονολογία (η) [1845] {δαιµονολογιών} 1. η εξέταση των θρησκευτικών 
αντιλήψεων για τους δαίµονες 2. (κυρ. στον πληθ.) η ενασχόληση και 
αναφορά στους δαίµονες, το να µιλάει κανείς για δαίµονες 3. (µτφ.) λόγος που 
αποσκοπεί στη διαµόρφωση αρνητικής εικόνας για κάποιον: «οι - και τα 
ψέµατα συγκροτούν τη στρατηγική τής µαύρης προπαγάνδας» (εφηµ.) || άσε τις 
~ κι ας δούµε τα πράγµατα πιο λογικά. — δαιµονολόνος (ο/η) [1897], 
δαιµονολονικός, -ή, -ό [1863], δαιµονολογώ ρ. {-είς...}. 

δαιµονοµανής, -ής, -ές [1897] {δαιµονοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που 
είναι προσκολληµένος στη λατρεία τού ∆ιαβόλου · 2. αυτός που πιστεύει ότι η 
βούληση και οι πράξεις του ελέγχονται από δαίµονα · 3. (γενικότ.) αυτός που 
ασχολείται µε τους δαίµονες, που 

αφιερώνει πολύ χρόνο σε ό,τι έχει σχέση µε αυτούς. — δαιµονοµα- 
νία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < δαίµονας + -µανής < µαίνοµαι]. 

δαιµονοµαντεία (η) [1889] {δαιµονοµαντειών} η µαντεία που γίνεται µε τη 
βοήθεια ή την επίκληση τού Σατανά ή των δαιµόνων. 

δαιµονοπάθεια (η) [1888] {δαιµονοπαθειών} διανοητική διαταραχή κατά την 
οποία ο πάσχων νοµίζει ότι κατέχεται από δαίµονα ΣΥΝ. δαιµονοµανία. 

δαιµονοπαθής, -ής, -ές {δαιµονοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που υποφέρει 
από δαιµονοπάθεια (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < δαίµονας + 
-παθής < θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. αρχ. παθ. αόρ. β' ε-παθ-ον)]. 

δαιµονοπαρµένος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται υπό την επήρεια δαίµονα, 
δαιµονισµένος. 

δαιµονόπιστος, -η, -ο αυτός που πιστεύει στους δαίµονες. 
δαιµονόπληκτος, -η, -ο → δαιµονιόπληκτος 
δαιµονοπληξία (η) → δαιµονιόπληκτος 
δαιµονοποιώ ρ. µετβ. {δαιµονοποιείς.. | δαιµονοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} 1. (κυριολ.) γίνοµαι δαίµονας, αποκτώ µορφή δαίµονα: 
«παραδοσιακές µεταµφιέσεις τού αγροτικού καρναβαλιού θεωρείται ότι 
αναπαριστούν δαιµονοποιηµένες ψυχές νεκρών» (εφηµ.) 2. (µτφ.) αποδίδω σε 
κάποιον πολύ αρνητικές ιδιότητες, τον εµφανίζω ως υπαίτιο µιας δυσάρεστης 
κατάστασης, ως την πηγή των κακών: η προπαγάνδα τους προσπαθεί να 
δαιµονοποιήσει τον αντίπαλο τους στα µάτια τής κοινής γνώµης ΑΝΤ. 
αγιοποιώ. — δαιµονοποίηση (η). 

δαίµων (ο) → δαίµονας 
∆.Α.Κ.Ε. (η) ∆ηµοκρατική Αγωνιστική Κίνηση Εργαζοµένων. 
δακοκτονια (η) η εξόντωση τού δάκου: οι αγρότες έκαναν ~ µε αε-ροψεκασµό. 
δακοπαγίδα (η) (λαϊκ.) δοχείο µε δηλητηριώδες µείγµα που τοποθετείται στα 

ελαιόδεντρα για την εξόντωση τού δάκου ή για να ελεγχθεί στατιστικά αν 
πρέπει να γίνει αεροψεκασµός για δακοκτονια. 

δάκος (ο) {χωρ. πληθ.) δίπτερο παρασιτικό έντοµο που καταστρέφει κυρίως τον 
καρπό τής ελιάς· κοινώς «µύγα τής ελιάς». [ΕΤΎΜ. < αρχ. δάκος (τό) < αόρ. 
β' ε-δακ-ον, ρ. δάκ·νω «δαγκώνω», βλ. κ. δαγκώνω]. 

δάκρυ (το) {δακρύ-ου | -ων} 1. υγρό διαυγές και υφάλµυρο, που εκκρίνεται από 
τους δακρυϊκούς αδένες (βλ.λ.) και εµφανίζεται στα µάτια υπό την επίδραση 
εξωτερικών ερεθισµών ή ισχυρών συγκινησιακών καταστάσεων (πόνου, 
λύπης, χαράς κ.λπ.): τα µάτια µου πληµυ-ρίζουν | γεµίζουν δάκρυα || αναλύοµαι 
| ξεσπώ σε δάκρυα || χύνω δάκρυα || (εκφραστ.) καυτά ~ || έτρεχε το δάκρυ της 
κορόµηλο (έκλαιγε πολύ) || ένα ~ κύλησε στο µάγουλο της- ΦΡ. (α) (µειωτ.) 
κροκοδίλια δάκρυα βλ. λ. κροκοδίλιος (β) µαύρο δάκρυ βλ. λ. µαύρος (γ) 
(σκωπτ.) έχω τα δάκρυα στην τσέπη είµαι ευσυγκίνητος, κλαίω µε το παρα-
µικρό 2. (µτφ.-λογοτ.) η σταγόνα, η στάλα: τα ~ τής βροχής 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. 
δάκρυα (τα) οι έξι µικροί κόλουροι κώνοι, που βρίσκονται κάτω από το 
δωρικό τρίγλυφο. Επίσης δάκρυο [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
δάκρυ | δάκρυον < I.E. *dakreu-, πβ. σανσκρ. âcru, λατ. lacruma (< dacruma), 
ιταλ. lacrima, γαλλ. larme, ισπ. làgrima, αγγλ. tear, γερµ. Zähre (ποιητ.) κ.ά.]. 

δακρύβρεχτος, -η, -ο κ. δακρύβρεκτος [1839] βρεγµένος µε δάκρυα· (κυρ. 
ειρων. για καλλιτεχνικό έργο) αυτός που έχει έντονο µε-λοδραµατισµό, που 
χρησιµοποιεί ευτελή µέσα, για να προκαλέσει συγκίνηση: ~ ταινία | σενάριο | 
µυθιστόρηµα ΣΥΝ. µελοδραµατικός. 

δακρυγόνος, -ος, -ο 1. αυτός που εκκρίνει δάκρυα: ~ αδένες2. αυτός που 
προκαλεί δάκρυα: ~ αέρια/ βλήµα·(ειδικότ.) δακρυγόνα (τα) (ενν. αέρια) 
χηµικές ουσίες που προκαλούν ερεθισµό των µατιών και ακατάσχετη ροή 
δακρύων χρησιµοποιούνται ως µέσο καταστολής για τη διάλυση 
συγκεντρώσεων: οι αστυνοµικοί έριξαν ~, για να διαλύσουν τους διαδηλωτές. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δάκρυ + γόνος. Τα δακρυγόνα αέρια αποτελούν µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. lacrymogène], 

δακρύζω ρ. αµετβ. {δάκρυσ-α, -µένος} 1. εµφανίζονται στα µάτια µου δάκρυα, 
χύνω δάκρυα: - από συγκίνηση 2. (για τα µάτια) γεµίζω δάκρυα: δάκρυσαν τα 
µάτια µου από τον καπνό | από τα γέλια 3. (λο-γοτ.) βγάζω υγρό σταγόνα-
σταγόνα σαν δάκρυ· αποστάζω υγρό σε µορφή δακρύων: δακρύζει το πεύκο 
(τρέχει ρετσίνι από το πεύκο). — δάκρυσµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. [ΕΤΥΜ 
µεσν., από τον αόρ. ε-δάκρυσα τού αρχ. δακρύω < δάκρυ]. 

δακρυϊκός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το δάκρυ 2. δακρυϊκός 
αδένας ο αδένας στην άκρη τού µατιού, ο οποίος εκκρίνει δάκρυα. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. lacrymal]. δακρύρροια (η) {χωρ. πληθ.) 1. 
η εκροή δακρύων 2. ΙΑΤΡ. η ακατάσχετη εκροή δακρύων από τα µάτια. Επίσης 
δακρυόρροια [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δακρύρροος < δάκρυ + -ρροος (µε 
διπλασιασµό τού αρχικού -ρ εν συνθέσει) < ρους]. δακτυλήθρα (η) → 
δαχτυλήθρα δακτυλίδι (το) → δαχτυλίδι 
δακτυλικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. δαχτυλικός 1. αυτός που σχετίζεται µε τα δάκτυλα: 
~ αποτυπώµατα 2. (στην ποίηση) αυτός που αποτελείται από µετρικούς 
δακτύλους: ~ εξάµετρος | στίχος. δακτυλιοειδής, -ής, -ές [1812] {δακτυλιοειδ-
ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει το σχήµα δακτυλίου 2. ΑΣΤΡΟΝ. 
δακτυλιοειδής έκλειψη τού Ήλιου η έκλειψη κατά την οποία ο δίσκος τής 
Σελήνης δεν σκεπάζει εντελώς τον δίσκο τού Ηλίου, αλλά αφήνει γύρω του φω-
τεινό δαχτυλίδι 3. ΑΝΑΤ. δακτυλιοειδής χόνδρος ο κατώτερος από τους 
χόνδρους που αποτελούν τον σκελετό τού λάρυγγα. — δακτυ-λιοειδώς επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 



δακτυλιόλιθος 451 δαµασκής 
 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. annulaire]. 
δακτυλιόλιθος (ο) [1833] (δακτυλιολίθ-ου | -ων, -ους} κάθε πολύτι-

µος ή ηµιπολύτιµος λίθος που τοποθετείται σε δαχτυλίδι ΣΥΝ. δαχτυ-
λιδόπετρα. 

δακτύλιος (ο) {δακτυλί-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. το δαχτυλίδι (βλ.λ.) 2. 
(συνεκδ.) καθετί που έχει το σχήµα δακτυλιδιού ΣΥΝ. κρίκος 3. (ειδι-
κότ.) (α) η περίµετρος που σχηµατίζει κυκλική ή σχεδόν κυκλική πε-
ριφέρεια: ~ τής πόλης (β) (κυκλοφοριακός) δακτύλιος (ειδικότ. στην 
οδική κυκλοφορία) η κεντρική περιοχή πόλεως, όπου επιτρέπεται η 
κίνηση ορισµένων οχηµάτων εκ περιτροπής (συνήθ. βάσει τού αριθ-
µού κυκλοφορίας τους), µε σκοπό τον περιορισµό τής µόλυνσης τής 
ατµόσφαιρας και τη διευκόλυνση τής κυκλοφορίας: ο µικρός και ο 
µεγάλος ~ τής πρωτεύουσας 4. ΑΣΤΡΟΝ. φωτεινή ζώνη (µε διαφορετι-
κή σε κάθε περίπτωση σύσταση) που περιβάλλει ορισµένους πλανή-
τες: ο ~ τού Κρόνου | τού ∆ία | τού Ουρανού 5. ΑΝΑΤ. (α) δίοδος σε 
διάφορες περιοχές τού σώµατος µε κυκλικό ή ωοειδές σχήµα: µηρι-
αίος ~ || δακτύλιοι τής καρδιάς (β) (ειδικότ.) ο σφιγκτήρας τού πρω-
κτού 6. BOT. δακτύλιος ετήσιος καθένας από τους οµόκεντρους κύ-
κλους που φαίνονται, όταν ο κορµός, ο µίσχος ή η ρίζα ενός ξυλώ-
δους φυτού κοπεί κάθετα, και που φανερώνουν την ηλικία τού φυτού 
7. ΒΙΟΛ. καθένα από τα τµήµατα που έχουν σχήµα δακτυλίου και που 
αποτελούν το σώµα σκωλήκων και εντόµων. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δάκτυλος. Οι σηµ. 3-5 αποδίδουν το γαλλ. anneaux]. 

δακτυλισµός (ο) ΜΟΥΣ. η τοποθέτηση των δακτύλων πάνω σε µουσικό 
όργανο και η µετακίνηση τους κατά την εκτέλεση µουσικού 
κοµµατιού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. doigté]. 

δακτυλίτιδα (η) ποώδες φυτό µε µεγάλα φύλλα και κίτρινα, κόκκινα ή 
λευκά άνθη που σχηµατίζουν ταξιανθίες, γνωστό για τις θερα-
πευτικές του ιδιότητες. 

δακτυλίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΖΩΟΛ. η τοποθέτη-
ση δακτυλίου από ελαφρό µέταλλο στο πόδι ή σε άλλο σηµείο τού 
σώµατος αποδηµητικού ζώου, µε σκοπό την αναγνώριση και παρα-
κολούθηση του από τους επιστήµονες. 

δάκτυλο (το) -+ δάχτυλο 
δακτυλοβάµων, -ων, -ον [1873] {δακτυλοβάµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -

ονα), -όνων} (λόγ.) 1. αυτός που βαδίζει στα δάχτυλα 2. ΖΩΟΛ. (κάθε 
θηλαστικό) που βαδίζει στηριζόµενο στα δάχτυλα (λ.χ. ο αίλουρος, ο 
σκύλος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. < δάκτυλο + -βάµωνκ 
βαίνω]. 

δακτυλοβρεκτήρας κ. δαχτυλοβρεχτήρας (ο) µικρό σκεύος που 
περιέχει βρεγµένο σφουγγαράκι, στο οποίο βρέχονται τα δάκτυλα για 
τη διευκόλυνση τής φυλλοµέτρησης, τού µετρήµατος χαρτο-
νοµισµάτων ή µουσκεύεται στο πίσω µέρος γραµµατοσήµου για επι-
κόλληση κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < δάκτυλο + βρεκτήρας < βρέχω + παραγ. 
επίθηµα -τήρας]. 

δακτυλογράφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η πληκτρολό-
γηση κειµένου σε γραφοµηχανή ή Η/Υ. 

δακτυλογραφία (η) {χωρ. πληθ.} η τεχνική τής πληκτρολόγησης κει-
µένων σε γραφοµηχανή ή Η/Υ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
dactylographie]. 

δακτυλογράφος (ο/η) πρόσωπο τού οποίου το επάγγελµα είναι η 
δακτυλογράφηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dactylographe (παλαιότ.), σύγ-
χρονο γαλλ. dactylo]. 

δακτυλογραφώ κ. δαχτυλογραφώ ρ. µετβ. {δακτυλογραφείς... | 
δακτυλογράφ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} γράφω σε γραφοµηχανή 
ή Η/Υ, πληκτρολογώ κείµενο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
dactylographier]. 

δακτυλοδεικτούµενος, -η, -ο αυτός που επισύρει την προσοχή των 
άλλων, που έχει κακή φήµη: µετά τα τελευταία κουτσοµπολιά έγινε ~ 
στη γειτονιά του. 

δακτυλοδεικτώ ρ. µετβ. [µτγν.] {δακτυλοδεικτείς...· µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ., µεσοπαθ. µτχ. δακτυλοδεικτούµενος, -η, -ο} 1. δείχνω µε το 
δάκτυλο 2. (µτφ.) στρέφω την προσοχή όλων σε (κάποιον/κάτι), εντο-
πίζω: «η εφηµερίδα στον πρωτοσέλιδο τίτλο της δακτυλοδεικτεί τρεις 
"κηλίδες" στον πολιτικό χάρτη τής Γαλλίας» (εφηµ.) 3. (η µτχ. δακτυ-
λοδεικτούµενος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δακτυλοδεικτώ (-έω) < δάκτυλος + -δεικτώ < αρχ. 
δείκ-νυ-µι]. 

δακτυλολογία (η) [1886] {χωρ. πληθ.} η επικοινωνία µε κωφούς µέ-
σω κατάλληλων κινήσεων των δακτύλων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 
σηµεία ενός απλού κώδικα επικοινωνίας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. dactylologie]. 

δάκτυλος (ο) {δακτύλ-ου | -ων, -ους} 1. (επιστηµ.) το δάχτυλο (βλ.λ.) 
2. η κρυφή επέµβαση και υποκίνηση: ο Τύπος υποστηρίζει ότι πίσω 
από τους εµπρησµούς δασών στα ακριτικά νησιά κρύβεται ξένος ~ 
3. (στην αρχαία µετρική) πους, που αποτελείται από µία µακρά και 
δύο βραχείες συλλαβές (-υυ). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αιχµή, άκρη», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε 
γοτθ. tekan «αγγίζω», αρχ. σκανδ. täka «παίρνω», γερµ. Zahn «δόντι», 
λατ. digitus «δάχτυλο» (> γαλλ. doigt) κ.ά.]. 

-δάκτυλος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό δα-
κτύλων: πεντα-δάκτυλος, εξα-δάκτυλος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. πεντα-δάκτυλος, 
έξα-δάκτυλος), που προέρχεται από το ουσ. δάκτυλος]. 

δακτυλοσκοπία (η) [1895] {χωρ. πληθ.} 1. η διακρίβωση τής ταυτό-
τητας κάποιου από τα δακτυλικά του αποτυπώµατα 2. ΙΑΤΡ. η εξέτα-
ση διά τής εισαγωγής των δακτύλων στον κόλπο ή τον πρωκτό 
τού/τής ασθενούς για τη διάγνωση παθολογικής κατάστασης (π.χ. 

προστάτη στους άνδρες). Επίσης δακτυλοσκόπηση. — δακτυλοσκο-
πικός, -ή, -ό, δακτυλοσκοπικά επίρρ. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. dactyloscopie]. ∆αλάι Λάµα (ο) {άκλ.} ο θρησκευτικός και 
πολιτικός ηγέτης των βουδιστών τού Θιβέτ. 
[ΕΤΥΜ. < µογγολ. dalai lama < dalai «ωκεανός» + (b)lama «άγαµος ιε-
ρέας»]. ∆αλιδά (η) 1. Π.∆. εταίρα που εξαγόρασαν οι Φιλισταίοι, για 
να συνδεθεί ερωτικά µε τον Σαµψών και να του αποσπάσει το µυστικό 
τής δύναµης του (που ήταν τα µακριά µαλλιά του, τα οποία και 
έκοψε), ώστε να τους τον παραδώσει 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < εβρ. Deliläh «ευχαρίστηση, χάρις»]. ∆αλµατία (η) (σερβοκρ. 
Dalmacija) περιοχή τής Κροατίας, που εκτείνεται σε µία στενή 
παραλιακή λωρίδα και µία σειρά νησιών κατά µήκος των ακτών τής 
Αδριατικής Θάλασσας· ΦΡ. σκυλί ∆αλµατίας | δαλµατικό σκυλί 
ευφυέστατος σκύλος ράτσας, µήκους περίπου µισού µέτρου, µε κοντό 
λευκό τρίχωµα και πολλές µαύρες ή σκουροκάστανες κηλίδες. — 
∆αλµατός (ο), ∆αλµατή (η), δαλµατικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αβεβ. ετύµου, ίσως από την ονοµασία Dalmata ενός ιλλυρικού φύλου]. 
δαλτονισµός (ο) [1894] (συνήθ. ορθ. δαλτωνισµός) 1. ΙΑΤΡ. µορφή 
αχρωµατοψίας, κατά την οποία ο ασθενής αδυνατεί να διακρίνει το 
πράσινο από το κόκκινο χρώµα (πβ. λ. αχρωµατοψία) 2. (µτφ.) η αδυ-
ναµία διάκρισης και αξιολόγησης διαφορετικών καταστάσεων: πολι-
τικός ~. — δαλτονικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. daltonism, από το όνοµα τού Αγγλου φυ-
σικοχηµικού John Dalton, ο οποίος έπασχε από την ασθένεια και το 
1794 δηµοσίευσε το πρώτο σχετικό σύγγραµµα]. δαµάζω ρ. µετβ. 
{δάµασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (για ζώα) υποτάσσω, τιθασεύω, 
αναγκάζω (ζώο) να εκτελεί παραγγέλµατα µου: ~ λιοντάρια | άγρια 
άλογα | άγρια θηρία 2. (για πρόσ.) επιβάλλω πειθαρχία σε (κάποιον), 
περιορίζω την ατίθαση φύση (κάποιου): στη «Στρίγγλα που έγινε 
αρνάκι» τού Σαίξπηρ ο ήρωας κατορθώνει να δαµάσει τη δυναµική 
γυναίκα του 3. θέτω υπό έλεγχο, καταστέλλω: ~ συναίσθηµα | πάθη | 
τη φωτιά || ο άνθρωπος µε την τεχνολογία κατάφερε να δαµάσει τα 
στοιχεία τής φύσης ΣΥΝ. κατανικώ, συγκρατώ. — δάµασµα (το) 
[µεσν.] κ. δαµασµός (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. δαµα- (δισύλλαβη ρίζα που απαντά στον αόρ. έ-
δάµα-σα τού ρ. δάµνηµι), µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. *demä- «δαµάζω, 
εξηµερώνω», πβ. σανσκρ. damitâ «δαµαστής», λατ. domare «τιθα-
σεύω, δαµάζω», γαλλ. dompter, ισπ. domar, αγγλ. tame, γερµ. zähmen 
κ.ά. Οµόρρ. ά-δάµας «διαµάντι», δάµα-λις, παν-δαµά-τωρ κ.ά.]. 
δαµάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} νεαρή και µεγαλόσωµη αγελάδα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δαµα- (δισύλλ. ρίζα) τού ρ. δαµάζω (βλ.λ.)]. δαµάλι (το) 
[µτγν.] {δαµαλ-ιού | -ιών} 1. νεαρός ταύρος ή µοσχάρι 2. (συνεκδ.) το 
κρέας τού δαµαλιού. — (υποκ.) δαµαλάκι (το), δαµα-λήσιος, -ια, -ιο. 
δαµαλίδα (η) 1. η δαµάλα (βλ.λ.) 2. η ασθένεια των βοδιών δαµαλί-
τιδα (βλ.λ.) 3. ο ορός για τον εµβολιασµό κατά τής ευλογιάς ΣΥΝ. βα-
τσίνα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δάµαλις, -εως < θ. δαµα- (δισύλλ. ρίζα) τού ρ. δαµάζω]. 
δαµαλιδικος, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη δαµαλίδα (κυρ. 
σηµ. 3) 2. δαµαλιδική ροδάνθη εξάνθηµα που προκαλείται από το εµ-
βόλιο τής δαµαλίδας. δαµαλισµός (ο) [1826] ο εµβολιασµός κατά τής 
ευλογιάς µε ορό δα-µαλίτιδας. — δαµαλίζω ρ. [1864]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. vaccination < νεολατ. vaccinus < λατ. 
vacca «αγελάδα»]. δαµαλίτιδα (η) [1831] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η 
λοιµώδης νόσος που προσβάλλει τις αγελάδες και τα άλογα και τής 
οποίας ο ορός (από τις φυσαλλίδες τής νόσου) χρησιµοποιήθηκε ως 
µέσο καταπολέµησης τής ευλογιάς. δαµασκηνής, -ιά, -ί 1. αυτός που 
έχει το σκούρο µοβ χρώµα τού ώριµου δαµάσκηνου 2. δαµασκηνί (το) 
το ίδιο το σκούρο χρώµα τού ώριµου δαµάσκηνου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
χρώµα. δαµασκηνιά (η) BOT. το φυλλοβόλο, οπωροφόρο δέντρο µε 
ζωηρή βλάστηση και ύψος 6-10 µέτρων, που καλλιεργείται για τον 
εδώδιµο καρπό του, το δαµάσκηνο. δαµάσκηνο (το) ο εδώδιµος 
καρπός τής δαµασκηνιάς (δρύπη µε σφαιρικό, ωοειδές ή ελλειψοειδές 
σχήµα και χρώµα που ποικίλλει από το ανοιχτό κίτρινο ώς το βαθύ 
µπλε), µε µακρόστενο κουκούτσι, που τρώγεται συνήθ. 
αποξηραµµένος και χρησιµοποιείται στην ποτοποιία και τη 
ζαχαροπλαστική. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. δαµάσκηνον < µτγν. δαµασκηνόν < ∆αµασκός (βλ.λ.), 
από όπου το δέντρο εισήχθη στην Ελλάδα]. δαµασκηνός, -ή, -ό 
[µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πόλη ∆αµασκό 2. αυτός που 
κατασκευάστηκε στη ∆αµασκό ή σύµφωνα µε την τεχνική που 
εφάρµοζαν οι τεχνίτες τής ∆αµασκού: ~ σπαθί | χάλυβας- ΦΡ. 
δαµασκηνό ύφασµα το δαµάσκο (βλ.λ.). δαµασκηνουργός (ο) ο 
τεχνίτης που κάνει δαµασκηνώσεις. — δα-µασκηνουργία (η) [1881], 
δαµασκηνουργείο (το). [ΕΤΥΜ. < δαµασκηνός + -ουργός < έργο]. 
δαµασκήνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η τεχνική διακό-
σµησης µεταλλικών αντικειµένων µε ένθεση, µε σφυρηλάτηση συρ-
µάτων χρυσού, αργύρου ή χαλκού στις αυλακώσεις των σχεδίων που 
έχουν χαραχτεί πάνω στα αντικείµενα αυτά. Επίσης δαµάσκωση κ. 
δαµασκήνωµα (το). — δαµασκηνώνω ρ. 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. damascenosis < Damascus «∆αµασκός»]. 
δαµασκής, -ιά, -ί ο δαµασκηνής (βλ.λ.)· ΦΡ. δαµασκί (σπαθί) σπαθί 
κατασκευασµένο από δαµασκηνό χάλυβα και διακοσµηµένο µε δα- 
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µασκήνωση. 
δαµάσκο (το) πολυτελές ύφασµα µε χρυσόχρωµη ή αργυρόχρωµη διακόσµηση 

στην ύφανση ΣΥΝ. δαµασκηνό ύφασµα. [ΕΤΥΜ < µεσν. δαµάσκον < ιταλ. 
damasco, από το τόπων. ∆αµασκός]. 

∆αµασκός (η) η πρωτεύουσα τής Συρίας, µία από τις αρχαιότερες πόλεις τού 
κόσµου.   — ∆αµασκηνός (ο), ∆αµασκηνή (η), δαµασκηνός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αραβ. Dimasq, αγν. ετύµου]. 

δαµαστής (ο) [µτγν.], δαµαστρια (η) {δαµαστριών} πρόσωπο που δαµάζει 
(συνήθ. άγρια ζώα) (βλ. λ. θηριοδαµαστής). 

∆αµιανός (ο) 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας: οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσµάς και ~2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µτγν. 
κύρ. όν., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το αρχ. ∆άµων]. 

δαµόκλειος σπάθη (η) {δαµοκλείου σπάθης | χωρ. πληθ.} ο κίνδυνος που 
διαρκώς επικρέµαται: χιλιάδες λαθροµετανάστες βρίσκονται διαρκώς υπό τη 
δαµόκλειο σπάθη τής απέλασης. [ΕΤΥΜ; Η φρ. ανάγεται στον κόλακα 
∆αµοκλή (< αρχ. ∆αµοκλής «ο ένδοξος τού δήµου» < δάµος | δήµος + -κλής < 
κλέος «δόξα»), που ζούσε στο ανάκτορο τού τυράννου των Συρακουσών 
∆ιονυσίου. Επειδή ο ∆αµοκλής µακάριζε διαρκώς τη βασιλική ζωή, ο 
τύραννος τού παραχώρησε τον θρόνο του για µία ηµέρα, όταν όµως ο 
∆αµοκλής κάθισε στο βασιλικό τραπέζι, ανακάλυψε έντροµος ότι πάνω από 
το κεφάλι του κρεµόταν µία σπάθη (η οποία συµβόλιζε τους κινδύνους τής 
βασιλικής εξουσίας)]. 

∆άµων (ο) {∆άµων-ος, -α} 1. µέλος των πυθαγορείων, γνωστός για τη φιλία 
του µε τον Φιντία, τη θέση τού οποίου θέλησε να πάρει όταν αυτός 
καταδικάστηκε σε θάνατο από τον τύραννο ∆ιονύσιο 2. άγιος τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Επίσης ∆άµωνας. 
[ΕΙΧΜ < αρχ· ∆άµων | ∆ήµων < δήµος (βλ.λ.), πβ. κ. Φαίδ-ων, Πλάτων]. 

∆.Α.Ν. (οι) ∆ίαυλοι Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας. 
∆ανάη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τού Αργούς Ακρισίου, που γέννησε 

τον Περσέα µετά την ένωση της µε τον ∆ία, ο οποίος την πλησίασε µε τη 
µορφή χρυσής βροχής 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
Λαναή < ∆αναός (µε αναβιβασµό τού τόνου' πβ. φαιδρός > φαιδρά > Φαίδρα) 
< ∆αναοί, εθνωνύµιο που χρησιµοποιείται ήδη στον Όµηρο, για να δηλώσει 
όλους τους Έλληνες]. - 

∆αναΐδες (οι) [αρχ.] ΜΥΘΟΛ. οι πενήντα κόρες τού ∆αναού, οι οποίες, επειδή 
σκότωσαν τους άνδρες τους την πρώτη νύχτα τού γάµου τους, 
καταδικάστηκαν να γεµίζουν αιωνίως στον Αδη ένα πιθάρι χωρίς πυθιιένα 
(βλ. λ. πίθος). 

∆αναοί (οι) ΜΥΘΟΛ. 1. αρχαία ελληνική φυλή που κατοίκησε στο Άργος και σε 
άλλες περιοχές τής Πελοποννήσου 2. οι Έλληνες στον Τρωικό Πόλεµο ΦΡ. 
φόβου τους ∆αναούς και δώρα φέροντας (φοβούµαι τους ∆αναούς και δώρα 
φέροντας < λατ. timeo Danaos et dona ferentes, Βιργίλιος Αινειάδα II 49- 
φράση τού Λαοκόοντα προς τους Τρώες, για να µη δεχτούν τον ∆ούρειο Ίππο 
που τους άφησαν οι Έλληνες) να φοβάσαι τους ∆αναούς, ακόµη και όταν σου 
φέρνουν δώρα· για ανθρώπους απέναντι στους οποίους πρέπει να είναι κανείς 
πολύ επιφυλακτικός παρά τη φιλική διάθεση που δείχνουν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
Έλληνας. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Οι ∆αναοί ήταν αρχικώς υποτελείς στον βασιλιά 
τής Σκυθίας Tanaus, από όπου τον 15 αι. π.Χ. κινήθηκαν προς την Ελλάδα, 
και στον οποίο, κατά µία άποψη, οφείλουν την ονοµασία τους]. 

∆αναός (ο) ΜΥΘΟΛ. δίδυµος αδελφός τού Αιγύπτου και βασιλιάς τής Λιβύης, ο 
οποίος µε προτροπή τής Αθηνάς µετανάστευσε και βασίλευσε στο Αργός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., που συνδ. µε το εθνωνύµιο ∆αναοί (βλ.λ.), ίσως 
σκυθ.προελ. Βλ. κ. ∆ανάη]. 

δανδής (ο) {δανδήδες} άνδρας µε επιτηδευµένη κοµψότητα στην ενδυµασία 
και στον τρόπο συµπεριφοράς του ΣΥΝ. κοµψεπίκοµψος. [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού αγγλ. dandy, αβεβ. ετύµου, πιθ. χαϊδευτ. τού ον. Andrew]. 

δανέζικος, -η, -ο → ∆ανία 
δανειακός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε δάνεια: ~ οικονοµική πολιτική 

(που στηρίζεται στα δάνεια) || ~ σύµβαση | ανάγκες. 
δανείζω ρ. µετβ. {δάνεισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. δίνω χρηµατικό 

ποσό σε (κάποιον) µε τη συµφωνία να µου το επιστρέψει, το ίδιο ή 
επαυξηµένο µε τόκο: ήταν πρόθυµος να δανείζει χρήµατα και οι φίλοι του τον 
εκµεταλλεύονταν || ~ µε τόκο 15% 2. (γενικότ.) δίνω (κάτι δικό µου) υπό τον 
όρο να µου επιστραφεί: του δάνεισα µερικά βιβλία για την εργασία του- 
(µεσοπαθ. δανείζοµαι) 3. (α) παίρνω χρηµατικό δάνειο: ~ από την Τράπεζα 
10.000.000 (β) παίρνω (κάτι) µε την υποχρέωση να το επιστρέψω: ~ βιβλία 
από τη Βιβλιοθήκη 4. (µτφ. συνήθ. για καλλιτέχνες) αντλώ, λαµβάνω ως πηγή 
έµπνευσης: στους πίνακες του δανείζεται θέµατα από τη φύση. — δάνεισµα 
(το) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δάνειον]. 

δανεικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει δοθεί για ορισµένο χρονικό διάστηµα 
µε τη συµφωνία να επιστραφεί µετά το πέρας αυτού τού διαστήµατος: δεν 
είναι δικό µου, είναι ~ || πήρα δανεικό το κλα-δευτήρι τού γείτονα || ο παίκτης 
δόθηκε ~ για έναν χρόνο σε οµάδα τού εξωτερικού 2. (καθηµ.) δανεικά (τα) τα 
χρήµατα που δανείζεται κανείς: ζητώ ~· ΦΡ. δανεικά κι αγύριστα βλ. λ. 
αγύριστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάνειο, οµόηχα. 

δάνεΐΌ (το) {δανεί-ου | -ων) 1. χρηµατικό ποσό που δίνει ή παίρνει κανείς µε 
τη συµφωνία να το επιστρέψει µε ή χωρίς τόκο· (ειδικότ.) ΝΟΜ. (α) σύµβαση 
µε την οποία ο ένας από τους συµβαλλοµένους (δανει-οδότης) µεταβιβάζει 
στον άλλον (δανειολήπτη) κατά κυριότητα χρή- 

µατα ή άλλα αντικαταστατά πράγµατα και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει 
άλλα πράγµατα τής ίδιας ποσότητας και ποιότητας: συνάπτω | χορηγώ | 
εξοφλώ | παίρνω - || χαµηλότοκο | παραγωγικό | οµολογιακό ~ || στεγαστικό | 
επαγγελµατικό | τραπεζικό | µακροπρόθεσµο | µεσοπρόθεσµο | βραχυπρόθεσµο - 
(β) εξωτερικό δάνειο το ποσό που δανείζεται ένα κράτος από άλλο (γ) 
εσωτερικό δηµόσιο δάνειο το δάνειο που συνάπτει το κράτος µε φορείς τής 
χώρας, για να καλύψει ελλείµµατα τού προϋπολογισµού του 2. ΓΛΩΣΣ. το 
γλωσσικό στοιχείο που εισάγεται και ενσωµατώνεται στο σύστηµα µιας 
γλώσσας προερχόµενο από άλλη γλώσσα, π.χ. οι λέξεις καπέλο, ραντάρ, 
κοµπιούτερ: ~ αφοµοιωµένο (που έχει προσαρµοστεί στο κλιτικό σύστηµα τής 
γλώσσας) | µεταφραστικό (απόδοση ξένου όρου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο, -
ίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δάνειον < δάνος «δάνειο», πιθ. συνδ. µε τη ρίζα *dö-, που 
απαντά στο ρ. δί-δω-µι «δίνω». Η φρ. µεταφραστικό δάνειο αποτελεί απόδ. 
τού γαλλ. calque (phraséologique) < ιταλ. calco < ρ. calcare «πιέζω µε το πόδι 
- αντιγράφω, ξεπατικώνω» < λατ. calcare < calx, -eis «φτέρνα»]. 

δάνειο - δάνειος - δανεικός. Η αρχαία λ. δάνειο θεωρείται παράγωγο τής 
αρχ. λ. δάνος (το) και ίσως είναι ουσιαστικοποιηµένο ουδέτερο ενός 
αµάρτυρου επιθέτου: (* δάνειος). Το επίθ. δάνειος είναι νεότ. λόγια λ., που 
πλάστηκε από το δάνειο, και χρησιµοποιήθηκε κυρίως µε τη σηµασία 
«προερχόµενος από έξω, από το εξωτερικό, από τους ξένους» ως 
συνώνυµο τού ξένος/ ξενικός (δάνεια λέξη, δάνειες συνήθειες κ.λπ.). Ως 
επίθ. για τη λ. δάνειο (µε οικονοµική σηµ.) είναι το δανεικός (δανεικά 
κεφάλαια, δανεικά χρήµατα), που σηµαίνει «προϊόν δανείου, δανεισµένος». 

δανειοδότης (ο)  {δανειοδοτών}, δανειοδότρια (η)  {δανειοδο-τριών) ΟΙΚΟΝ. 
αυτός που χορηγεί δάνειο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Kreditgeber]. 

δανειοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΟΙΚΟΝ. η χορήγηση δανείου 
ΣΥΝ. πιστοδότηση. — δανειοδοτικός, -ή, -ό, δανειοδοτώ ρ. {-είς...}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ < δανειοδοτώ < δάνειο + -δοτώ < δοτός]. 

δανειολήπτης (ο) [1863] {δανειοληπτών}, δανειολήπτρια (η) {δα-
νειοληπτριών} πρόσωπο που λαµβάνει δάνειο. 

δανειοληπτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη λήψη δανείου-ΦΡ. 
δανειοληπτική ικανότητα η σχέση αξιοπιστίας µεταξύ δανειστή και οφειλέτη, 
που επιτρέπει τη σύναψη δανείου. 

δανειοµεσίτης (ο) [1888] {δανειοµεσιτών}, δανειοµεσίτρια (η) 
{δανειοµεσιτριών} µεσολαβητής κατά τη διαπραγµάτευση δανείων µεταξύ 
ιδιωτών ΣΥΝ. µεσίτης. 

δάνειος, -α, -ο αυτός που έχει ξένη προέλευση, αλλά έχει καταστεί οικείος: ~ 
πνεύµα | λέξη | γλωσσικό στοιχείο ΣΥΝ. αλλότριος.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάνειο. 
[ΕΤΥΜ. Εσφαλµ. σχηµατισµός απευθείας από το ουσ. δάνειο]. 

δανεισµός (ο) [αρχ.] 1. η παραχώρηση σε κάποιον και για ένα χρονικό 
διάστηµα (λ.χ. µε ειδική σύµβαση) χρηµατικού ποσού, κεφαλαίου ή γενικότ. 
πράγµατος µε δέσµευση τού οφειλέτη να το επιστρέψει στον δανειστή: η χώρα 
θα αναγκαστεί να καταφύγει σε εξωτερικό ~ 2. (συνεκδ.) το αντικείµενο, κυρ. 
το χρηµατικό ποσό που δίδεται ως δάνειο | που λαµβάνει κανείς ως δάνειο: ο 
εξωτερικός ~ τής χώρας ανέρχεται σε πολλά δις 3. (σπάν.) το δάνεισµα, το να 
παίρνει ή να δίνει κανείς (κάτι) ως δανεικό: ο ~ ενός αυτοκινήτου | ενός βι-
βλίου | ενός δίσκου 4. ΓΛΩΣΣ. η εισαγωγή και η υιοθέτηση ξένου γλωσσικού 
στοιχείου (συνήθ. λέξεως) σε µια γλώσσα. 

δανειστής (ο) [µτγν.], δανείστρια (η) {δανειστριών} 1. (καθηµ.) πρόσωπο που 
δανείζει χρήµατα (εντόκως ή ατόκως) ΣΥΝ. τοκιστής, πιστωτής ANT. 
οφειλέτης, χρεώστης 2. ΝΟΜ. το πρόσωπο το οποίο µπορεί να απαιτήσει από 
άλλον (οφειλέτη) ορισµένη παροχή (πράξη ή παράλειψη) (δεν πρέπει να 
συγχέεται ο δανειστής µε τον δανειοδότη, το πρόσωπο δηλαδή που δίδει 
κάποιο δάνειο). 

δανείοτήριο (το) [1856] {δανειστηρί-ου | -ων} ίδρυµα ή γραφείο στο οποίο 
χορηγούνται δάνεια. 

δανειστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε δάνειο ή µε δανειστή: ~ 
συµβόλαιο 2. αυτός που λειτουργεί µέσω δανεισµού: ~ βιβλιοθήκη. 

∆ανία (η) (δαν. Kongeriget Danmark = Βασίλειο τής ∆ανίας) κράτος τής Β. 
Ευρώπης µε πρωτεύουσα την Κοπεγχάγη, επίσηµη γλώσσα τη ∆ανική και 
νόµισµα την κορώνα ∆ανίας. — ∆ανός κ. (λαϊκ.) ∆ανέ-ζος (ο), ∆ανή κ. 
(καθηµ.) ∆ανέζα (η), δανικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) δανέζικος, -η, -ο, ∆ανικά κ. 
(καθηµ.) ∆ανέζικα (τα). 
[ΕΤΥΜ. < ∆ανός, µεταφορά ξέν. όρου, πβ. αγγλ. Dane < αρχ. γερµ. Danen 
«∆ανοί», αγν. ετύµου. Η δαν. ονοµασία Danmark -που είχε αποδοθεί παλαιότ. 
και ως ∆αν)ι)µαρκία- πιθ. προέρχεται από αρχ. σκανδ. Danmprk «το δάσος 
των ∆ανών» ή «το σύνορο των ∆ανών» (δεν έχει εξακριβωθεί η αρχική σηµ. 
τού β' συνθ. -mqrk, ίσως < αρχ. γερµ. marka «όριο, σύνορο», εξού και γερµ. 
Mark, ίδια σηµ.). Το α' συνθ. έχει επίσης συνδεθεί µε το γερµ. tanar 
«αµµουδιά»]. 

∆ανιήλ (ο) {άκλ.} 1. προφήτης και συγγραφέας τού οµώνυµου βιβλίου τής Π.∆. 
2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ- µτγν. < εβρ. Daniyél «κριτής µου (είναι) ο Θεός»]. 

∆ανιµαρκία (η) (παλαιότ.) η ∆ανία (βλ.λ.) · ΦΡ. κάτι σάπιο υπάρχει στο 
βασίλειο τής ∆ανιµαρκίας (αγγλ. something is rotten in the state of Denmark, 
Άµλετ τού Ουίλ. Σαίξπηρ) για να δηλωθεί η υποψία ή η διαπίστωση ότι µια 
κατάσταση κρύβει κάτι νοσηρό: «µια πολιτική ελίτ [...] εδώ και δύο δεκαετίες 
κατεδάφισε αρχές και πρότυπα και στη θέση τους έβαλε διαδροµές χωρίς αρχές 
και ψεύτικα είδωλα. 



δαντέλα 453 δασµολογώ 
 

Ετσι που όλα πια δείχνουν σήµερα πως "~"» (εφηµ.). 
δαντέλα (η) {δαντελών} πλέγµα από λεπτές κλωστές που σχηµατίζουν 

σχέδια, κατασκευασµένο στο χέρι ή στη µηχανή για τη διακόσµηση 
υφασµάτων. Επίσης (λαϊκ.) νταντέλα. [ETYM. < γαλλ. dentelle 
«οδοντωτή» < dent «δόντι»]. 

δαντελένιος, -ια, -ιο 1. (ύφασµα) διακοσµηµένο µε δαντέλες ή απο-
τελούµενο από δαντέλες: ~ µαντήλι 2. (µτφ.) λεπτός και διαφανής 
σαν δαντέλα: ~ τέχνη | ιστός αράχνης ΣΥΝ. φίνος. 

δαντελωτός, -ή, -ό 1. στολισµένος µε δαντέλα: ~ κουρτίνα/ φόρεµα | 
σεντόνι 2. αυτός που µοιάζει µε δαντέλα, που έχει περίγραµµα όµοιο 
µε την οδοντωτή πλευρά τής δαντέλας: ~ ακρογιάλια. 

δαντικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ποιητή ∆άντη: ~ ποίηση 
2. (ειδικότ.) αυτός που θυµίζει την Κόλαση από το έργο τού ∆άντη 
Θεία Κωµωδία- ζοφερός, φοβερός: ~ δράµα | φρίκη. Επίσης (λόγ.) 
δάντειος, -ος, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Ιταλού ποιητή Dante Alighieri (1265-1321), ο 
οποίος έγραψε τη Θεία Κωµωδία (La Comedia Divina)]. 

δαπάνη (η) {δαπανών} 1. η ανάλωση χρηµάτων ή είδους: αµυντική | 
περιττή | υπέρογκη | έκτακτη ~ || αναλαµβάνω | περικόπτω | περιορίζω 
τις —1| or — τού προϋπολογισµού- ΦΡ. (α) δηµοσία δαπάνη βλ. λ. δη-
µόσιος (β) ιδία δαπάνη | ιδίαις δαπάναις µε προσωπικά έξοδα 2. το 
χρηµατικό ποσό που ξοδεύεται: η δαπάνη για την ανέγερση τού νο-
σοκοµείου θα καλυφθεί µε δάνεια ΣΥΝ. έξοδο 3. η διάθεση και η ανά-
λωση (προσπάθειας): ~ χρόνου | κόπου | δυνάµεων ΣΥΝ. ξόδεµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. δαπ- (< δάπ-τω «καταβροχθίζω, φθείρω») + επίθηµα -
ano- (θηλ.). Το δάπτω < I.E. *da-p- «καταβροχθίζω, κατατρώγω», πβ. 
λατ. daps «ευωχία, συµπόσιο», damnum «δαπάνη», ισπ. daHo «ζηµιά», 
γαλλ. dommage «απώλεια, κρίµα», αγγλ. damage «ζηµιά, καταστρο-
φή» κ.ά. Οµόρρ. δαψιλής (βλ.λ.)]. 

δαπανηρός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που απαιτεί µεγάλες δαπάνες, πολλά 
έξοδα: ~ σχέδιο | θεραπεία | έργο ΣΥΝ. ακριβός, πολυέξοδος, πολυ-
δάπανος ANT. φθηνός, οικονοµικός. — δαπανηρά επίρρ., δαπανηρό-
τητα (η) [1893]. 

δαπανώ ρ. µετβ. [αρχ.] {δαπανάς... | δαπάν-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθη-
κα, -ηµένος} ξοδεύω (χρήµατα ή άλλα αγαθά), καταναλώνω: δαπα-
νήθηκαν τεράστια ποσά για την ανέργερση αυτού τού κτηρίου || για 
την επίτευξη τού σκοπού αυτού δαπάνησε πολύ χρόνο και κόπο ΣΥΝ. 
(λόγ.) αναλίσκω, καταναλίσκω, (καθηµ.) χαλάω, (οικ.) τρώω. — δα-
πάνηση (η) [µτγν.]. 

δαπανώ: συνώνυµα. Για υλικά αγαθά (χρήµατα, περιουσία κ.λπ.) 
και για χρόνο χρησιµοποιούνται δύο αντίθετης σηµασίας ρήµατα, 
το ένα µε καλή σηµασία (εύσηµο), το δαπανώ, και το άλλο µε κα-
κή σηµασία (κακόσηµο), το σπαταλώ (∆απάνησε την περιουσία 
του, για να σπουδάσει τα δύο παιδιά του - Σπατάλησε την περι-
ουσία του σε άχρηστες αγορές, σε γλέντια και σε γυναίκες). Ου-
δέτερο (µε καλή και κακή σηµ. ανάλογα µε το περιβάλλον) είναι 
το ξοδεύω. Με αρνητική σηµασία χρησιµοποιούνται τις περισσό-
τερες φορές το καταναλώνω και το λογιότερο αναλίσκω (στη µε-
σοπαθ. φωνή: Αναλίσκεται στην επιδίωξη ανέφικτων σκοπών), ενώ 
το χαλώ και το τρώω χρησιµοποιούνται σε προφορικότερο ύφος µε 
αρνητικές επίσης σηµασίες. 

δάπεδο (το) {δαπέδ-ου | -ων} 1. η επίπεδη, εξοµαλισµένη επιφάνεια 
(κλειστού) χώρου, η οποία καλύπτεται, επιστρώνεται µε πλακάκια, 
µάρµαρο, ξύλο ή άλλο υλικό: επιστρώσεις δαπέδων || πλακάκια δα-
πέδου (και όχι τοίχου) || ανισόπεδο ~ (σε διαφορετικά επίπεδα) || τά-
πητας δαπέδου ΣΥΝ. πάτωµα 2. (συνεκδ.) το υλικό που αποτελεί την 
επίστρωση τής παραπάνω επιφάνειας: ξύλινο | ψηφιδωτό ~ || καθαρί-
ζω/ γυαλίζω τα ~ τού σπιτιού 3. (γενικά) έκταση εδάφους ειδικά δια-
µορφωµένη, ώστε να είναι επίπεδη: το ~ τού πεζοδροµίου | τού εξώ-
στη. — δαπέδωση (η), δαπεδώνω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δάπεδον < I.E. *dm-pedom, αρχαιότατη συνθ. λ., όπου το 
ά συνθ. *dm- αποτελεί συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *dem- «χτίζω, κα-
τασκευάζω» τού ρ. δέµ-ω (βλ. κ. δόµος), ενώ από το β' συνθ. *pedom 
προέρχεται το ουσ. πέδον «έδαφος» (βλ. κ. πεδίο)]. 

δαπίτης (ο), δαπίτισσα (η) {δύσχρ. δαπντισσών} µέλος τής ∆.Α.Π. -
Ν.∆.Φ.Κ. — δαπίτικος, -η, -ο. 

∆.Α.Π. - Ν.∆.Φ.Κ. (η) ∆ηµοκρατική Ανανεωτική Πρωτοπορία - Νέα 
∆ηµοκρατική Φοιτητική Κίνηση. 

δαρβίνειος, -ος, -ο [1865] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε τη θεωρία 
τού Κ. ∆αρβίνου. Επίσης δαρβινικός, -ή, -ό [1874]. 

δαρβινισµός (ο) [1874] 1. η θεωρία τού Κ. ∆αρβίνου για την κατα-
γωγή και εξέλιξη των ζωντανών οργανισµών ΣΥΝ. δαρβίνειος θεωρία 
2. (κακόσ.) η αντίληψη κατά την οποία ο ισχυρότερος είναι προορι-
σµένος να υπερισχύει εις βάρος τού ασθενέστερου κατά τον νόµο 
τής φυσικής επιλογής: ο κοινωνικός ~ (θεωρία που δηµιουργήθηκε 
στα τέλη τού 19ου αι. σύµφωνα µε την οποία οι κοινωνίες, όπως και 
τα βιολογικά είδη, υπόκεινται στον νόµο τής φυσικής επιλογής). — 
δαρβινιστής (ο) [1874], δαρβινίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. darwinism, από τον Αγγλο φυσιολόγο 
Charles R. Darwin (1809-1882), ο οποίος το 1859 στο βιβλίο του On the 
Origin of Species (Επί τής καταγωγής των ειδών) διατύπωσε τη θεω-
ρία τής εξέλιξης]. 

∆αρδανέλια κ. ∆αρδανέλλια (τα) {∆αρδανελίων} πορθµός τής Μι-
κράς Ασίας στο στενό τού Ελλησπόντου (τα στενά των ∆αρδανελίων). 
[ΕΤΥΜ. Από την οµηρική ονοµ. ∆αρδανία (γη), µε την οποία προσδιο-
ριζόταν η Τροία, αφού ο µυθικός ∆άρδανος ήταν ο ιδρυτής της. Η 
τουρκ. ονοµ. Çanakkale σηµαίνει «οχυρό, φρούριο των πήλινων 
αγγείων», που κατασκευάζονταν εκεί]. 

δάρθηκα ρ. → δέρνω 
δαρµός (ο) 1. (λόγ.) το δάρσιµο: άγριος ~ (βλ. λ. ξυλοδαρµός) 2. η εκ-

δήλωση πόνου και οδύνης µε κλάµατα και χειρονοµίες απελπισίας· 
θρήνος ΣΥΝ. οδυρµός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δέρω «δέρνω»]. 

δάρσιµο (το) {δαρσίµ-ατος | -ατα, -άτων} (για πρόσ.) η πρόκληση σω-
µατικού πόνου ή και κάκωσης από χτύπηµα µε το χέρι ή µε όργανο 
ΣΥΝ. ξυλοκόπηµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < δάρσις < αρχ. δέρω «δέρνω»]. 

δασάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρό δάσος ΣΥΝ. δασύλλιο. 
δασαρχείο (το) [1833] 1. η τοπική κρατική αρχή που εποπτεύει τις 
δασικές εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της και 
µεριµνά για τη νόµιµη διαχείριση και εκµετάλλευση τους 2. (συ-
νεκδ.) το κτήριο όπου στεγάζεται η υπηρεσία αυτή. 

δασάρχης (ο) [1836] {δασαρχών} ο προϊστάµενος δασαρχείου. 
[ΕΤΥΜ. < δάσος + -άρχης < άρχω]. 

∆.Α.Σ.Ε. (η) ∆ιάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη. 

δασεία (η) {δασειών} το σηµείο Ο που κατά το πολυτονικό σύστηµα 
σηµειώνεται πάνω από το αρχικό φωνήεν τής λέξης, εφόσον η προ-
φορά του στην Αρχ. Ελληνική ήταν δασεία (βλ. λ. δασύς), συνοδευό-
ταν δηλαδή από δασύ φθόγγο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δασύνω, πνεύµα, από-
στροφος, τρέφω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δασεία, θηλ. τού επιθ. δασύς (βλ.λ.). Η σηµ. τού τονικού 
σηµείου είναι µτγν.]. 

δασικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε το δάσος: ~ έκταση 
| πυρασφάλεια | υπάλληλος | πλούτος | προστασία | προϊόν | υπηρεσία 
| τεχνολογία 2. (ως ουσ.) ο υπάλληλος τής δασικής υπηρεσίας. 

δασκάλα (η) → δάσκαλος 
δασκαλάκος (ο) (µειωτ.) ο δάσκαλος· (ειδικότ.) ο δάσκαλος χωρίς 

σηµαντικές γνώσεις και ικανότητες. Επίσης δασκαλάκι (το). 
δασκαλεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {δασκάλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (κακόσ.) 

δίνω (σε κάποιον) οδηγίες σχετικά µε το πώς να φερθεί: την είχε δα-
σκαλέψει ο θείος της πώς να µιλήσει στους συγγενείς || οι απαντήσεις 
της έδειχναν πως ήρθε δασκαλεµένη ΣΥΝ. καθοδηγώ, νουθετώ, 
(λαϊκ.) ορµηνεύω. — δασκάλεµα (το). 

δασκαλίκι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το επάγγελµα τού 
δασκάλου: περιφρονούσε το ~, αλλά τελικά έγινε και ο ίδιος δάσκαλος 
2. νουθετική και αυταρχική συµπεριφορά: σταµάτα πια το ~. [ΕΤΥΜ. 
< δάσκαλος + παραγ. επίθηµα -ίκι]. 

δασκαλισµός (ο) [1892] η νοοτροπία ή η συµπεριφορά που αρµόζει 
σε σχολαστικό δάσκαλο ΣΥΝ. στενοκεφαλιά, σχολαστικισµός. 

δασκαλίστικος, -η, -ο (µειωτ.) αυτός που είναι χαρακτηριστικός τού 
σχολαστικού δασκάλου και γενικότ. τού ανθρώπου που αγαπά να 
παριστάνει την αυθεντία: ~ ύφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 

δασκαλίτσα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (χαϊδευτ.) η δασκάλα 2. 
(µειωτ.) η ασήµαντη δασκάλα. 

δασκαλοπαίδι (το) {χωρ. γεν.} το παιδί δασκάλου. Επίσης δασκαλό-
παιδο κ. δασκαλόπουλο. 

δάσκαλος (ο) {-ου κ. -άλου | -ων κ. -άλων, -ους κ. -άλους}, δασκάλα 
(η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που διδάσκει επαγγελµατικά, που 
έχει ως επάγγελµα τη διδασκαλία: ~ οδήγησης | χορού ΣΥΝ. φροντι-
στής, προγυµναστής· ΦΡ. (α) απ' τ' αφτί και στον δάσκαλο για αυ-
στηρή τιµωρία που επιβάλλεται αµέσως, χωρίς χρονοτριβή (β) δά-
σκαλε που δίδασκες (και νόµο δεν εκράτεις) βλ. λ. διδάσκω (γ) (πα-
ροιµ.) µ' όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράµµατα θα µάθεις η συ-
µπεριφορά, οι πράξεις, οι ικανότητες, το ποιόν ενός ανθρώπου επη-
ρεάζονται καθοριστικά από αυτόν που τον διδάσκει, τον καθοδηγεί 2. 
(ειδικότ.) εκπαιδευτικός τής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µέλος τού 
διδακτικού προσωπικού δηµοτικού σχολείου: ανακοινώθηκαν οι µε-
ταθέσεις των δασκάλων ΣΥΝ. παιδαγωγός, εκπαιδευτικός 3. (κατ' επέ-
κτ. για πρόσ., συνθήκες, γεγονότα, περιστάσεις κ.λπ.) αυτός που κα-
θοδηγεί και διδάσκει: ο Σωκράτης υπήρξε ~ τού Αλκιβιάδη || οι δώ-
δεκα Απόστολοι αναγνώριζαν τον Χριστό ως δάσκαλο τους || µεγάλος 
~ ο πόλεµος 4. (εύσηµο ή κακόσ.) έµπειρος και επιτήδειος (σε συγκε-
κριµένη πρακτική): έχει αποδειχθεί ~ στις δικαιολογίες || είναι δα-
σκάλα στην απάτη ΣΥΝ. δεξιοτέχνης, µάστορας, αυθεντία, (οικ.) µαν-
νούλα· ΦΡ. βρίσκω τον δάσκαλο µου βλ. λ. βρίσκω. Επίσης (σπάν.) 
δασκαλίτσα (η) [µεσν.] (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διδάσκαλος | ξε-. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. διδάσκαλος (µε απλολογία, πβ. τετράπεζα > τράπεζα) < 
διδάσκω + παραγ. επίθηµα -αλός (πβ. κ. πάσσ-αλος)]. 

δασκαλοφέρνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.-κακόσ.) 
θυµίζω στην εµφάνιση ή τη συµπεριφορά µου δάσκαλο, κυρ. µιλώ-
ντας µε τρόπο επιδεικτικό, διορθώνοντας τους άλλους ή κάνοντας 
υποδείξεις. 

δασµολόγηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο προσδιο-
ρισµός και η επιβολή δασµού για εµπορεύµατα που εισάγονται ή 
εξάγονται από µια χώρα. Επίσης δασµολόγια [µτγν.]. 

δασµολογητέος, -α, -ο (εµπόρευµα) που σύµφωνα µε το δασµολόγιο 
υπόκειται σε πληρωµή δασµού. 

δασµολόγιο (το) [1882] {δασµολογί-ου | -ων} 1. πίνακας ή κατάλογος 
όπου αναγράφονται κατά κατηγορίες ή αλφαβητικώς τα διάφορα 
εµπορεύµατα και ο εισαγωγικός ή εξαγωγικός δασµός που αντιστοι-
χεί στο καθένα 2. (α) το σύστηµα δασµολόγησης (β) (ειδικότ.) προ-
στατευτικό δασµολόγιο το σύστηµα που προστατεύει την εγχώρια 
βιοµηχανία µε την επιβολή υψηλών δασµών στα εισαγόµενα εµπο-
ρεύµατα. — δασµολογικός, -ή, -ό. 

δασµολογώ ρ. µετβ. {δασµολογείς... | δασµολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} (για εµπόρευµα) 1. επιβάλλω δασµό, προσδιορίζω τον δα-
σµό που πρέπει να καταβληθεί (για εισαγωγή ή εξαγωγή) 2. (µεσο- 



δασµός 454 δασύνω 
 

παθ. δασµολογούµαι) καταχωρίζοµαι στο δασµολόγιο. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. δασµολογώ (-έω) < δασµός + -λογώ < λέγω], 

δασµός (ο) η έµµεση φορολογία που επιβάλλεται στα εισαγόµενα ή εξαγόµενα 
προϊόντα και εισπράττεται από το τελωνείο: έκτακτος | υψηλός | 
προστατευτικός | τελωνειακός | εισαγωγικός | εξαγωγικός ~ || επιβολή | 
καταβολή | µείωση | κατάργηση | άρση δασµών || ~ κατ' αξία | κατ' είδος ΣΥΝ. 
τέλος, φόρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δασ-σµός (µε απλοποίηση τού -σσ-) < *δατ-σµός (µε 
προληπτική αφοµοίωση τού -τ- προς το -σ-) < δατ-έοµαι «µοιράζω, χωρίζω», 
όπου το δά-τ-έοµαι (το -τ- παρεκτείνει τη ρίζα), πιθ. < θ. dà-, συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *dä «µοιράζω, χωρίζω», το οποίο απαντά µε διαφορετικές 
ριζικές παρεκτάσεις στις λ. δαπάνη, δαψιλής, δήµος, δαίµων, δακτυµών κ.ά.]. 

δασόβιος, -α, -ο [1865] (για ζώα και φυτά) αυτός που ζει µέσα στο 
δάσος. 

δασοκοµία (η) [1854] {χωρ. πληθ.) ο κλάδος τής δασικής επιστήµης ο οποίος 
ασχολείται µε τη δηµιουργία, την ανάπτυξη και τη φροντίδα των δασών. 
Επίσης δασοκοµική. — δασοκόµος (ο/η). [ΕΤΥΜ. < δασοκόµος < δάσος + -
κόµος < αρχ. κοµώ (·έω) «φροντίζω» (βλ. λ. -κοµία)}. 

δασοκοµικός, -ή, -ό [1898] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη δασοκοµία 2. 
δασοκοµική (η) (ενν. επιστήµη) η δασοκοµία. 

δασολογία (η) [1843] {χωρ. πληθ.) η επιστήµη που ασχολείται µε την 
εξασφάλιση των οικονοµικών πόρων που προέρχονται από τα δάση. 
— δασολόγος (ο/η) [1895], δασολογικός, -ή, -ό [1890]. 

δασονοµειο (το) [1836] 1. η τοπική δασική αρχή που ελέγχει την 
εφαρµογή τής δασικής νοµοθεσίας και υπάγεται υπηρεσιακώς στο δασαρχείο 
2. (συνεκδ.) το κτήριο όπου στεγάζεται η παραπάνω αρχή. 

δασονοµία (η) [1897] {χωρ. πληθ.} η εποπτεία και η προστασία των δασικών 
εκτάσεων. — δασονοµικός, -ή, -ό [1836]. 

δασονόµος (ο) [1836] κατώτερος δασικός υπάλληλος που ασκεί διοικητικά και 
αστυνοµικά καθήκοντα σε περιφέρεια τού δασαρχείου. 

δασοπονία (η) [1891] {χωρ. πληθ.) κλάδος τής δασολογίας που ασχολείται µε 
την εφαρµογή των πορισµάτων της για τη διαχείριση και εκµετάλλευση των 
δασικών εκτάσεων προς όφελος τού ανθρώπου. 
— δασοπόνος (ο/η) [1892], δασοπονικός, -ή, -ό [1892]. 
[ΕΤΥΜ. < δάσος + πονία < πόνος < αρχ. πένοµαι «ασχολούµαι, φροντίζω», 
απόδ. τού γερµ. Forstwissenschaft]. 

δασοπροστασία (η) {χωρ. πληθ.} σύνολο µέτρων και ενεργειών για την 
προστασία των δασικών εκτάσεων. 

δασοπυροσβέστης (ο) {δασοπυροσβεστών}, δασοπυροσβέ-στρια (η) 
{δασοπυροσβεστριών} πυροσβέστης | πυροσβέστρια για την 
κατάσβεση πυρκαγιών στα δάση. — δασοπυροσβεστικός, -ή, -ό. 

δάσος (το) {δάσ-ους | -η, -ών} 1. κάθε έκταση, η οποία καλύπτεται ολικά ή 
σποραδικά από άγρια ξυλώδη φυτά οιωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας, τα 
οποία λόγω αποστάσεως και αλληλεπιδράσεων αποτελούν οργανική ενότητα η 
οποία προσφέρει προϊόντα των φυτών αυτών, συµβάλλει στη βιολογική και 
φυσική ισορροπία και εξυπηρετεί τη διαβίωση τού ανθρώπου µέσα στο 
φυσικό περιβάλλον: πυκνό | παρθένο | τροπικό | αδιαπέραστο ~ ΣΥΝ. 
δασότοπος, (αρχαιοπρ.) δρυµός· ΦΡ. (µτφ.) βλέπω το δέντρο και χάνω το 
δάσος εµµένω στα επιµέρους και αδυνατώ να δω το γενικότερο νόηµα, την 
ουσία: πολλοί σηµερινοί επιστήµονες βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος µε 
το να ασχολούνται αποκλειστικά µε το ειδικότερο αντικείµενο τους 2. (κατ' 
επέκτ.) έκταση γης πυκνοφυτεµένη µε δέντρα, άγρια ή ήµερα: ~ από ελιές 3. 
(µτφ.) πυκνό πλήθος (από ψηλά ή όρθια αντικείµενα): ~ από λόγχες | από 
χέρια. — (υποκ.) δασάκι κ. (λόγ.) δασύλλιο (το) [1888] (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δασύς «πυκνός» (βλ.λ.). Η λ. δάσος αντικατέστησε συν 
τω χρόνω τις αρχ. λ. ύλη και ίδη, οι οποίες χρησιµοποιούνταν µε τη σηµ. τής 
πυκνόδενδρης περιοχής. Η φρ. βλέπω το δέντρο και χάνω το δάσος αποδίδει 
την αγγλ. I am unable to see the wood for the trees]. 

δάσος: συνώνυµα. Οι αρχαίοι χρησιµοποίησαν για το δάσος τη λ. ύλη, που 
σήµαινε παράλληλα το ξύλο και την ξυλεία και που εξελίχθηκε να δηλώνει 
γενικά την ύλη, το υλικό, αφού το ξύλο ήταν βασική µορφή υλικού. Το ίδιο 
συνέβη µε τις λατινικές λέξεις sllva «ξύλο - δάσος - ύλη/υλικό» και, ιδίως, 
µε το materia (από το mater «µητέρα»!) «ύλη που γεννά τα πάντα, 
µητρική» - ξύλο, ξυλεία (πβ. µαδέρι < βεν. madero < λατ. materia) - ύλη, 
υλικό (πβ. µατεριαλι-σµός, µατεριαλιστής = υλισµός | υλιστής), µε το αγγλ. 
wood(s) «ξύλο - ξυλεία - δάσος» κ.ά. Στην Αρχαία χρησιµοποιήθηκαν επί-
σης οι λ. δάσος, δρυµός, άλσος και λόχµη µε παρεµφερή µε τη σηµερινή 
σηµασία. Σήµερα το δάσος (από το δασύς) σηµαίνει «µεγάλη έκταση µε 
πυκνή βλάστηση κυρ. από άγρια αυτοφυή δέντρα, αλλά και από ήµερα και 
από θάµνους»· είναι η κατεξοχήν λ. που χρησιµοποιείται για το δάσος, 
πρωτοεµφανιζόµενη στους µεταγενέστερους χρόνους µε τη σηµ. τής 
θαµνώδους περιοχής, τής λόχµης. ∆ρυµός είναι το δάσος µε µεγάλα δέντρα 
και πυκνή βλάστηση, που προστατεύεται συνήθ. από το κράτος, πβ. 
εθνικός ορυ-µός (ίσως και το λατ. forestis [silva], από όπου τα γαλλ. forêt, 
αγγλ. forest «δάσος», να προέρχεται από το forum «αγορά, δικαστήριο», 
άρα δάσος προστατευµένο από το κράτος, αν δεν προέρχεται από το foris 
«εξωτερικός», για δάσος έξω από την πόλη). Η λ. δρυµός στην Αρχαία 
σήµαινε «δάσος από δρυς», άρα µεγάλο δάσος, η λέξη δε ανάγεται στη p. 
*dreu-, από όπου και οι λ. δένδρο, δόρυ, σανσκρ. dru «ξύλο», αλβ. dru 
«ξύλο, δέντρο» κ.ά. Το «πυκνό δάσος µε πολλή σκιά» σηµαίνει και το ξέν. 
προελεύσεως νεοελλ. ρουµάνι (από τουρκ. orman) (πβ. Ν. Καζαντζάκης 
«σε σκο- 

τεινό πλανέθηκα ρουµάνι»). Την πυκνή θαµνώδη περιοχή από άγριους 
θάµνους, όπου έχουν την κοίτη και την κρύπτη τους άγρια ζώα και 
θηράµατα, δηλώνει η λ. λόχµη. Η λ. είναι αρχαία µε την ίδια σηµασία, 
ετυµολογικά δε ανάγεται στη ρίζα λεχ-, από όπου τα λέχος «κρεβάτι», 
λέχοµαι «πλαγιάζω» (αρχ. σηµασία τού λόχ-µη «ο τόπος όπου πλαγιάζουν, 
ξαπλώνουν, ζουν τα άγρια ζώα»). Το άλσος, που σήµερα σηµαίνει «µικρό 
δάσος, φυσικό ή τεχνητό, το οποίο χρησιµοποιείται δηµόσια για ανάπαυση 
ή ψυχαγωγία», ξεκίνησε µε τη σηµ. τού «ιερού δενδρόφυτου χώρου» 
(συνδέεται ετυµολογικά µε το Άλτις, το ιερό τής Ολυµπίας). Τέλος, το 
πάρκο είναι περιφραγµένος δενδροφυτευµένος κήπος µέσα στην πόλη για 
την αναψυχή των πολιτών (µπήκε στην Ελληνική από το ιταλ. parco, που 
ανάγεται σε µεσν. λατ. paricus από γερµ. parruk «περιφραγµένος χώρος», 
που είναι και η αρχική σηµ. τού περσ. pairi-daesa «περιφραγµένος κήπος», 
από όπου το ελλην. παράδεισος). 

δασοσκέπαστος, -η, -ο [µεσν.] (για τόπο) αυτός που είναι καλυµµένος µε δάση. 
Επίσης δασοσκεπής, -ής, -ές [1854]. 

δασοτεχνικός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε την τεχνική διαχείρισης 
των δασών: ~ έργο. — δασοτεχνικά επίρρ., δασοτέχνης (ο/η) [1889]. 

δασότοπος (ο) [1836] {-ου κ. -όπου | -ων κ. -όπων, -ους κ. -όπους) τόπος 
πυκνοφυτεµένος µε δασική βλάστηση ΣΥΝ. δάσος. Επίσης (λαϊκ.) δασοτόπι 
(το). 

δασόφιλος, -η, -ο [1887] αυτός που αγαπά τα δάση. 
δασοφύλακας (ο) [1856] {δασοφυλάκων} ο κατώτερος υπάλληλος τής δασικής 

υπηρεσίας που επιτηρεί και ελέγχει ορισµένη δασική περιοχή. 
δασοφυλακείο (το) [1897] το κτήριο όπου στεγάζονται οι δασοφύλακες κατά 

την υπηρεσία τους. 
δασοφυλακή (η) [1890] {χωρ. πληθ.} 1. κρατική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη 

για τη φύλαξη των δασών 2. το σώµα των δασοφυλάκων. 
δασοφυτεια (η) [1891] {δασοφυτειών} η φυτεία άγριων δέντρων (πεύκων, 

βαλανιδιών κ.ά.) που θα εξελιχθεί σε δάσος. 
δασόφυτος, -η, -ο [1854] (τόπος) αυτός που καλύπτεται από δάση: ~ περιοχή | 

πλαγιά ΣΥΝ. δασοσκεπής, δασώδης ANT. άδεντρος, γυµνός. 
δασύλλιο το [1888] {δασυλλί-ου | -ων) (λόγ.) µικρό δάσος ΣΥΝ. δασάκι. 

[ΕΤΥΜ. < δάσος + υποκ. επίθηµα -ύλλιο (βλ.λ.)]. 
δασυντικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την εµφάνιση δα-σέος 

πνεύµατος στην προφορά ή τη γραφή φθόγγου: η αττική διάλεκτος µέχρι τον 
3ο αι. µ.Χ. ήταν ~. 

δασύνω ρ. µετβ. {δάσυν-α, -θηκα} 1. γράφω ή προφέρω φθόγγο µε δασύ 
πνεύµα 2. (µεσοπαθ. δασύνοµαι) (για φωνήεν ή λέξη) παίρνω δασεία: οι 
λέξεις που αρχίζουν από ύψιλον δασύνονται.  — δάσυνση (η) [I860]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δασύς]. 

δασυνόµενες λέξεις. Έτσι χαρακτηρίζονται οι λέξεις τής Ελληνικής οι 
οποίες στο (αρχαίο και σύγχρονο) πολυτονικό σύστηµα αρχίζουν από 
φωνήεν µε δασεία (στην κλασική Ελληνική ένα τέτοιο φωνήεν 
συνοδευόταν κατά την εκφώνηση του από την εκφορά µιας άχνας, µικρής 
ποσότητας εκπνεόµενου αέρα). Τέτοιες λέξεις είναι: (α) Τα άρθρα: ό, ή, οί 
(β) Όλα τα αριθµητικά και τα παράγωγα τους (πλην των οκτώ, εννέα και 
είκοσι, που παίρνουν ψιλή): ένας, ένα (ένδεκα, ενδέκατος, ενικός, ενώνω), 
έξι (εξήντα, εξακόσια, έκτος, έξαπλάσιος), επτά (έβδοµος, εβδοµάδα, 
εβδοµήντα, επτακόσια), εκατό (εκατοστός, εκατοµµύριο, εκατονταετία) (γ) 
Αντωνυµίες: οποίος, -α, -ο, όσος, -η, -ο, δ,τι, έκαστος, δλος, -η, -ο, άπας, 
απασα, άπαν/άπαντα, εαυτός -ή (δ) Επιρρήµατα: άµα, άπαξ, έξης, όθεν, 
οµού, δπου, οσάκις, ούτως (ή άλλως), ώς (ε) Σύνδεσµοι: έως, όµως, όπως, 
όταν, οπότε, δτι, οπόταν, ώστε (στ) Προθέσεις: ένεκα, έως, ώς. 

Πίνακας δασυνόµενων λέξεων 

άβρ-ός | -ότητα 
άγι-ος | -άζω (καθ-αγιάζω) 
άγν-ός | -ότητα 
"Αδης 
αδρός | -ότητα 
αθροίζω 
αθρόος 
αψα (άφ-αίµαξη, λευχ-αιµία) 
Αίµος 
αίρεση (άφ-αίρεση) 
αιρετός (αύθ-αίρετος) 
αιρώ (καθ-, άφ-) 
αλάτι (άφ-αλάτωση) 
Άλιάκµων 
'Αλικαρνασσός 
άλι-εύω | -εία (ϋφ-αλος) 
άλµα 
άλµ-ηΐ -υρός (ύφ-άλµυρος) 
απλώνω (έφ-άπλωµα) 
Ε 
Εβραίος ■Έβρος 

άλτης (έφ-αλ-τήριο) 
αλυκή 
αλυσίδα 
αλωνίζω 
άλωση 
άµαξα 
άµαρτ-άνω | -ία, -ωλός 
άµιλλ-α Ι-ώµαι (έφ-άµιλλος) 
απαλός | -ότητα 
απλός | -ότητα 
άπτοµαι (εφ-) 
άρµα 
άρµό-ζω (εφ-) 
αρµόδιος 
αρµονία 
αρµός 
αρπάζω (ύφ-( 
αψύς (άψί-κορος) 

έλξη 
ελονοσία (άνθ-ελονοσιακός) 



δασύπους 455 δαφνόφυλλο 
  

εδ-ρα | -ώλιο (καθ-έδρα) 
είλωτας 
ειµαρµένη 
είρκτή (κάθ-ειρξη) 
Εκάβη 
'Εκάτη 
εκατό 
εκούσιος 
εκών 
ελλανοδίκης 
'Ελλάς 
'Ελένη 
"Ελλη 
"Ελληνας (άφ-ελληνίζω) 
ελληνικός (άνθ-ελληνικός) 
έλικα (ελιξ) 
'Ελικών 
έλί-σσοµαι | -γµός 
έλκηθρο 
έλκος 
ελκύω (καθ-ελκύω) 
Η 
"Ήβη (εφ-ηβος) 
ήγ-οϋµαι (άφ-) | -εµών, -ετης 
ηδονή 
Ηλιαία 
ηλικία 
ἦλιος (υφ-) λος (καθ-ηλώνω) 
ηµέρα (καθ-ηµερινός, έφ-
ήµερος, πενθ-ήµερο, αύθ-
ηµερόν) ήµερ-ος | -εύω ήµι-
ηνίο (άφ-ηνιάζω) 

Ο 
οδηγώ (καθ-) 
οδός (εφ-, κάθ- µέθ-) 
ολκή 

όλµος 
ολόκληρος (καθ' ολοκληρίαν) 
οµάδα 
όµαλ-ός | -ύνω 
όµήγυρις 
δµηρ-ος | -ία 
όµιλος 
οµιλώ (καθ-οµιλουµένη) 
δµοι-ος | -άζω 
δπλ-ο | -ίζω (έφ-οπλιστής) 

έλος 
έξης 
έξις (καθ' εξιν) 
έορτ-ή | -άζω (µεθ-εόρτια) 
έποµαι (µεθ-επόµενος) 
επτά 
έρµα 
έρµαιο 
ερµαφρόδιτος 
ερµηνεύω (µεθ-ερµηνεύω) 
'Ερµής 
ερµητικός 
έρπω (ΰφ-) 
εσµός 
εσπέρα 
εστία (έφ-έστιος) 
εστιατόριο 
έταϊρ-ος | -εία 
έτοιµ-ος | -άζω 
ευρίσκω (έφ·) 

ήπαρ 
Ήρα 
'Ηρακλής 
'Ηρόδοτος 
Ήρώ 
ήρωας (άνθ-ηρωικός) 
'Ηρώδης 
'Ησίοδος 
ήσυχ-ος | -άζω (καθ-ησυ- 

χάζω, έφ-ησυχάζω) ήττ-α | 
-ώµαι "Ηφαιστ-ος | 
ηφαίστειο 

οπλή 

όποιος 
δράµα 
δράση 
ορατός 
ορίζω (καθ-) 
δρι-ο (µεθ-όριος) | -ακός 
δρκ-ος | -ίζω 
ορµόνη 
ορµώ (εφ-) 
δρος, ό (εφ' δρου ζωής) 
δσιος (άφ-οσιώνοµαι) 

δασύφυλλος, -η, -ο αυτός που έχει πυκνό φύλλωµα, φουντωτός ΣΥΝ. 
πυκνόφυλλος. 

δασώδης, -ης, -ες [µτγν.] {δασώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (τόπος) που 
καλύπτεται από δάση ή από πυκνή βλάστηση: ~ περιοχή ΣΥΝ. δασό-φυτος, 
δασοσκεπής. Επίσης δασωτός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δασώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {δάσω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
δενδροφυτεύω περιοχή, για να γίνει δάσος ANT. αποψιλώνω ♦ (αµετβ.) 2. (για 
τόπους) γίνοµαι δασώδης, γεµίζω αγριόχορτα και θάµνους 3. (για δέντρα ή 
θάµνους) αποκτώ πυκνό φύλλωµα 4. (µτχ. δασωµένος, -η, -ο) (α) (για τόπο) 
δασώδης (β) (µτφ.) µε πυκνό τρίχωµα, δασύτριχος: ~ στέρνο. — δάσωση (η) 
[1887] κ. δάσωµα (το) [1892]. 

δασωτός, -ή, -ό → δασώδης 
∆.Α.Τ. (το) ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας. 
δατισµός (ο) η χρήση σε παθητικό τύπο ρηµάτων που απαντούν κανονικά µόνο 

σε ενεργητικό τύπο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ∆άτις, όν. τού Μήδου αρχηγού στη µάχη τού Μαραθώνα, 
ο οποίος µιλούσε ελληνικά µε λάθη, όπως όταν χρησιµοποίησε τον µέσο τ. 
χαίροµαι αντί τού ορθού κλασικού χαίρω]. 

∆.Α.Υ.Ε. (η) ∆ιεύθυνση Αγορών Υπουργείου Εµπορίου. 
∆αυίδ (ο) → ∆αβίδ 
δαυλί (το) {δαυλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. µικρός δαυλός 2. το καυσόξυλο. 
δαυλιά (η) (λαϊκ.) 1. το χτύπηµα µε δαυλό 2. η ανακίνηση των δαυ-λιών, των 

ξύλων στο τζάκι, για να αναζωπυρωθεί η φωτιά. 
δαυλίζω ρ. µετβ. {δαύλισ-α, -τηκα, -µένος) 1. βάζω ξύλα στη φωτιά 2. 

µετακινώ τα ξύλα, τα δαυλιά (κρατώντας τη φωτιά δυνατή, ώστε να µη 
σβήσει) (πβ. λ. υποδαυλίζω). 

δαυλός (ο) 1. επίµηκες κοµµάτι ξύλου, η µία άκρη τού οποίου καίγεται και 
χρησιµοποιείται για να φέγγει ΣΥΝ. δάδα, πυρσός, λαµπάδα, δαυλί 2. (µτφ.) 
το έναυσµα, ό,τι υπάρχει ως το αίτιο που δηµιουργεί ή συντηρεί µια (συνήθ. 
αρνητική) κατάσταση: ~ διχόνοιας | µίσους ΣΥΝ. θρυαλλίδα. 
[ΕΤΥΜ, µεσν. < *δαΕ-ελ-ός < αρχ. δαίω «καίω» (< *δάΕ-7'ω). Ήδη στον 
Ησύχιο απαντά το ουδ. δαυλόν δασύ ήµίφλεκτον ξύλον. Βλ. κ. δάδα]. 

δαύτος, -η, -ο (προηγείται πρόθεση) (συχνά µειωτ.) αυτός: τι καλό να περιµένεις 
από δαύτον; 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. δαύτος < έδαΰτος, από τη συνεκφορά των λ. έδε «να, ιδού» 
και αυτός]. 

δαφνέλαιο (το) [µτγν.] {δαφνελαί-ου | -ων} λιπαρή ουσία που παίρνουµε από 
τους καρπούς τής δάφνης µε συµπίεση και βρασµό. Επίσης δαφνόλαδο 
[µεσν.]. 

∆άφνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. νύµφη των δασών, κόρη τής Γαίας· γοήτευσε τον 
Απόλλωνα και για να σωθεί από την καταδίωξη του, µεταµορφώθηκε στο 
φερώνυµο φυτό 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Το αρχ. δάφνη (βλ.λ.), που χρησιµοποιήθηκε ήδη στην αρχ. µυθολ. 
ως κύριο όνοµα]. 

δάφνη (η) {δαφνών} 1. αειθαλές δέντρο, µε κιτρινωπά ή πρασινωπά, σκληρά 
δερµατώδη και αρωµατικά φύλλα ωοειδούς σχήµατος και σκουρόχρωµους 
καρπούς, τα κλαδιά τού οποίου είναι σύµβολο τής δόξας: στέφανος δάφνης 2. 
(συνεκδ.) το φύλλο τού παραπάνω δέντρου, που χρησιµοποιείται στη 
φαρµακευτική, την αρωµατοποιία και τη µαγειρική: βάζουµε λίγη ~ στις φακές 
3. (µτφ.) η επιτυχία, ο θρίαµβος, η δόξα: ποιητικές | πολεµικές ~ ΣΥΝ. 
τρόπαιο, τιµή· ΦΡ. (α) δρέπω δάφνες (δάφναν µή δρέπε, αρχ. επιγραφή) 
διακρίνοµαι, σηµειώνω επιτυχίες, θριαµβεύω: έδρεψε δάφνες στην ποίηση (β) 
αναπαύοµαι στις δάφνες µου επαναπαύοµαι σε προηγούµενες επιτυχίες µου 
και δεν καταβάλλω περαιτέρω προσπάθεια. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δάφνη | λάφνη | 
δαυχµός | δαϋχνα, αγν. ετύµου, δάνειο (όπως και το αντίστοιχο λατ. laurus) 
προελλην. Η φρ. αναπαύοµαι στις δάφνες µου αποδίδει το γαλλ. je me repose 
sur mes lauriers]. 

δαφνηφόρος, -ος, -ο [αρχ.] 1. στεφανωµένος θριαµβευτικά µε φύλλα δάφνης 
ΣΥΝ. δαφνοστεφανωµένος 2. (µτφ.) αυτός που φέρνει τιµή και δόξα: ~ 
πόλεµος. Επίσης δαφνοφόρος, -ος, -ο. — δαφνηφορώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 

∆αφνί (το) {-ίου κ. (λαϊκ.) -ιού)} 1. περιοχή τού δήµου Χαϊδαρίου, όπου 
βρίσκεται βυζαντινή µονή τού 11ου αι., καθώς και το ∆ροµο-κάίτειο 
Ψυχιατρείο 2. (µετωνυµ.) το φρενοκοµείο: είναι για το ~ (είναι τρελός). 

[ΕΤΥΜ. Για την ονοµασία τής περιοχής έχουν προταθεί διάφορες εκδοχές, 
όπως: (α) θφείλεται στις πολλές δάφνες που φύτρωναν εκεί (β) Προέρχεται από 
τη Μονή ∆αφνίου, η οποία µεταφέρει την ονοµασία οµώνυµου ναού τής 
Κων/πόλεως (γ) Ανάγεται στην εποχή τής Φραγκοκρατίας και αποδίδε το γαλλ. 
Dauphiné (∆ελφινάτο), τύπο αυτοδιοικούµενης επαρχίας]. δάφνινος, -η, -ο 
[µτγν.] αυτός που είναι φτιαγµένος από φύλλα 
δάφνης: ~ στεφάνι. δαφνοκερασιά (η) αειθαλής καλλωπιστικός θάµνος που έχει 
ύψος πέντε µέτρα, σκούρα πράσινα, λογχοειδή, σκληρά φύλλα και λευκά, 
κόκκινα ή ροζ άνθη- η ροδοδάφνη (βλ.λ.). Επίσης (λόγ.) δαφνοκέρα-σος [1853] 
{δαφνοκεράσ-ου | -ων, -ους}. δαφνόκουκκο (το) [µεσν.] ο καρπός τής δάφνης. 
Επίσης (λόγ.) δαφ- 

νόκοκκος (ο) κ. (λαϊκ.) δαφνοκούκουτσο (το). δαφνόλαδο (το) [µεσν.] το 
δαφνέλαιο. δαφνοστέφανο (το) το δάφνινο στεφάνι.  — δαφνοστεφανώνω ρ. 
[1896], δαφνοστεφής, -ής, -ές [1846] {δαφνοστεφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
στεφανωµένος µε δάφνες. Επίσης δαφνοστεφάνωτος, -η, -ο [1896]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. δαφνοφόρος, -ος, -ον → δαφνηφόρος δαφνόφυλλο 
(το) [µεσν.] το φύλλο δάφνης. 

'ιδρύω (καθ-ιδρύω) ιµάτιο 
Ίδρώ-νω | -τας (κάθ-ιδρος) ϊνα 
Ίέραξ ϊππος (εφ-ιππος) 
ιερός (καθ-ιερώνω, άφ-ιερώνω) ϊπταµαι 
ίκαν-ός | -ότητα ί'σταµαι (ύφ-, άνθ-( 
ίκέτ-ης | -εύω (καθ-) ίστ-ίο | -ός 
Ίλαρ-ός | -ότητα ιστορία 
ιµάντας 

όλες οι λέξεις που αρχίζουν από υ-; υπό, ύλη, ϋπνος κ.λπ. Ω 

δασύπους, -ους, -ουν {δασύπ-οδος, -οδα | -οδες, -όδων) (λόγ.-σκωπτ.) αυτός 
που έχει µαλλιαρά πόδια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δασύς + πους «πόδι»]. 

δασύς, -ιά (λόγ. -εία), -ύ {δασ-ιού κ. -έος | -ιοί κ. -είς (ουδ. -ιά κ. -έα), -ιών κ. -
έων (θηλ. κ. -ειών)} 1. πυκνός: ~ τρίχωµα | φύλλωµα · 2. ΓΛΩΣΣ. (για 
φθόγγους) αυτός που προφέρεται µε τη συνοδία εκπνεό-µενου αέρα (άχνας), 
ήχου ανάλογου περίπου προς το λατινικό h (όπως προφέρεται στο αγγλ. have): 
τα σύµφωνα φ (ρ*1), o (ί*) και χ (k*1), το ρ και το υ στην αρχή λέξεως στην 
Αρχαία Ελληνική, το t πριν από φωνήεν στην Αγγλική είναι δασείς φθόγγοι 3. 
δασεία (η) βλ.λ. — δα-σέως επίρρ. [αρχ.], δασύτητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ύς, δάσος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *dns-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *dens- «πυκνός», 
πβ. λατ. densus, γαλλ. dense (> αγγλ. dense), ιταλ. denso κ.ά. Οµόρρ. δάσος 
(βλ.λ.). Από τους γραµµατικούς τής ελληνιστικής περιόδου, αλλά και ήδη από 
τον Αριστοτέλη, χρησιµοποιήθηκε η συνεκφορά δασύ πνεύµα δηλώνοντας τον 
φθόγγο h-, που από τους µεταγενέστερους χρόνους δεν σηµειωνόταν στη 
γραφή]. 

δάσύτριχος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει πυκνές τρίχες, ο µαλλιαρός: ~ στήθος 
ΣΥΝ. πυκνόµαλλος, δασύµαλλος ANT. άτριχος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δασύθριξ, -
τριχος < δασύς + θρίξ, τριχός]. 

ωρα 
ωραίος 

ώριµ-ος | -άζω 



δαφνώνας 456 δέηση 
 

δαφνώνας (ο) {µτγν.] τόπος κατάφυτος από δάφνες. 
∆αχοµέη (η) το Μπενίν (βλ.λ.). 
δαχτυλάκι κ. δακτυλάκι (το) {χωρ. γεν.} 1, το µικρό δάκτυλο: τα ~ τού µωρού 

2. το πιο µικρό από τα πέντε δάχτυλα τού χεριού ή τού ποδιού ΦΡ. δεν φτάνω 
(κάποιον) | µοιάζω σε (κάποιον) ούτε στο µικρό του δαχτυλάκι δεν µπορώ 
σε τίποτα να συγκριθώ µε κάποιον, υστερώ σε όλα απέναντι του (ακόµα και 
στα σηµεία εκείνα στα οποία δεν διακρίνεται, δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα). 

δαχτυλήθρα κ. (λόγ.) δακτυλήθρα (η) {δαχτυληθρών} 1. µικρή κλειστή στη 
βάση της στεφάνη, µεταλλική ή κοκκάλινη, που εφαρµόζεται στην άκρη τού 
δαχτύλου και το προστατεύει από τρυπήµατα κατά το ράψιµο 2. (συνεκδ.) 
µικρή ποσότητα ρευστού που χωράει σε µία δαχτυλήθρα: µια ~ µέλι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δακτυλήθρα < δάκτυλος + παραγ. επίθηµα -ήθρα (πβ. κολυµβ-
ήθρα, ούρ-ήθρα, κηρ-ήθρα κ.ά.)]. 

δαχτυλιά (η) το ίχνος ή το αποτύπωµα λερωµένου χεριού: έπιασαν τον τοίχο µε 
λερωµένα χέρια και τον γέµισαν δαχτυλιές. 

δαχτυλιδένιος, -ια, -ιο (µτφ.) τόσο λεπτός που µπορεί να χωρέσει σε δαχτυλίδι- 
εξαιρετικά λεπτός: ~ µέση. 

δαχτυλίδι κ. δακτυλίδι (το) {δαχτυλιδ-ιού | -ιών} 1. κόσµηµα σε σχήµα κρίκου 
από µέταλλο ή από άλλη ύλη, που φοριέται σε δάχτυλο τού χεριού 2. 
(ειδικότ.) το δαχτυλίδι τού αρραβώνα: αλλάζω | βάζω δαχτυλίδια 
(αρραβωνιάζοµαι) ΣΥΝ. βέρα 3. οτιδήποτε έχει το σχήµα δαχτυλιδιού' ΦΡ. 
µέση δαχτυλίδι πολύ λεπτή µέση, δαχτυλιδένια (βλ.λ.). — (υποκ.) 
δαχτυλιδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. δακτυλίδιον, υποκ. τού δάκτυλος]. 

δαχτυλιδοπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο δακτυλιόλιθος (βλ.λ.). 
δαχτυλικός, -ή, -ό —> δακτυλικός 
δάχτυλο κ. (λόγ.) δάκτυλο (το) {δαχτύλ-ου | -ων} 1. καθένα από τα πέντε 

αρθρωτά οστέινα τµήµατα τού σώµατος, στα οποία καταλήγουν τα άνω και τα 
κάτω άκρα τού ανθρώπου και πολλών ζώων ΦΡ. (α) παίζω (κάτι) στα δάχτυλα 
κατέχω (κάτι) πολύ καλά, ώστε να µπορώ να το χειρίζοµαι µε άνεση: ~ την 
υλη των εξετάσεων (β) µετριούνται στα δάχτυλα (τού ενός χεριού) είναι 
ελάχιστοι: ~ οι φορές που ήρθε να µε επισκεφθεί (γ) κρύβοµαι πίσω από το 
δάχτυλο µου προσπαθώ να κρύψω κάτι προφανές, που οι περισσότεροι 
γνωρίζουν: χρόνια τώρα η διοίκηση κρύβεται πίσω από το δάχτυλο της και αρ-
νείται να αναγνωρίσει την ύπαρξη τού προβλήµατος (δ) κουνάω το µικρό µου 
δάχτυλο | δαχτυλάκι καταβάλλω την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια: έχει τόσες 
γνωριµίες, που αρκεί να κουνήσει το µικρό του δάχτυλο, για να πετύχει αυτό που 
θέλει (ε) βάζω το δάχτυλο µου ενεργώ παρεµβατικά σε µια κατάσταση, χωρίς 
να είµαι το αρµόδιο πρόσωπο (στ) (παροιµ.) όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα δεν 
είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι ή δεν έχουν όλοι την ίδια αξία (ζ) (παροιµ.) όποιο 
δάχτυλο κι αν κόψεις, πονεί οι γονείς αγαπούν εξίσου όλα τα παιδιά τους (η) 
να γλείφεις τα δάχτυλα σου! βλ. λ. γλείφω (θ) (κάτι) γλιστράει µέσα από τα 
δάχτυλα µου | τα χέρια µου χάνω (κάτι) την τελευταία στιγµή, ενώ το είχα 
σίγουρο: η ευκαιρία γλίστρησε µέσ' απ' τα δάχτυλα του 2. (συνεκδ.) (α) 
ποσότητα µε ύψος όσο το πάχος ενός δαχτύλου: δεν ήπιε περισσότερο από ένα 
~ κρασί (β) ύψος όσο το πάχος ενός δακτύλου: κονταίνω τη φούστα ένα ~. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. δάκτυλον < αρχ. δάκτυλος (βλ.λ.). Ορισµένες φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. µετριούνται στα δάχτυλα (< γαλλ. on les compte sur les 
doigts), (η ευκαιρία) γλίστρησε µέσα από τα δάχτυλα του (< γαλλ. la occasion 
lui a glissé entre les doigts), δεν κουνάω ούτε το µικρό µου δαχτυλάκι (< γαλλ. 
ne pas remuer le petit doigt)]. 

δαχτυλοβρεχτήρας (ο) ~» δακτυλοβρεκτήρας 
δαχτυλογραφία (η) → δακτυλογραφία 
δαχτυλογράφος (ο/η) → δακτυλογράφος 
δαχτιιλογραφώ ρ. → δακτυλογραφώ 
δαψιλής, -ής, -ές {δαψιλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- δαψιλέστ-ερος, -ατός} άφθονος, 

πλουσιοπάροχος: προσφέρω/ παρέχω ~ βοήθεια ΣΥΝ. πολύς, πλούσιος ΑΝΤ. 
ισχνός, πενιχρός. — δαψιλώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδαψιλεύω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. δαψ-, από τον αόρ. ε-δαψ-α τού ρ. δάπτω «καταβροχθίζω, 
κατατρώγω», που έχει παράγωγο και τη λ. δαπάνη (βλ.λ.)]. 

∆.Γ.Ε. (η) ∆ιεύθυνση Γεωργικών Ερευνών. 
∆.∆.Κ. (η) ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Κτηµάτων. 
δε1 σύνδ.' χρησιµοποιείται 1. στη ΦΡ. µεν... δε (ο µεν... ο δε, αυτός µεν... εκείνος 

δε, άλλος µεν... άλλος δε, εδώ µεν... εκεί δε, άλλοτε µεν... άλλοτε δε κ.ά.), µε 
αντιθετική ή εναντιωµατική σηµασία, όταν ο οµιλητής θέλει να προβάλει µια 
δισκελή αντίθεση ή να αντιδιαστείλει έντονα µεταξύ τους δύο όρους: δεν 
µπορούµε να στηριχτούµε σε κανέναν, γιατί ο µεν ένας τα παρουσιάζει όλα 
ωραία και εύκολα, ο ~ άλλος φέρνει την καταστροφή και την απελπισία 2. 
(συµπλεκτικά) για τη µετάβαση (µεταβατική χρήση τού δε) σε µια νέα 
πληροφορία, την οποία συνδέει µε τα προηγούµενα: [...] θα προσέθετα δε και 
το εξής || αποφασίστηκε η λη"ψη µέτρων για τον αυστηρότερο έλεγχο των 
καυσαερίων, από τού χρόνου ~ θα απαγορευθεί εντελώς η κυκλοφορία 
αυτοκινήτων σε ορισµένους κεντρικούς δρόµους 3. (µε άλλους συνδέσµους 
χρονικούς, αιτιολογικούς, υποθετικούς) ως εµφατικός δείκτης, που επιτείνει 
την επιρρηµατική σηµασία των αντίστοιχων συνδέσµων: πάντα τον φοβόταν, 
επειδή - τώρα τελευταία ήταν ιδιαίτερα απειλητικός, θεώρησε καλό να πάρει τα 
µέτρα της || καλό είναι να µην πίνεις, εάν ~ πρόκειται να οδηγήσεις, ακόµα 
περισσότερο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεν. [ΕΤΥΜ αρχ. µόριο, που χρησιµοποιείται κυρ. 
ως ανταποδοτικό τού µέν. Προέρχεται από βράχυνση τού βεβαιωτ. µορίου δή 
(προφορά [de]), προφανώς επειδή συµπροφερόταν σε ταχύ λόγο µε άλλα στοι-
χεία και επειδή η ίδια η σηµ. εξασθένησε]. 

δε2 µόρ. → δεν 

∆.Ε.Α. (ο) ∆όκιµος Έφεδρος Αξιωµατικός. 
∆.Ε.Α.Σ. (η) ∆ηµοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών. 
∆εββώρα (η) 1. προφήτισσα και Κριτής τού Ισραήλ 2. γυναικείο όνοµα. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Deborah «µέλισσα»]. 
δεδηλωµένος, -η, -ο αυτός που έχει καταστήσει γνωστή, που έχει δηλώσει τη 

στάση του: ~ µαρξιστής | δεξιός | οµοφυλόφιλος · ΦΡ. ΝΟΜ.-ΠΟΛΙΤ. αρχή 
τής δεδηλωµένης η αρχή σύµφωνα µε την οποία µια κυβέρνηση πρέπει να 
έχει την εκπεφρασµένη («δεδηλωµένη») εµπιστοσύνη τής Βουλής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. δηλώ (-όω). Ως 
πολιτικός όρ. η λ. δεδηλωµένη εισήχθη το 1875 από τον Χαρίλαο Τρικούπη, ο 
οποίος εισήγαγε στην Ελλάδα την αρχή τής άσκησης εξουσίας από την κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία]. 

δεδικαίωται ρ. έχει δικαιωθεί- µόνο στη ΦΡ. Ο αποθανών | ο τεθνε-ώς | ο 
νεκρός δεδικαίωται βλ. λ. αποθανών. 
[ΕΤΥΜ. Γ εν. πρόσ. παθ. παρακειµένου τού αρχ. δικαιώ (-όω) (< δίκαιος)}. 

δεδικασµένο (το) ΝΟΜ. 1. η δεσµευτική ενέργεια που απορρέει από τη 
δικαστική κρίση για την ισχύ ή τη µη ισχύ ενός δικαιώµατος ή µιας έννοµης 
σχέσης που αφορά καταρχήν στους διαδίκους και σηµαίνει ότι η διαφορά που 
κρίθηκε δεν µπορεί να κριθεί πάλι σε νέα δίκη µεταξύ των ίδιων διαδίκων και, 
εννοείται, µε το ίδιο αντικείµενο 2. τυπικό δεδικασµένο το απρόσβλητο 
δικαστικής απόφασης µε τα τακτικά ένδικα µέσα (δηλ. ανακοπή ερηµοδικίας 
και έφεση). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. δικάζω. o νοµικός όρ. αποδίδει το λατ. 
(res) judicata]. 

δεδοµένο (το) (συνήθ. στον πληθ.) 1. (α) αυτό που έχει δοθεί (κατ' 
αντιδιαστολή προς κάτι που ζητείται): διακρίνω δεδοµένα και ζητούµενα σε 
ένα πρόβληµα (β) το αδιαµφισβήτητο στοιχείο (γ) καθετί το οποίο ισχύει µέχρι 
τώρα: η ανάληψη τής πρωθυπουργίας έγινε οµαλά για τα ~ αυτής τής χώρας 
(δηλ. θα περίµενε κανείς το αντίθετο) || µε τα µέχρι στιγµής ~ κάτι τέτοιο 
πρέπει να αποκλειστεί (δ) το στοιχείο που λειτουργεί ως βάση για περαιτέρω 
σκέψεις ή ενέργειες: είναι ~ ότι η κατάσταση είναι δύσκολη || επιστηµονικά ~ || 
µε τα σηµερινά ~, το κεφάλαιο σας σε 15 χρόνια θα έχει διπλασιαστεί 2. (περι-
ληπτ.) πεπερασµένη ακολουθία χαρακτήρων, που παριστά κάποια πληροφορία 
και µπορεί να αξιοποιηθεί από Η/Υ: συλλογή | επεξεργασία δεδοµένων ΦΡ. (α) 
βάση δεδοµένων συλλογή πληροφοριών, κατάλληλα οργανωµένων, που 
χρησιµοποιούνται για την επίλυση προβληµάτων µε τη βοήθεια Η/Υ- συνήθ. 
αποθηκεύονται σε δισκέτα ή σκληρό δίσκο (β) αρχείο δεδοµένων βλ. λ. 
αρχείο (γ) τράπεζα δεδοµένων ο χώρος αποθήκευσης στοιχείων σχετικών µε 
ορισµένο θέµα (συνήθ. ένας υπολογιστής): ~ για την παραγωγή βιβλίων | για 
καταζητούµενα πρόσωπα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεδοµένος, µετοχή. [ΕΤΥΜ. Η σηµ. 
1 αποδίδει το γαλλ. donnée, ενώ η σηµ. 2 το αγγλ. data (λ.χ. βάση δεδοµένων 
< αγγλ. data base, τράπεζα δεδοµένων < αγγλ. data bank)]. 

δεδοµένος, -η, -ο 1. αυτός που υπάρχει, που δεν µπορεί να αγνοηθεί, να 
αµφισβητηθεί: τα σχέδια για το µέλλον θα πρέπει να βασίζονται στις ~ 
συνθήκες || (λόγ.) δεδοµένης τής οικονοµικής αστάθειας, οι ξένοι επενδυτές δεν 
προτίθενται να επενδύσουν στην περιοχή || θεωρώ δεδοµένη την υποστήριξη του 
|| µε δεδοµένη την αρνητική στάση τής διεύθυνσης στο θέµα, δεν έχει νόηµα να 
συνεχιστεί η συζήτηση ΣΥΝ. αναµφισβήτητος, σίγουρος, βέβαιος- ΦΡ. (λόγ.) 
δεδοµένου ότι... εξαιτίας τού γεγονότος ότι, καθώς, επειδή: δεν πρέπει να 
περιµένετε βοήθεια, ~ κι εµείς βρισκόµαστε σε δύσκολη θέση ΣΥΝ. δοθέντος 
ότι 2. δεδοµένο (το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. 
τού αρχ. δίδωµι. Η φρ. δεδοµένου ότι αποδίδει το γαλλ. étant donné que (πβ. 
αγγλ. given that)]. 

δεδοµένο | δεδοµένα, όχι δεδοµένο | δεδοµένα. Συχνά ακούγεται ο τ. 
δεδοµένο | δεδοµένα αντί τού ορθού δεδοµένο | δεδοµένα, που είναι ο 
κανονικός τύπος τού παρακειµένου τής µεσοπαθη-τικής φωνής 
(συγκεκριµένος, πεπαιδευµένος, καταβεβληµένος κ.τ.ό.). Το λάθος 
προέρχεται από το στοιχείο -ο- (-οµενος), που δίνει την εντύπωση ότι η 
µετοχή είναι χρόνου ενεστώτα, όπως οι ενεστωτικές µετοχές σε -όµενος 
(γραφόµενος, παιζόµενος, οριζόµενος, πιεζόµενος κ.λπ.). Ωστόσο, ο 
διπλασιασµός (δε-δοµένος) και το θέµα δο- (δό-ση, δο-τός) δείχνουν ότι δεν 
πρόκειται για ενεστώτα αλλά για παρακείµενο. 

δεδουλευµένος, -η, -ο [1890] 1. ΟΙΚΟΝ. (α) αυτός που επιτελέσθηκε µε εργασία: 
~ έργο (β) δεδουλευµένο εισόδηµα το εισόδηµα που προέρχεται από εργασία 
(µισθοί, αµοιβές, κέρδη, προµήθειες) κατ' αντιδιαστολή προς το µη 
δεδουλευµένο, που προέρχεται από ενοίκια, µερίσµατα, τόκους ή φυσικό 
πλούτο 2. δεδουλευµένα (τα) τα χρήµατα που δικαιούται κανείς ως αµοιβή για 
την εργασία του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. δουλεύω, µε τη σηµ. «εργάζοµαι», που 
σχηµατίστηκε στη νεότερη Ελληνική ως απόδ. τού γαλλ. travaillé]. 

∆.Ε.Ε. (η) 1. ∆ιεύθυνση Εξαγωγικού Εµπορίου 2. ∆ιοίκηση Εξωτερικού 
Εµπορίου 3. ∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση (βλ. λ. δυτικοευρωπαϊκός). 

∆.Ε.Ε.Ε. (η) ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού. 
∆.Ε.Η. (η) ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. 
δέηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η παρακλητική προσευχή που 

απευθύνεται στον Θεό µε συγκεκριµένο κάθε φορά αίτηµα: κατανυκτική | 
ευχαριστήρια ~ || τελώ | αναπέµπω ~ || στην αρχή τής 
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τελετής εψάλη επιµνηµόσυνος ~ ΣΥΝ. ικεσία, παράκληση, προσευχή 2. ΚΑΛ. 
ΤΕΧΝ. εικονογραφική παράσταση στην οποία εικονίζεται ο Χριστός ένθρονος, 
ενώ δεξιά και αριστερά στέκονται η Παναγία και ο Ιωάννης ο Πρόδροµος µε 
τα χέρια υψωµένα σε στάση ικεσίας 3. επιγραφή πάνω σε αγιογραφίες 
(τοιχογραφίες ή εικόνες σε εκκλησίες, µοναστήρια κ.λπ.) µε το όνοµα αυτού 
που προσέφερε τα χρήµατα για να γίνει η αγιογραφία: δέηση οικογενείας... | 
τού... | τής... — δεητι-κός, -ή, -ό [αρχ.], δεητικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρακαλώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δέησις < δέω | -οµαι «έχω ανάγκη, χρειάζοµαι» 
(βλ. λ. δει)]. 

∆.Ε.Θ. (η) ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
δε! ρ. απρόσ. {εδέησε} στις ΦΡ. (α) δει δη χρηµάτων (δει δή χρηµάτων και άνευ 

τούτων ουδέν εστί γενέσθαι τών δεόντων, ∆ηµοσθ. Ολυνθ. 20) λέγεται όταν ο 
οµιλητής θέλει να τονίσει την ανάγκη να εξευρεθούν χρήµατα για κάτι: όλοι 
συµφωνούν ότι το έργο αυτό θα αναβαθµίσει την πόλη, αλλά ~ (β) πολλού (νε 
και) δει (πολλού γε και δει) δεν γίνεται..., µε κανέναν τρόπο: Να εκλεγεί 
βουλευτής και πάλι; ~! (είναι σχεδόν αδύνατον). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δεϊ, απρόσ. χρήση τού ρ. δεω | -οµαι «έχω ανάγκη, χρει-
άζοµαι», που απαντά ήδη στον Όµηρο και ανάγεται σε θ. δευ)ς)- (πβ. αρχ. έπι-
δευής) µε αρχική σηµ. «απώλεια, κατωτερότητα», οπότε συνδ. µε σανσκρ. 
dosa «απώλεια» και ίσως µε το επίθ. δεύ-τερος (βλ.λ.)]. 

δείγµα (το) {δείγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. µικρή ποσότητα ή µέρος 
(εµπορεύµατος, φαρµακευτικού παρασκευάσµατος), βάσει τού οποίου µπορεί 
ο ενδιαφερόµενος να σχηµατίσει εικόνα για το σύνολο: ~ υφάσµατος | 
χρωµάτων ΣΥΝ. έκθεµα- ΦΡ. (α) δείγµα γραφής (i) απόσπασµα γραπτού 
κειµένου, µε το οποίο αποδεικνύεται η γνησιότητα εγγράφου ή κρίνεται η 
ικανότητα κάποιου (ii) (κατ' επέκτ.) ενέργεια ή απόφαση ενδεικτική τής 
γενικότερης συµπεριφοράς ατόµου ή οµάδας: η κυβέρνηση τον τελευταίο 
καιρό έδωσε πολλά ~ ότι θα ενδώσει στα αιτήµατα των εφοριακών (β) δείγµα 
άνευ αξίας για ταχυδροµικό φάκελο ή δέµα, που περιέχει δείγµα µόνο τού 
εµπορεύµατος, ώστε να µην του επιβληθεί δασµός 2. ό,τι προβάλλεται ως 
παράδειγµα ή απόδειξη ιδιότητας, κατάστασης, συµπεριφοράς κ.λπ.: ~ 
ευγνωµοσύνης | προόδου | αισθητικής | κακής πολιτικής || αντιπροσωπευτικό | 
χαρακτηριστικό ~ ΣΥΝ. ένδειξη, σηµάδι· ΦΡ. δείγµατος χάριν (λόγ.) 
παραδείγµατος χάριν 3. (ειδικότ.) τµήµα πληθυσµού που επιλέγεται ως 
αντικείµενο παρατηρήσεως σε στατιστική έρευνα: η δηµοσκόπηση έγινε σε - 
δέκα χιλιάδων ψηφοφόρων || «οι ψυχολόγοι τής διαφηµιστικής εταιρείας 
πειραµατίστηκαν σε ανθρώπινο ~» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. δείγµα < δείκνυµι «δείχνω»]. 

δειγµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {δειγµάτισ-α, -τηκα, -µένος} παρουσιάζω 
αντιπροσωπευτικό κοµµάτι ή ποσότητα εµπορεύµατος σε πελάτη, για να 
αποφασίσει αν θα το αγοράσει: - την καινούργια σειρά µικροσυσκευών. — 
δογµατισµός (ο) [µτγν.]. 

δειγµατικός, -ή, -ό αυτός που χρησιµοποιείται ως υπόδειγµα, που αξιοποιείται 
ως αντιπροσωπευτικό δείγµα. 

δειγµατολήπτης (ο) {δειγµατοληπτών}, δειγµατολήπτρια (η) 
{δειγµατοληπτριών} 1. πρόσωπο που κάνει δειγµατοληψία 2. ΝΑΥΤ. µικρό 
µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για τη λήψη δειγµάτων βυθού ή νερού µε 
σκοπό την ποιοτική εξέταση τους. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. sampler]. 

δειγµατοληπτικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µε δειγµατοληψία (βλ.λ.): ~ 
έλεγχος. — δειγµατοληπτικ-ά | -ώς επίρρ. 

δειγµατοληψία (η) {δειγµατοληψιών} 1.η λήψη δείγµατος από εµπόρευµα για 
δοκιµή ή έλεγχο ή για καθορισµό τής τιµής, τού φόρου του κ.λπ. 2. η επιλογή 
χαρακτηριστικών παραδειγµάτων, που καθιστά δυνατή τη συναγωγή 
συνολικών συµπερασµάτων 3. ΝΑΥΤ. η λήψη δείγµατος θαλάσσιου βυθού ή 
νερού για την ποιοτική τους εξέταση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. sampling]. 

δειγµατολόγιο (το) {δενγµατολογί-ου | -ων} συλλογή δειγµάτων από 
εµπορεύµατα για επίδειξη σε υποψήφιους αγοραστές. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
échantillonage]. 

δεικνύω ρ. → δείχνω 
δείκτης κ. (καθηµ.) δείχτης (ο) {δεικτών} 1. οτιδήποτε δείχνει κάτι· ΦΡ. οδικός 

δείκτης πινακίδα σε διασταύρωση, όπου δηλώνονται µε βέλη οι κατευθύνσεις 
των δρόµων, καθώς και οι χιλιοµετρικές τους αποστάσεις 2. (ειδικότ.) το 
δεύτερο στη σειρά δάχτυλο τού χεριού, αµέσως µετά τον αντίχειρα 3. η 
βελόνα που δηλώνει σε βαθµονοµηµένη κλίµακα συγκεκριµένο βαθµό 
ποσότητας, χρόνου, θερµοκρασίας κ.λπ.: ~ ζυγαριάς | πυξίδας || οι δείκτες τού 
ρολογιού (ωροδείκτης, λεπτοδείκτης κ.ά.) 4. η ενδεικτική τιµή που δηλώνει 
σηµείο σε εξελικτική πορεία ή τον βαθµό στον οποίο εµφανίζεται ή λειτουργεί 
κάτι: ο ~ βιοµηχανικής παραγωγής | ζήτησης | αποδοτικότητας | τιµών κατα-
ναλωτή | ποιότητας | ανεργίας | εγκληµατικότητας || οι ~ τής οικονοµίας || ο 
Γενικός ∆είκτης Τιµών τού Χρηµατιστηρίου παρουσίασε άνοδο κατά δύο 
ποσοστιαίες µονάδες- ΦΡ. (α) δείκτης ευφυΐας | νοηµοσύνης ο αριθµός που 
εκφράζει την αναλογία ανάµεσα στην ευφυΐα κάποιου, όπως αυτή µπορεί να 
ελεγχθεί µε βάση την επίδοση του σε µια σειρά ειδικών τεστ (τεστ 
νοηµοσύνης) και τη βιολογική του ηλικία- το I.Q.: υψηλός/ χαµηλός ~ (β) 
δείκτης προστασίας ο βαθµός προστασίας τον οποίο προσφέρει ένα 
αντηλιακό από την ηλιακή ακτινοβολία: αντηλιακό µε υψηλό δείκτη 
προστασίας για ευαίσθητες επιδερµίδες 5. ΧΗΜ. (α) η χηµική ένωση (π.χ. βάµµα 
ηλιοτροπίου) που αλλάζει χρώµα ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν σε 
διάλυµα της· προστίθεται κατά την ανάµειξη διαλυµάτων ουσιών που αντι-
δρούν, µε σκοπό τον προσδιορισµό τού τέλους τής αντίδρασης (β) ο αριθµός 
που αναγράφεται κάτω και δεξιά τού συµβόλου κάθε στοιχεί- 

ου στον µοριακό τύπο µιας ένωσης και δείχνει τον αριθµό ατόµων τού 
στοιχείου αυτού που περιέχονται στο µόριο τής ένωσης 6. ΜΑΘ. (α) ο 
αριθµός ή το σύµβολο που βάζουµε δίπλα και κάτω δεξιά από ένα γράµµα, 
όταν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε το ίδιο σύµβολο για περισσότερα 
αντικείµενα λ.χ. α, (δείκτης το 1), f„ (δείκτης το α) (β) ο αριθµός που 
αναγράφεται πάνω στο ριζικό µιας ρίζας και δηλώνει την τάξη τής ρίζας 
(τετραγωνική, κυβική κ.ά.) 7. ΓΛΩΣΣ. ονοµασία διαφόρων γλωσσικών 
στοιχείων (να, ας, θα, ως, σαν κ.ά.) που δεν έχουν δική τους σηµασία, αλλά 
χρησιµεύουν στο να «δείχνουν», να δηλώνουν µια γλωσσική λειτουργία· στην 
παραδοσιακή σχολική γραµµατική συνήθως οι δείκτες χαρακτηρίζονται ως 
µόρια (βλ.λ.): το «ως» στην πρόταση «µιλάει ως ειδικός» είναι δείκτης τής 
λειτουργίας τού κατηγορουµένου 8. ΠΛΗΡΟΦ. ο κέρσορας (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δείκνυµι «δείχνω». Οι σηµερινές σηµ. αποδίδουν 
ανάλογες τού αγγλ. indicator, o επιστ. όρ. δείκτης νοηµοσύνης είναι µετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. intellectual quotient. Οµοίως και ο όρ. οδικός δείκτης (< 
αγγλ. traffic indicator)]. 

δεκτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που χρησιµεύει για να δείχνει κάτι 2. ΓΛΩΣΣ. (α) 
δεικτική αντωνυµία η αντωνυµία που χρησιµοποιείται, για να δείξει πρόσωπο 
ή πράγµα, να το ξεχωρίσει από πλήθος ή σύνολο: οι ~ στη Ν. Ελληνική είναι οι 
«αυτός», «(ε)τούτος», «εκείνος», «τέτοιος», «τόσος» (β) δεικτικά (τα) τα 
γλωσσικά στοιχεία που δηλώνουν δείξη (βλ.λ.)· π.χ. εγώ - εσύ, εδώ - εκεί, 
τώρα - τότε κ.τ.ό. 

δείλι (το) → δειλινό 
δειλία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) η συµπεριφορά τού δειλού (βλ.λ.), η έλλειψη 

θάρρους, τόλµης: επέδειξε χαρακτηριστική ~ κατά την κρίση ΣΥΝ. ατολµία, 
φόβος. 

δειλιάζω ρ. αµετβ. {δείλιασα} καταλαµβάνοµαι από αισθήµατα φόβου και 
δισταγµού: την τελευταία στιγµή δείλιασε ΣΥΝ. λιποψυχώ, φοβούµαι, (λαϊκ.) 
κιοτεύω. — δείλιασµα (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. δειλιώ (-άω) (από τον 
αόρ. έ-δειλίασα) < αρχ. δειλία < δειλός (βλ.λ.)]. 

δειλινό (το) 1. το χρονικό διάστηµα λίγο πριν ή λίγο µετά τη δύση τού ηλίου 
ΣΥΝ. σούρουπο, απόβραδο, γέρµα 2. το θέαµα τής δύσης τού ηλίου · 3. το 
νυχτολούλουδο (βλ.λ.). Επίσης (λογοτ.) δείλι (σηµ. 1 κ. 2) [µεσν.]. — 
δειλινός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεύµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δειλινόν, ουδ. τού 
επιθ. δειλινός < αρχ. δείλη, παράλλ. τ. τού δείελος «δειλινό» < *δέελος 
(µετρική έκταση), πιθ. < *δεύσ-ελος < I.E. *deus- «βυθίζοµαι, βουλιάζω», πβ. 
σανσκρ. dosa «βράδυ», περσ. dö§ «η περασµένη νύχτα» κ.ά.]. 

δειλός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν έχει αυτοπεποίθηση και θάρρος, που 
στερείται τόλµης και γενναιότητας: ήταν ~ και σιωπούσε ΣΥΝ. φοβητσιάρης, 
λιπόψυχος, (λαϊκ.) κιοτής ΑΝΤ. θαρραλέος 2. αυτός που συντελείται µε 
δισταγµό, µε φόβο: ~ εµφάνιση | µατιά | στάση | συζήτηση | φιλί || έκανε τα 
πρώτα ~ βήµατα τής σταδιοδροµίας του ΑΝΤ. θαρραλέος, αποφασιστικός. — 
δειλά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεινός, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δΕει-λός < δείδω «φοβούµαι», πβ. αρχ. παρακ. δέδοικα (< 
*δέ-δΕοι-κα). Για την ετυµ. τού δείδω βλ. λ. δέος]. 

δείνα αντων. {άκλ.} κ. (λαϊκ.) δείνας (για πρόσ. ή πράγµα που δεν θέλουµε να 
κατονοµάσουµε): δεν µιλάω µόνο για τους γνωστούς αυτό θα µπορούσε αύριο 
να λεχθεί για τον κύριο ~ || µην ακούς τι λέει ο τάδε και ο δείνας! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τάδε. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δείνα, αβεβ. ετύµου. Μη πειστική παραµένει η ερµηνεία 
δεΓνα < *τάδε ένα (από όπου *ταδεϊνα και αναλογικά ό δείνα), όπως και η 
υπόθεση ότι προήλθε από το αρνητ. δεν (γεν. δενός)]. 

δεινοπαθώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {δεινοπαθείς..., µτχ. δεινοπαθών, -ούσα, -ούν | 
δεινοπάθησα} 1. υποφέρω, βασανίζοµαι: δεινοπάθησε µέχρι να φτάσει στον 
προορισµό του || δεινοπάθησαν µέχρι να τον κάνουν ν' αλλάξει γνώµη ΣΥΝ. 
ταλαιπωρούµαι, κακοπερνώ, τυραννιέµαι, παιδεύοµαι ΑΝΤ, καλοπερνώ, 
ευτυχώ, ευηµερώ 2. (η µτχ. ενεστ. δεινοπαθών, -ούσα, -ούν) (συνήθ. στον 
πληθ.) αυτός που ταλαιπωρείται, που δυστυχεί: η Ελλάδα απέστειλε τρόφιµα 
και σκηνές στους δεινοπαθούντες πρόσφυγες τού Κοσσυφοπεδίου. — 
δεινοπάθηµα (το) [1890], 

δεινός, -ή, -ό 1. ιδιαίτερα δυσάρεστος: ~ θέση | δοκιµασία/ ήτταΣΥΝ. φρικτός, 
φρικιαστικός, τροµακτικός· ΦΡ. δεινόν | σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν βλ. λ. 
λακτίζω 2. δεινά (τα) µεγάλα βάσανα, συµφορές: επαπειλούµενα | επερχόµενα 
~ || πολλά ~ µαστίζουν την ανθρωπότητα ΣΥΝ. ταλαιπωρίες, κακουχίες, 
δυστυχίες 3. εξαιρετικά ικανός, επιτήδειος: ~ κολυµβητής | σκόρερ | ξιφοµάχος 
| ρήτορας ΣΥΝ. άξιος, επιδέξιος, δαιµόνιος. — δεινά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δΕει-νός < δείδω «φοβούµαι», πβ. παρακ. δέδοικα (< *δέ-
δΡοι-κα). Η λ. αρχικώς δήλωνε τον «φοβερό, αυτόν που προκαλεί φόβο», από 
όπου εξελίχθηκε στις σηµ. «ισχυρός» και «ικανός, επιδέξιος». Βλ. κ. δέος, 
δειλός]. 

δεινός - δειλός - φοβερός - τροµερός. Τα δειλός και δεινός είναι 
παραδείγµατα πώς µία και η αυτή ρίζα, εν προκειµένω η ρ. δει- «φοβούµαι, 
φόβος», εξελίχθηκε προς δύο διαφορετικές σηµασίες: αυτού που 
αισθάνεται φόβο (δειλός) και αυτού που προκαλεί φόβο (δεινός), δηλ. µε 
παθητική και ενεργητική σηµασία αντίστοιχα. Περαιτέρω, η λ. δεινός 
εξελίχθηκε στη σηµ. «ικανότατος, ανυπέρβλητος» (δεινός ρήτορας, δεινός 
κολυµβητής κ.λπ.), πράγµα που συνέβη στη σύγχρονη Ελληνική και µε 
άλλες λέξεις αντίστοιχης σηµασίας, µε το φοβερός (φοβερός οµιλητής, 
φοβερός παίκτης) και το τροµερός (τροµερό έργο, τροµερή απόδοση). 

→ απίθανος 

δεινόσαυρος (ο) [1867] {-ου κ. -αύρου | -ων κ. -αύρων, -ους κ. -αύ-ρους} 1. 
γιγαντιαίο σαυροειδές ζώο που έζησε πριν από χιλιάδες χρό- 
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νια 2. (µτφ.-ειρων. κυρ. για πολιτικούς) πρόσωπο που, παρότι η εποχή 
του έχει παρέλθει προ πολλού, εξακολουθεί, ωστόσο, να είναι στα 
πράγµατα και να ρυθµίζει τις εξελίξεις: είναι καιρός να αποσυρθούν 
οι γνωστοί - και να έρθουν στα πράγµατα οι σαραντάρηδες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < δεινός + αρχ. σαϋρος «σαύρα», < νεο-λατ. 
dinosaurus]. 

δεινότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ιδιαίτερη, ξεχωριστή ικανότητα: 
η ρητορική ~ κάποιου || χειρίστηκε την κατάσταση µε εξαιρετική ~ 
στους διπλωµατικούς ελιγµούς ΣΥΝ. επιτηδειότητα, ταλέντο. 

δείξιµο (το) → δείχνω 
δείξη (η) {-ης κ. -εως | χωρ. πληθ.} 1. (κυριολ.) το δείξιµο, το να δείχνε 

κανείς κάτι 2. ΓΛΩΣΣ. η γλωσσική λειτουργία καθώς και κάθε γλωσ-
σική πληροφορία που «δείχνει», που αναφέρεται δηλ. σε πρόσωπα, 
χρόνο και τόπο και που συνάγεται από τους σταθερούς άξονες τής 
γλώσσας (πρόσωπο = ο οµιλητής, χρόνος = ο χρόνος τού οµιλητή, 
τόπος = ο τόπος τού οµιλητή)· π.χ. στην πρόταση «ο Γιάννης έφυγε» 
η δείξη τού προσώπου είναι ότι δεν πρόκειται για τον οµιλητή ή τον 
ακροατή, αλλά για ένα τρίτο πρόσωπο· η δείξη τού «έφυγε» είναι πα-
ρελθοντική σε σχέση µε το παρόν τού οµιλητή και η δείξη τού τόπου 
είναι αποµάκρυνση από το εδώ, τον χώρο τού οµιλητή. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < αγγλ. deixis < αρχ. δεΐξις (στον Αριστοτέλη) < δεί-κνυµι-τον 
όρο έπλασε ο Κ. Bühler στη δεκαετία τού 1930]. 

δείξος (ο) → ποίσος 
δειπνίζω ρ. → δειπνώ 
δείπνο (το) το βραδινό φαγητό: επίσηµο | λιτό | φιλικό ~ || προσκαλώ 

σε ~ || παρέθεσε ~ προς τιµήν τού ξένου πρεσβευτή- ΦΡ. θυέστεια δεί-
πνα βλ. λ. θυέστειος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεύµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δεϊπνον, αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο µεσογ. προελ.]. 

δείπνος (ο) [µτγν.] (αρχαιοπρ.) το δείπνο· κυρ. στη ΦΡ. Μυστικός ∆εί-
πνος βλ. λ. µυστικός. 

δειπνώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {δειπνείς... | δείπνησα} παίρνω το βραδινό µου 
φαγητό. Επίσης δειπνίζω [αρχ.]. 

δείρω (να/θα) ρ. → δέρνω 
δεισιδαιµονία (η) [µτγν.] {δεισιδαιµονιών} 1. η παράλογη πίστη σε 
υπερφυσικές και µυστηριώδεις δυνάµεις 2. (συνεκδ.) κάθε αντίληψη 
ή πράξη χαρακτηριστική τής παραπάνω πίστης (µάγια, ξόρκια, φόβοι 
για πράγµατα που υποτίθεται ότι φέρνουν κακοτυχία, φαντάσµατα 
κ.τ.ό.) ΣΥΝ. πρόληψη. — δεισιδαιµονικός, -ή, -ό. 

δεισιδαίµων, -ων, -ον {δεισιδαίµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
αυτός που κατέχεται από δεισιδαιµονίες ΣΥΝ. προληπτικός. Επίσης 
(καθηµ.) δεισιδαίµονας (ο/η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < δεισι- (< δείδω «φοβούµαι», πβ. οµηρ. αόρ. εδδεισε) + δαίµων]. 

δείχνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έδειξα, δείχ-τηκα (λόγ. -θηκα), -γµένος} ♦ 
(µετβ.) 1. εντοπίζω µια θέση, ένα σηµείο, ή προσανατολίζω προς 
(µια κατεύθυνση): δείξε µου πού ακριβώς πονάς || για δείξε µου πού 
είσαι εσύ στη φωτογραφία || του έδειξε το σπίτι | τον δρόµο- ΦΡ. (α) 
δείχνω την πόρτα (σε κάποιον) ζητώ (από κάποιον) να φύγει, τον διώ-
χνω (β) έλα, παππού µου, να σου δείξω τα αµπελοχώραφά σου βλ. λ. 
αµπελοχώραφα 2. εµφανίζω (σε κάποιον κάτι): για να µπεις, δείχνεις 
την πρόσκληση | το εισιτήριο | την ταυτότητα σου || του έδειξε το 
σηµάδι που είχε στο µπράτσο- ΦΡ. δείχνω (σε κάποιον) τα δόντια 
(µου) βλ. λ. δόντι 3. παρουσιάζω, επιδεικνύω: ~ σε κάποιον τη συλ-
λογή µου | έναν πίνακα µου || στην εκποµπή έδειξαν και ρούχα γνω-
στών σχεδιαστών ΦΡ. δείχνω τον καλύτερο εαυτό µου αποδίδω στον 
µέγιστο βαθµό ΣΥΝ. βάζω τα δυνατά µου 4. καταδεικνύω, αποδει-
κνύω: η στάση του δείχνει άνθρωπο µε ήθος || η επιχειρηµατολογία 
του δείχνει ότι κατέχει το θέµα καλά || τώρα θα δείξεις αν µπορείς να 
τα καταφέρεις | αν τον αγαπάς πραγµατικά ΣΥΝ. πιστοποιώ 5. κάνω 
(κάποιον/κάτι) να φαίνεται µε συγκεκριµένο τρόπο: η τηλεόραση 
τους δείχνει όλους πιο παχουλούς απ' όσο είναι || αυτό το χτένισµα τον 
δείχνει πιο νέο 6. εξηγώ (κάτι σε κάποιον) ώστε να είναι κατανοητό, 
να γίνει γνωστό: ο τεχνικός τής εταιρείας τους έδειξε πώς λειτουργεί 
το πλυντήριο || θα σου δείξω πώς να ξεχωρίζεις το καλό κρασί || αν 
του δείξεις πώς γίνεται, θα τα καταφέρει || δείξε µου πώς ανοίγει ΣΥΝ. 
µαθαίνω, επεξηγώ· ΦΡ. θα σου δείξω (εγώ) (ως απειλή) θα σε 
τιµωρήσω, θα σε κάνω να το µετανιώσεις, θα σε βάλω στη θέση σου: 
αν σε πιάσω στα χέρια µου, - ΣΥΝ. θα σε µάθω (εγώ) 7. εκφράζω, 
εκδηλώνω: δεν ήξερε πώς να δείξει τη χαρά της που µας έβλεπε || 
πρέπει να δείξεις ψυχραιµία || - µεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτική | 
το θέατρο | τις τέχνες- ΦΡ. (α) δείχνω πυγµή ενεργώ µε απο-
φασιστικότητα (β) δείχνω χαρακτήρα δεν υποκύπτω, µένω σταθερός, 
επιµένω σε κάτι που ζητώ ή υποστηρίζω 8. (για όργανα µετρήσεως 
χρόνου, βάρους, ταχύτητας, θερµότητας κ.λπ.) προσδιορίζω σε συ-
γκεκριµένη τιµή, εµφανίζω µια ένδειξη ως αποτέλεσµα µετρήσεως 
(µεγέθους): τι ώρα δείχνει το ρολόι σου; || αυτή η ζυγαριά µε δείχνει 
πιο βαρύ κατά δύο κιλά! || το θερµόµετρο δείχνει 30°C || όταν προ-
γραµµατίζεις τα τραγούδια που θέλεις, µια φωτεινή ένδειξη δείχνει τη 
σειρά µε την οποία θα ακουστούν ♦ (αµετβ.) 9. (ειδικότ.) τείνω τον 
δείκτη· ξεχωρίζω από µακριά το πρόσωπο/πράγµα στο οποίο αναφέ-
ροµαι µε χειρονοµία, νεύµα κ.λπ.: δεν είναι ευγενικό να δείχνεις µε το 
δάχτυλο (πβ. λ. δακτυλοδεικτούµενος) 10. φαίνοµαι (µε συγκεκριµένο 
τρόπο): τη νύχτα η πόλη δείχνει πιο µυστηριώδης, πιο γοητευτική || µε 
αυτό το φόρεµα δείχνεις πολύ αδύνατη | πιο νέα 11. συµπεριφέροµαι 
µε τρόπο που δηµιουργεί συγκεκριµένη εντύπωση: δείχνεις πολύ 
ανυπόµονος | νευρικός | ήρεµος | σίγουρος | αδιάφορος || δείχνει να το 
έχει πάρει αψήφιστα | να τον απασχολεί πολύ η γνώµη των άλλων 12. 
(τριτοπρόσ. δείχνει) (οικ.) φαίνεται: η κατάσταση - να ξεκαθαρίζει 
σιγά-σιγά- ΦΡ. (οικ.) θα δείξει (απρόσ.) θα φανεί, θα αποδειχθεί, θα 
ξεκαθαρίσει (οριστικά): ~ ποιος θα κερδίσει- µέχρι στιγµής 

όλα είναι πιθανά || του το είπα τόσες φορές, του το εξήγησα, τώρα ~ 
αν το κατάλαβε τελικώς (ενν. κρίνοντας τις ενέργειες του). — δείξι-
µο (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, διώχνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ε-δειξα (κατά το σχήµα έριξα - ρίχνω, έψαξα - ψάχνω 
κ.τ.ό.), αόρ. τού αρχ. δείκ-νυ-µι < I.E. *deik- «δείχνω»», πβ. σανσκρ. 
dicati «δείχνει», λατ. dico «λέγω», dictator «δικτάτορας», γαλλ. dire 
«λέγω» (< λατ. dicere), ισπ. decir, αρχ. γερµ. zîhan «δείχνω, κατηγο-
ρώ», αγγλ. teach «διδάσκω» (αρχική σηµ. «δείχνω πώς»), γερµ. zeigen 
«δείχνω», zeihen «κατηγορώ» κ.ά. Οµόρρ. δείγµα, δεϊξις (-η), δίκ-η 
(βλ.λ.), δείκ-της κ.ά.]. 

δείχνω, αλλά... δεικνύω. Σε αντίθεση µε το απλό ρήµα δεικνύω 
(από δείκνυµι), το οποίο µεταπλάστηκε σε δείχνω (από τον αόρι-
στο έδειξα, κατά το σχήµα έφερα - φέρνω, έκαµα - κάµνω), ο τύ-
πος δεικνύω διατηρήθηκε σε σύνθετα: αποδεικνύω, αναδεικνύω, 
υποδεικνύω, επιδεικνύω και (το λογιότ.) καταδεικνύω. 

δείχτης (ο) → δείκτης 
∆.Ε.Κ. (το) ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
δέκα (το) {άκλ.} 1. εννέα συν ένα, ο αριθµός των δαχτύλων δύο χε-

ριών ή δύο ποδιών, ο αριθµός 10 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.)· ΦΡ. (α) ∆έκα 
Εντολές βλ. λ. εντολή (β) δέκα πληγές τού Φαραώ | τής Αιγύπτου βλ. 
λ. πληγή 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 10: 
~ µήνες | µέρες | λεπτά 3. ο ανώτατος βαθµός µε τον οποίο βαθµολο-
γούνται οι φοιτητές τής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι µαθητές 
τής πρωτοβάθµιας: πήρε ~ στο διαγώνισµα | στο µάθηµα || έβγαλε -
στο πτυχίο- ΦΡ. δέκα µε τόνο (i) βαθµολογία «άριστα» µε διάκριση, 
µε έπαινο (ii) (µτφ.) ως επιβράβευση για κάτι που ξεπερνά το άριστο, 
που γίνεται καλύτερα κι από το προσδοκώµενο: ~ δίνουν όλοι στη δη-
µοτική αρχή για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις. [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. 
*dekm «δέκα», πβ. σανσκρ. dâsa, λατ. decern, γαλλ. dix, ισπ. diez, ιταλ. 
dieci, αγγλ. ten, γερµ. zehn κ.ά.]. 

∆.Ε.Κ.Α. (η) ∆ηµόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών. 
δέκα- κ. δεκά- ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται 

αριθµητικά µε τον αριθµό δέκα (10): δεκα-ήµερο, δεκα-ετής, δεκά-
τοµος, δεκα-σύλλαβος 2. είναι δέκα φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς 
από το µέτρο σύγκρισης: δεκα-πλάσιος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. δεκά-µηνος, δε-
κα-ετής), που προέρχεται από το αριθµητ. δέκα (βλ.λ.)]. 

δεκάβαθµος, -η, -ο → δέκα-, βαθµός 
δεκάδα (η) το σύνολο δέκα οµοειδών µονάδων: χώρισε τα µολύβια σε 

δεκάδες || παραταχθείτε σε δεκάδες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δεκάς, -άδος < 
δέκα]. 

δεκαδικός, -ή, -ό 1. αυτός που ανήκει στη δεκάδα ή αποτελείται από 
δεκάδες 2. ΜΑΘ. (α) δεκαδικός αριθµός αριθµός που αποτελείται 
από ακέραιο και δεκαδικό µέρος, όπου το δεκαδικό µέρος παριστάνει 
τα µέρη µιας µονάδας, αν διαιρεθεί σε υποπολλαπλάσια τού δέκα 
π.χ. 0,6τ] 4,7 (β) δεκαδικό σύστηµα σύστηµα αρίθµησης και γραφικής 
παράστασης αριθµών, που βασίζεται στη χρήση των δέκα συµβόλων 
0,1,2, 3,4,5,6,7, 8,9 (γ) δεκαδικό µετρικό σύστηµα σύστηµα µέτρων 
και σταθµών, στο οποίο όλες οι µετρικές µονάδες (µήκους, επιφανεί-
ας, ύψους, βάρους κ.λπ.) έχουν δεκαδική σχέση µε τις µονάδες ανώ-
τερης ή κατώτερης τάξης, π.χ. ένα εκατοστό αποτελείται από 10 χι-
λιοστά, ένα µέτρο από 100 εκατοστά, ένα χιλιόµετρο από 1.000 µέτρα. 
— δεκαδικά επίρρ., δεκαδικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δεκάς, -άδος. Οι σηµερινές σηµ. περιλαµβάνουν 
αποδόσεις τού γαλλ. décimal], 

δεκάδραχµο (το) [αρχ.] {δεκαδράχµ-ου | -ων} µεταλλικό νόµισµα 
αξίας δέκα δραχµών ΣΥΝ. δεκάρικο. 

δεκαεννέα [µτγν.] κ. (καθηµ.) δεκαεννιά (το) [µεσν.] {άκλ.} 1. δε-
καοκτώ συν ένα, ο αριθµός 19 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) αυτοί 
που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 19. 

δεκαεννιάρης (ο) {δεκαεννιάρηδες}, δεκαεννιάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} πρόσωπο ηλικίας δεκαεννέα ετών ΣΥΝ. δεκαεννιάχρονος (βλ. λ. 
αριθµός, ms.). [ΕΤΥΜ. < δεκαεννιά + παραγ. επίθηµα -άρης (βλ.λ.)]. 

δεκαεξαβάλβιδος, -η, -ο ΤΕΧΝΟΛ. 1. αυτός που έχει δεκαέξι βαλβίδες 
2. (αυτοκίνητο) που έχει δεκαέξι βαλβίδες, τέσσερεις σε καθέναν από 
τους κυλίνδρους τού κινητήρα (δύο εισαγωγής και δύο εξαγωγής 
καυσίµου)- αυτό επιτρέπει τον καλύτερο καθαρισµό τού κυλίνδρου 
από τα καυσαέρια και την εισροή καθαρού µείγµατος βενζίνης και 
αέρα για την καλύτερη καύση και απόδοση τού κινητήρα. 

δεκαεξάκτινος, -η, -ο αυτός που έχει δεκαέξι ακτίνες. 
δεκαεξάρης (ο) {δεκαεξάρηδες}, δεκαεξάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 

πρόσωπο ηλικίας δεκαέξι ετών ΣΥΝ. δεκαεξαετής, δεκαεξάχρονος (βλ. 
λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < δεκαέξι + παραγ. επίθηµα -άρης 
(βλ.λ.)]. 

δεκαεξασέλιδος, -η, -ο [1888] 1. αυτός που αποτελείται από δεκαέξι 
σελίδες: ~ φυλλάδιο | προκήρυξη 2. δεκαεξασέλιδο (το) το τυπο-
γραφικό φύλλο που διπλώνεται σε δεκαέξι σελίδες. 

δεκαεξασύλλαβος, -η, -ο [1852] ΜΕΤΡ. αυτός που αποτελείται από 
δεκαέξι συλλαβές: ~ στίχος. 

δεκαέξι (το) {άκλ.} 1. δεκαπέντε συν ένα, ο αριθµός 16 (βλ. λ. αριθ-
µός, ΠΙΝ) 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 
16: ~ µαθητές. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. δεκαέξ < δέκα + εξ]. 

δεκαεπτά κ. δεκαεφτά (το) [µτγν.] {άκλ.} 1. δεκαέξι συν ένα, ο 
αριθµός 17 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται 
ποσοτικά στον αριθµό 17. 

δεκαεπτασύλλαβος, -η, -ο κ. δεκαεφτασύλλαβος 1. αυτός που 
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έχει δεκαεπτά συλλαβές 2. ΜΕΤΡ. (ως ουσ.) ο στίχος που αποτελείται 
από δεκαεπτά συλλαβές. 

δεκαετηρίδα (η) → δέκα-, -ετηρίδα 
δεκαετής, -ής, -ές → δέκα-, -ετής 
δεκαετία (η) → δεκα-, -ετία 
δεκαεφτάρης κ. δεκαεπτάρης (ο) {δεκαεφτάρηδες}, δεκαεφτά ρα κ. 

δεκα επτά ρα (η) {χωρ. γεν πληθ.) πρόσωπο ηλικίας δε-καεπτά ετών 
ΣΥΝ. δεκαεπταετής, δεκαεπτάχρονος (βλ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. < δεκαεφτά + παραγ. επίθηµα -άρης (βλ.λ.)]. 

δεκάζω ρ. µετβ. {δέκασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα)} δίνω χρήµατα ή δώρα, 
κυρ. σε δικαστή ή µάρτυρα, για να τους εξαγοράσω· δωροδοκώ (πβ. 
λ. αδέκαστος) ΣΥΝ. εξαγοράζω, διαφθαρώ. — δεκασµός (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., εφετικός τ. τού ρ. δέκοµαι (διαλεκτ. παραλλαγή τού δέ-
χοµαι) µε τη σηµ. «κάνω κάποιον να δεχθεί δώρο», συνεπώς «τον δω-
ροδοκώ». Η σύνδεση τής λ. µε το αριθµητ. δέκα οφείλεται µάλλον σε 
παρετυµολογία. Βλ. κ. αδέκαστος]. 

δεκαήµερος, -η, -ο → δεκα-, -ήµερος 
δεκαθέσιος, -α, -ο → δεκα-, -θέσιος 
δέκαθλο (το) {δεκάθλου | χωρ. πληθ.} σύνθετο αθλητικό αγώνισµα 

στίβου, που περιλαµβάνει δέκα αθλήµατα: δρόµο 100, 400, 1.500 µέ-
τρων, 110 µέτρων µετ' εµποδίων, ακόντιο, δίσκο, σφαίρα, σφύρα, άλµα 
εις ύψος, άλµα εις µήκος (πβ. λ. πένταθλο). — δεκαθλητής (ο). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. decathlon. Εν αντιθέσει προς το 
αρχ. πένταθλον, το δέκαθλο είναι νεότερο αγώνισµα]. 

δεκάκιλος, -η, -ο → δεκα-, -κιλος 
δεκάκις επίρρ. → δεκα-, -άκις 
δεκάκλινος, -η, -ο -> δεκα-, -κλινος 
δεκάλεπτο (το) [1833] {δεκαλέπτ-ου | -ων} 1. χρονικό διάστηµα δέκα 

λεπτών τής ώρας: θ' αρχίσουµε σε ένα ~ · 2. (παλαιότ.) νόµισµα 
αξίας δέκα λεπτών τής δραχµής, δεκάρα. 

δεκάλεπτος, -η, -ο → δεκα-, -λεπτος 
δεκάλιτρος, -η, -ο → δεκα-, -λιτρος 
δεκάλογος (ο) [µτγν.] {δεκαλόγ-ου | -ων, -ους} "Ι.ΘΡΗΣΚ. ∆εκάλονος 

(ο) ο κατάλογος των ∆έκα Εντολών, που αποκαλύφθηκαν από τον θεό 
στον Μωυσή (βλ. λ. εντολή, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. ∆έκα Εντολές 2. (κατ' επέκτ.) 
κάθε κανόνας που περιλαµβάνει δέκα διατάξεις, οδηγίες, συµβουλές 
κ.λπ.: ο - τής ευτυχίας | τής υγείας. 

δεκαµελής, -ής, -ές → δεκα-, -µελής 
δεκαµερης, -ής, -ές → δεκα-, -µερής 
δεκάµετρος, -η, -ο → δεκα-, -µετρος 
δεκάµηνος, -η, -ο → δεκα-, -µηνός 
δεκανέας (ο/η) [1833] {δεκαν-είς, -έων) κατώτερος βαθµοφόρος τού 

Στρατού Ξηράς (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < δεκανεύς < µτγν. δεκανός (λ. τής µακεδόνικης 
στρατιωτικής ορολογίας) < αρχ. δέκα. Βλ. κ. δεκανίκι. 

δεκανίκι (το) {δεκανικ-ιού | -ιών} 1. ψηλό ραβδί µε οριζόντιο στήριγ-
µα στο πάνω µέρος, όπου στηρίζουν τη µασχάλη τους οι ανάπηροι 
και γενικότ. αυτοί που χρειάζονται υποστήριγµα κατά το βάδισµα 
ΣΥΝ. πατερίτσα 2. (µτφ.) αυτός που προσφέρει βοήθεια, υποστήριξη: 
οι σοσιαλιστές κατηγόρησαν το κόµµα αυτό ως - τής ∆εξιάς 3. 
ΕΚΚΛΗΣ. (λαϊκ.) η ποιµαντορική ράβδος τού επισκόπου. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. δεκανίκι)ο)ν < µτγν. δεκανός «ο επί κεφαλής δέκα ανδρών» < 
αρχ. δέκα. Σύµφωνα µε τα ετυµ. στοιχεία, ως δεκανίκι χαρακτηριζόταν 
αρχικώς η ράβδος των δεκανών, ενώ µεσν. είναι η σηµ. 
«υποστήριγµα, µπαστούνι αναπήρου»]. 

δεκαοκτώ (το) [µτγν.] {άκλ.} 1. δεκαεπτά συν ένα, ο αριθµός 18 (βλ. 
λ. αριθµός, TUN.) 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον 
αριθµό 18. 

δεκαοχτάρης (ο) {δεκαοχτάρηδες}, δεκαοχτάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
πρόσωπο ηλικίας δεκαοκτώ ετών ΣΥΝ. δεκαοκταετής, δεκαο-
κτάχρονος (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < δεκαοχτώ + παραγ. 
επίθηµα -άρης]. 

δεκαοχτούρα (η) → δεκοχτούρα 
δεκαπενθηµερία (η) [1888] {δεκαπενθηµεριών} το χρονικό διάστηµα 

δεκαπέντε ηµερών, το δεκαπενθήµερο (βλ.λ.). 
δεκαπενθήµερο (το) [1816] (δεκαπενθηµέρ-ου | -ων} το χρονικό διά-

στηµα δεκαπέντε ηµερών: οι υπάλληλοι έλαβαν τις αποδοχές τού δε-
καπενθηµέρου ΣΥΝ. δεκαπενθηµερία. 

δεκαπενθήµερος, -η, -ο [1853] 1. αυτός που έχει διάρκεια δεκαπέντε 
ηµερών: ~ διακοπές 2. (για έντυπα, περιοδικά κ.λπ.) αυτός που 
εκδίδεται κάθε δεκαπέντε ηµέρες 3. δεκαπενθήµερο (το) βλ.λ. 

δεκαπενταετία (η) [1816] {δεκαπενταετιών} το χρονικό διάστηµα 
δεκαπέντε ετών: έκλεισε ~ στη δουλειά και έφυγε µε µειωµένη σύ-
νταξη. — δεκαπενταετής, -ής, -ές. 

δεκαπενταµελής, -ής, -ές [1843] {δεκαπενταµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
1. αυτός που αποτελείται από δεκαπέντε µέλη 2. δεκαπε νταµελές 
(το) µαθητικό συµβούλιο γυµνασίου ή λυκείου, που αποτελείται από 
δεκαπέντε µέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε χρόνο από το σύνολο των 
µαθητών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δεκαπεντάρης (ο) {δεκαπεντάρηδεςί,δεκαπεντάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} πρόσωπο ηλικίας δεκαπέντε ετών ΣΥΝ. δεκαπενταετής, δεκα-
πεντάχρονος (βλ. λ. αριθµός, ras.). [ΕΤΥΜ. < δεκαπέντε + παραγ. 
επίθηµα -άρης]. 

δεκαπενταριά (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά δεκαπενταριά περίπου 
δεκαπέντε: ήταν ~ καλεσµένοι (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ETYM. < 
δεκαπέντε + παραγ. επίθηµα -αριά]. 

δεκαπεντασύλλαβος, -η, -ο [1835] 1. αυτός που αποτελείται από 
δεκαπέντε συλλαβές 2. ΜΕΤΡ. δεκαπεντασύλλαβος (ο) ο στίχος που 
αποτελείται από δεκαπέντε συλλαβές, ο εθνικός στίχος τής νεοελλη- 

νικής ποίησης ΣΥΝ. πολιτικός στίχος. 
∆εκαπενταύγουστος (ο) η εορτή τής Κοιµήσεως τής Θεοτόκου στις 

15 Αυγούστου. 
δεκαπέντε (το) [µτγν.] {άκλ.} 1. δεκατέσσερα συν ένα, ο αριθµός 15 

(βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά 
στον αριθµό 15: ~ άνθρωποι | πέτρες | µήλα. 

δεκαπλασιάζω ρ. → δεκα-, -πλασιάζω 
δεκαπλασιασµος (ο) → δεκα-, -πλασιασµός 
δεκαπλάσιος, -α, -ο → δεκα-, -πλάσιος 
δεκαπλάσια | -ίως επίρρ. → δεκα-, -πλάσια | -ίως 
δεκαπλός, -ή, -ό → δεκα-, -πλός 
δεκάρα (η) {δύσχρ. δεκάρων} 1. (παλαιότ.) νόµισµα αξίας δέκα λε-

πτών τής δραχµής 2. (ειρων.) ασήµαντο χρηµατικό ποσό: διέρρηξε το 
ταµείο, αλλά δεν βρήκε ~· ΦΡ. (α) δεν δίνω δεκάρα αδιαφορώ εντε-
λώς: ~ αν θα έρθει µαζί µας ή όχι ΣΥΝ. δεν µου καίγεται καρφί (β) τής 
δεκάρας χωρίς αξία, ασήµαντος: ρούχο | έργο ~ (γ) (εµφατ.) δεκάρα 
τσακιστή καθόλου χρήµατα: δεν έχω ~ (βλ. κ. λ. πεντάρα). — (υποκ.) 
δεκαρούλα κ. δεκαρίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 

δεκάρης (ο) → δεκα-, -άρης 
δεκάρι (το) {δεκαρ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) το δεκάρικο ΣΥΝ. δεκάδραχµο 

2. το χαρτί τράπουλας που αντιστοιχεί στον αριθµό 10: έχω δύο ~ κι 
έναν άσο 3. ο βαθµός 10 στην αξιολόγηση τής επίδοσης µαθητών, 
σπουδαστών, αθλητών κ.λπ., το άριστα (στη δεκάβαθµη κλίµακα). 

δεκαριά (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά δεκαριά περίπου δέκα: θα λείψω 
για ~ µέρες (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < δέκα + παραγ. 
επίθηµα -αριά (βλ.λ.)]. 

δεκάρικο (το) (καθηµ.) κέρµα αξίας δέκα δραχµών ΣΥΝ. δεκάδραχµο. 
— (υποκ.) δεκαρικάκι (το). 

δεκάρικος, -η, -ο 1. (παλαιότ.) αυτός που είχε αξία µίας δεκάρας, 
δηλ. δέκα λεπτών τής δραχµής: ~ ποτό | καφές 2. δεκάρικο (το) βλ.λ. 
3. δεκάρικος (ο) ανούσιος, ανόητος λόγος: εκφώνησε έναν ~ || έβγαλε 
έναν πανηγυρικό ~. 
[ΕΤΥΜ. Η σηµ. δεκάρικος (λόγος) οφείλεται στον Αθηναίο Βδελόπου-
λο, ο οποίος στις αρχές τού 20ού αι. κήρυττε το ευαγγέλιο στις πλα-
τείες, ζητώντας ως αµοιβή ή ελεηµοσύνη ένα νόµισµα των 10 λεπτών 
από τους ακροατές]. 

δεκαρολόγος [1895] 1. πρόσωπο που χρηµατίζεται µε αναξιοπρεπή 
τρόπο και για ευτελή ποσά ΣΥΝ. αναξιοπρεπής, µικροπρεπής 2. πρό-
σωπο που στις συναλλαγές του είναι εξαιρετικά φειδωλός, τσιγγού-
νης. — δεκαρολογία (η) [1889], δεκαρολογώ ρ. [1891] {-είς...}. 

δεκασέλιδος, -η, -ο → δεκα-, -σέλιδος 
δεκασµός (ο) → δεκάζω 
δεκάστιχος, -η, -ο → δεκα-, -στίχος 
δεκασύλλαβος, -η, -ο → δεκα-, -σύλλαβος 
δέκατα (τα) [µτγν.] (δεκάτων) 1. (για θερµοµετρική κλίµακα) οι 
γραµµές που φέρει η πλάκα τού θερµοµέτρου 2. (συνεκδ.) λίγος πυ-
ρετός, που ανεβάζει τον υδράργυρο τού θερµοµέτρου κατά µερικές 
γραµµές: ευτυχώς δεν έχει πολύ πυρετό, αλλά έχει ανεβάσει ~ || έχει ~ 
και δεν αισθάνεται καλά. 

δεκατεσσάρης (ο) {δεκατεσσάρηδες}, δεκατεσσάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} πρόσωπο ηλικίας δεκατεσσάρων ετών ΣΥΝ. δεκατετραετής, 
δεκατετράχρονος (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < δεκατέσσερα + 
παραγ. επίθηµα -άρης]. 

δεκατέσσερα (το) [µεσν] {άκλ.} δεκατρία συν ένα, ο αριθµός 14 (βλ. 
λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

δεκατεσσερεις, -εις, -α {δεκατεσσάρων} αυτοί που ανέρχονται πο-
σοτικά στον αριθµό 14· ΦΡ. (α) (µτφ.) τα µάτια σου δεκατέσσερα! να 
είσαι σε εγρήγορση, να είσαι πολύ προσεκτικός: ~ µ'αυτούς, γιατί 
κλέβουν! (β) περνάω (κάποιον) γενεές δεκατέσσερεις βλ. λ. γενεά. 
Επίσης (λαϊκ.) δεκατέσσεροι, -ες, -α. [ΕΤΥΜ, < µτγν. δεκατέσσαρες 
< δέκα + τέσσαρες]. 

δεκατετράστιχο (το) [1891] το ποίηµα που αποτελείται από δεκα-
τέσσερεις στίχους, λ.χ. το σονέτο (που περιλαµβάνει δύο τετράστιχες 
και δύο τρίστιχες στροφές). 

δεκατηµόριο (το) [αρχ.] {δεκατηµορί-ου | -ων) καθένα από τα δέκα 
ίσα µέρη ενός συνόλου. 

δεκατιανό (το) ελαφρύ γεύµα µεταξύ τού πρωινού και τού µεσηµε-
ριανού, κολατσιό. 

δεκατίζω ρ. µετβ. {δεκάτισ-α, -τηκα, -µένος} προκαλώ σωρεία θανά-
των, µεγάλες απώλειες και καταστροφές: οι κάτοικοι τής περιοχής 
δεκατίστηκαν από την επιδηµία || η αστυνοµία δεκάτισε τη συµµορία 
(βλ. κ. λ. αποδεκατίζω). — δεκατισµός (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µτγν. δέκατον (ουδ. τού αρχ. επιθ. δέκατος). Το µεσν. ρ. είχε αρχικώς τη 
σηµ. «προσφέρω στον Θεό το δέκατο των υλικών αγαθών που 
παράγω», µε αφετηρία ανάλογη διευθέτηση τού Μωσαϊκού Νόµου]. 

δεκατόµετρο (το) [1869] το ένα δέκατο τού µέτρου ΣΥΝ. παλάµη, 
υποδεκάµετρο. 

δεκάτοµος, -η, -ο → δεκα-, -τόµος 
δέκατος, -η (λόγ. δεκάτη), -ο (επίσης γράφεται 10ος στην αραβική 

αρίθµηση, Γ ή ι' στην ελληνική και Χ στη λατινική) 1. αυτός που αντι-
στοιχεί σε σειρά στον αριθµό δέκα (10): βρισκόµαστε στο δέκατο µά-
θηµα τού βιβλίου 2. δέκατος (ο) {δεκάτου} ο δέκατος µήνας τού 
έτους, ο Οκτώβριος: θα συναντηθούµε από 1/10 (πρώτης δεκάτου) 3. 
δεκάτη (η) (α) η δέκατη ηµέρα κάθε µήνα: προ τής 10ης Αυγούστου 
δεν θα φύγουµε για διακοπές (β) το ένα δέκατο εισοδήµατος, παρα-
γωγής, προϊόντων ή άλλων αγαθών (γ) (παλαιότ.) (φόρος τής δεκά-
της) σύστηµα φορολογίας που συνίστατο στην υποχρεωτική εισφορά 
τού ενός δεκάτου τής παραγωγής ή τού εισοδήµατος 4. δέκατο (το) 
{δεκάτ-ου | -ων} το ένα δέκατο- καθένα από τα δέκα ίσα µέρη, στα 



δέκατος έβδοµος 460 δελφίνι 
 

οποία διαιρείται ένα σύνολο (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *dekm-to-s < dekm «δέκα», πβ. σανσκρ. dasât, αρχ. 
σλαβ. desçtu, γοτθ. taihunda κ.ά.]. 

δέκατος έβδοµος, -η (κ. λόγ. εβδόµη), -ο αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον 
αριθµό δεκαεπτά (17) (βλ. λ. αριθµός, TUN.). 

δέκατος έκτος, -η, -ο αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό δεκαέξι (16) 
(βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

δέκατος ένατος, -η (κ. λόγ. ενάτη), -ο αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον 
αριθµό δεκαεννέα (19) (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

δέκατος όγδοος, -η (κ. λόγ. ογδόη), -ο, αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον 
αριθµό δεκαοκτώ (18) (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

δέκατος πέµπτος, -η, -ο αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό δεκαπέντε 
(15) (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

δέκατος τέταρτος, -η (κ. λόγ. τετάρτη), -ο αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον 
αριθµό δεκατέσσερα (14) (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

δέκατος τρίτος, -η, -ο αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό δεκατρία 
(13) (βλ. λ. αριθµός, TUN.). 

δεκατρείς, -είς, -ία [αρχ.] {δεκατριών} αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον 
αριθµό 13: ~ άνδρες | παιδιά (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

δεκατρία (το) [µτγν.] {άκλ.} δώδεκα συν ένα, ο αριθµός 13 (βλ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). 

δεκατριάρης (ο) {δεκατριάρηδες}, δεκατριάρα (η) (σηµ. 1) {χωρ. γεν. πληθ.} 
1. πρόσωπο ηλικίας δεκατριών ετών (βλ. λ. αριθµός, TUN.) ΣΥΝ. 
δεκατριάχρονος · 2. αυτός που έχει δεκατρείς επιτυχίες (δεκα-τριάρι) στον 
διαγωνισµό τού ΠΡΟ-ΠΟ: βρέθηκαν δύο ~, που κερδίζουν από 2.000.000 δρχ. 
[ΕΤΥΜ. < δεκατρία + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

δεκατριάρι (το) {χωρ. γεν.} σύνολο από δεκατρείς σωστές προβλέψεις σε 
διαγωνισµό τού ΠΡΟ-ΠΟ (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 

δεκαχίλιαρο (το) χαρτονόµισµα αξίας δέκα χιλιάδων δραχµών. 
δεκάχρονος, -η, -ο → δέκα-, -χρόνος 
δεκάωρος, -η, -ο → δέκα-, -ωρος 
δεκαώροφος, -η, -ο -+ δέκα-, -ώροφος 
δεκεµβριανός, -ή, -ό [1896] 1. αυτός που συµβαίνει ή συνέβη τον ∆εκέµβριο: ~ 

χιόνι | κρύο | καιρός 2. ΙΣΤ. ∆εκεµβριανά (τα) η ένοπλη σύγκρουση µεταξύ 
δυνάµεων τού Ε.Α.Μ.-Ε.ΛΑ.Σ. και στρατιωτικών δυνάµεων τής ελληνικής 
κυβέρνησης και των Αγγλων τον ∆εκέµβριο τού 1944 (πβ. Απριλιανά, λ. 
απριλιανός, κ. Ιουλιανό, λ. Ιουλιανός). Επίσης δεκεµβριάτικος, -η, -ο (σηµ. 1). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απριλιανός. 

∆εκέµβριος (ο) {∆εκεµβρίου} ο δωδέκατος µήνας τού έτους και ο πρώτος τού 
χειµώνα (µαζί µε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο), ο οποίος έχει 31 
ηµέρες. Επίσης (καθηµ.) ∆εκέµβρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας, Οκτώβριος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «δέκατος», < λατ. December < decern + επίθηµα -
ber· «ο δέκατος µήνας» (τού ρωµαϊκού ηµερολογίου), ο οποίος διατήρησε την 
ονοµασία του ακόµη και όταν πέρασε στη δωδέκατη θέση το 1564, οπότε 
ορίστηκε ο Ιανουάριος και όχι ο Μάρτιος ως πρώτος µήνας τού έτους]. 

∆.Ε.Κ.Ο. (οι) ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Και Οργανισµοί' δηµόσια νοµικά 
πρόσωπα τα οποία διέπονται καταρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο, ιδρύονται µε 
περιουσιακά στοιχεία τού ∆ηµοσίου για την επιδίωξη σκοπών µε ανάπτυξη 
επιχειρηµατικής (δηµόσιες επιχειρήσεις) ή παραγωγικής δραστηριότητας 
(ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΕΥ∆ΑΠ, ΗΛΠΑΠ). 

δεκοχτούρα κ. δεκαοχτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} αγριοπερίστερο µε 
χαρακτηριστική κραυγή, που ακούγεται σαν «δεκοχτώ». [ΕΤΥΜ. < δεκοχτώ 
(< δεκαοχτώ) + -ούρα, από παρετυµολ. σύνδεση µε την κραυγή τού πτηνού]. 

δέκτης (ο) {δεκτών} 1. (α) (γενικά) αυτός που δέχεται (κάτι): έγινε ~ πολλών 
παραπόνων || ο ~ τού γλωσσικού µηνύµατος κατά την επικοινωνία δύο 
οµιλητών ΣΥΝ. λήπτης, αποδέκτης, παραλήπτης ΑΝΤ. δότης, ποµπός (β) (για 
πρόσ.) αυτός που έχει την ικανότητα και την ευαισθησία να αντιλαµβάνεται 
ιδέες, µηνύµατα κλπ.: οι µεγάλοι ποιητές είναι δέκτες των µηνυµάτων τής 
εποχής τους 2. ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή ή διάταξη κατάλληλη για να λαµβάνει 
σήµατα µέσω ραδιοκυµάτων και να τα µετατρέπει στην αρχική ή την 
επιθυµητή µορφή πληροφορίας (ήχο, εικόνα κ.λπ.): ο τηλεοπτικός ~ ΑΝΤ. 
ποµπός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δέχοµαι. o τεχνολ. όρ. αποδίδει το αγγλ. receiver]. 

δεκτικός, -ή, -ό {χωρ. πληθ.} (λόγ.) (+γεν.) αυτός που µπορεί να δεχθεί ή να 
γίνει δεκτός, που δεν αποκλείει (κάτι): ~ νους ! ψυχή (ευαίσθητη σε µηνύµατα 
και ιδέες) || γενικά, είναι ~ νέων απόψεων και τάσεων ΣΥΝ. επιδεκτικός ΑΝΤ. 
ανεπίδεκτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δέκτης]. 

δεκτικότητα (η) [1786] {χωρ. πληθ.} η τάση ή η ετοιµότητα αποδοχής 
(στοιχείων) χωρίς απόρριψη ή αποδοκιµασία: απαιτείται ~ εκ µέρους των 
πολιτών, για να περάσουν τα νέα µέτρα. 

δεκτός, -ή, -ό κ. (λαϊκότ.) δεχτός 1. αυτός που τον δέχεται κανείς, που δεν 
απορρίπτεται: η πρόταση | άποψη | αίτηση | παραίτηση | προσφορά έγινε ~ || η 
διοίκηση έκανε δεκτό το αίτηµα των εργαζοµένων ΣΥΝ. αποδεκτός, 
ευπρόσδεκτος ΑΝΤ. απαράδεκτος, απορριπτέος 2. (ει-δικότ.) (για πρόσ.) αυτός 
τον οποίο δέχεται σε ακρόαση προϊστάµενη αρχή: η αντιπροσωπία | επιτροπή 
θα γίνει ~ από τον πρωθυπουργό 3. δεκτή (η) ως ένδειξη σε συναλλαγµατικές, 
που τοποθετείται στο τέλος τού κειµένου και πάνω από την υπογραφή τού 
αποδέκτη 4. ως καταφατική απάντηση για κάτι που έγινε αποδεκτό: -
Προτείνω, λοιπόν, την αλλαγή στο σύστηµα επιλογής προσωπικού. -∆εκτόν! 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δέχοµαι]. 

δελεάζω ρ. µετβ. {δελέασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (µτφ.) παρασύρω µε 
ελκυστικά µέσα: τα χρήµατα τον δελέασαν και τελικά υποχώρησε στις 
προτάσεις τους || ~ κάποιον µε υποσχέσεις ΣΥΝ. σαγηνεύω, πλανεύω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < δέλεαρ]. 
δέλεαρ (το) {δελέατος· συνήθ. µόνο σε ονοµ. κ. αιτ. εν.} θελκτικό µέσο µε το 

οποίο παρασύρεται κανείς: η προοπτική τού εύκολου κέρδους αποτέλεσε το ~ 
για την προσέλκυση πολλών µικροεπενδυτών στο χρηµατιστήριο ΣΥΝ. 
θέλγητρο, δόλωµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (γεν. δελέα-τος) < *δέλεΡαρ < θ. *δελεΕ-, αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
I.E. *gwel- «καταπίνω», πβ. λατ. gula «λάρυγγας», ισπ. gula «λαιµαργία», 
γερµ. Kehle «λάρυγγας», ρωσ. glot «γουλιά» κ.ά. Η σύνδεση µε το ουσ. δόλος 
οφείλεται σε παρετυµολογία]. 

δελεασµός (ο) [αρχ.] ο επηρεασµός (κάποιου) µε ελκυστικά µέσα: ο ~ των 
ψηφοφόρων µε υποσχέσεις ΣΥΝ. σαγήνευση. 

δελεαστικός, -ή, -ό [µτγν.] ικανός ή κατάλληλος να παρασύρει και να εξαπατά: 
~ πρόταση | υπόσχεση | όρος | προσφορά ΣΥΝ. ελκυστικός, θελκτικός, 
γοητευτικός, σαγηνευτικός, πλάνος ΑΝΤ. αποκρουστικός, απωθητικός. — 
δελεαστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., δελεαστικότη-τα (η) [1894]. 

δελής (ο) → ντελής 
δέλτα (το) {άκλ.} ∆, δ 1. το τέταρτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 2. 

(συνεκδ.) καθετί που έχει το σχήµα κεφαλαίου δέλτα, δηλ. ισόπλευρου ή 
ισοσκελούς τριγώνου 3. έκταση γης στις εκβολές ποταµού, που σχηµατίζει 
τρίγωνο: το ~ τού Νείλου (βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ. αρχ. < εβρ. dalet | délet 
«θύρα»]. 

δελτάριο (το) {δελταρί-ου | -ων) µικρό λεπτό έντυπο που αποστέλλεται συνήθ. 
χωρίς ταχυδροµικό φάκελο: ταχυδροµικό | επιστολικό ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
δελτάριον, υποκ. τού αρχ. δέλτος, βλ. κ. δελτίο]. 

δελτίο (το) 1. (γενικά) έντυπο που παρέχει οδηγίες ή πληροφορίες για ορισµένο 
σκοπό: ενηµερωτικό ~ 2. (α) συνοπτική έκθεση που προορίζεται για 
ανακοίνωση: µετεωρολογικό ~ || ~ καιρού | ειδήσεων | Τύπου (β) (ειδικότ.) η 
τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκποµπή στην οποία µεταδίδονται ειδήσεις ή 
ειδικές πληροφορίες: το κεντρικό ~ ειδήσεων τού σταθµού || σύντοµο ~ 
ειδήσεων || η µετάδοση τού ~ καιρού | τού µετεωρολογικού ~ ΦΡ. δελτία των 
οχτώ | των εννιά οι κύριες βραδινές εκποµπές ειδήσεων στην τηλεόραση 3. 
τίτλος άρθρων εφηµερίδας ή περιοδικού που πραγµατεύεται ειδικό θέµα: 
οικονοµικό | εµπορικό ~ 4. περιοδικό ή εφηµερίδα που εκδίδεται από 
σωµατείο ή σύλλογο και πραγµατεύεται ειδικό θέµα: ~ Εκπαιδευτικού Οµίλου 
5. (α) (γενικά) ορθογώνια διαγραµµισµένη κάρτα ή ειδικά κοµµένο λευκό 
χαρτί, στο οποίο καταγράφονται πληροφορίες (β) (ειδικότ.) ειδικό έντυπο το 
οποίο πιστοποιεί κάτι: η έκδοση δελτίου εγγραφής τού αθλητή στην οµοσπονδία 
|| το ~ και το συµβόλαιο τού παίκτη είναι έτοιµα || ~ αστυνοµικής ταυτότητας- 
ΦΡ. (α) δελτίο τροφίµων | βενζίνης ειδική κάρτα που επιτρέπει στον κάτοχο να 
αγοράζει αγαθά που δεν πωλούνται ελεύθερα στην αγορά ή βρίσκονται σε 
έλλειψη (β) (µτφ.) µε το δελτίο µε φειδώ, πολύ µετρηµένα: τους έδιναν ψωµί ~ 
(γ) δελτίο εισόδου το εισιτήριο (δ) δελτίο εξόδου το εξιτήριο (ε) δελτίο 
παροχής υπηρεσιών (συντοµ. ∆.Π.Υ.) µπλοκ µε σφραγισµένα στελέχη τα 
οποία συµπληρώνει και κόβει όποιος παρέχει υπηρεσίες (ελεύθερος 
επαγγελµατίας)· (συνεκδ.) το στέλεχος που κόβεται από το µπλοκ: πληρώνεται 
µε -1| εκδίδει | κόβει ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δελτίον, υποκ. τού δέλτος «πίνακας για γράψιµο», αβεβ. 
ετύµου. Η σύνδεση µε το ρ. δαιδάλλω «επεξεργάζοµαι µε τέχνη» (βλ. λ. 
δαίδαλος) σε συσχετισµό µε το λατ. dolo «πελεκώ, κόβω» δεν ικανοποιεί 
σηµασιολογικώς, αν λάβουµε υπ' όψιν ότι οι οµόρρ. γερµ. λ. σηµαίνουν 
«σκηνή», πβ. αρχ. γερµ. zeit, αρχ. αγγλ. teld κ.ά. Πιθανότερη φαίνεται η 
άποψη ότι η λ. (όπως και το γράµµα δέλτα τού αλφαβήτου) είναι σηµιτικό 
δάνειο από εβρ. délet «θύρα», αλλά και «πινακίδα» (πβ. φοιν. dit). Ορισµένες 
σύγχρονες σηµ. αποδίδουν το γαλλ. bulletin]. 

δελτιογράφηση (η) [1883] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η καταγραφή 
βιβλίων ή άλλου υλικού σε δελτία ΣΥΝ. αποδελτίωση. 

δελτιογράφος (ο) [1878] 1. αυτός που καταγράφει υλικό σε δελτία 
2. (ειδικότ.) υπάλληλος τής Βουλής που συντάσσει το περιληπτικό 
δελτίο των πρακτικών της, το οποίο διανέµεται στον Τύπο. 

δελτιοθήκη (η) {δελτιοθηκών} ειδική θήκη για τη φύλαξη δελτίων. 
δελτοειδής (ο) {δελτοειδ-ούς | -είς} ΑΝΑΤ. µυς τής περιοχής τού ώµου που έχει 

σχήµα δέλτα. [ΕΤΥΜ. µτγν. (πρωτοαπαντά στον γιατρό Γαληνό) < δέλτα + -
ειδής]. 

δέλτος (η) γραπτό µνηµείο µε ιστορική αξία: οι χρυσές ~ τής ιστορίας || µυστικαί 
ή ιεραί ~ (κώδικες που χρησιµοποιούσε η Εκκλησία) || οι δώδεκα ~ τής 
ρωµαϊκής νοµοθεσίας (η δωδεκάδελτος, βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. δελτίο]. 

δελφινάριο (το) {δελφιναρί-ου | -ων} χώρος ειδικά διαµορφωµένος που 
περιλαµβάνει δεξαµενή για επιδείξεις εκπαιδευµένων δελφινιών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Delphinarium, άσχετο από το µτγν. 
δελφινάριον«µικρό δελφίνι»]. 

δέλφινας (ο) [µεσν.] µεγαλόσωµο αρσενικό δελφίνι. 
δελφίνι (το) {δελφιν-ιού | -ιών} 1. µεγαλόσωµο και ογκώδες θαλάσσιο κήτος, 

που θεωρείται από τα εξυπνότερα θηλαστικά (λόγω τής ανάπτυξης τού 
εγκεφάλου του) και χαρακτηρίζεται από φιλικότητα προς τον άνθρωπο- έχει 
σώµα σχήµατος που του επιτρέπει να κολυµπά εξαιρετικά γρήγορα, ισχυρά 
πτερύγια στον θώρακα, στενό µέτωπο και µυτερό ρύγχος 2. (συνεκδ.) 
διακοσµητικό µοτίβο (ζωγραφικό, γλυπτό, εγχάρακτο κ.λπ.) που παριστάνει 
το δελφίνι ή κεφαλή δελφινιού 
3. (µτφ.) αυτός που κολυµπά γρήγορα και µε χάρη · ΦΡ. ιπτάµενο 
δελφίνι βλ. λ. ιπτάµενος, υδροπτέρυγο. — (υποκ.) δελφινάκι (το), 
δελφινοειδής, -ής, -ές [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. δελφίν, -Γνος < αρχ. δελφίς (ίσως αρχική σηµ. «γουρουνάκι 
τής θάλασσας»), που συνδ. µε το ουσ. δέλφαξ «γουρουνάκι», πιθ. εξαιτίας τής 
µορφής του. Τόσο το δελφίν όσο και το δέλφαξ ανάγονται στο ουσ. δελφυς (-
ύος), το οποίο προσδιορίζει κάθε νεογέννη- 



δελφίνος 461 δέντρο 
 

το ζώο, αλλά και γενικά τη «µήτρα» (βλ. κ. λ. αδελφός)]. 
δελφίνος (ο) 1. (παλαιότ.) (α) ηγεµόνας παλαιάς γαλλικής επαρχίας 

(δελφινάτου) (β) (από τον 14ο αι.) ο διάδοχος τού γαλλικού θρόνου 2. 
(συνήθ.) κάθε επίδοξος διάδοχος ή διεκδικητής ανώτερων πολιτικών 
ή άλλων αξιωµάτων: πόλεµος δελφίνων για τη διαδοχή στο κόµµα. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. dauphin (< λατ. delphinus < µτγν. δελφίν «δελ-
φίνι»). Τον τίτλο τού δελφίνου απέδιδαν στους διαδόχους τού γαλλ. 
θρόνου από το 1350 ώς το 1830. Η ιστορία τού τίτλου αρχίζει από τον 
12ο αι., όταν ένας φεουδάρχης χρησιµοποίησε το δελφίνι ως σύµβο-
λο τής εξουσίας του στην περιοχή του, η οποία ονοµάστηκε δελφι-
νάτο (γαλλ. Dauphiné). Όταν ο Κάρολος Ε' τής Γαλλίας, ηγεµόνας 
εκείνης τής περιοχής, ανακηρύχθηκε βασιλιάς το 1364, παραχώρησε 
στον γυιο και διάδοχο του το δελφινάτο του, δίνοντας του συγχρόνως 
την ονοµασία δελφίνος, η οποία επικράτησε έκτοτε σε όλους τους 
διαδόχους]. 

∆ελφοί (οι) πόλη τής Κ. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Φωκίδας, στη 
Ν∆. πλευρά τού Παρνασσού- κατά την αρχαιότητα σηµαντικότατο 
πολιτικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο, ονοµάστηκαν «οµφα-
λός τής Γης» και απετέλεσαν την έδρα περίφηµου µαντείου τού 
Απόλλωνα: το µαντείο των ~. — δελφικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. τοπωνύµιο. Υποστηρίζεται βάσιµα ότι η περιοχή ονοµαζόταν 
αρχικώς *∆ελφυς «µήτρα, κοιλιά» (πιθ. λόγω τού σχήµατος της ή 
επειδή εκεί λατρευόταν κατά τη µυκηναϊκή εποχή η µητέρα-θεά Γη), 
οπότε η λ. ∆ελφοί (< *∆ελφΕοί) θα προσδιόριζε αρχικά τους κα-
τοίκους τής περιοχής]. 

∆ελχί (το) {λόγ. ∆ελχίου} η πρωτεύουσα τής Ινδίας. [ΕΤΥΜ; < αγγλ. 
(New) Delhi (οπτικό δάνειο) < χίντι Delhi «κατώφλι», πιθ. λόγω τής 
θέσεως του µεταξύ των ποταµών Ινδού και Γάγγη]. 

δέµα (το) (δέµ-ατος | -ατα, -άτων} αντικείµενο ή σύνολο αντικειµένων 
συσκευασµένων και δεµένων µε κορδέλα, σχοινί κ.λπ. έτσι, ώστε να 
αποτελούν ενιαίο σύνολο: ανοίγω | ξετυλίγω ~ || πολύτιµο | πρόχειρο 
| ταχυδροµικό ~ || συσκευάζω σε ~ ΣΥΝ. πακέτο. — (υποκ.) δεµατάκι 
(το), (µεγεθ.) δεµατάρα (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δέω | δώ «δένω», πβ. 
κ. ρέω - ρεύµα]. 

δέµας (το) (αρχαιοπρ.) η εξωτερική µορφή τού ανθρώπου, το σώµα 
και κυρ. το παράστηµα και το ανάστηµα του- µόνο στη ΦΡ. µικρός το 
δέµας (Οµήρ. ίλ. Ε 801: Τυδεύς τοι µικρός µεν έην δέµας, άλλα µα-
χητής) µικρόσωµος άνθρωπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοµή. [ΕΤΥΜ; αρχ. < 
*dema-s, µεταπτωτ. βαθµ. I.E. δισύλλ. *demä- «χτίζω -κατοικία», πβ. 
γοτθ. timrjan «κατασκευάζω (συνήθ. µε ξύλο)», αγγλ. timber 
«ξυλεία», γερµ. Zimmer «δωµάτιο», zimmern «ξυλουργώ» κ.ά. Οµόρρ. 
αρχ. δέµ-ω «χτίζω», δώ-µα, δόµ-ος, νεό-δµη-τος κ.ά.]. 

δεµατάς (ο) {δεµατάδες} (λαϊκ.) εργάτης ειδικευµένος στο δέσιµο 
των αποξηραµµένων φύλλων καπνού. 

δεµάτι (το) {δεµατ-ιού | -ιών} σύνολο από διάφορα πράγµατα (ξύλα, 
στάχυα κ.λπ.) σφιχτά δεµένα µεταξύ τους ΣΥΝ. δέµα, δέσµη, µάτσο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. δεµάτιον, υποκ. τού δέµα]. 

δεµατιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] (δεµάτιασ-α, -τηκα, -µένος} κάνω δεµά-
τια, συσκευάζω σε δεµάτια ή δέµατα: ~ χόρτα | ξύλα | στάχυα. — δε-
µάτιασµα (το). 

∆.Ε.Μ.∆. (η) ∆ιεύθυνση Εποπτικών Μέσων ∆ιδασκαλίας. 
δεν αρνητ. µόρ. 1. (πριν από ρηµατικούς τύπους σε οριστική) χρησι-

µοποιώντας την άρνηση δεν ο οµιλητής δεσµεύεται ότι είναι αλήθεια 
γι' αυτόν ότι δεν ισχύει (δεν συµβαίνει, δεν γίνεται, δεν υπάρχει 
κ.λπ.) αυτό που λέγεται στην πρόταση: ο Μιχάλης ~ είναι ανόητος, εί-
ναι έξυπνος || ~ παίρνω ποτέ ταξί || ~ έφαγε ακόµη || ~ είδα τίποτε 2. 
(σε απλή παράθεση δύο προτάσεων µε το ίδιο ρήµα, από τις οποίες η 
πρώτη είναι καταφατική και η δεύτερη αποφατική) σηµαίνει: (α) µε 
µεγάλη δυσκολία, µόλις και µετά βίας (γίνεται αυτό που δηλώνει το 
ρήµα): βγάζει ~ βγάζει τη νύχτα ο θείος του || περνούσε ~ περνούσε 
µέσα από τη στενή πόρτα! (β) είτε το ένα είτε το άλλο (σε σχέση διά-
ζευξης που υποκρύπτει ωστόσο ισχυρή εναντίωση): µπορώ ~ µπορώ, 
πρέπει να πάω! (δηλ. σε οποιαδήποτε περίπτωση, πρέπει να πάω) || θέ-
λω ~ θέλω, θα αποδεχθώ την πρόταση τους 3. (καθηµ.) (µπροστά από 
τις ρηµατικές φρ. λέ(γ)ω, κάθοµαι κ.ά. στην αρχή τού λόγου) για τον 
σχηµατισµό ερωτηµατικών φράσεων που δηλώνουν παραίνεση, προ-
τροπή, παράκληση κ.ά.: ~ µου λες, τι έγινε χθες; (δηλ. πες µου, τι έγινε 
χθες) || ~ κάθεσαι; (δηλ. κάθισε, σε παρακαλώ) 4. (ως στοιχείο τού 
προφορικού λόγου) αµ' δε (βλ. λ. αµ) 5. (σε ρητορικές ερωτήσεις) για 
επιβεβαίωση όσων λέµε: θα έρθετε µαζί µας, έτσι ~ είναι; || ~ σου το 
'λεγα ότι θα γίνουν έτσι τα πράγµατα; || ακριβό ~ είναι; (είναι ακριβό) 
6. (σε σχήµα λιτότητας) για τη δήλωση θετικής έννοιας µέσω τής 
αρνήσεως τής αντίθετης της ή για την αναίρεση µιας ήδη αρνητικής 
έννοιας: ~ είναι ανόητος να πιστέψει ότι µπορεί να συµβαίνουν τέτοια 
πράγµατα (είναι αρκετά έξυπνος να καταλάβει ότι δεν µπορεί να 
συµβαίνουν...) || ~ είναι καθόλου µικρό πράγµα να πετύχεις σε µια 
τέτοια σχολή (είναι σπουδαίο πράγµα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άρνηση. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < αρχ. ουδέν (ουδ. τού ουδείς, βλ.λ.), που χρησιµοποιήθηκε ως 
αρνητικό µόριο]. 

δεν - δε. Στην παραδοσιακή - σχολική γραµµατική, ακολουθώ-
ντας κυρίως µια φωνητική διαφοροποίηση που υπάρχει στην εκ-
φώνηση τού δεν, γίνεται διάκριση δύο τύπων: (α) δεν µπροστά από 
λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν ή από άηχο κλειστό | «στιγµι-
αίο» σύµφωνο (κ, π, τ) ή από άηχο προστριβές σύµφωνο (τσ) ή από 
τα συµφωνικά συµπλέγµατα ξ (= κσ) και ψ(= πσ): δεν αγαπάει -
δεν έρχεται, δεν καταλαβαίνει - δεν πεινάει - δεν τρώει, δεν τσί-
µπησε, δεν ξέρει - δεν ψήσαµε (β) δε σε όλες τις άλλες περιπτώ-
σεις: δε γελάει - δε βλέπει - δε δίνει - δε µιλάει - δε νοείται - δε 
χρησιµοποιεί - δε φεύγει - δε θέλει - δε λέει - δε ρέει - δε συµ- 

βαίνει - δε ζητάει. Στις περιπτώσεις δε µπαίνει - δε ντύνεται - δε 
γκρινιάζει, δηλ. µπροστά από τα ηχηρά κλειστά µπ, ντ, γκ, η σχο-
λική γραµµατική υπαγορεύει τη χρήση τού -ν: δεν µπαίνει - δεν 
ντύνεται - δεν γκρινιάζει, αντίθετα προς τα φωνητικώς ισχύοντα 
στις περιπτώσεις αυτές. 
Στο παρόν» λεξικό ακολουθείται µια τάση που υπάρχει στον γρα-
πτό λόγο από πολλούς χρήστες τής Ελληνικής, να διατηρείται το -
ν τού δεν σε όλες τις περιπτώσεις, ασχέτως δηλ. περιβάλλοντος 
(τού τι σύµφωνο ακολουθεί). Γράφουµε δηλ. πάντοτε δεν: δεν γε-
λάει, δεν βλέπει, δεν θέλει, δεν χρησιµοποιεί, δεν φεύγει, δεν λέει, 
δεν συµβαίνει, δεν ζητάει κ.λπ. Έτσι ξεπερνιέται η δυσκολία να 
γνωρίζει κανείς (πράγµα που δεν συµβαίνει µε τον απλό χρήστη 
τής γλώσσας) µπροστά από ποια σύµφωνα θα πρέπει να παραλεί-
πει το -ν! Παράλληλα, ανταποκρίνεται κανείς σε µια γενικότερη 
φωνητική τάση πολλών οµιλητών να προφέρουν (περισσότερο ή λι-
γότερο ευκρινώς) το -ν και στα «απαγορευµένα» περιβάλλοντα. 
Επίσης, µπορεί να αξιοποιήσει ακώλυτα στην επικοινωνία του τον 
σύνδεσµο δε ([...] ∆εν βλάπτει δε να υποστηρίζει κανείς ότι...) και 
να στοιχίσει προς την ανάλογη διατήρηση τού -ν στο άρθρο (τον), 
στην αντωνυµία (τον) και στον δείκτη σαν. 

δένδρο (το) -> δέντρο 
δενδρόβιος, -ος, -ο [1889] (για ζώα) αυτός που ζει πάνω στα δέντρα. 
δενδρογαλή (η) → δεντρογαλιά 
δενδροειδής, -ής, -ές [µτγν.] {δενδροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 

αυτός που µοιάζει µε δέντρο κατά το σχήµα και τη µορφή ΣΥΝ. δεν-
δρώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δενδροκαλλιέργεια (η) {δενδροκαλλιεργειών} η συστηµατική καλ-
λιέργεια δέντρων (κυρ. οπωροφόρων) για εµπορικούς σκοπούς ΣΥΝ. 
δενδροκοµία. — δενδροκαλλιεργητής (ο). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. arboriculture]. 

δενδροκοµείο (το) [1843] έκταση γης, όπου καλλιεργούνται συστη-
µατικά και µε επιστηµονικές προδιαγραφές δέντρα που προορίζονται 
για µεταφύτευση. 

δενδροκοµία (η) {χωρ. πληθ.} BOT. κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
τη µελέτη, την επιστηµονική έρευνα και καλλιέργεια καρποφόρων 
και καλλωπιστικών δέντρων και θάµνων. — δενδροκόµος (ο/η) 
[µτγν.], δενδροκοµικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δενδροκόµος < δένδρον + -κόµος < κοµώ «φοντίζω, πε-
ριποιούµαι»]. 

δενδρολίβανο [µτγν.] κ. δεντρολίβανο (το) είδος αρωµατικού, 
θαµνώδους φυτού που χρησιµοποιείται στη µαγειρική και τη φαρµα-
κευτική. 

δενδροστοιχία [1833] κ. δεντροστοιχία (η) {δενδροστοιχιών} απλή ή 
διπλή σειρά δέντρων κατά µήκος ενός δρόµου, στο άκρο κήπου, 
γύρω από πλατεία κ.λπ. για προστασία από τον άνεµο, τον ήλιο ή/και 
για διακόσµηση ΣΥΝ. αλέα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ. < δέντρο + -
στοιχία < στοίχος «σειρά, παράταξη», απόδ. τού γαλλ. allée. Βλ. κ. 
αλέα.]. 

δενδροτοµώ ρ. µετβ. {δενδροτοµείς... | δενδροτόµ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα} κόβω δέντρα.    — δενδροτόµηση [1895] κ. δενδροτοµία (η) 
[µτγν.], δενδροτόµος (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δενδροτοµώ (-έω) < 
δένδρον + -τοµώ (< τέµνω)]. 

δενδροφυτεία [1836] κ. δεντροφυτεία (η) {δενδροφυτειών} φυτεία 
δέντρων, τόπος φυτεµένος µε (νεαρά κυρ.) δέντρα. 

δενδροφυτεόω [1833] κ. δεντροφυτεύω ρ. µετβ. {δενδροφύτευ-σα, -
θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} φυτεύω µε δέντρα. — δενδροφύ-τευση 
[1884] κ. δεντροφύτευση (η). 

δενδρόφυτος [µτγν.] κ. δεντρόφυτος, -η, -ο αυτός που έχει πολλά 
δέντρα, φυτεµένος µε δέντρα: ~ τόπος | περιοχή ΣΥΝ. κατάφυτος, 
δασώδης ANT. άδεντρος, (µτφ.) γυµνός, φαλακρός. 

δενδρύλλιο (το) [1835] {δενδρυλλί-ου | -ων} (λόγ.) µικρό δέντρο. 
[ΕΤΥΜ. < δένδρο + υποκ. επίθηµα -ύλλιο, πβ. κ. αλσ-ύλλιο]. 

δενδρώδης, -ης, -ες [αρχ.] {δενδρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 
που περιέχει πολλά δέντρα, γεµάτος δέντρα: ~ περιοχή ΣΥΝ. δενδρό-
φυτος, δασώδης ANT. άδεντρος, γυµνός, ψιλός 2. αυτός που έχει το 
σχήµα και τη µορφή δέντρου: ~ τριανταφυλλιά ΣΥΝ. δενδροειδής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δεντρί (το) {δεντρ-ιού | χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) το δέντρο. 
[ΕΤΥΜ. < υ,τγν. δενδρίον, υποκ. τού αρχ. δένδρον]. 

δεντρικός, -ή, -ό κ. δενδρικός [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα 
δέντρα ή προέρχεται από αυτά 2. (λαϊκ.) δεντρικά (τα) τα δέντρα 
αγροκτήµατος (κατ' αντιδιαστολή λ.χ. προς τα λαχανικά). Επίσης 
δένδρινος, -η, -ο [µτγν.] κ. δέντρινος (σηµ. 1). 

δέντρο κ. δένδρο (το) 1. κάθε πολυετές, ξυλώδες φυτό, µεγάλου συ-
νήθ. µεγέθους, που έχει κύριο, σταθερό και αυτοστηριζόµενο κορµό, 
ο οποίος διακλαδίζεται αρκετά ψηλά επάνω από το έδαφος: οπωρο-
φόρο | διακοσµητικό | αιωνόβιο | γέρικο | θεόρατο | καταπράσινο | ξερό | 
αειθαλές (διατηρεί τα φύλλα του όλες τις εποχές) | φυλλοβόλο (ρίχνει 
τα φύλα του ορισµένες εποχές) ~ || συστάδα δέντρων || «τα δέντρα 
πεθαίνουν όρθια» (τίτλος θεατρικού έργου τού Α. Κασόνα)· ΦΡ. (α) 
χριστουγεννιάτικο δέντρο φυσικό ή τεχνητό έλατο ή κλαδί ελάτου 
στολισµένο µε διακοσµητικά αντικείµενα, πολύχρωµα φωτάκια και 
δώρα, που τοποθετείται στο σπίτι ή και σε δηµόσιους χώρους κατά 
την περίοδο των Χριστουγέννων (β) δένδρο τής γνώσεως (τού καλού 
και τού κακού) (i) το δέντρο που αναφέρεται στην Π.∆., στη Γένεση 
(κεφ. 2 και 3), από τους απαγορευµένους από τον Θεό καρπούς τού 
οποίου έφαγαν οι Πρωτόπλαστοι µε αποτέλεσµα να εκδιωχθούν από 
τον Παράδεισο (ii) (µτφ.) η ίδια η γνώση 2. (συνεκδ.) κάθε σχηµατική 
παράσταση που παριστάνει φυτό µε κορµό και κλαδιά: τα 
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παιδιά ζωγραφίζουν µε πράσινα κραγιόνια δέντρα- ΦΡ. (α) γενεαλο-
γικό δέντρο βλ. λ. γενεαλογικός (β) οικογενειακό δέντρο το γενεα-
λογικό δέντρο, αλλά και γενικότ. οποιαδήποτε παράθεση και απα-
ρίθµηση των προγόνων µιας οικογένειας (γ) ΓΛΩΣΣ. δέντρο, το διά-
Υραµα η σχηµατική παράσταση τής δοµής µιας πρότασης µε τη µορ-
φή δέντρου (κόµβων και διακλαδώσεων | κλάδων), ώστε να δηλώνεται 
παραστατικά η συνάρτηση και οι σχέσεις εξαρτήσεως των (συ-
ντακτικών) συστατικών τής πρότασης, η φραστική δοµή της (βλ. λ. 
φραστικός) 3. (+ γεν. αφηρ. έννοιας) το περ^χόµενο τής έννοιας θε-
ωρούµενο ως δέντρο που για να ριζώσει και να ευδοκιµήσει χρειά-
ζεται φροντίδα κ.λπ.: το ~ τής ειρήνης (η ειρήνη) || το ~ τής ευτυχίας 
(η ευτυχία) || στον τόπο µας δεν ευδοκίµησε ακόµη το ~ τής οµόνοιας! 
— (υποκ.) δεντράκι κ. (λόγ.) δενδρύλλιο (το) [1835] (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. δένδρον< δένδρεον< *δέρ-δρεΡ-ον (µε εκφραστικό ανα-
διπλασιασµό και ανοµοίωση τού πρώτου -ρ- σε -ν-) < I.E. *drew- | 
*derw- «ξύλο», πβ. σανσκρ. drumâlj, αγγλ. tree, γερµ. Teer «πίσσα», 
αγγλ. true «αληθινός» (αρχικώς «σταθερός, πιστός»), γερµ. treu «αξιό-
πιστος» κ.ά. Οµόρρ. δρΰ-ς (βλ.λ.), δόρυ. Το οικογενειακό δέντρο απο-
δίδει το αγγλ. family tree, το δε γενεαλογικό δέντρο αποδίδει το γαλλ. 
arbre généalogique]. 

δεντρογαλιά (η) φίδι χωρίς δηλητήριο, που αναρριχάται στα δέντρα. 
Επίσης δενδρογαλή. [ΕΤΥΜ.< δενδρογαλή < δένδρο + γαλή «γάτα»]. 

δεντρόκηπος (ο) κήπος µε οπωροφόρα κυρ. δέντρα ΣΥΝ. περιβόλι. 
δεντρολίβανο, (το) → δενδρολίβανο 
δεντροστοιχία (η) → δενδροστοιχία 
δεντροφυτεια (η) → δενδροφυτεία 
δεντροφυτεύω ρ. → δενδροφυτεύω 
δεντρόφυτος (ο) → δενδρόφυτος 
δεντρωνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {δέντρω-σα, -θηκα, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) 
φυτεύω δέντρα, καλύπτω µε δέντρα (µια περιοχή): ο δήµος προτίθεται 
να δεντρώσει τις καµένες πλαγιές ΣΥΝ. δενδροφυτεύω, (αναδασώνω 
♦ (αµετβ.) 2. (για εδάφη, τοποθεσίες κ.λπ.) καλύπτοµαι από δέντρα, 
είµαι γεµάτος δέντρα: λίγα χρόνια µετά τη φωτιά δέντρωσαν πάλι τα 
βουνά και τα φαράγγια 3. (ειδικότ. για φυτά) µεγαλώνω όπως το 
δέντρο, αναπτύσσοµαι σε µέγεθος και ύψος δέντρου: δε-ντρώσανε 
οι βουκαµβίλιες και ξεπέρασαν τον φράχτη. — δέντρωµα (το) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δενδρώ (-όω) < αρχ. δένδρον]. 

δένω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έδεσα, δέθηκα, δεµένος} ♦ (µετβ.) 1. περιβάλ-
λω (κάποιον/κάτι) µε σχοινί, λουρί, αλυσίδα κ.τ.ό. (για να τον/το συ-
γκρατήσω ή να τον/το ακινητοποιήσω): ~ κάποιον από τον λαιµό | µε 
αλυσίδες | γύρω-γύρω | πισώπλατα | πισθάγκωνα | σφιχτά | χαλαρά 
ΑΝΤ. ξεδένω, λύνω· ΦΡ. (α) λύνω και δένω βλ. λ. λύνω (β) δένω (κάτι) 
κόµπο θεωρώ (κάτι) δεδοµένο, σίγουρο: µην το δέσεις κόµπο- δεν εί-
ναι σίγουρο ότι θα έρθω (γ) δέσε το κόµπο | δέσε κόµπο (ενν. στο µα-
ντήλι σου) προσπάθησε να µην ξεχάσεις κάτι, λ.χ. βάζοντας σηµάδι: 
~ να το θυµηθείς οπωσδήποτε (δ) (µτφ.) δένω τα χέρια (κάποιου) πε-
ριορίζω ή εµποδίζω τις ενέργειες κάποιου: µας έχουν δέσει τα χέρια-
δεν µπορούµε τίποτε να κάνουµε χωρίς την έγκριση τους ΣΥΝ. αχρη-
στεύω (ε) δένω κόµπο την καρδιά µου παραµερίζω τα αισθήµατα 
µου, προκειµένου να αποφασίσω ή να πράξω κάτι δυσάρεστο, αλλά 
απαραίτητο ΣΥΝ. κάνω πέτρα την καρδιά µου 2. στερεώνω αντικεί-
µενο µε σχοινί, ταινία, κλωστή, σύρµα κ.λπ. έτσι, ώστε να σχηµατι-
στεί πακέτο: δέσε καλά τους µπόγους µε τα ρούχα ΣΥΝ. συσκευάζω, 
δεµατιάζω, πακετάρω ΑΝΤ. ανοίγω, αποσυσκευάζω, ξεπακετάρω 3. 
(µτφ. για χέρια) τα ενώνω µεταξύ τους σφιχτά: έδεσε τα χέρια του 
πάνω στο στήθος και προσευχήθηκε ΣΥΝ. σταυρώνω ΑΝΤ. λύνω, ξε-
σταυρώνω· ΦΡ. δένω τα χέρια παραιτούµαι από προσπάθεια: µη δέ-
νεις τα χέρια- κινήσου αν θες να βρεις το δίκιο σου! ΣΥΝ. σηκώνω τα 
χέρια 4. προσαρµόζω (κάτι) σε σταθερό και ακίνητο σηµείο και (το) 
στερεώνω εκεί: ~ τον γάιδαρο στο δέντρο || ~ τη βάρκα στον µόλο ΣΥΝ. 
προσδένω ΑΝΤ. λύνω· ΦΡ. δένω τον γάιδαρο µου βλ. λ. γάιδαρος 5. 
(σπάν.-µτφ.) τοποθετώ σε κάποιον δεσµά: συνέλαβαν τους λαθρεµπό-
ρους και τους δέσανε ΑΝΤ. ελευθερώνω 6. τυλίγω µε ειδικές κινήσεις 
τα άκρα µακρόστενου και εύκαµπτου πράγµατος, έτσι ώστε να σχη-
µατίσω κόµπο: ~ τα κορδόνια | τη γραβάτα ΑΝΤ. λύνω 7. (για τραύ-
µατα, κατάγµατα κ.λπ.) περιτυλίγω µε επίδεσµο για προστατευτικούς 
ή θεραπευτικούς σκοπούς: δέσαµε πρόχειρα τις πληγές του και φρο-
ντίσαµε να µεταφερθεί αµέσως στο νοσοκοµείο ΣΥΝ. επιδένω, τυλίγω 
• 8. συνδέω τα µέλη συνόλου και τα προσαρµόζω µεταξύ τους έτσι, 
ώστε να σχηµατιστεί ακέραιο το αντικείµενο: ~ µηχανή | βιβλίο ΣΥΝ. 
συναρµολογώ 9. συνταιριάζω πράγµατα, κάνω κάτι να αποκτήσει συ-
νοχή, οµοιογένεια: ο γραφίστας προσπαθούσε να δέσει το σύνολο των 
διαφορετικών εικόνων 10. (για πολύτιµους λίθους, πρώτες ύλες 
κοσµηµάτων κ.λπ.) τοποθετώ σε κόσµηµα, προσαρµόζω στην κατάλ-
ληλη υποδοχή: έδωσα να µου δέσουν το διαµάντι στην καρφίτσα || τα 
σκουλαρίκια µου έχουν ρουµπίνια δεµένα σε λευκόχρυσο ΣΥΝ. στε-
ρεώνω, ενθέτω · 11. εξασφαλίζω δέσµευση ή ρητή υποχρέωση εκ µέ-
ρους προσώπου, ασκώντας νοµική, ηθική, συναισθηµατική κ.λπ. πίε-
ση: ~ µε όρκο | λόγο τιµής | συµβόλαιο | διαθήκη · 12. (µτφ.-λαϊκ.) 
κάνω µάγια σε κάποιον, ώστε να εξαναγκαστεί να κάνει κάτι: τον εί-
χαν δέσει για να µην πάει καλά ο γάµος του ♦ (αµετβ.) 13. (για υγρά 
διαλύµατα ζάχαρης, σάλτσα, ζύµη γλυκών κ.λπ.) γίνοµαι πυκνότερος, 
παχύτερος µε βρασµό, ανατάραξη ή ανάµειξη µε άλλα υλικά: το σι-
ρόπι | το γλυκό | η κρέµα έδεσε ΣΥΝ. πήζω, πυκνώνω ΑΝΤ. αραιώνω, 
νερουλιάζω, (µτφ.) κόβω· ΦΡ. (µτφ.) ήρθε κι έδεσε (θετικά ή αρνητι-
κά) για κάτι που ταιριάζει απόλυτα µε κάτι άλλο τη στιγµή ακριβώς 
που συµβαίνω ή που αποτελεί το στοιχείο που ολοκληρώνω κάτι (θε-
τικό ή αρνητικό): είχα που είχα πρόβληµα οικονοµικό, έφθασε και το 

εκκαθαριστικό τής εφορίας για να πληρώσω φόρο- ~ που λέµε! 14. 
ΝΑΥΤ. (για πλοία ή θαλάσσια σκάφη) (α) τίθεµαι εκτός λατουργίας, 
ακινητοποιούµαι: έχουν δέσει τα καΐκια εδώ και µία βδοµάδα λόγω 
κακοκαιρίας- ΦΡ. τώρα, δέσαµε! για αρνητική εξέλιξη ή για ξαφνικό 
γεγονός που εµποδίζει τα σχέδια κάποιου (β) αράζω στο λιµάνι: µόλις 
έδεσε το καράβι, άνοιξε ο καταπέλτης κι οι τουρίστες ξεχύθηκαν στο 
νησί (γ) παροπλίζοµαι (κυρ. στη µτχ. δεµένος: παροπλισµένος): η 
Ελευσίνα γέµισε από δεµένα καράβια (δ) (µτφ.) εγκαθίσταµαι κάπου 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή για πάντα 15. (για άνθη και φυτά) 
σχηµατίζω καρπό ή µεταβάλλοµαι σε καρπό: έδεσαν τα µήλα | τα 
σταφύλια | οι ελιές 16. (για πρόσ.) αποκτώ σωµατική ωριµότητα: έδεσε 
πια, έχει γίνει ολόκληρος άντρας 17. (µτφ.) αποτελώ ταιριαστό 
συµπλήρωµα ή απαραίτητη προσθήκη: ο χορός δένει µε τον ρυθµό 
τής µουσικής σε µια απόλυτη αρµονία ΣΥΝ. ταιριάζω, αρµόζω, συµ-
φωνώ ΑΝΤ. διαφέρω 18. (µεσοπαθ. δένοµαι) (µτφ.) αποκτώ ψυχικούς 
δεσµούς και εξαρτήσεις προς πρόσωπα, πράγµατα, καταστάσεις, συ-
ναισθήµατα κ.λπ.: έχω δεθεί µαζί σου | µε αυτή την πόλη || ~ µε δε-
σµούς συγγενείας | φιλίας | µε τα δεσµά τού γάµου µε κάποιον ΣΥΝ. 
συνδέω, συνδέοµαι- ΦΡ. µου δένεται η γλώσσα δεν µπορώ να µιλήσω 
(συνήθ. από τρακ, φόβο, άγχος κ.τ.ό.) ΣΥΝ. µου πιάνεται η φωνή. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. (µεταπλασµένος τ. σε -νω) < αρχ. δέω | δώ (από τον αόρ. 
ε-δησα, πβ. έψησα - ψήνω, έσβησα - σβήνω, έστησα - στήνω), < *δέ-
ίω < I.E. *dé «δένω», πβ. σανσκρ. dy-ati «δένω», dä-man «δεσµός, σχοι-
νί», αλβ. duai «δεµάτι». Οµόρρ. δεσµός, δέσµη, ύπό-δηµα (βλ.λ.) κ.ά.]. 

δεξαµενή (η) 1. (α) χώρος για την αποθήκευση νερού· µεγάλη τεχνη-
τή υδατοστεγής κατασκευή για την υδροδότηση περιοχών, κτηµάτων 
κ.λπ.: κτιστή | υπόγεια | µεγάλη | βαθιά - (β) κάθε τέτοια κατασκευή 
για την αποθήκευση διαφόρων υγρών ή αερίων: - πετρελαίου | καυ-
σίµων (γ) δοχείο συνήθ. κυλινδρικό µε ανθεκτικά τοιχώµατα για την 
αποθήκευση υγρών ή αερίων ντεπόζιτο: ~ γκαζιού (η φιάλη υγραερί-
ου) 2. (ειδικότ.) ιδιωτική ή δηµόσια εγκατάσταση, ειδικά διαµορφω-
µένη για κολύµπι ή κολυµβητικούς αγώνες ΣΥΝ. πισίνα, κολυµβητήριο • 
3. (α) τεχνική εγκατάσταση ναυπηγείου, ναυστάθµου ή λιµανιού, όπου 
επισκευάζονται, βάφονται ή καθαρίζονται τα πλοία (β) πλωτή δε-
ξαµενή ειδική χαλύβδινη εγκατάσταση που επιπλέει σε νερά λιµένος 
ή ναυπηγείου και διευκολύνει τις εργασίες επισκευής πλοίων (γ) µό-
νιµη δεξαµενή εγκατάσταση από σκυρόδεµα για επισκευές πλοίων 4. 
(α) ο ειδικός χώρος στο κύτος πλοίου, που προορίζεται για αποθήκευ-
ση υγρών καυσίµων (β) (κατ' επέκτ.) κάθε αποθηκευτικός χώρος στο 
εσωτερικό πλοίου 5. (µτφ.) οτιδήποτε µπορεί να θεωρηθεί ως πηγή α-
πό όπου αντλείται κάτι: ~ ψηφοφόρων/ οπαδώνι || αντλούµε 
διδάγµατα από τη ~ τής αρχαίας σοφίας- ΦΡ. δεξαµενή σκέψης βλ. λ. 
σκέψη 6. ΑΝΑΤ. σχηµατισµός µεταξύ παρεγκεφαλίδας και νωτιαίου 
µυελού, που φέρει εγκεφαλονωτιαίο υγρό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., ουσιαστικοπ. µτχ. τού αορ. ε-δεξάµην (ρ. δέχοµαι), όπου 
διατηρείται ο αρχαιότατος τονισµός στη λήγουσα (αντί τής παραλή-
γουσας, δεξαµενή- πβ. κ. Ορχοµενός αντί τής µτχ. Ερχόµενος)]. 

δεξαµενισµός (ο) {χωρ. πληθ.} είσοδος και παραµονή σκάφους σε 
δεξαµενή ναυπηγείου µε σκοπό την εκτέλεση επισκευής, ελαιοχρω-
µατισµού, ελέγχου κ.λπ. 

δεξαµενόπλοιο (το) φορτηγό πλοίο ειδικά εφοδιασµένο µε µεγάλες 
δεξαµενές για τη µεταφορά υγρού φορτίου (κυρ. πετρελαίου) ΣΥΝ. 
τάνκερ, (λαϊκ.) γκαζάδικο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. tanker]. 

δεξής, -ιά, -ί → δεξιός 
∆εξιά (η) ΠΟΛΙΤ. 1. (α) ο συντηρητικός πολιτικός χώρος τα µέλη τού 

οποίου αποδίδουν προτεραιότητα στη διαφύλαξη τού κύρους τής 
εξουσίας και στο σεβασµό τής ιεραρχίας και τής τάξεως (β) το σύ-
νολο των συντηρητικών πολιτικών κοµµάτων και οι οπαδοί τους: πα-
ράγων | ψηφοφόρος | εφηµερίδα τής ~ ΑΝΤ. Αριστερά 2. άκρα ∆εξιά ο 
ακραίος συντηρητικός πολιτικός χώρος. 
[ΕΤΥΜ. Η λ. ∆εξιά χρησιµοποιήθηκε ως πολιτ. όρος για πρώτη φορά 
στις 11/9/1789, όταν κατά τη διάρκεια τής συνεδρίασης τής Συντα-
κτικής Συνελεύσεως (µετά τη Γαλλική Επανάσταση) οι µοναρχικοί 
κατέλαβαν τα δεξιά ως προς τον πρόεδρο έδρανα, o τ. δεξής είναι 
µεταπλ. τύπος τού αρχ. δεξιός κατά τα επίθ. σε -ύς (π.χ. βαρύς, πλα-
τύς, φαρδύς), πράγµα που υπαγορεύει ως ορθότ. τη γρ. µε -υ- (δεξύς)], 

δεξιά επίρρ. [µεσν.] 1. προς ή από την πλευρά τού δεξιού (βλ.λ.) χε-
ριού: πηγαίνω | στρέφοµαι | κινούµαι | οδηγώ ~ || κλίνω επί ~ ΑΝΤ. 
αριστερά, (λαϊκ.) ζερβά· ΦΡ. δεξιά κι αριστερά προς ή από όλες τις 
κατευθύνσεις ΣΥΝ. παντού · 2. προς κατεύθυνση συντηρητική ως 
προς τα πολιτικά φρονήµατα: κινείται όλο και πιο ~ στις επιλογές 
του · 3. (µτφ.) κατά τρόπο ευνοϊκό και βολικό: δεν θα έχει πάντοτε 
τύχη, δεν θα του έρχονται όλα ~|| ο Θεός να τα φέρει ~ ΣΥΝ. ευνοϊκά, 
βολικά, κατ' ευχήν ΑΝΤ. ανάποδα, στραβά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 

δεξίµι (το) (χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. δώρο σταλµένο από µακριά, που λαµ-
βάνεται από µακριά 2. δεξίµια (τα) αυτά που δεχόµαστε (βλ. κ. λ. δέ-
ξιµο) ΣΥΝ. δεξίµατα. [ΕΤΥΜ. < δεξ- (πβ. µεσν. δέξιµον, βλ.λ.), ρ. 
δέχοµαι]. 

δέξιµο (το) (λαϊκ.) η διαδικασία υποδοχής οικείου ή φιλικού προσώ-
που που επιστρέφει έπειτα από µακρά απουσία ΣΥΝ. καλωσόρισµα, 
προϋπάντηση, υποδοχή ΑΝΤ. ξεπροβόδισµα, αποποµπή, διώξιµο· ΦΡ. 
(ευχετ.) καλά δεξίµατα µε το καλό να δεχθείτε το πρόσωπο που περι-
µένετε. Επίσης (λαϊκότ.) δεξιµιό 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. δέξιµον, ουδ. τού µτγν. επιθ. δέξιµος < δεξ- (πβ. αόρ. 
εδεξάµην) τού αρχ. ρ. δέχοµαι]. 

δεξιόθεν επίρρ. [µεσν.] (αρχαιοπρ.) από τα δεξιά ΑΝΤ. αριστερόθεν. 
δεξιόπλοκος, -η, -ο [1858] (λόγ. για κάθε είδους νήµα, κλωστή κ.λπ.) 

αυτός που έχει στριφτεί προς τα δεξιά: ~ σχοινί ΑΝΤ. αριστερόπλοκος. 
[ΕΤΥΜ. < δεξιός + -πλόκος < πλέκω]. 



δεξιός 463 δέος 
 

δεξιός, -ά, -ό 1. αυτός που βρίσκεται στο µισό µέρος τού σώµατος, το 
οποίο χωρίζεται µε νοητή γραµµή από το µέρος όπου βρίσκεται η 
καρδιά (δηλ. από το αριστερό): ~ µάτι | αφτί | πόδι | χέρι | πλευρό 
ΑΝΤ. αριστερός- ΦΡ. ΤΟ δεξί χέρι (κάποιου) ο έµπιστος βοηθός ή σύµ-
βουλος κάποιου: ο Τζωρτζ Στεφανόπουλος υπήρξε το ~ τού προέδρου 
Κλίντον 2. δεξιός (ο), δεξιά (η) αυτός που χρησιµοποιώ συστηµατικά 
το δεξί του χέρι πολύ περισσότερο από το αριστερό ΣΥΝ. δεξιόχειρ(ας) 
ΑΝΤ. αριστερός, αριστερόχειρ(ας), (λαϊκ.) ζερβοχέρης 3. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που βρίσκεται κάθε φορά προς την πλευρά τού δεξιού χεριού 
τού παρατηρητή: ~ πεζοδρόµιο | διµοιρία | όχθη | πόρτα | θύρα | τµήµα 
| παράθυρο || ~ ψάλτης | κέρας | πτέρυγα ΑΝΤ. αριστερός 4. δεξί (το) 
(α) το δεξιό χέρι: γράφω µε το ~ || τον χτύπησε µε το ~ (β) το δεξιό 
πόδι- ΦΡ. µπαίνω | ξεκινώ µε το δεξί (ενν. πόδι) για την είσοδο κάποιου 
σε έναν χώρο πατώντας µέσα πρώτα το δεξί του πόδι, κάτι που 
σύµφωνα µε λαϊκή δοξασία θεωρείται καλό σηµάδι, ότι φέρνει γούρι, 
καλή τύχη- (µτφ.) ξεκινώ (κάτι) µε καλούς οιωνούς, έχω καλό ξε-
κίνηµα 5. (αρχαιοπρ.) δεξιά (η) το δεξί χέρι: ασπάζοµαι τη - σας- ΦΡ. 
δεν γνωρίζει η αριστερά του τι ποιεί η δεξιά του βλ. λ. αριστερός 6. 
∆εξιά (η) βλ.λ. 7. αυτός που χαρακτηρίζεται ή εµφορείται από τις θε-
ωρούµενες ως συντηρητικές πολιτικές αρχές και κατά συνέπεια τηρεί 
επιφυλακτική στάση ως προς τις θεωρούµενες ως προοδευτικές 
πολιτικές ιδέες, τις καινοτοµίες, τα ριζοσπαστικά µέτρα κλπ.: ~ πο-
λιτική | κόµµα | νοοτροπία | ψηφοφόρος | νίκη ΣΥΝ. συντηρητικός 
ΑΝΤ. αριστερός. Επίσης (λαϊκ.) δεξής, -ιά, -ί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµφύλιος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δεξι-Εός (που απαντά σε µυκ. ανθρωπωνύµιο: de-ki-si-
wo) < I.E. *deks-wo- «δεξιός», πβ. σανσκρ. daksina-, λατ. dexter, ιταλ. 
destro, ισπ. diestro, ιρλ. deas, σερβοκρ. desni κ.ά. Οµόρρ. όπως δεξίω-
σις, δεξιοϋµαι έχουν οδηγήσει στην πιθ. υποθ. ότι το επίθ. δεξιός 
συνδ. ετυµολογικά µε το ρ. δέχοµαι (πβ. αόρ. έδεξάµην). Η λ. δεξιός 
χρησιµοποιήθηκε αρχικώς για να δηλώσει το δεξί χέρι και επειδή αυ-
τό είναι συνήθως πιο δυνατό και επιδέξιο, κατέληξε να εξεικονίζει τη 
θέση ευνοίας τόσο στην αρχ. οιωνοσκοπία όσο και στη γλώσσα τής 
Βίβλου (κατ' αντιδιαστολή προς το αριστερός)]. 

δεξιός: συνώνυµα. Από I.E. ρίζα *deks(i)- σχηµατίστηκαν το ελλην. 
δεξιός (< δεξι-Εός- στην Αρχαία και δεξιτερός όπως αριστερός). 
λατ. dexter (ενν. χειρ) σήµαινε ήδη στον Όµηρο το «δεξί χέρι», το 
δε δεξιός (οµηρικό και αυτό, όπως και το αριστερός) «τον ευρι-
σκόµενο στη µεριά τού δεξιού χεριού». ∆οθέντος ότι το δεξί χέρι 
ήταν το «καλό χέρι» (το ρυθµισµένο βιολογικά στους περισσότε-
ρους ανθρώπους, ώστε να χρησιµοποιείται για τις περισσότερες 
και δυσκολότερες κινήσεις και ενέργειες), πρώιµα το δεξιός απέ-
κτησε «εύσηµες» (meliorative) σηµασίες: ευοίωνος (στην οιωνο-
σκοπία- και σήµερα ευχόµαστε «να πάνε όλα δεξιά»), επιδέξιος, 
ικανός, (στην Αρχαία και) έξυπνος, ευγενής. Τη σηµ. «δεξιός - ικα-
νός» πήρε στην Αρχαία και το επίθ. επιδέξιος (αρχ. σηµ. «από τα 
αριστερά προς τα δεξιά»), το οποίο βαθµηδόν περιορίστηκε στη 
σηµ. «ικανός». Το δεξιός στη λόγια γλώσσα διατήρησε τη σηµ. 
«επιδέξιος» («δεξιός χειριστής τού λόγου» - το παράγωγο δεξιό-
τητα σηµαίνει την «επιδεξιότητα» και χρησιµοποιείται πολύ στην 
παιδαγωγική σε σχέση µε τις δεξιότητες που αποκτά ο µαθητής 
στο σχολείο, π.χ. «η δεξιότητα τής γραφής»), αλλά περιορίστηκε 
κυρίως στη σηµ. «ευρισκόµενος στη µεριά τού δεξιού χεριού». 
Ήδη στην αρχαία εποχή (Αρριανός, Λουκιανός) πλάστηκε και το 
αντίθ. τού δεξιός, το αδέξιος, µε τη σηµερινή σηµ. «ο στερούµενος 
επιδεξιότητος, ο µη επιδέξιος» (αρχικά «ο αριστερόχειρ»). Η θετι-
κή (εύσηµη) αντίληψη των ανθρώπων για το δεξί χέρι και κατ' επέ-
κταση για το δεξιός οδήγησε ορισµένες γλώσσες να εκφράσουν το 
«δεξιός» µε την ίδια λ. που δήλωσαν το «ορθός» (πβ. αγγλ. right = 
(α) δεξιός (β) ορθός, σωστός· οµοίως γερµ. recht, πολ. prawy) ή το 
«ίσιος, ευθύς» (λατ. derectus > directus «ευθύς» > γαλλ. droit «δε-
ξιός», ισπ. derecho «δεξιός», ρουµ. drept «δεξιός») ή το «καλός» 
(λιθ. labas - λετ. labs = (α) καλός (β) δεξιός). Η αντίθεση προς το 
δεξί χέρι έκανε το αριστερό να θεωρείται αρνητικό, κακόσηµο, 
πράγµα που οδήγησε σε ευφηµιστικές δηλώσεις: το αποκάλεσαν 
άριστο > αριστερός και (στην Αρχαία) ευώνυµο (< ευ + όνοµα 
«καλονόµατο», πβ. Εύξεινος Πόντος = η θάλασσα που καταδέχε-
ται τους ξένους, ευφηµιστική ονοµασία τού «Μαύρη Θάλασσα»). 
Οι αρχαίοι χρησιµοποίησαν µε τη σηµ. «αριστερός» και το σκαιός, 
το οποίο απέκτησε διάφορες αρνητικές σηµασίες, για να καταλή-
ξει στη σηµερινή «απρεπής, επιθετικός, αγροίκος» (σκαιή συµπε-
ριφορά). Σε νεότερους χρόνους, πιθ. από το ζαβός (< µτγν. Σάβος | 
Σαβός «ο υπηρετών τον Βάκχο, ο εκτός εαυτού, τρελός», σχηµατί-
στηκε το ζερβός «αριστερός» (ζερβός < ζαρβός < ζαβρός < ζαβός), 
περνώντας ίσως µέσα από τη σηµ. τού «αδέξιος». Πολιτική 
σηµασία απέκτησαν οι λ. δεξιός και αριστερός εντελώς 
συγκυριακά στα χρόνια και εξ αφορµής τής Γαλλικής Επανάστα-
σης, όταν οι µοναρχικοί κατέλαβαν στη Συντακτική Συνέλευση 
(1789) το δεξιό µέρος των εδράνων τής αίθουσας (εξού « δεξιοί ») 
και οι δηµοκράτες το αριστερό (εξού «αριστεροί») σε σχέση µε τη 
θέση τού προέδρου τής Συνέλευσης. Η θέση στο Κοινοβούλιο δη-
µιουργεί και σήµερα ακόµη πολιτικού περιεχοµένου διακρίσεις. 
Έτσι, λ.χ. στο Βρετανικό Κοινοβούλιο γίνεται διάκριση ανάµεσα 
σε frontbenchers και backbenchers, στους αξιωµατούχους πολιτι-
κούς (µέλη κυβερνήσεως, αρχηγούς κοµµάτων, κοινοβουλευτικούς 
εκπροσώπους) που καταλαµβάνουν τα µπροστινά έδρανα (front-
benchers) και σε απλά µέλη κυβερνώντος κόµµατος ή αντιπολίτευ-
σης) που καταλαµβάνουν τα πίσω έδρανα (backbenchers). 

δεξιόστροφος, -η, -ο [1861] 1. αυτός που έχει δεξιά κατεύθυνση, 

που στρέφεται προς τα δεξιά: ~ κοχλίας ΑΝΤ. αριστερόστροφος · 2. 
αυτός που στρέφεται προς συντηρητικές πολιτικές αντιλήψεις: ~ πο-
λιτική. — δεξιόστροφα επίρρ. 

δεξιοσύνη (η) -+ δεξιότητα 
δεξιοτέχνης (ο) {δεξιοτεχνών}, (λόγ.) δεξιοτέχνις (η) {δεξιοτέχνι-

δος} τεχνίτης ή καλλιτέχνης που ασκεί την τέχνη του µε ιδιαίτερη 
επιδεξιότητα: απαράµιλλος ~ || ~ τού πιάνου | τού βιολιού | τής µπάλας 
| στον χειρισµό τού λόγου ΣΥΝ. αριστοτέχνης, βιρτουόζος ΑΝΤ. 
ανίκανος, ανεπιτήδειος. Επίσης δεξιοτέχνισσα (η). — δεξιοτεχνία 
(η), δεξιοτεχνικός, -ή, -ό, δεξιοτεχνικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ, < δεξιός 
+ -τέχνης < τέχνη, απόδ. τού ιταλ. virtuoso]. 

δεξιότητα (η) [αρχ.] {δεξιοτήτων} ό,τι χαρακτηρίζει τον ικανό και 
τον επιδέξιο, η ιδιότητα τού επιτηδείου: συγγραφική | στιχουργική ~ || 
µε τη γυµναστική αναπτύσσονται οι σωµατικές και πνευµατικές ~ 
των µαθητών || πρέπει κανείς να επιλέγει το επάγγελµα που ταιριάζει 
στις κλίσεις και τις ~ του ΣΥΝ. επιδεξιότητα, ικανότητα, επιτηδει-
ότητα, δεινότητα ΑΝΤ. αδεξιότητα, ανικανότητα, ανεπιτηδειότητα, 
ανεπάρκεια. Επίσης δεξιοσύνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 

δεξιόχειρας (ο/η) {δεξιοχείρων} πρόσωπο που χρησιµοποιεί περισ-
σότερο και ευχερέστερα το δεξί χέρι σε κάθε του ενέργεια (λ.χ. ερ-
γασία, δραστηριότητα, γράψιµο, φαγητό, παιχνίδι κ.λπ.) ΣΥΝ. δεξιός 
ΑΝΤ. αριστερόχειρ(ας), αριστερός, (λαϊκ.) ζερβοχέρης. Επίσης (λόγ.) 
δεξιόχειρ (ο/η) [1891] {δεξιόχειρος}. — δεξιοχειρία (η). 

δεξιώνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {δεξιώθηκα} υποδέχοµαι και περιποιούµαι 
(καλεσµένους), έχοντας προετοιµάσει (συνήθ. επίσηµη) τελετή: το 
πρωθυπουργικό ζεύγος θα δεξιωθεί το βράδυ στο µέγαρο Μαξίµου 
τους επίσηµους προσκεκληµένους ΣΥΝ. καλωσορίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δεξιοϋµαι (-όο-) < δεξιός, επειδή ήδη από την οµηρική 
εποχή έτειναν το δεξί χέρι, προκειµένου να καλωσορίσουν έναν επι-
σκέπτη]. 

δεξίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} κοσµική εκδήλωση, στην 
οποία προσκαλούνται πολλά πρόσωπα σε µεγάλο χώρο (αίθουσα ξε-
νοδοχείου, σαλόνι µεγάρου ή µεγάλης κατοικίας, σε µεγάλο κήπο 
έπαυλης) και τους προσφέρονται ποικίλα φαγητά και ποτά, συχνά µε 
τη συνοδία µουσικής: ο πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας παρέθεσε ~ για 
την επέτειο τής αποκαταστάσεως τής ∆ηµοκρατίας || τη γαµήλια τε-
λετή ακολούθησε ~ σε γνωστό ξενοδοχείο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δεξίωσις < 
αρχ. δεξιοϋµαι (-όο-) < δεξιός]. 

δέοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {δεήθηκα (λογιότ. εδεήθην, -ης, -η...)} (αρχαι-
οπρ.) ΘΡΗΣΚ. απευθύνω παράκληση, ικεσία, προσευχή προς τον Θεό, 
κάνω δέηση: εδεήθη υπέρ διασώσεως τού πληρώµατος || ~ προς τον 
Κύριον ΣΥΝ. ικετεύω, προσεύχοµαι, παρακαλώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετι-
κός, παρακαλώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., τ. µέσης φωνής τού ρ. δέω | δεύω «χρειάζοµαι, έχω ανά-
γκη», άρα και «ικετεύω, παρακαλώ» < *δέΕ-ω ή *δεύσ-ω, πιθ. < I.E. 
*douso- «έλλειψη», πβ. σανσκρ. dosa-. Οµόρρ. αρχ. δει (βλ.λ.), έν-δεής, 
δεύ-τερος (βλ.λ.) κ.ά.]. 

δέον (το) -> δέων 
δέοντα (τα) → δέων 
δεοντικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (στη θεωρία τής γλώσσας) για τη δήλωση τής 

δέσµευσης τού οµιλητή ως προς την αναγκαιότητα ή επιθυµία του 
να γίνει κάτι (δηλώνεται κατεξοχήν στη γλώσσα µε την προστακτική 
έγκλιση και άλλες µορφές τροπικότητας): προτάσεις όπως «πες του 
να µου τηλεφωνήσει» ή «να πάει νωρίς για να προλάβει» ή «πρέπει 
να φύγω αύριο» δηλώνουν δεοντική δέσµευση τού οµιλητή απέναντι 
στο µήνυµα ΑΝΤ. επιστηµικός. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. deontic < 
δέον, -οντος (βλ.λ. δέων) + -ικός]. 

δεοντολογία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} 1. σύνολο κανόνων που ρυθµί-
ζουν τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να φέρεται κανείς, ιδ. τη συµπε-
ριφορά και τις επιτρεπόµενες µεθόδους κατά την άσκηση των επαγ-
γελµατικών καθηκόντων: ιατρική | επαγγελµατική | επιστηµονική -1| 
κώδικας δηµοσιογραφικής - || τηρώ | παραβιάζω τη -1| πράττω αντί-
θετα προς τη ~ 2. διδασκαλία ή υπόδειξη των δεόντων, δηλ. τού τι 
πρέπει να γίνεται ή να λέγεται ΣΥΝ. καθηκοντολογία. — δεοντολο-
γικός, -ή, -ό, δεοντολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < δέον + -λογία < λόγος, < αγγλ. 
deontology. Τον όρο έπλασε ο Άγγλος δικαστής J. Bentham (1784-1832) 
και απαντά στον τίτλο τού µεταθανάτιου έργου του Deontology or the 
Science of Morality (∆εοντολογία ή επιστήµη τής ηθικής)]. δεόντως 
επίρρ. (λόγ.) όπως είναι αναγκαίο, όπως ταιριάζει, όπως πρέπει να 
γίνει: ο κάθε αρµόδιος θα επιληφθεί - τού θέµατος || οι πιθανότητες 
αποτυχίας δεν εξετάσθηκαν - και ιδού τα αποτελέσµατα! ΣΥΝ. 
προσηκόντως, καταλλήλως, αρµοδίως. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δέον]. δέος 
(το) {δέους | χωρ. πληθ.) συναίσθηµα που συνδυάζει φόβο και 
θαυµασµό ή βαθύ σεβασµό (για κάποιον/κάτι): ~ ενώπιον τού εχθρού 
|| παρακολουθούσε µε « τη σκληρή αναµέτρηση των αντιπάλων || στη 
θέα τού πανύψηλου όρους αισθάνθηκαν ~· ΦΡ. αντίπαλον δέος (το δε 
άντίπαλον δέος µόνον πιστον ές ξυµµαχίαν, ©ουκ. 3,11) ο φόβος που 
προκαλεί ένας αντίπαλος, συνήθ. εξίσου ισχυρός: οι Η.Π.Α. κινούνται 
ανενόχλητες στην παγκόσµια σκακιέρα από τότε που εξέλιπε το ~ τής 
Σοβιετικής Ένωσης. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δΕέ-ος < δείδω «φοβούµαι» < *δΕεί-δω < I.E. *dwei-
«φοβούµαι», πβ. αρµ. erkiwl «φόβος», σανσκρ. dvésti «µισώ» κ.ά. 
Οµόρρ. δει-λός, δει-νός, δεισι-δαίµων κ.ά. Η λ. αρχικώς αποτελούσε 
γενικό όρο εκφράσεως τού φόβου, εν αντιθέσει προς τον φόβο, ο 
οποίος προσδιόριζε την αντίδραση έναντι συγκεκριµένου και άµε-
σου ερεθίσµατος. Η διάκριση αυτή αρχίζει να αµβλύνεται ήδη στον 
Όµηρο και στους αττικούς συγγραφείς, ενώ στη Ν. Ελληνική εκφρά- 



δέουσα 464 δέση 
 

ζει τον βαθύ σεβασµό που εµπνέεται από κάποιον ή κάτι]. 
δέουσα (η) → δέων 
∆.Ε.Π. 1. (η) ∆ηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου 2. (το) ∆ιδακτικό Ερευ-

νητικό Προσωπικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιακός. 
∆. Ε Π. Α. (η) ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου. 
∆.Ε.Π.Α.Θ.Α. (η) ∆ιεύθυνση Εφέδρων Πολεµιστών, Αγωνιστών, Θυ-

µάτων, Αναπήρων. 
∆.Ε.Π.Ο.Σ. (η) ∆ηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας, Οικισµού και Στέ-

γασης. 
δέρας (το) (δέρ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαιοπρ.) 1. το δέρµα που προ-

έρχεται από ζώο ΣΥΝ. προβιά, τοµάρι 2. ΜΥΘΟΛ. χρυσόµαλλο δέρας 
(α) το δέρµα µε το χρυσό τρίχωµα τού φτερωτού κριαριού, που µετέ-
φερε τον Φρίξο και την Έλλη στην Κολχίδα και για το οποίο έγινε η 
Αργοναυτική Εκστρατεία (β) (µτφ.) καθετί που µπορεί να δώσει µε-
γάλο πλούτο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δέρω «σχίζω, γδέρνω». Βλ. λ. δέρνω]. 

δερβέναγας (ο) {δερβεναγάδες} 1. (κατά την Τουρκοκρατία) ο αρ-
χηγός τού σώµατος ενόπλων που φρουρούσαν τους δηµόσιους δρό-
µους, και κυρ. τις διαβάσεις των βουνών 2. (κυρ. µτφ.) άνθρωπος µε 
τυραννική συµπεριφορά, που ασκεί αυθαίρετη και απόλυτη εξουσία: 
όσο απουσίαζε ο διευθυντής, αυτοδιορίστηκε γενικός ~ εδώ µέσα || 
συµπεριφέροµαι σαν ~ ΣΥΝ. σατράπης, γκιουλέκας. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. derbent agasi]. 

∆ερβενάκια (τα) {∆ερβενακίων} χωριό τής ΒΑ. Πελοποννήσου στον 
νοµό Κορινθίας, όπου οι Έλληνες µε αρχηγό τον Θ. Κολοκοτρώνη πέ-
τυχαν καθοριστικής σηµασίας για την έκβαση τής επανάστασης νίκη 
κατά των Τούρκων (1822). [ΕΤΥΜ. Υποκ. (σε πληθ.) τού ουσ. δερβένι 
«στενό πέρασµα» (βλ.λ.)]. 

δερβένι (το) {δερβεν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) στενή διάβαση ανάµεσα σε 
βουνά ΣΥΝ. κλεισούρα, διάσελο, (λόγ.) στενωπός.  — (υποκ.) δερβε-
νάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. derbent < περσ. darband (ίδια σηµ.)]. 

δερβενοχώρι (το) (λαϊκ.) χωριό που βρίσκεται κοντά ή γύρω από 
στενό πέρασµα βουνού. 

δερβίσης κ. ντερβίσης (ο) {δερβίσ-ηδες (λαϊκότ. -άδες)} (λαϊκ.) 1. 
µουσουλµάνος µοναχός που έχει απαρνηθεί τα εγκόσµια και ζει µε 
υποχρεωτική πενία και αγαµία σε ασκητικά κέντρα (τεκέδες) ή και 
µέσα στον κόσµο: χορός δερβίσηδων || περιστρεφόµενοι ~ 2. (κατ' 
επέκτ.) υπερήφανος και λεβέντης: γεια σου, Μάρκο µου, δερβίση! (πβ. 
λ. ασίκης). — δερβίσικος, -η, -ο, δερβίσικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
ντερβίσης < τουρκ. dervis, < περσ. därweS «επαίτης»]. 

δερβισόπαιδο κ. ντερβισόπαιδο (το) (λαϊκ.) το πολύ καλό παιδί, που 
το θαυµάζουν για τον χαρακτήρα και τη λεβεντιά του: καλώς το ~ 
ΣΥΝ. λεβέντης, µάγκας. 

δέρµα (το) {δέρµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το φυσικό, µαλακό περίβληµα 
τής επιφάνειας τού σώµατος ανθρώπων και ζώων, που προστατεύει 
τα εσωτερικά όργανα και αποτελεί τον φορέα τής αισθήσεως τής 
αφής· σε ορισµένα σηµεία είναι δυνατόν να φέρει πρόσθετα όργανα 
και εκφύµατα (τρίχες, νύχια, φτερά, λέπια, φολίδες κ.λπ.): ευαίσθητο | 
λεπτό | µελαµψό | λευκό | χιονάτο | όµορφο | καθαρό | υγιές | άγριο | 
τραχύ | φρέσκο | βελούδινο | ηλιοκαµένο | ανοιχτό | σκούρο | ρυτι-
δωµένο | λείο | δροσερό | σοκολατένιο ~ || χαλάρωση | πόρος | φλεγ-
µονή | καρκίνος τού ~ 2. (ειδικότ.) το περίβληµα τού σώµατος που 
έχει αφαιρεθεί από γδαρµένο ζώο και προορίζεται για κατεργασία: 
πολύτιµο | µαλακό | παλαιό | φυσικό | τεχνητό | ακατέργαστο | κα-
τεργασµένο ~ || κατεργασία | τεµάχιο δέρµατος ΣΥΝ. (λόγ.) δορά, 
(λαϊκ.) προβιά, τοµάρι 3. (συνεκδ.) το κατεργασµένο περίβληµα σώ-
µατος ζώου: παπούτσι | τσάντα | σάκος | γάντι | βαλίτσα από ~ ΣΥΝ. 
πετσί. — (υποκ.) δερµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < δέρω «σχίζω, 
γδέρνω» (βλ. λ. δέρνω)]. 

δέρµα - επιδερµίδα - πετσί. Η λ. δέρµα είναι η γενική λ. που χρη-
σιµοποιείται για κάθε µορφή δέρµατος, ζώων ή ανθρώπων. Η επι-
δερµίδα χρησιµοποιείται για το ανθρώπινο δέρµα, ειδικότερα για 
την επιφάνεια τού ανθρώπινου δέρµατος και µάλιστα των γυναι-
κών που δείχνουν ιδιαίτερη φροντίδα: λεπτή | απαλή επιδερµίδα -
τα καλλυντικά διατηρούν την επιδερµίδα φρέσκια και νεανική 
κ.λπ. Πετσί (< ιταλ. pezzo) είναι το δέρµα των ζώων, ακατέργαστο 
και κατεργασµένο. Μεταφορικά χρησιµοποιείται σπανιότερα και 
για ανθρώπους µε αρνητική συνήθως σηµασία: χοντρόπετσος -Θα 
το αισθανθεί στο πετσί του. 

δερµαταλοιφή (η) αλοιφή για τη θεραπεία δερµατικών παθήσεων. 
δερµατεµπορια (η) {χωρ. πληθ.} η εµπορική δραστηριότητα που 

σχετίζεται µε τα δέρµατα' το εµπόριο δερµάτων. Επίσης δερµατε-
µπόριο (το). — δερµατέµπορος (ο/η) [1869]. 

δερµατικός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (σπάν.) δερµικός αυτός που σχετίζεται 
µε το δέρµα: ~ πάθηση. 

δερµάτινη (η) {χωρ. πληθ.} συνθετικό δέρµα (αποµίµηση τού φυσι-
κού δέρµατος): η ~ χρησιµοποιείται στην κατασκευή τσαντών, ρού-
χων κ. ά. 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ. < δέρµατ- (γεν. τού δέρµα) + παραγ. επίθηµα -ίνη 
(< γαλλ. -ine, που χρησιµοποιείται για λέξεις οι οποίες δηλώνουν 
αποµίµηση φυσικού προϊόντος)]. 

δερµάτινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από δέρµα: 
~ παπούτσι | τσάντα | ζώνη | σακάκι | ασπίδα | σηµειωµατάριο ΣΥΝ. 
πέτσινος 2. δερµάτινο (το) γυναικείο ή ανδρικό ένδυµα από κα-
τεργασµένο δέρµα: το κατάστηµα αυτό πουλάει δερµάτινα. Επίσης 
δερµατένιος, -ια, -ιο. 

δερµατίτιδα (η) ΙΑΤΡ. οξεία φλεγµονή τού δέρµατος (βλ.λ.), που προ- 

καλείται από διάφορες αιτίες (λ.χ. παρατεταµένη έκθεση σε ακτινο-
βολία, προσβολή από µικρόβια, χηµικές ουσίες κ.λπ.). Επίσης (λόγ.) 
δερµατίτις [1876] (δερµατίτιδος | δύσχρ. δερµατίτιδων}. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dermatite]. 

δερµατο- κ. δερµατό- κ. δερµατ- | δερµο- κ. δερµό- κ. δερµ-λεξικό 
πρόθηµα που δηλώνει: 1. ότι κάποιος έχει δέρµα: δερµατό-βια (ζώα) || 
δερµό-πτερα, δερµό-φυτα 2. (ειδικότ.) το ανθρώπινο δέρµα (κυρίως 
στην ιατρική): δερµατο-λόγος, δερµατο-πάθεια, δερµατο-γό-νος || 
δερµο-γραφισµός, δερµο-επιδερµίτιδα 3. το κατεργασµένο ή µη δέρµα 
των ζώων: δερµατό-κολλα, δερµατό-δετος, δερµατ-εµπορία, δερµατ-
ουργία. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. δερµ(ατ)ό-πτε-
ρος), που προέρχεται από το ουσ. δέρµα, απαντά δε και σε ελληνογε-
νείς ξέν. όρους, λ.χ. γαλλ. dermato-logie, dermo-graphie]. 

δερµατόδετος, -η, -ο [1851] (για βιβλία) δεµένος µε δέρµα, αυτός 
που έχει δερµάτινο εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και ράχη. 

δερµατοειδής, -ής, -ές [1842] {δερµατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που µοιάζει µε δέρµα, που έχει την υφή ή τη σύσταση τού δέρµατος. 
Επίσης δερµατώδης, -ης, -ες [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δερµατόκολλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΧΗΜ. κόλλα που παρασκευάζε-
ται µε παρατεταµένο βρασµό τεµαχίων δέρµατος και άλλων ζωικών 
υλών και χρησιµοποιείται στη συγκόλληση ξύλινων αντικειµένων. 

δερµατολογία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο κλάδος που ασχολείται 
µε τη µελέτη, θεραπεία και περιγραφή των δερµατικών παθήσεων. — 
δερµατολόγος (ο/η) [1876], δερµατολογικός, -ή, -ό [1890], δερµατο-
λογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
dermatologie]. 

δερµατοπάθεια (η) [1885] {δερµατοπαθειών} ΙΑΤΡ. κάθε πάθηση τού 
δέρµατος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. dermatose], 

δερµατοστιξία (η) [1890] {χωρ. πληθ.} η µόνιµη χάραξη σχεδίων, ει-
κόνων κ.λπ. στο δέρµα τού ανθρώπου για διακοσµητικούς λόγους (βλ. 
κ. λ. τατουάζ). 
[ΕΤΥΜ. < δέρµα + -στιξία < στίζω, απόδ. τού διεθνούς όρου τατουάζ 
(βλ.λ.)]. 

δερµατουργία (η) {χωρ. πληθ.} βυρσοδεψία (βλ.λ.). —δερµατουρ-γός 
(ο), δερµατουργικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < δερµατουργός < δέρµα, -
τος + -ουργός < έργο]. 

δερµατώδης, -ης, -ες → δερµατοειδής 
δερµικός, -ή, -ό → δερµατικός 
δερµογραφιοµός (ο) ΙΑΤΡ. η αντίδραση τού δέρµατος ορισµένων 

ατόµων, κατά την οποία, αν ερεθιστεί το δέρµα µε αµβλύ αιχµηρό όρ-
γανο, εµφανίζει σε λίγα λεπτά λόγω υπερευαισθησίας ανάγλυφο σχή-
µα ανάλογο µε αυτό τού αντικειµένου που προκάλεσε τον ερεθισµό 
ΣΥΝ. προκλητή κνίδωση. Επίσης δερµογραφία (η). — δερµογραφι-
κός, -ή, -ό [1844]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
dermographism]. 

-δερµος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που ση-
µαίνουν: 1. υφή, χρώµα ή άλλο χαρακτηριστικό τού δέρµατος: ερυ-
θρό-δερµος, παχύ-δερµος, λεπτό-δερµος 2. (για οικογένεια ζώων) κοινό 
χαρακτηριστικό τού δέρµατος: οστρακό-δερµο. [ΕΤΥΜ Λεξικό 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. παχύ-δερµος), που 
προέρχεται από το ουσ. δέρµα, -ατός και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. échino-dermes)]. 

δερνοκοπιεµαι ρ. αµετβ. αποθ. {δερνοκοπήθηκα} (λαϊκ.) θρηνώ 
έντονα, χτυπιέµαι από απελπισία: «τι έπαθες, µπρε, και δερνοκοπιέ-
σαι;» (Α. Καρκαβίτσας) ΣΥΝ. στηθοκοπιέµαι, κόπτοµαι, θρηνώ, δέρνο-
µαι, οδύροµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ < δέρνω + -
κοπιέµαι < -κοπώ (< κόπτω)]. 

δέρνω ρ. µετβ. {έδειρα, (να/θα δείρω), δάρ-θηκα (λόγ. εδάρην, -ης, -
η...), -µένος} 1. δίνω χτυπήµατα (σε άνθρωπο ή ζώο) µε το χέρι ή µε 
άλλο όργανο: ~ κάποιον αλύπητα | µε την ψυχή µου | για λογαριασµό 
άλλου | αδίστακτα | άγρια | µέχρι αναισθησίας | µέχρι θανάτου || (ως 
απειλή) κάτσε ήσυχα, γιατί θα σε δείρω! || δεν τη δείρατε ποτέ την 
κόρη σας, γι'αυτό βγήκε τόσο κακοµαθηµένη! ΣΥΝ. χτυπώ, βαρώ, ξυ-
λοκοπώ, καταχερίζω, ξυλοφορτώνω, (ευφηµ.) χειροτονώ- ΦΡ. (φεύγω) 
σαν δαρµένο σκυλί µε τρόπο ταπεινωτικό, σαν να µε έδιωξαν εξευ-
τελιστικά 2. πέφτω πάνω σε κάτι µε ορµή: έναχαµόσπιτο που το 'δέρνε 
αγέρας και βροχή || το κύµα έδερνε αλύπητα το καράβι ΣΥΝ. ριπί-ζω 
3. (µτφ.) ταλαιπωρώ, κάνω (κάτι) να δεινοπαθεί, να υποφέρει: την 
ψυχή του τη δέρνει θλίψη µεγάλη || µε δέρνει η πείνα | η δίψα | µια 
κατάρα | η φτώχια | µαύρο χάλι | η ατυχία | η συµφορά | αµάθεια | 
γρουσουζιά | µοναξιά | κακοµοιριά | κακοδαιµονία ΣΥΝ. βασανίζω, 
ταλαιπωρώ, τυραννώ, παιδεύω, (λόγ.) κατατρύχω 4. (για ιδιότητα) χα-
ρακτηρίζω (κάποιον): τι βλακεία | τρέλα | µεγαλοµανία τον δέρνει! 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. δέρω «σχίζω, γδέρνω» (κατά το σχήµα φέρω-έφερ-
να (αντί έφερα) - φέρνω, σύρω - έσερνα (αντί έσυρα) - σέρνω) < I.E. 
*der- «γδέρνω, σχίζω», πβ. σανσκρ. dar-ti, γαλλ. tirer, ισπ. tirar, αγγλ. 
tear «σχίζω», γερµ. trennen «χωρίζω» κ.ά. Οµόρρ. δέρ-ας, δέρ-µα, δορά, 
δρ-έπω κ.ά. Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

∆.Ε.Σ. (ο) ∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός. 
δεσίδι (το) {δεσιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το µέσο που χρησιµοποιούµε 

για να δέσουµε κάτι 2. το δέσιµο. [ΕΤΥΜ. < θ. δεσ- (ρ. δένω, αόρ. έ-
δεσ-α) + επίθηµα -ίδι]. 

δέση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (κυριολ.) το δέσιµο και (γενικότ.) η 
δηµιουργία συνδέσµου, η προσαρµογή ενός στοιχείου σε άλλο: η ~ πο-
λύτιµου λίθου σε δαχτυλίδι ΣΥΝ. δέσιµο, σύνδεση, συνένωση ΑΝΤ. λύ-
ση 2. (µτφ.) ΦΙΛΟΛ. τα στοιχεία που διαµορφώνουν τον αφηγηµατικό 
ιστό διηγήµατος, µυθιστορήµατος, θεατρικού έργου κ.λπ. (ο όρος χρη-
σιµοποιείται κυρ. στην αρχ. τραγωδία) ΣΥΝ. πλοκή ΑΝΤ. λύση. Επίσης 



δέσιµο 465 δεσποινίς 
 

(λαϊκ.) δεσιά (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δέσις < δέω | δώ «δένω»]. 

δέσιµο (το) [µεσν.] {δεσίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τύλιγµα (αντικειµένου) µε 
σχοινί, λουρί, αλυσίδα κ.τ.ό., για να συγκρατείται ή για να µένει σταθερό ή 
ακίνητο: το - του αλόγου σε έναν πάσσαλο || το ~ των χεριών των αιχµαλώτων 
µε αλυσίδες || το ~ τού σκύλου µε λουρί για να µη φύγει || το ~ των βιβλίων µε 
σπάγκο για να µη σκορπιστούν κατά τη µεταφορά τους- ΦΡ. για δέσιµο για το 
τρελοκοµείο: δεν είναι καλά ο άνθρωπος- είναι ~! || τρελός ~! 2. ο 
σχηµατισµός κόµπου µε το κατάλληλο πλέξιµο σχοινιών, κορδονιών κ.λπ.: το 
~ τής γραβάτας ΑΝΤ. λύσιµο 3. το τύλιγµα (πληγής, τραύµατος) µε επίδεσµο 
ΣΥΝ. επίδεση 4. η συρραφή: το ~ των φύλλων τού βιβλίου 5. (λαϊκ.) η µαγική 
πράξη που αποσκοπεί στον εξαναγκασµό (κάποιου να κάνει κάτι): λύνω το ~ 
(τα µάγια) 6. το πήξιµο (διαλύµατος γλυκού, σάλτσας κ.τ.ό.): το ~ τού 
σιροπιού | τής κρέµας | τής σάλτσας 7. (για άνθος | φυτό) ο σχηµατισµός 
καρπού: το ~ των σταφυλιών 8. ο (επιτυχής) συνδυασµός διαφορετικών 
στοιχείων: το ~ δύο διαφορετικών ρυθµών σε µια αρχιτεκτονική σύνθεση 9. η 
δέση (βλ.λ., σηµ. 1). 

δεσµευµένος, -η, -ο 1. αυτός που τον έχουν δεσµεύσει: ~ κεφάλαια 
2. αυτός που αισθάνεται ηθικούς ή συναισθηµατικούς περιορισµούς 

3. (κατ' επέκτ.) αυτός που είναι παντρεµένος ή αρραβωνιασµένος. 
δέσµευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η ανάλη 
ψη υποχρέωσης, η υπόσχεση (για κάτι): ο υπουργός συζήτησε τα αι 
τήµατα, χωρίς να αναλάβει ωστόσο καµία - || πολιτική | οικονοµική 
Ι διεθνής | ρητή ~ || θα θέλαµε να συνεργαστείτε µαζί µας χωρίς κα 
µία ~· αν δεν µείνετε ικανοποιηµένος, µπορείτε να αποχωρήσετε 2. 
ΝΟΜ. η απαγόρευση χρήσεως ιδιοκτησίας ή αναλήψεως χρηµάτων 
από τράπεζα: ~ καταθέσεων || η ~ πόρων από το Κοινοτικό Ταµείο 
ΣΥΝ. περιορισµός, απαγόρευση, παρεµπόδιση 3. ο περιορισµός που 
προέρχεται από την ανάληψη υποχρεώσεως ή που επιβάλλεται από 
άλλον: ήθελε να ζήσει µια ζωή χωρίς δεσµεύσεις ΣΥΝ. υποχρέωση 4. 
(συνεκδ.) καθετί το οποίο περιορίζει, δεν επιτρέπει να κινηθεί κανείς 
ελεύθερα, όπως επιθυµεί: πολλοί λένε ότι ο γάµος αποτελεί ~ 5. µε 
ρική ή ολική συγκράτηση (δράσης, επίδρασης, ενέργειας κ.λπ.): η - 
τής θερµότητας τού Ηλίου από το στρώµα φυσικών αερίων τής ατµό 
σφαιρας κοντά στην επιφάνεια τής Γης. 
δεσµευτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που δεσµεύει (κάποιον ως προς κάτι). — 

δεσµευτικ-ά | -ώς επίρρ., δεσµευτικότητα (η). 
δεσµεύω ρ. µετβ. {δεύσµευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. θέτω 

περιορισµούς και εµπόδια, περιορίζω την ελευθερία δράσεως και επιλογών: οι 
προεκλογικές εξαγγελίες τής κυβέρνησης τη δεσµεύουν απέναντι στο εκλογικό 
σώµα || η υπόσχεση που σου έδωσα µε δεσµεύει ηθικά απέναντι σου 2. 
επιβάλλω ηθικούς ή νοµικούς περιορισµούς: ~ κάποιον µε συµβόλαιο | µε 
ρήτρα 3. (ειδικότ.) δεν επιτρέπω τη χρήση ιδιοκτησίας ή την ανάληψη 
καταθέσεων: το κράτος δεσµεύει τις καταθέσεις σε καιρό πολέµου 4. συγκρατώ, 
δεν επιτρέπω τη διέλευση: τα φυσικά αέρια τής ατµόσφαιρας δεσµεύουν την 
ηλιακή θερµότητα- (µεσοπαθ. δεσµεύοµαι) 5. αναλαµβάνω υποχρέωση: ~ 
ενώπιον τού συµβουλίου να κάνω ό,τι µπορώ για την εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων τής εταιρείας 6. υπόκειµαι σε δέσµευση, περιορίζοµαι ή 
εµποδίζοµαι στις ενέργειες µου από κάτι: ~ από το δηµοσιογραφικό απόρρητο 
και δεν µπορώ να αποκαλύψω τις πηγές µου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δεσµός. Το ρ. είχε 
αρχικώς τη σηµ. «φυλακίζω, αλυσοδένω». Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το αγγλ. 
bind]. 

δέσµη (η) {δεσµών} 1. σύνολο πολλών οµοειδών αντικειµένων, που είτε είναι 
δεµένα µεταξύ τους είτε συγκρατούνται χαλαρά µε περιτύλιγµα, λαβή, 
κλωστή, σπάγκο κ.λπ.: - χαρτιών | λουλουδιών | εγγράφων ΣΥΝ. δέµα, δεµάτι, 
δεσµίδα, (λαϊκ.) µάτσο 2. οτιδήποτε εµφανίζεται ή αντιµετωπίζεται ως σύνολο 
οµοειδών πραγµάτων µε κοινή πηγή, προέλευση ή µε κοινό στόχο: ~ µέτρων | 
προβληµάτων | προτάσεων | φωτεινών ακτινών | ευθειών | ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων ΣΥΝ. πακέτο · 3. (ειδικότ.-παλαιότ.) καθεµιά από τις οµάδες µαθη-
µάτων που όφειλαν να παρακολουθήσουν και στα οποία εξετάζονταν στο 
τέλος τής σχολικής περιόδου για την εισαγωγή τους στα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα οι µαθητές τής τελευταίας τάξης τού 
λυκείου και που καθεµιά αντιστοιχεί σε συγκεκριµένες ανώτερες και ανώτατες 
σχολές: µάθηµα δέσµης || οι βάσεις στις ~ διαµορφώθηκαν φέτος σε υψηλά 
επίπεδα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «δεµάτι», < δεω | δώ «δένω». Η σηµερινή σηµ. 
αποδίδει το αγγλ. bundle]. 

δεσµίδα (η) µικρή δέσµη ή σύνολο µικροαντικειµένων, συνδεδεµένων µεταξύ 
τους: ~ χαρτονοµισµάτων | εισιτηρίων | φυσιγγίων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δεσµίς, -
ίδος < δέω | δώ «δένω»]. 

δέσµιος, -α, -ο 1. αυτός που έχει δεθεί, που φέρει ή συγκρατείται µε δεσµά: ο 
επί κεφαλής των τροµοκρατών εµφανίστηκε ~ µπροστά στις τηλεοπτικές 
κάµερες ΣΥΝ. δεµένος, δεσµώτης ΑΝΤ. λυτός, ελεύθερος 2. (µτφ.) αυτός που 
δεσµεύεται (από κάποιον/κάτι), που δεν µπορεί να δράσει ελεύθερα λόγω 
εσωτερικών ή εξωτερικών περιορισµών: η κυβέρνηση είναι ~ των 
προεκλογικών της εξαγγελιών || ~ των παθών | των υποσχέσεων | των 
συνθηκών | τού παρελθόντος | τής µοίρας ΣΥΝ. δούλος, όργανο, υποχείριος 
ΑΝΤ. λυτρωµένος 3. ΝΟΜ. δέσµια αρµοδιότητα βλ. λ. αρµοδιότητα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < δεσµός]. 

δεσµός (ο) {πληθ. δεσµοί κ. δεσµά (τα)} 1. σχέση που προϋποθέτει ή 
συνεπάγεται ηθικό, νοµικό ή συναισθηµατικό σύνδεσµο: κατά την οµιλία του ο 
ξένος πρέσβης εξήρε τους παραδοσιακούς ~ φιλίας µεταξύ των δύο λαών || ~ 
αγάπης | συγγενείας | έρωτος | εκτιµήσεως || ισχυρός | ακατάλυτος | συγγενικός | 
πνευµατικός | φιλικός | ερωτικός | εξωσυζυγικός | συναισθηµατικός | άρρηκτος | 
εγκάρδιος | κοινωνικός | παράνοµος ~ ΣΥΝ. σχέση, συναναστροφή· ΦΡ. (α) 
δεσµός αίµα- 

τος βλ. λ. αίµα (β) γόρδιος δεσµός βλ.λ. 2. (ειδικότ.) η ερωτική σχέση: έχει ~ 
µε µια φοιτήτρια || ο ~ τους χάλασε || δεν έχω - αυτή την περίοδο || έχουν 
σοβαρό ~ (πηγαίνουν για γάµο) 3. δεσµά (τα) (α) (κυ-ριολ.) τα όργανα µε τα 
οποία δένουν τα χέρια και τα πόδια των κρατουµένων, των καταδίκων και των 
αιχµαλώτων: σπάω | θραύω | αποτινάσσω τα ~ || απαλλάσσω τον σκλάβο από 
τα ~ του ΣΥΝ. αλυσίδες, σχοινιά (β) (µτφ.) ο καταναγκασµός (που επιβάλλει 
µια κατάσταση ή ένα φαινόµενο): τα ~ τού γάµου | τής δουλείας | τής σκλαβιάς 
| τής αµαρτίας ΣΥΝ. ζυγός 4. (κατ' επέκτ.) η στέρηση τής προσωπικής ελευ-
θερίας: καταδίκη σε ισόβια - ΣΥΝ. φυλάκιση, κάθειρξη 5. ΧΗΜ. η αλ-
ληλεπίδραση ή σύνδεση µε διαφόρους τρόπους ατόµων οµοίων ή δια-
φορετικών, που έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία των χηµικών ενώσεων: 
οµοιοπολικός | ετεροπολικός | µεταλλικός | απλός | διπλός ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δεω | δώ «δένω». Η λ. ήδη από την Αρχ. παρουσίαζε διπλό πληθ. για 
σηµασιολ. διαφοροποίηση- έτσι οι δεσµοί (ήδη µυκ.) είχαν γενική χρήση, ενώ 
τά δεσµά αναφέρονταν κυρ. στις αλυσίδες, στα όργανα µε τα οποία έδεναν 
κάποιον, o χηµ. όρ. αποδίδει το αγγλ. bond]. 

δεσµοφύλακας (ο/η) [µτγν.] {δεσµοφυλάκων} πρόσωπο που φρουρεί τους 
κρατουµένους σε σωφρονιστικό κατάστηµα και επιβλέπει τις δραστηριότητες 
τους. — δεσµοφυλακείο (το) [1873]. 

δεσµώ ρ. µετβ. {δεσµείς...· εύχρ. στον ενεστ.} (αρχαιοπρ.) δένω· µόνο στη ΦΡ. 
δεσµείν και λύειν (i) η εξουσία που δόθηκε από τον Χριστό στους 
Αποστόλους (και κατ' επέκτ. στους επισκόπους) να χορηγούν ή όχι άφεση 
αµαρτιών (ii) (σπάν.-µτφ.) η εξουσία να αποφασίζει κανείς και να ενεργεί 
όπως θέλει: αυτός έχει το - εδώ µέσα. [ΕΤΥΜ < µτγν. δεσµώ (-έω) < αρχ. 
δεσµός. Στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς απαντά µε διάφορες παραλλαγές 
η φρ. δεσµείν και λύειν (πβ. σύ δός έξουσίαν... λύειν ä δει λύειν και δεσµείν à 
δεϊ δεσµείν, κλήµης, Όµιλίαι 3,72), ώστε να αποδοθεί η φράση τού Χριστού: 
ό'σα εάν δήσητε επί τής γης εσται δεδεµένα εν ούρανω, και όσα εάν λύ-σητε επί 
τής γης εσται λελυµένα εν ούρανω (κ.∆. Ματθ. 18, 18)]. 

δεσµωτήριο (το) [αρχ.] {δεσµωτηρί-ου | -ων} (λόγ.) 1. ειδικός χώρος σε 
αστυνοµικό τµήµα ή στρατιωτική µονάδα, όπου κρατούνται προσωρινά 
υπόδικοι, ύποπτοι ή ανακρινόµενοι ΣΥΝ. κρατητήριο 2. (πα-λαιότ.) το κτίσµα 
όπου εξέτιναν την ποινή τους οι καταδικασµένοι σε ποινή φυλάκισης ΣΥΝ. 
φυλακή, (λόγ.) ειρκτή, (λαϊκ.) µπουντρούµι. 

δεσµώτης (ο) [αρχ.] {δεσµωτών}, δεσµώτρια (η) {δεσµωτριών} 1. πρόσωπο 
που έχει ριχτεί στα δεσµά, που στερείται τής προσωπικής του ελευθερίας: 
«Προµηθέας ~» (τραγωδία τού Αισχύλου) ΣΥΝ. φυλακισµένος, δέσµιος 2. 
(µτφ.) πρόσωπο που βρίσκεται υπό τη γοητεία, υπό την ολοκληρωτική 
επίδραση προσώπου ή πράγµατος: ~ τού έρωτα | τού πάθους ΣΥΝ. δέσµιος, 
αιχµάλωτος, δούλος, υποχείριος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δεσµός]. 

δεσοξυριβοζονουκλεϊ(νι)κό οξύ (το) το Ντι-Εν-Έι | D.N.A. (βλ.λ.). 
∆.Ε.Σ.Π.Α. (η) (παλαιότ.) ∆ιοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. 
δεσπόζουσα (η) ΜΟΥΣ. 1. στην τροπική µουσική (βλ. λ. τρόπος), ο φθόγγος ο 

οποίος ακούγεται συχνότερα σε ένα τροπικό µέλος χρησιµεύοντας ως πόλος 
έντασης, σε αντίθεση προς την τονική η οποία χρησιµεύει ως πόλος ηρεµίας· 
στο τροπικό σύστηµα η θέση του εντοπίζεται, ανάλογα µε τον τρόπο, σε 
διάφορες θέσεις ψηλότερα από την τονική (µια τρίτη, µια τέταρτη, µια 
πέµπτη), ενώ στο τονικό σύστηµα (σύστηµα µείζονος - ελάσσονος) η θέση τής 
δεσπόζουσας έχει σταθεροποιηθεί σε απόσταση πέµπτης ψηλότερα από την 
τονική: ~ βαθµίδα || η µελωδία κινείται προς την ~ 2. στη διατονική αρµονία, η 
τρί-φωνη συγχορδία η οποία σχηµατίζεται πάνω στη δεσπόζουσα βαθµίδα: η 
συγχορδία τής ~ (βλ. λ. τονικός, υποδεσπόζουσα). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. dominante]. 

δεσπόζω ρ. µετβ. {δέσποσα} (+σε) 1. (σπάν.-κυριολ.) έχω απόλυτη εξουσία, 
κυριαρχώ ολοκληρωτικά σε πρόσωπο ή πράγµα ΣΥΝ. εξουσιάζω, δυναστεύω 
2. (συχνότ. µτφ.) κυριαρχώ, ξεχωρίζω από τους υπολοίπους, κατέχω τη 
σπουδαιότερη θέση: η ηγετική του φυσιογνωµία δέσποζε στο πολιτικό σκηνικό 
των αρχών τού αιώνα ΣΥΝ. κυριαρχώ, επικρατώ 3. (µτφ.) βρίσκοµαι 
ψηλότερα και ως εκ τούτου γίνοµαι ορατός από όλες τις πλευρές: σε ολόκληρη 
την περιοχή δέσποζε το βενετσιάνικο κάστρο ΣΥΝ. ξεχωρίζω 4. (µτφ.) 
επιβάλλοµαι µε τον όγκο, γενικότ. µε τις διαστάσεις µου, στον χώρο: στην 
είσοδο τού λιµανιού τής Νέας Υόρκης δεσπόζει το άγαλµα τής Ελευθερίας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *δεσπόδ- | δεσπότ-jω < δεσπότης]. 

δεσπόζων, -ούσα, -ον 1. αυτός που ξεχωρίζει, επιβάλλεται ή κυριαρχεί: -µορφή 
των ελληνικών γραµµάτων || κατέχει ~ θέση στα πολιτικά δρώµενα τής χώρας 
µας ΣΥΝ. εξέχων, επικρατών 2. δεσπόζουσα (η) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. δεσπόζω (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
dominant]. 

∆έσποινα (η) {-ας κ. (λόγ.) -οίνης} 1. η Παναγία (ως βασίλισσα τού κόσµου): 
«σώπασε κυρά-Αέσποινα και µην πολυδακρύζεις» (δηµοτ. τραγ.) 2. γυναικείο 
όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. ΤΟ αρχ. δέσποινα (βλ.λ.) 
χρησιµοποιήθηκε (ήδη στη µυθολ.) ως προσφώνηση τής θεάς ∆ήµητρας και 
τής Περσεφόνης]. 

δέσποινα (η) [σπάν. δεσποίνων} 1. η κυρία τού σπιτιού, αυτή που διοικεί τον 
οίκο ΣΥΝ. οικοδέσποινα, (λαϊκ.) αφέντρα, κυρά 2. (λογοτ.-επίσ.) τιµητική 
προσφώνηση για κυρία, ιδ. ευγενούς καταγωγής και υψηλής κοινωνικής 
θέσης: Ρωµαία - ΣΥΝ. αριστοκράτισσα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *δεσπότνια < *δεσ-
πότν-(α, θηλ. τού δεσπότης, εφόσον το β' συνθ. πότνια αποτελεί θηλ. τού πόσις 
«ο σύζυγος, ο κύριος τού σπιτιού». Βλ. λ. δεσπότης]. 

δεσποινίς (η) {δεσποιν-ίδας κ. (λόγ.) -ίδος | -ίδες, -ίδων} 1. (γενικά- 



δεσποσύνη 466 δευτεροβάθµιος 
 

παλαιότ.) γυναίκα µικρής ηλικίας ΣΥΝ. κορίτσι, κοπέλα 2. (συνήθ.) η 
ανύπαντρη γυναίκα οποιασδήποτε ηλικίας: δεσποινίς, ελάτε να σας 
πω κάτι! || Να σας συστήσω: από εδώ η ~ Ελένη ΣΥΝ. άγαµη, ελεύθε-
ρη ANT. κυρία. Επίσης (καθηµ.) δεσποινίδα. — (υποκ.) δεσποινιδού-
λα (η) κ. (λόγ.-παλαιότ.) δεσποινάριο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. δεσποινίς, -ίδος, υποκ. τού αρχ. δέσποινα]. 

δεσποσύνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (παλαιότ.) η κόρη τού δεσπότη, 
δηλ. τού άρχοντα · 2. (επίσ.) η ανύπαντρη γυναίκα, νεαρής συνήθ. 
ηλικίας ΣΥΝ. δεσποινίς 3. αντί τού «δεσποινίς» ως προσφώνηση µε 
ειρωνικό ή πειρακτικό χαρακτήρα: τι επιθυµεί πάλι η ~ σας; [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. δεσπόσυνος «ο ανήκων στον δεσπότη, 
στον κύριο» < δεσπότης]. 

δεσποτακι (το) {χωρ. γεν.) αρκετά σκληρό και βαρύ ανοιχτόχρωµο 
ξύλο που χρησιµοποιείται στην επιπλοποιία, την κατασκευή σκελε-
τών αεροπλάνων, αυτοκινήτων κ.α. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. disbudak, µε 
παρετυµολογία προς τη λ. δεσπότης]. 

δέσποτας (ο) → δεσπότης 
δεσποτάτο (το) [µεσν.] (από τον 13ο αι. κ.εξ.) περιοχή τής Βυζαντι-

νής Αυτοκρατορίας που κυβερνιόταν από ανεξάρτητο άρχοντα, τον 
δεσπότη (βλ.λ.), ο οποίος συχνά ήταν µέλος τής αυτοκρατορικής οι-
κογένειας: το ~ τού Μυστρά | τής Ηπείρου. 

δεσποτεία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η απόλυτη εξουσία, η µορφή δια-
κυβέρνησης κατά την οποία ένα πρόσωπο (µονάρχης) κυβερνά µε 
τρόπο αυθαίρετο (χωρίς να δεσµεύεται από κανενός είδους δίκαιο) 
και αυταρχικό: η ~ τής τσαρικής Ρωσίας ΣΥΝ. δεσποτισµός, απολυ-
ταρχία ANT. δηµοκρατία 2. ΙΣΤ. (πε)φωτισµένη δεσποτεία (γερµ. 
aufgeklärte Monarchie) (κατά την εποχή τού ∆ιαφωτισµού) η ηπιότε-
ρη άσκηση τής µοναρχικής εξουσίας (σε σχέση µε την απόλυτη µο-
ναρχία), η συνύπαρξη τής µοναρχίας µε τις πολιτικές ιδέες που ανα-
πτύχθηκαν από τους φιλοσόφους τού ∆ιαφωτισµού, αποσκοπώντας 
στη βελτίωση τής ζωής των υπηκόων (µέσω τής ανάπτυξης τής παι-
δείας, τής τέχνης, τής βελτίωσης τής οικονοµικής τους κατάστασης 
κ.λπ.(: η ~ τού Φρειδερίκου Β' τής Πρωσίας 3. (κατ' επέκτ.) η επιβολή 
τυφλής υπακοής και πλήρους υποταγής: βρίσκοµαι υπό τη ~ κάποιου. 

δεσπότης (ο) {-η κ. (λόγ.) -ου (κλητ. δέσποτα) | -ες (κ. λαϊκ. -άδες), -
ών (λαϊκ. -άδων)} 1. (καθηµ.) ο επίσκοπος: την ευλογία σου, δέσποτα 
ΣΥΝ. µητροπολίτης, αρχιερέας- ΦΡ. (α) (παροιµ.) καλά είναι τα φα-
ρδοµάνικα, µα είν' για δεσποτάδες για όσους έχουν φιλοδοξίες ανώ-
τερες των δυνατοτήτων τους (β) λέω τον δεσπότη Παναγιώτη για πε-
ριπτώσεις στις οποίες κάποιος σαστίζει, τα χάνει ή παθαίνει κάτι και 
υποφέρει: Το τι τράβηξα µ ' αυτή την υπόθεση δεν λέγεται! Είπα τον 
δεσπότη Παναγιώτη! 2. αυτός που έχει απόλυτη εξουσία, άρχοντας 
που κυβερνά αυθαίρετα και απολυταρχικά: αµείλικτος | τυραννικός | 
στυγνός ~ ΣΥΝ. δυνάστης, άρχοντας, αυθέντης, εξουσιαστής, ηγεµόνας, 
βασιλιάς, κυβερνήτης, κυρίαρχος · 3. (ως προσφώνηση) ο Θεός: 
ευλόγησον, δέσποτα! ΣΥΝ. Κύριος · 4. ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) (α) ο αυτο-
κράτορας (β) µέλος τής αυτοκρατορικής οικογένειας (πρώτος στην 
ιεραρχία τού παλατιού) (γ) (κατά τον 13ο αι.) καθένας από τους ανε-
ξάρτητους ηγεµόνες τής Ηπείρου και τού Μυστρά (βλ. κ. λ. δεσποτά-
το) · 5. ο αρχηγός τής οικογένειας και κύριος τού οίκου και (κατ' 
επέκτ.) αυτός που κατέχει απόλυτα, που έχει την πλήρη κυριότητα 
πράγµατος ΣΥΝ. οικοδεσπότης, νοικοκύρης, σπιτονοικοκύρης, αφεντι-
κό. Επίσης (λαϊκ.) δέσποτας (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δούλος, κύριος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δεµ-σ-πότης, συνθ. λ. που ταυτίζεται µε το σανσκρ. 
dâmpati «οικοδεσπότης». Είναι αβέβαιο αν το α' συνθ. (*δεµ-σ-) προ-
έρχεται από I.E. *dem- (από όπου και *demâ- «χτίζω - κατοικία», βλ. 
λ. δέµας, δόµος) µε ριζική παρέκταση -s- ή αν πρόκειται για γενική 
πτώση αρχ. λ. µε τη σηµ. «σπίτι». Το β' συνθ. είναι η λ. πόσις «ο σύ-
ζυγος, ο κύριος (τού σπιτιού)», που προέρχεται από I.E. *poti-s, πβ. 
σανσκρ. patii? «κύριος, ο σύζυγος», λατ. potis, γαλλ. pouvoir «ισχύς», 
αγγλ. power κ.ά. Από τη σηµ. τού οικοδεσπότη η λ. χαρακτήρισε αρ-
γότερα τον αυτοκράτορα τού Βυζαντίου και, επί Τουρκοκρατίας, τον 
χριστιανό διοικητή ενός δεσποτάτου. Η εκκλησ. χρήση τής λ. ως προ-
σφωνήσεως τού επισκόπου είναι µεσν. Από την κλητ. δέσποτα σχη-
µατίστηκε και τ. ονοµαστικής ό δέσποτας, πβ. πατήρ - κλητ. πάτερ, 
ονοµαστική ό πάτερ]. 

δεσποτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε ή αρµόζει σε 
απόλυτο άρχοντα, σε κυρίαρχο και (γενικότ.) αυτός που χαρακτηρί-
ζεται από απολυταρχικές τάσεις, που στερείται δηµοκρατικότητας 
και ελευθερίας: ~ καθεστώς | επιθυµία | χαρακτήρας | κυβέρνηση | 
συµπεριφορά ΣΥΝ. τυραννικός, απολυταρχικός, δυναστευτικός ANT. 
φιλελεύθερος · ΕΚΚΛΗΣ. 2. αυτός που αναφέρεται ή αφιερώνεται 
στον Χριστό: ~ τροπάρια· ΦΡ. δεσποτικές εορτές οι εορτές που τε-
λούνται προς τιµήν τού Χριστού, κατά τις οποίες µνηµονεύονται τα 
σπουδαιότερα γεγονότα τού βίου του (λ.χ. Χριστούγεννα, Θεοφάνια 
κ.λπ.) 3. αυτός που σχετίζεται µε ανώτερο κληρικό: ~ θρόνος | άµφια 
ΣΥΝ. αρχιερατικός, επισκοπικός 4. δεσποτικό (το) (α) θρόνος στα δε-
ξιά τού ναού, όπου στέκεται ο αρχιερέας, όταν χοροστατεί στις ακο-
λουθίες ΣΥΝ. αρχιερατικός | επισκοπικός θρόνος (β) (σπανιότ.) η κα-
τοικία τού επισκόπου, το επισκοπικό µέγαρο ΣΥΝ. (αρχι)επισκοπή, µη-
τρόπολη. — δεσποτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

δεσποτισµός (ο) [1782] {χωρ. πληθ.} 1. η δεσποτεία (βλ.λ.): ο τσαρι-
κός — || ο — ασιατικού τύπου 2. (γενικότ.) η αυταρχική συµπεριφορά, 
οι τυραννικοί τρόποι ΣΥΝ. αυταρχικότητα, σατραπισµός. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. despotisme]. δέστρα (η) {σπάν. 
δεστρών} ΝΑΥΤ. σιδερένια στήλη, στερεωµένη στην προκυµαία ή στο 
κρηπίδωµα τού λιµανιού, για να δένονται εκεί τα σχοινιά των πλοίων. 

[ΕΤΥΜ. < θ. δεσ- (ρ. δένω) + παραγ. επίθηµα -τρα, άσχετο προς το 
µτγν. δέστρον «τµήµα τού τροχού» < αρχ. δέω | δώ]. 

δετικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που χρησιµοποιείται για το δέσιµο 2. 
δετικά (τα) το χρηµατικό ποσό που δίδεται σε βιβλιοδέτη ως αµοιβή 
για την εργασία του ΣΥΝ. βιβλιοδετικά. 

∆.Ε.ΤΟ.Ρ.Σ. (η) ∆ιαρκής Επιτροπή Τοπικών Ραδιοφωνικών Σταθµών. 
δετός, -ή, -ό αυτός που έχει δεθεί ή που µπορεί να δεθεί: - µαλλιά | 

κορδόνια ΣΥΝ. δεµένος, δέσµιος ANT. λυµένος, λυτός. — δετά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δέω | δώ «δένω»]. 

∆. Ε.Τ Ρ Ο. Π. (η) ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων - Ποτών. 
∆ευκαλίων (ο) {∆ευκαλίων-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Προµηθέα- µαζί µε 

τη σύζυγο του Πύρρα ήταν οι δύο άνθρωποι που έσωσε ο ∆ίας από 
τον κατακλυσµό µε τον οποίο θέλησε να καταστρέψει το ανθρώπινο 
γένος. Επίσης ∆ευκαλίωνας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < *∆ευκ-αλ-ίων, οµόρριζο τού Πολυ-δεύκης 
(βλ.λ.), όπου και λεπτοµερής ανάλυση]. 

δεύρο επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. προς την κατεύθυνση όπου βρίσκεται ο 
οµιλητής ΣΥΝ. εδώ, προς τα εδώ 2. (ειδικότ. στην Κ.∆., εµφατικό στοι-
χείο που ισοδυναµεί προς το νεότ. εµπρός και συνοδεύεται συχνά 
από προστακτική: δεϋρο ακολουθεί µοι, Ματθ. 19, 21)- µόνο στη ΦΡ. 
(Λάζαρε), δεύρο έξω! (Λάζαρε, δεϋρο έξω, Ιωάν. 11,43) 3. (ενίοτε σή-
µερα καταχρ.-σκωπτ.) έλα έξω, βγες έξω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δεϋρο «εδώ» < *δε-αϋρο, όπου το ά συνθ. πιθ. αποτελεί 
το επιθηµατικό στοιχείο -δε (π.χ. οϊκα-δε), ενώ το β' συνδ. µε λιθ. aure 
και αρµ. ur «προς τα εδώ»]. 

δεύτε επίρρ. (αρχαιοπρ.) εµπρός, ελάτε, προσέλθετε· κυρ. σε εκκλη-
σιαστικές φρ., όπως (α) δεύτε λάβετε φως ελάτε να λάβετε φως (λέ-
γεται πριν από την Ανάσταση) (β) δεύτε προσκυνήσωµεν ελάτε να 
προσκυνήσουµε (γ) δεύτε τελευταίον ασπασµό ν βλ. λ. ασπασµός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δεύτε, από συνεκφορά τής φρ. δεϋρο Ιτε «εδώ ελάτε»]. 

∆ευτέρα (η) η δεύτερη ηµέρα τής εβδοµάδας (µετά την Κυριακή που 
θεωρείται πρώτη) ΦΡ. (α) Καθαρή | Καθαρά ∆ευτέρα βλ. λ. καθαρός 
(β) Μεγάλη ∆ευτέρα η αντίστοιχη ηµέρα τής Μεγάλης Εβδοµάδας. 
— δευτεριάτικος, -η, -ο, δευτεριάτικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Θηλ. τού αρχ. επιθ. δεύτερος, που αποδόθηκε στη δεύτερη ηµέ-
ρα τής εβδοµάδας κατά την εβραϊκή αρίθµηση και συνήθεια. Στις 
λατινογενείς γλώσσες αντιστοιχεί µε την «ηµέρα τής σελήνης» (λατ. 
lunae dies > γαλλ. lundi, ισπ. lunes κ.ά.), όπως ακριβώς και στις γερ-
µανικές γλώσσες (αρχ. γερµ. manatag > γερµ. Montag, αγγλ. Monday, 
πβ. moon «σελήνη» + day «ηµέρα»)]. 

δευτερανωνιστής (ο) [αρχ.], δευτεραγωνίστρια (η) {δευτερα-
γωνιστριών} 1. πρόσωπο που έχει δευτερεύοντα ρόλο (σε θεατρικό | 
κινηµατογραφικό | λογοτεχνικό έργο) ANT. πρωταγωνιστής 2. (κατ' 
επέκτ.) πρόσωπο που δεν συµβάλλει αποφασιστικά σε ζήτηµα, υπό-
θεση κ.λπ., που δεν έχει πρωταρχική σηµασία ΑΝΤ. πρωταγωνιστής. 

δευτεραθλητής (ο) [1896], δευτεραθλήτρια (η) {δευτεραθλη-τριών} 
αθλητής που καταλαµβάνει τη δεύτερη θέση σε αγώνες. 

δευτεράντζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (ως χαρακτηρισµός) αυτός που εί-
ναι χαµηλής αξίας ή ποιότητας (αισθητικής κ.λπ.): αυτός πουλάει όλο 
δευτεράντζες || αυτή η κοπέλα δεν έχει καθόλου αισθητική, είναι πολύ 
~. [IHM < δεύτερος + παραγ. επίθηµα -άντζα (βλ.λ.)]. 

δευτερεία (τα) (αρχαιοπρ.) 1. το δεύτερο βραβείο σε αγώνα, διαγω-
νισµό κ.λπ. ΑΝΤ. πρωτεία 2. (σπάν.) η δεύτερη θέση σε σειρά ή κατά-
ταξη: κατέχω | καταλαµβάνω τα - ΑΝΤ. πρωτεία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
δευτερεία (ενν. αθλα) < δεύτερος]. 

δευτερεύων, -ούσα, -ον {δευτερεύ-οντος (θηλ. -ας κ. λόγ. -ούσης), -ο-
ντά | -οντες (ουδ. -οντά), -όντων (θηλ. -ουσών)} 1. αυτός που δεν έχει 
καθοριστική σηµασία ή αξία, που δεν διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρό-
λο, που βρίσκεται σε δεύτερη, λιγότερο σηµαντική θέση: ~ θέση | µοί-
ρα | θέµα | ζήτηµα | αιτία | ρόλος | σηµασία | πρόβληµα | συνέπεια | 
περιστατικό | πράγµα ΣΥΝ. επουσιώδης, ήσσονος σηµασίας ΑΝΤ. πρω-
τεύων, κύριος- ΦΡ. δευτερεύον µάθηµα σχολικό µάθηµα που θεωρείται 
λιγότερο σηµαντικό στο σχολικό πρόγραµµα, λ.χ. τα καλλιτεχνικά ή η 
ξένη γλώσσα (σε αντίθεση π.χ. µε τα µαθηµατικά ή τα Ελληνικά, που 
θεωρούνται πρωτεύοντα) 2. αυτός που συµπληρώνει κάποιον/ κάτι 
κύριο, που διαδραµατίζει βοηθητικό ρόλο: ~ στοιχείο | όρος | υπηρεσία 
ΣΥΝ. (επι)βοηθητικός, επικουρικός, πρόσθετος ΑΝΤ. κύριος 3. ΓΛΩΣΣ. 
δευτερεύουσα πρόταση η πρόταση που προσδιορίζει επιρρη-µατικά 
(δηλώνοντας χρόνο, αιτία, σκοπό κ.λπ.) ή συµπληρώνει (προτάσεις µε 
ότι ή να) το περιεχόµενο άλλης πρότασης ή όρου, ο οποίος ανήκει σε 
άλλη πρόταση, π.χ. στην περίοδο «οι τουρίστες έφυγαν από το νησί, 
όταν άνοιξαν τα σχολεία» η πρόταση που εισάγεται µε το όταν είναι 
δευτερεύουσα, εξαρτηµένη από την κύρια πρόταση («Οι τουρίστες 
έγυγαν από το νησί»): η εισαγωγή | η εκφορά των δευτε-ρευουσών 
προτάσεων ΣΥΝ. εξαρτηµένη πρόταση ΑΝΤ. κύρια | ανεξάρτητη 
πρόταση. — δευτερευόντως επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. τού µτγν. δευτερεύω 
«είµαι δεύτερος» < αρχ. δεύτερος]. 

δευτέριο (το) {δευτερίου} ΧΗΜ. ισότοπο τού υδρογόνου (γνωστό και 
ως «βαρύ υδρογόνο»), τού οποίου ο πυρήνας αποτελείται από ένα 
πρωτόνιο και ένα νετρόνιο- χρησιµοποιείται ευρύτατα στις θερµοπυ-
ρηνικές αντιδράσεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
deuterium]. 

δεύτερο- κ. δεύτερο- κ. δευτερ- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό 
λέξεων που σηµαίνουν: 1. ότι κάτι γίνεται για δεύτερη φορά: 
δευτερο-λογώ 2. (α) ότι κάτι καταλαµβάνει σε σειρά τη δεύτερη θέ-
ση: δευτερό-τοκος, δευτερ-αγωνιστής, δευτερό-κλιτος (β) ότι κάτι 
προκύπτει ως επακόλουθο: δευτερο-γενής, δευτερο-παθής. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. ελληνικής (πβ. αρχ. δευτερο-τόκος, 
µτγν. δευτερο-λογία), που προέρχεται από το αριθµητ. επίθ. δεύτερος 
(βλ.λ.)]. 

δευτεροβάθµιος, -α, -ο [1833] 1. αυτός που ανήκει στον δεύτερο 
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βαθµό ιεραρχίας ή στη δεύτερη σειρά, τάξη κ.λπ.: ~ εκπαίδευση (Γυ-
µνάσιο - Λύκειο) 2. αυτός που εξετάζει µια υπόθεση για δεύτερη φορά 
(σε δεύτερο βαθµό), αφού δηλ. έχει εκδοθεί απόφαση σε πρώτο βαθµό 
(από πρωτοβάθµιο όργανο): ~ επιτροπή | απόφαση || ~ δικαστήριο 
(που δικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθµιων). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. 

δευτερογαµία (η) [µτγν.] {δευτερογαµιών} η τέλεση δεύτερου γάµου 
µετά τη λύση τού πρώτου (λόγω θανάτου ή διαζυγίου). 

δευτερογενής, -ής, -ές {δευτερογεν-ούς | -είς (ουδ.-ή)} 1. (α) υτός που 
προκύπτει ως επακόλουθο άλλου, που έρχεται ως συνέπεια άλλου: ~ 
αιτία | συνέπεια ΣΥΝ. υστερογενής ΑΝΤ. πρωτογενής (β) ΙΑΤΡ. 
δευτερογενή συµπτώµατα | φαινόµενα συµπτώµατα ή παρενέργειες 
που εµφανίζονται µετά την πάροδο τής οξείας φάσης ασθενείας 2. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που γίνεται αργότερα, σε δεύτερη φάση. — δευ-
τερογενώς επίρρ. [1890]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν < 
δεύτερος + -γενής < γένος]. 

δευτεροετής, -ής, -ές [1852] {δευτεροετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
βρίσκεται στο δεύτερο έτος των σπουδών του σε Ανώτερη ή Ανώτατη 
Σχολή: ~ φοιτητής τής Ιατρικής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δευτεροκάικο (το) το καΐκι που συνοδεύει το γριγρί (βλ.λ.). 
∆ευτεροκανονικά (τα) ΕΚΚΛΗΣ. κατηγορία βιβλίων τής Π.∆. (τού «δευτέρου 

κανόνος», όπως λέγονται), τα οποία δεν περιλαµβάνονται στη σηµερινή 
µορφή τής εβραϊκής Βίβλου, αλλά αναγνωρίζονται από την Ορθόδοξη 
και από τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία. [ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. deuterocanonìcal]. 

δευτεροκλασάτος, -η, -ο αυτός που από άποψη σπουδαιότητας ανήκει 
σε δεύτερη κατηγορία, που δεν θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός: ~ 
κοµµατικά στελέχη ΣΥΝ. δευτερεύων ΑΝΤ. πρωτοκλασάτος. 

δευτερόκλιτος, -η, -ο [1862] ΓΛΩΣΣ. (όνοµα ουσιαστικό και επίθετο) που 
κλίνεται κατά τη δεύτερη κλίση, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των 
κλίσεων στην παραδοσιακή σχολική γραµµατική, π.χ. ο δρόµος, η 
έξοδος, το τετράδιο, καλός, -ή, -ό κ.ά. 

δευτερόλεπτο (το) [µτγν.] {δευτερολέπτ-ου | -ων} 1. µονάδα µέτρησης 
τού χρόνου, η οποία ισούται µε το ένα εξηκοστό τού πρώτου λεπτού 
τής ώρας (σύµβολο: 1") 2. µονάδα µέτρησης τόξου ή γωνίας που 
ισούται µε το ένα εξηκοστό τού πρώτου λεπτού τής µοίρας (ή µε το 
1/3.600 τής µοίρας) 3. (κατ' επέκτ.) ελάχιστο χρονικό διάστηµα, σε ΦΡ. 
όπως (α) ήταν υπόθεση δευτερολέπτων πολύ σύντοµη (β) σε κλάσµα 
δευτερολέπτου ταχύτατα, στο πει και φει. 

δευτερολεπτοδείκτης (ο) {δευτερολεπτοδεικτών} ο δείκτης των 
δευτερολέπτων, δηλ. ο βραχίονας τού ρολογιού που δείχνει τα δευτε-
ρόλεπτα τής ώρας. 

δευτερολογία (η) [µτγν.] {δευτερολογιών} η αγόρευση για δεύτερη φορά 
για το ίδιο θέµα: η ~ τού υπουργού στο θέµα των τηλεφωνικών 
υποκλοπών || η ~ τού κατηγορουµένου στο δικαστήριο δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τη µισή ώρα ΑΝΤ. πρωτολογία. 

δευτερολογία - πρωτολογία. Τελευταία χρησιµοποιείται, ιδίως στον 
προφορικό λόγο, ο νεολογισµός πρωτολογία (Οπως υποστήριξα 
στην πρωτολογία µου...) που πλάστηκε αναλογικώς προς το 
δευτερολογία. Η λ. πρωτολογία αντικαθιστά τον γενικότερο όρο 
«οµιλία» ή «λόγος» και αποτελεί χρήσιµη αντιδιαστολή προς τη λ. 
δευτερολογία, οσάκις ο οµιλητής χρειάζεται την αντιδιαστολή. 

δευτερολογώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {δευτερολογείς... | δευτερολόγησα} 
αγορεύω για δεύτερη φορά στο ίδιο θέµα σε επίσηµη περίσταση (συ-
νήθ. στη Βουλή ή στο δικαστήριο), µε σκοπό να συµπληρώσω την 
προηγούµενη µου αγόρευση ή να αντικρούσω επιχειρήµατα που προ-
έβαλαν άλλοι οµιλητές: ο πρωθυπουργός δευτερολόγησε κατά τη συ-
ζήτηση στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισµό ΣΥΝ. ανταπαντώ. 

δεύτερον επίρρ. [αρχ.] {άκλ.} 1.σε απλή απαρίθµηση, δηλώνει στοιχείο 
που ακολουθεί το πρώτο: κι άρχισε να µου εξηγεί: πρώτον αυτό, - 
εκείνο, τρίτον το άλλο... 2. για την εισαγωγή στη συνέχεια τού λόγου 
σκέψης, συµπεράσµατος, σχολίου κ.λπ. που ακολουθεί προηγούµενη 
σκέψη, συµπέρασµα, σχόλιο κ.λπ.: πρώτον, δεν είµαστε σίγουροι αν τα 
πράγµατα έγιναν έτσι- ~, και να έγιναν έτσι, θα ήταν προτιµότερο να µη 
δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία. 

∆ευτερονόµιο (το) {∆ευτερονοµίου} ΘΡΗΣΚ. το τελευταίο βιβλίο τής 
Πεντατεύχου (βλ.λ.) και το πέµπτο κατά σειρά στον βιβλικό κανόνα· 
περιλαµβάνει ανακεφαλαίωση και ερµηνεία τής διδασκαλίας τού 
Μωυσή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ∆ευτερονόµιον < δεύτερος + -νόµιον < νόµος. Τον τίτλο 
αυτόν χρησιµοποίησαν στην ελληνική µετάφραση τής Π.∆. οι 
Εβδοµήκοντα, θεωρώντας το πέµπτο βιβλίο τής Πεντατεύχου ως εξή-
γηση ή συµπλήρωση τού Νόµου, o τίτλος τού βιβλίου στην πρωτότυπη 
εβρ. είναι Devarim «Λόγοι» και προέρχεται από τη φρ. «ούτοι οί λόγοι», 
µε την οποία αρχίζει το κείµενο]. 

δευτεροπαθής, -ής, -ές [1879] {δευτεροπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. 
δευτεροπαθής νόσος αυτή που εκδηλώνεται ως δεύτερο στάδιο ή 
επιπλοκή ή επακόλουθο προηγούµενης νόσου (τής πρωτοπαθούς), ιδ. 
όταν η άµυνα τού οργανισµού έχει εξασθενήσει (λ.χ. η πνευµονία µετά 
από γρίπη ή ο µεταστατικός καρκίνος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δευτεροπαθώ (υποχωρητ.) < δεύτερος + -παθώ < θ. 
παθ-, πβ. αόρ. β' ε-παθον τού ρ. πάσχω]. 

δεύτερος, -η (λόγ. δευτέρα), -ο (επίσης γράφεται 2ος στην αραβική 
αρίθµηση, Β' ή β' στην ελληνική και II στη λατινική) 1. αυτός που 
αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό δύο (2), που έρχεται κατά σειρά (ή 
κατά τοπική ή χρονική ακολουθία) αµέσως µετά τον πρώτο: τα «Άπα-
ντα» του γνωρίζουν δεύτερη και τρίτη έκδοση || ~ φάση | µέρος | ηµί-
χρονο | γάµος | σηµείο | φορά | απόπειρα | αίτηµα | σφάλµα | γύρος 

συνοµιλιών | παιδί | µήνας | χρόνος || αναδεικνύοµαι | κατατάσσοµαι ~ 
ΣΥΝ. επόµενος ΑΝΤ. πρώτος, προηγούµενος- ΦΡ. (α) δεύτερο φύλο το 
γυναικείο φύλο· απηχεί καθιερωµένα κοινωνικά στερεότυπα και για 
µερικούς οµιλητές έχει και ειρωνική χροιά (β) δεύτερη κατανοµή βλ. λ. 
κατανοµή (γ) κάθε δεύτερη ηµέρα (µήνα /χρόνο κ.λπ.) µέρα παρά 
µέρα (µήνα παρά µήνα, χρόνο παρά χρόνο κ.λπ.) (δ) έρχοµαι δεύτε-
ρος µε προλαβαίνει άλλος σε πράξη, ενέργεια, επίτευγµα ΣΥΝ. καθυ-
στερώ (ε) (µτφ.) χωρίς δεύτερη κουβέντα | δεύτερο λόγο (ι) χωρίς 
καµία καθυστέρηση ή χρονοτριβή ΣΥΝ. αµέσως (ii) χωρίς καµία 
αντίρρηση ή αντίλογο, µε απόλυτη συµφωνία (στ) κατά δεύτερο λόγο 
για να δηλωθεί κάτι που ακολουθεί λογικά ή δεν είναι εξίσου σηµαντικό 
σε σχέση µε αυτό που δηλώνεται πρώτο (πβ. κατά πρώτο λόγο, λ. 
λόγος) (ζ) ∆ευτέρα Παρουσία βλ. λ. παρουσία (η) δεύτερη φύση βλ. λ. 
φύση (θ) δεύτερο χέρι (i) (για ελαιοχρωµατισµούς, οικοδοµικές ή άλλες 
εργασίες κ.λπ.) επανάληψη τού βαψίµατος πάνω από το πρώτο 
βάψιµο: ο τοίχος χρειάζεται και - ΣΥΝ. πέρασµα (ii) (για ειδήσεις, 
πληροφορίες κ.λπ.) αυτές που λαµβάνονται όχι από άµεση αντίληψη, 
αλλά έµµεσα, µε τη µεσολάβηση τρίτων (iii) (για εµπορεύµατα) αυτός 
που είναι µεταχειρισµένος, που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί και επιστραφεί: 
βιβλία | αυτοκίνητα | µηχανές από ~ 2. (ειδικότ. για µέλη ιεραρχίας) 
αυτός που κατέχει τον αµέσως επόµενο (κατώτερο) από τον πρώτο 
βαθµό και είναι επιφορτισµένος µε τα ανάλογα καθήκοντα: ~ 
γραµµατέας | βιολί ΑΝΤ. πρώτος· ΦΡ. (α) συγγένεια δευτέρου βαθµού 
η σχέση που συνδέει πρόσωπο µε τους συγγενείς που βρίσκονται εκτός 
τού πλαισίου τής στενότερης οικογένειας του (δηλ. εκτός από γονείς, 
αδέλφια και τέκνα) (β) δεύτερος εξάδελφος | δεύτερη εξαδέλφη ο 
γυιος | η κόρη τού εξαδέλφου | τής εξαδέλφης τού πατέρα ή τής µητέρας 
κάποιου 3. (για ηγεµόνες, βασιλείς, αρχιερείς κ.λπ. που έχουν το ίδιο 
όνοµα) ο νεότερος στην ηλικία, αυτός που διαδέχεται τον πρώτο µε το 
ίδιο όνοµα ή έχει το ίδιο όνοµα µε προηγούµενο ηγέτη (σύµβολο Β'): 
Θεοδόσιος ο Β'|| Αικατερίνη η Β'(η δευτέρα) 4. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
υπάρχει ή εµφανίζεται πρόσθετα ή εναλλακτικά (σε κάτι άλλο): υπάρχει 
και µια ~ λύση στο πρόβληµα µας || άκουσε και µια ~ γνώµη || 
εµφανίστηκε µια - περίπτωση ενδιαφεροµένου αγοραστή || η ~ σηµασία 
µιας λέξης ΣΥΝ. πρόσθετος, εναλλακτικός, άλλος 5. (µτφ.) ο όµοιος (όχι ο 
ίδιος) µε άλλον, αυτός που συγκρίνεται µε άλλον και παρουσιάζει 
παρόµοια χαρακτηριστικά: στάθηκε - πατέρας για µένα || ~ Μέγας 
Αλέξανδρος δεν γεννήθηκε µέχρι τώρα 6. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει 
κατώτερη ποιότητα ή αξία σε σύγκριση µε άλλον: είναι πολύ εκλεκτικός· 
~ πράγµα δεν αγόρασε ποτέ! ΣΥΝ. ευτελής, κατώτερος ΑΝΤ. ανώτερος, 
πρώτος· ΦΡ. βάζω | θέτω σε δεύτερη µοίρα θεωρώ λιγότερο σηµαντικό 
και λιγότερο επείγον 7. ΓΛΩΣΣ. (α) δεύτερο πρόσωπο το πρόσωπο στο 
οποίο απευθύνεται ο οµιλητής· δηλώνεται κυρίως µε τις καταλήξεις β' 
προσώπου τού ρήµατος (τρέχ-εις, έτρεχ-ες) καθώς και µε τις 
προσωπικές αντωνυµίες (εσύ, εσείς), όταν χρειάζεται να δηλωθεί 
έµφαση ή αντιδιαστολή (εσύ φταίς - εσείς κάνατε διακοπές όσο εµείς 
δουλεύαµε) (β) δεύτερη κλίση ο τρόπος κλίσης των ονοµάτων τής 
αρχαίας Ελληνικής σε -ος (στρατός, έξοδος) και -ον (δώρον) σύµφωνα 
µε την κατηγοριοποίηση των κλίσεων στην παραδοσιακή σχολική 
γραµµατική (πβ. κ. πρώτη κλίση, τρίτη κλίση) 8. δεύτερος (ο) {δευτέρου} 
(α) ΝΑΥΤ. ο αξιωµατικός που κατέχει τον επόµενο βαθµό µετά τον 
καπετάνιο τού πλοίου (β) ο δεύτερος όροφος (πολυ)κατοικίας: µένει 
στον - και ανεβαίνει πάντα µε τα πόδια (γ) ο δεύτερος µήνας τού έτους, ο 
Φεβρουάριος: έπιασε δουλειά στις 15/2 (δεκαπέντε δευτέρου) 9. δευτέ-
ρα (η) (α) ταχύτητα οχήµατος: βάζω ~ (β) η δεύτερη ηµέρα κάθε µήνα: η 
2α Ιανουαρίου δεν είναι αργία (γ) η δευτέρα τάξη ∆ηµοτικού, Γυµνασίου 
ή Λυκείου: τελειώνει τη ~ Γυµνασίου (δ) ∆ευτέρα (η) βλ.λ. 10. ΜΑθ. (α) 
(ένα) δεύτερο (το) {(ενός) δευτέρου} το µισό, το ένα από τα δύο ίσα 
µέρη, στα οποία διαιρείται ένα σύνολο (σύµβολο: 1/2): το ~ τού 4 είναι το 
2 (β) δεύτερο λεπτό µονάδα µετρήσεως τόξων ή γωνιών που ισούται µε 
το 1/360 τής µοίρας (Γ) 11. δεύτερο (το) {δευ-τέρ-ου | -ων} µονάδα 
µετρήσεως τού χρόνου, που ισούται µε το ένα εξηκοστό τού πρώτου 
λεπτού και το 1/3.600 τής ώρας (σύµβολο: Γ)· το δευτερόλεπτο: έχετε 
ακόµη δέκα λεπτά και τριάντα δύο ~ µέχρι τη λήξη τού χρόνου (βλ. κ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συγκρ. βαθµός τού θ. δεύ- τού ρ. δεύοµαι, παράλλ. τ. τού 
ρ. δέω Ι-οµαι «στερούµαι, έχω ανάγκη». Σύµφωνα µε την ετυµ. αυτή, η λ. 
δεύτερος θα πρέπει αρχικώς να προσδιόριζε τον υποδεέστερο, εκείνον 
που ακολουθεί, πράγµα που αιτιολογεί την παρετυµολ. σύνδεση µε το 
αριθµητ. δύο. Η φρ. δεύτερο χέρι αποδίδει το αγγλ. secondhand]. 
δευτερότερος, -η, -ο αυτός που δεν έχει µεγάλη αξία, ποιότητα. 
δευτερότοκος, -η, -ο (παθ.) αυτός που γεννήθηκε δεύτερος κατά σειρά, 
µετά τον πρωτότοκο: ~ υιός | κόρη | τέκνο ΣΥΝ. δεύτερος, δευτερογενής 
ΑΝΤ. πρωτότοκος, πρώτος (βλ. κ. λ. πρωτότοκος). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
δεύτερος + τόκος «γέννηση»]. δευτερώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {δευτέρω-
σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) πράττω κάτι ή ενεργώ µε τον ίδιο τρόπο για 
δεύτερη φορά: ~ την προσπάθεια | τον λόγο | τη νίκη ΣΥΝ. 
επαναλαµβάνω, ξανακάνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι για δεύτερη φορά µε τον 
ίδιο τρόπο: πρόσεξε µη δευτερώσει το κακό ΣΥΝ. επαναλαµβάνοµαι, 
ξαναγίνοµαι, επανεµφανίζοµαι, ξα-νασυµβαίνω. — δευτέρωµα (το) 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δευτερώ (-όω) < αρχ. δεύτερος]. ∆.Ε.Φ.Α. (η) 
∆ηµοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθήνας. δεφτέρι (το) → τεφτέρι 
δέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. {µτχ. ενεστ. λαϊκ. δεχούµενος, -η, -ο, δέχθηκα 

(καθηµ. -τηκα)· όταν το δέχοµαι έχει ενεργ. σηµ., χρησιµοποιείται ως 
παθητικό του η περίφραση γίνοµαι δεκτός] 1. λαµβάνω (κάτι που µου 
προσφέρεται, που µου αποστέλλεται κ.λπ.): η πόλη µας δέχεται πολ- 
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λες και µεγάλες δωρεές για την ανέγερση τού νέου δηµαρχιακού µεγάρου || ~ 
δώρα | πρόσκληση | προσφορά | τη µπάλα (σε παιχνίδι) | αιτήσεις | επίσκεψη | 
βοήθεια | εγγραφές | ευεργεσία | συµβουλές | κέρασµα ΣΥΝ. παραλαµβάνω, 
παίρνω ΑΝΤ. αποκρούω, διώχνω 2. (ειδι-κότ.) λαµβάνω (κάτι που προέρχεται 
από αλλού), γίνοµαι δέκτης: τον έπεισε να δεχθεί τις υπηρεσίες τής εταιρείας του 
|| «οι υπεύθυνοι δέχονται πολλές καταγγελίες για την έλλειψη καθαριότητας στις 
παραλίες» (εφηµ.) || ~ επιδράσεις από κάποιον || η θάλασσα δέχεται τα νερά των 
ποταµών ΣΥΝ. (λόγ.) εισδέχοµαι 3. υφίσταµαι κάτι εις βάρος µου: δέχθηκε 
φραστική επίθεση από βουλευτές τής αντιπολίτευσης || ~ επικρίσεις | πλήγµα | 
σφαίρα | ράπισµα | χτύπηµα || η δραχµή δέχεται πιέσεις || η οµάδα µας δέχθηκε 
δύο γκολ σε πέντε λεπτά 4. (+ αιτ. προσ.) επιτρέπω (σε κάποιον) την είσοδο στο 
σπίτι µου ή στον επαγγελµατικό µου χώρο και συµπεριφέροµαι σύµφωνα µε 
τους κοινωνικούς κανόνες συµπεριφοράς και φιλοξενίας: ο πρόξενος δέχθηκε 
φι-λοφρόνως τους ξένους επισήµους || ~ καλεσµένους | αντιπροσωπία | τον 
πρόεδροι πελάτες! το προεδρείο || ~ κάποιον µε ανοιχτές αγκάλες ΣΥΝ. 
υποδέχοµαι, δεξιώνοµαι ΑΝΤ. διώχνω, εκδιώκω, αποπέµπω- ΦΡ. (α) (ευχετ.) 
καλώς να δεχτείς (κάποιον) για ασφαλή και χαρούµενη άφιξη αγαπηµένου 
προσώπου: ~ τον γυιο σου || καλώς να τα δεχτείς τα παιδιά σου (β) (ευχετ.) 
καλώς τα δέχτηκες! προς κάποιον που υποδέχθηκε αγαπηµένο πρόσωπο 5. 
(ειδικότ. για σηµαίνοντα πρόσωπα ή επαγγελµατίες που διατηρούν 
επαγγελµατικό γραφείο, λ.χ. δικηγόροι, γιατροί, καθηγητές κ.ά.) βρίσκοµαι στη 
διάθεση όσων θέλουν να µε επισκεφθούν (συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες): ο 
γιατρός δέχεται Τρίτη και Πέµπτη 5-9 µ.µ. ΣΥΝ. υποδέχοµαι 6. εκφράζω την 
αποδοχή µου (για πράξη | ενέργεια | πρόθεση | σκέψη | άποψη κ.λπ. άλλου· α-
ναγνωρίζω την ορθότητα ή τη σπουδαιότητα της): δέχθηκα να προσφέρω τη 
βοήθεια µου στην προσπάθεια τους || ~ πρόταση | σχέδιο | λύση || δεν θα 
µπορούσα ποτέ να δεχθώ τέτοιο πράγµα || δέχοµαι αυτά που είπες, αλλά όχι 
ανεπιφύλακτα ΣΥΝ. παραδέχοµαι, επιδοκιµάζω, εγκρίνω ΑΝΤ. αποκρούω, 
απορρίπτω, αρνούµαι, αποποιούµαι 7. (κατ' επέκτ.-µτφ.) έχω την άποψη, 
εκφράζω τη γνώµη, τη θέση κ.λπ.: στο έργο του δέχεται ότι η τεχνολογική 
ανάπτυξη και η οικολογική ισορροπία είναι ασύµβατες ΣΥΝ. πιστεύω 8. υιοθετώ 
στάση ανοχής (απέναντι σε πράξη | ενέργεια | κατάσταση κ.λπ. που µου είναι 
δυσάρεστη): ~ την κριτική των άλλων | την αµφισβήτηση || τα δέχεται τα 
πειράγµατα χωρίς να παρεξηγείται || ~ ύβρεις | περιορισµούς | αστεία εις βάρος 
µου | συζήτηση· ΦΡ. δεν δέχοµαι κουβέντα δεν ανέχοµαι καµία απολύτως 
αντίρρηση: αυτό θα γίνει και ~! 9. (µτφ. για τόπους) είµαι ευνοϊκός για την 
εγκατάσταση, την οµαλή προσαρµογή ή/και για τη βελτίωση τής υγείας 
κάποιου: τον δέχθηκε καλά το βουνό 10. (για στοιχείο τού λόγου) συνδυάζοµαι 
µε τρόπο αποδεκτό στον λόγο µε άλλο στοιχείο: ποια ρήµατα δέχονται 
αντικείµενο σε γενική; ΣΥΝ. συντάσσοµαι 11. (η µτχ. δεχούµενος, -η, -ο) αυτός 
που γίνεται δεκτός ή ανεκτός ΣΥΝ. ευπρόσδεκτος· ΦΡ. (παροιµ.) και τα καλά 
δεχούµενα και τα κακά δεχούµενα πρέπει να αποδέχεται κανείς και τις καλές 
και τις άσχηµες στιγµές τής ζωής και να υποµένει αγόγγυστα τις συµφορές. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, δωροδοκία, εντέλλοµαι. [ΕΤΥΜ < αρχ. δέχοµαι | δέκοµαι 
< I.E. *dek- «συµµορφώνοµαι, προσαρµόζοµαι», πβ. σανσκρ. dâsati «τιµά, 
αναγνωρίζει», λατ. doceo «διδάσκω», dignus «άξιος» (> γαλλ. digne, ισπ. 
digno) κ.ά. Οµόρρ. δέκτης, δεξαµεν-ή, δοκ-ός, δοχ-εϊο(ν), πιθ. κ. δόκ-ιµος, δόξ-
α, δοκ-ώ κ.ά. Η σηµ. «συµµορφώνοµαι, προσαρµόζοµαι» τής I.E. ρίζας 
σώζεται στο οµόρρ. λατ. decet (απρόσ.) «πρέπει, αρµόζει», από όπου προήλθε 
το ουσ. decus «κόσµηµα» (> γαλλ. décor «διάκοσµος, ντεκόρ»), o συσχετισµός 
τού ρ. δέχοµαι µε οµόρρ. τόσο ευρέος σηµασιολογικού φάσµατος οφείλεται στη 
σύνδεση του µε τις νοητικές και πνευµατικές λειτουργίες, µε τις αρετές που 
αποδίδονται στον ευδίδακτο και ευπροσάρµοστο άνθρωπο. Η ετυµολογική 
σχέση µε το επίθ. δεξιός δεν µπορεί να αποκλειστεί]. δεχτός, -ή, -ό → δεκτός 
δέψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} η κύρια εργασία τού βυρσοδέψη, η 

µετατροπή τής δοράς σε δέρµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δε'φω «τρίβω, κατεργάζοµαι» (πβ. κ. βυρσο-δέψης), αγν. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρχ. διφθέρα «κατεργασµένο δέρµα»]. δέων, -ούσα, -ον 
{δέ-οντος (θηλ. -ας κ. λογιότ. -ούσης), -οντά | -οντες (ουδ. -οντά), -όντων (θηλ. 
-ουσών)} (λόγ.) 1. αυτός που ταιριάζει, αρµόζει, είναι αναγκαίος στην 
περίσταση ή επιβάλλεται από αυτή: αντιµετωπίζω ένα θέµα µε τη δέουσα 
προσοχή | σοβαρότητα | υπευθυνότητα || λαµβάνω τα δέοντα µέτρα ΣΥΝ. 
αναγκαίος, πρέπων, σωστός, προσήκων, ορθός, κατάλληλος- ΦΡ. (α) (ως επίρρ.) 
πέρα(ν) τού δέοντος | υπέρ το δέον (λατ. ultra quam oportet) περισσότερο από 
όσο αρµόζει ή επιβάλλεται, σε υπερβολικό βαθµό: υπήρξες υπέρ το δέον 
αυστηρός µαζί του ΑΝΤ. υπερβολικά (β) το δέον γενέσθαι αυτό που πρέπει να 
γίνει: πέρα από τις διαπιστώσεις πρέπει να αποφασίσουµε και ~ || τι δέον 
γενέσθαι; (τι πρέπει να γίνει;) 2. δέοντα (τα) (α) το σύνολο των ενεργειών που 
γίνονται και των µέτρων που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση (δυσάρεστου) 
γεγονότος ή κατάστασης: ενεργούνται τα ~ για τη σύλληψη τού δράστη || πράττω 
τα ~ (ό,τι πρέ-πει) (β) οτιδήποτε απευθύνεται ως χαιρετισµός: τα ~ στη µητέρα 
σας, αγαπητέ µου! ΣΥΝ. χαιρετίσµατα, σέβη. 

[ΕΤΥΜ Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. δέω Ι-οµαι µε τη σηµ. τού απροσ. δεί (βλ.λ.)]. 

θασµένη χρήση από την (ορθή) φράση «πέρα τού δέοντος», που έχει την ίδια 
σηµασία µε το «υπέρ το δέον». 

δη µόρ. (λόγ.) βεβαίως, κυρ. σε αρχαίες ή λόγιες φράσεις, π.χ. δει δη 
χρηµάτων υπάρχει ανάγκη βεβαίως για χρήµατα· επίσης (εµφατ.) και δη (και) 
και επιπλέον, και µάλιστα: όταν ακούει κανείς τέτοιες εκφράσεις από τα χείλη 
πολιτικών, - καταξιωµένων, δεν µπορεί παρά να ανησυχεί. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *dè, ίσως οργανική πτώση δεικτικού µορίου, που 
χρησιµοποιήθηκε εµφατικώς (πβ. κ. λατ. de), καθώς και στον σχηµατισµό 
συνθέτων, π.χ. η-δη, δή-θεν, επει-δή κ.ά.]. 

και δη ή και δη και; Η φράση είναι αρχαία και στον πεζό λόγο τη 
χρησιµοποιούσαν κατά κανόνα µε το και να προηγείται και να έπεται τού 
δη: και δη και {«και δη και νυν τι φής;» και τώρα µάλιστα τι λες;). Η 
φράση χρησιµοποιείται για να δηλώσει επίταση: Όλοι πρέπει να βοηθήσουν 
και δη και (= και µάλιστα, και ιδιαίτερα) αυτοί που ωφελούνται 
περισσότερο από το έργο. 

∆Η.ΑΝΑ. (η) ∆ηµοκρατική Ανανέωση. 
δήγµα (το) {δήγµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. ΙΑΤΡ. το δάγκωµα: ~ όφε-ως | 

σκύλου || θανατηφόρο | δηλητηριώδες ~ ΣΥΝ. δαγκωνιά, δαγκωµατιά 2. (κατ' 
επέκτ.) το τσίµπηµα από έντοµα: ~ από σφήκα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δήγµα < *däk-ma, εκτεταµ. βαθµ. τού ρ. δάκ-νω «δαγκώνω». 
Βλ. κ. δαγκώνω]. 

δήθεν επίρρ. 1. (ειρων.) για να δηλώσουµε ότι κάτι είναι ψευδές, προσποιητό 
και όχι αληθινό: πέταξε τη λέξη αυτή ~ τυχαία, χωρίς να δείξει ότι υπονοούσε 
κάτι άλλο ΣΥΝ. τάχα ΑΝΤ. όντως, πράγµατι 2. (ως επίθ.) αυτός που υποτίθεται 
ότι έχει µια ιδιότητα, ενώ στην πραγµατικότητα δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο: ο ~ 
φίλος || η ~ ξαδέλφη µου ΑΝΤ. πραγµατικός, αληθινός 3. (ως άκλ. ουσ. ειρων.-
µειωτ.) αυτός που δεν είναι αυθεντικός, αλλά συµπεριφέρεται επιτηδευµένα, 
που παριστάνει κάποιον/κάτι σπουδαίο: σ' αυτό το κέντρο µαζεύονται όλοι οι ~ 
και σχολιάζουν τους πάντες και τα πάντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
δήθεν < δή (βλ.λ.) + επίθηµα -θεν]. 

∆Η.Κ. Κ 1. (το) ∆ηµοκρατικό Κοινωνικό Κίνηµα- πολιτικό κίνηµα που ίδρυσε 
το 1995 ο ∆ηµήτρης Τσοβόλας. 

δηκτικός, -ή, -ό (µτφ.) αυτός που θίγει, που πειράζει, που προκαλεί λόγω τής 
οξύτητας του: ~ λόγος | υπαινιγµός | παρατήρηση | σηµείωση | σάτιρα ΣΥΝ. 
δριµύς, ειρωνικός, καυστικός, πικρόχολος, σαρκαστικός, φαρµακερός ΑΝΤ. 
θωπευτικός, κολακευτικός. — δηκτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., δηκτικότητα (η) 
[1871]. [ΕΤΥΜ αρχ· < δήκτης, εκτεταµ. βαθµ. τού ρ. δάκ-νω «δαγκώνω»]. 

δηλαδή σύνδ. 1. (επεξηγηµατικός) δηλώνει ότι τα συµφραζόµενα του 
διασαφούν αυτά που ειπώθηκαν προηγουµένως: προτείνω να ζητήσουµε τη 
γνώµη τού λαού, ~ να γίνει δηµοψήφισµα ΣΥΝ. δηλονότι, ήγουν, ήτοι, 
τουτέστιν, µε άλλα λόγια, σαν να λέµε, πάει να πει, µε άλλες λέξεις · 2. 
(συµπερασµατικός) εποµένως, είναι προφανές, είναι φανερό: άλλα µου λες κι 
άλλα κάνεις, ~ µε κοροϊδεύεις ΣΥΝ. λοιπόν, ήτοι, ήγουν 3. (ειδικότ.) ενισχύει 
και τονίζει το περιεχόµενο ερώτησης: ~ τι νοµίζεις; || ~ τι θες να κάνω; ΣΥΝ. 
λοιπόν. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δήλα δη < δήλα (πληθ. τού επιθ. δήλος «φανερός, σα-
φής») + δή (βλ.λ.)]. 

δηλαδή: συνώνυµα. Ορισµένες λέξεις χρησιµοποιούνται στην αρχή µιας 
φράσης ή πρότασης, όταν θέλει κανείς να επεξηγήσει κάτι που έχει πει: 
Ισχυρίζονται ότι θα µειώσουν το κόστος, δηλαδή ότι θα πουλούν φθηνότερα. 
Στη θέση τού δηλαδή θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί εδώ το ήτοι ή το 
τουτέστι(ν), καθώς και οι φράσεις µε άλλα λόγια, µε άλλες λέξεις, που θα 
πει. Σε λογιότερο ύφος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το ήγουν, ενώ σε 
προφορικό απλούστερο ύφος η φράση σαν να λέµε. Το δηλονότι και το 
πάει να πει χρησιµοποιούνται παρενθετικως, το πρώτο σε λογιότερο ύφος, 
το δεύτερο στην απλούστερη προφορική οµιλία (επίσης στη λογοτεχνία, σε 
διαλέκτους κ.τ.ό.): Όποιος υποστηρίζει, δηλονότι, πως θα αυξηθεί ο 
τιµάριθµος, πρέπει να εξηγήσει... - Κάνουν παρέα από τα σχολικά τους 
χρόνια· είναι, πάει να πει, κολλητοί. Ορισµένες φορές, σε ρητορικό ιδίως 
ύφος, συνήθιζαν παλαιότερα να συσσωρεύουν τέτοιες επεξηγηµατικές 
φράσεις, γεγονός που προκάλεσε ειρωνικά σχόλια για την κενολογία που 
υποκρύπτουν τέτοιες σωρευτικές χρήσεις: «Εν άλλοις λόγοις, δηλαδή, 
ήγουν, τουτέστιν, ήτοι, η Αφροδίτη είσαι συ, εσύ 'σαι η Αφροδίτη»'. (Γιάννης 
Μαυροµιχάλης). Το δηλαδή προέρχεται από την αρχ. φράση «δήλα δη 
ότι...»)είναι φανερά λοιπόν ότι..., δήλος = φανερός, σαφής), το ίδιο και το 
δηλονότι = δήλον ότι. Και τα δύο, ωστόσο, ήδη στην αρχαία -γλώσσα 
αποτελούσαν αντιστοίχως µία λέξη. Το τουτέστιν) (< τούτο εστί) 
εµφανίζεται από τους χρόνους τού Ευαγγελίου και ισοδυναµεί προς το 
επεξηµατικό i.e. (= id est: τούτο εστί) τής Λατινικής, που πέρασε από 
αυτήν και σε άλλες σύγχρονες γλώσσες (Αγγλική, Γαλλική κ.ά.). Το ήγουν 
(< ή γε ούν), αρχαίο και αυτό, χρησιµοποιήθηκε συχνά στην Αρχαία σε 
µονολεκτικές ή βραχύλογες επεξηγήσεις. Αρχαίο είναι και το ήτοι (< ήτοι). 
Τα άλλα είναι νεότερα, ενίοτε και µεταφραστικά δάνεια. 

 

υπέρ το δέον όχι «υπέρ τού δέοντος». Συχνά χρησιµοποιείται εσφαλµένα 
η φράση «υπέρ τού δέοντος» αντί τής ορθής υπέρ το δέον. Το υπέρ, όταν 
δηλώνει «υπέρβαση» ή «υπερβολή», συντάσσεται µε αιτιατική, ενώ µε 
γενική δηλώνει «υπεράσπιση» (Μίλησε υπέρ τού κατηγορουµένου). Οι 
οµιλητές παρασύρονται στη λαν- 

δηλητηριάζω ρ. µετβ. [1876] (δηλητηρίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. βάζω δηλητήριο 
σε (κάτι), καθιστώ (κάτι) δηλητηριώδες: δηλητηρίασαν το νερό, για να 
αναγκάσουν τους πολιορκηµένους να παραδοθούν ΣΥΝ. φαρµακώνω 2. 
(ειδικότ.) προκαλώ σκοπίµως τον θάνατο (ανθρώπου, ζώου) χρησιµοποιώντας 
δηλητήριο (συνήθ. στην τροφή τού θύµατος): 



δηλητηρίαση 469 δήλωση 
 

δηλητηρίασε τον άντρα της, επειδή την απατούσε ΣΥΝ. φαρµακώνω, δίνω 
φαρµάκι, (για ζώα) ρίχνω φόλα 3. (µτφ.) δηµιουργώ στον οργανισµό 
επιβλαβείς ουσίες (δηλητήρια): το νέφος δηλητηριάζει τους κατοίκους τής 
πρωτεύουσας || ο καπνός δηλητηριάζει τους πνεύµονες ΣΥΝ. βλάπτω, ζηµιώνω 
4. (µτφ.) έχω αρνητική επίδραση, προκαλώ λύπη, στενοχώρια ή διαταράσσω 
την ισορροπία: οι αµφιβολίες δηλητηριάζουν τη σχέση τους || παρόµοια 
περιστατικά δηλητηριάζουν το καλό κλίµα στις σχέσεις των δύο χωρών ΣΥΝ. 
καταστρέφω, υπονοµεύω. 
— δηλητηριαστής (ο) [1863], δηλητηριασµός (ο). 

δηλητηρίαση (η) [1866] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. (γενικά) η 
εισαγωγή δηλητηρίου σε ζωντανό οργανισµό ή σε τρόφιµα και στο νερό, µε 
αποτέλεσµα την πρόκληση σοβαρών βλαβών ή θανάτου ΣΥΝ. φαρµάκωµα 2. 
(ειδικότ. για έµψυχα) σοβαρή πάθηση τού οργανισµού ανθρώπων και ζώων, 
που προκαλείται από την επιβλαβή δράση δηλητηριωδών ουσιών: υφίσταµαι | 
πεθαίνω από ~ || οξεία | βραδεία | οµαδική | τοξική | τροφική | ελαφρά ~ 3. 
(ειδικότ.) η φθοροποιός και παθολογική έξη που αποκτά ο οργανισµός από τη 
συχνή χρήση τοξικών ουσιών: ~ από νικοτίνη | ηρωίνη 4. (µτφ.) η πρόκληση 
αρνητικών συναισθηµάτων ή η µετάδοση αρνητικών ιδεών: η ~ µιας σχέσης 
λόγω κακής συµπεριφοράς ενός µέλους || η ~ τής νεολαίας από τον κα-
ταναλωτισµό ΣΥΝ. φθορά, διαφθορά, υπονόµευση. 

δηλητήριο (το) {δηλητηρί-ου | -ων} 1. φυσική ή χηµική ουσία, η οποία, όταν 
εισαχθεί στον οργανισµό ανθρώπου ή ζώου σε ικανή ποσότητα, προκαλεί 
σωµατικές διαταραχές, σοβαρές βλάβες ή/και θάνατο: δραστικό | πικρό | 
άγνωστο | φοβερό | επικίνδυνο ~ || πίνω | παίρνω ~||~ φιδιού ΣΥΝ. φαρµάκι· 
(µτφ.) 2.(γενικότ.) οτιδήποτε προξενεί ή είναι δυνατόν να προξενήσει φθορά 
στον οργανισµό τού ανθρώπου: ο καπνός | τα ναρκωτικά | το υπερβολικό 
αλκοόλ είναι ~ 3. οτιδήποτε έχει πικρή γεύση: αυτός ο καφές είναι ~ ΣΥΝ. 
κινίνο, χολή 4. αυτός που είναι γεµάτος επιθετικότητα, µίσος ή κακία, που 
προκαλεί φόβο: βλέµµα ~ || τα λόγια του ήταν ~· ΦΡ. στάζω δηλητήριο είµαι 
γεµάτος κακεντρέχεια, επιθετικότητα ή µίσος: τα λόγια του στάζουν δηλητήριο 
5. το περιεχόµενο έργων, λόγων, θεωριών, προπαγάνδας κ.λπ. που προκαλεί 
µεγάλη θλίψη, στενοχώρια ή ψυχική και ηθική φθορά: το ~ τής συκοφαντίας | 
τού µίσους | τού φόβου | τής διχόνοιας | τής αγνωµοσύνης || τα θεάµατα αυτά 
είναι ~ τής ψυχής. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δηλητήριον (ενν. φάρµακον), ουδ. τού επιθ. 
δηλητήριος < δηλέοµαι «βλάπτω, καταστρέφω», αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε 
λατ. dolo «πελεκίζω, κόβω», dolor «πόνος» (> γαλλ. douleur), πράγµα που 
οδηγεί σε I.E. *del- «σχίζω, κλαδεύω» (βλ. λ. δαίδαλος). Το επίθηµα -τήριον 
οφείλεται πιθ. στην αντίθεση προς τη φρ. σωτήριον (φάρµακον)]. 

δηλητηριώδης, -ης, -ες [µτγν.] {δηλητηριώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 
1. αυτός που περιέχει δηλητήριο ή που προκαλεί δηλητηρίαση: ~ αέ 
ριο | οξύ | ουσία | δήγµα | αναθυµιάσεις | πνοή || ~ φίδι (που το δά- 
γκωµά του προκαλεί δηλητηρίαση και θάνατο) | φυτό ΣΥΝ. τοξικός, 
φαρµακερός 2. (µτφ.) αυτός που περιέχει αυστηρή κριτική, επιθετι 
κότητα ή ειρωνεία, που θίγει την υπόληψη προσώπου: ~ επιθέσεις Ι 
σχόλια | προπαγάνδα | άρθρο (εφηµερίδας) | θεωρία ΣΥΝ. δηκτικός. 

— δηλητηριωδώς επίρρ. [1847]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
δήλιος, -ία, -ιο(ν) αυτός που σχετίζεται µε τη νήσο ∆ήλο, που προέρ 
χεται από αυτήν ΦΡ. (α) δήλιος κολυµβητής ο άριστος, ο έµπειρος 
κολυµβητής (β) δήλιον πρόβληµα άλυτο πρόβληµα ή κατάσταση χω 
ρίς διέξοδο. Επίσης δηλιακός, -ή, -ό [αρχ.]. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ∆ήλος. Η φρ. δήλιον πρόβληµα έχει την εξής ιστορία: 
Σύµφωνα µε την παράδοση, όταν το 430 π.Χ. ενέσκηψε λοιµός στη ∆ήλο, το 
µαντείο χρησµοδότησε ότι η επιδηµία θα αναχαιτιζόταν, αν µπορούσαν να 
κατασκευάσουν έναν κύβο διπλάσιο σε όγκο από δεδοµένο κύβο. Με το 
δυσεπίλυτο αυτό γεωµετρικό πρόβληµα ασχολήθηκαν (χωρίς αποτέλεσµα) 
πολλοί αρχαίοι µαθηµατικοί. Η φρ. δήλιος κολυµβητής οφείλεται στην άποψη 
των αρχαίων ότι οι ∆ήλιοι ήταν δεινοί κολυµβητές]. 

δηλονότι επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. (κυρ. παρενθετικώς) κατά τρόπο σαφή και 
φανερό: επιχειρηµατολογούσε ακατάπαυστα' ήταν ~ πεπεισµένος ότι µπορούσε 
να επιβάλει την άποψη του ΣΥΝ. σαφώς, φανερά 2. (σπανιότ. µε επεξηγηµατική 
σηµασία) για τη διασάφηση όσων προαναφέρθηκαν: πήρε απολυτήριο µε 
γενικό βαθµό άριστα, ~ δεκαεννέα και δέκα δέκατα τέταρτα ΣΥΝ. δηλαδή. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δηλαδή. [ΕΤΥΜ αρ_χ. < φρ. δήλόν (εστίν) ότι «είναι φανερό ότι». 
Βλ. λ. δήλος]. 

δηλοποιω ρ. µετβ. {δηλοποιείς... | δηλοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 
(αρχαιοπρ.) καθιστώ (κάτι) φανερό, γνωστοποιώ: ~ πρόθεση | στόχο ΣΥΝ. 
φανερώνω, κοινοποιώ, ανακοινώνω ANT. αποκρύπτω, αποσιωπώ. — 
δηλοποίηση (η) [1856], δηλοποιητικός, -ή, -ό [1840]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
δηλοποιω (-έω) < δήλος + ποιώ]. 

∆ήλος (η) νησί των Κυκλάδων Ν∆. τής Μυκόνου- γενέτειρα τής Αρτέµιδος και 
τού Απόλλωνα, αποτελούσε σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο στην αρχαιότητα. 
— ∆ήλιος (ο) [αρχ.], ∆ήλια κ. (λόγ.) ∆ηλία (η), δήλιος, -α, -ο (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ∆ήλος, αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. τοπωνύµιο (όπως 
µαρτυρείται από το σπάνιο ∆ηλησσός), που συνδέθηκε παρετυµολ. µε το επίθ. 
δήλος «φανερός» εξαιτίας ενός αρχ. µύθου, κατά τον οποίο το νησί 
εµφανίστηκε («δήλον») ξαφνικά]. 

δήλος, -ος, -ον (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που φαίνεται, που διακρίνεται, που είναι 
ορατός ΣΥΝ. φανερός, καταφανής, ευδιάκριτος ANT. άδηλος 
2. ΝΟΜ. δήλη ηµέρα η ορισµένη ηµέρα κατά την οποία έχει συµφω 
νηθεί ότι ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. δηλαδή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δήλος < *δέα-λος, ρηµατικό επίθ. τού σπάνιου ρ. δέατο 
«φαινόταν» (παρατατικός) < I.E. *dej-a «λάµπω», πβ. σανσκρ. dideti 
«φαίνεται»]. 

δηλωµένος, -η, -ο 1. αυτός που δηµόσια δηλώνει µε παρρησία τις (πολιτικές, 
κοινωνικές, ηθικές κ.ά.) πεποιθήσεις του: ~ αριστερός | δεξιός | εχθρός ΣΥΝ. 
κηρυγµένος, φανερός ΣΥΝ. κρυφός 2. δηλωµένη (η) η ιερόδουλος που ασκεί 
το επάγγελµα της εν γνώσει και υπό την εποπτεία των αστυνοµικών αρχών. 

δηλώνω ρ. µετβ. {δήλω-σα, -θηκα (λόγ. µτχ. δηλωθείς, -είσα, -έν), -µένος (λόγ. 
δεδηλωµένος)} 1. καθιστώ (κάτι) φανερό, κάνω (κάτι) γνωστό σε (άλλον): 
πολλοί δήλωσαν ευχαριστηµένοι από τα κυβερνητικά µέτρα || ~ την πρόθεση µου 
να συµµετάσχω στις εκλογές || - την προτίµηση µου υπέρ ενός υποψηφίου || ~ τη 
δυσαρέσκεια µου για τη στάση που τήρησε ΣΥΝ. φανερώνω, ανακαλύπτω, 
γνωστοποιώ, εκδηλώνω, κοινοποιώ ANT. κρύβω, αποκρύπτω· ΦΡ. δηλώνω 
συµµετοχή εκφράζω προφορικώς ή/και γραπτώς την πρόθεση µου να 
συµµετάσχω σε εκδήλωση, διαγωνισµό κ.λπ. 2. αναφέρω, κάνω επίσηµη 
ανακοίνωση: ο υπουργός δήλωσε ότι υπάρχει ανάγκη λήψεως εκτάκτων µέτρων 
|| ~ τελεσίδικα | προκαταβολικώς | κατ' επανάληψιν | σαφώς | επίσηµα | 
κατηγορηµατικώς | υπεύθυνα | άνευ περιστροφών | πανηγυρικά | επιγραµµατικά 
| απερίφραστα | λακωνικά | ρητώς | ευθαρσώς | δηµοσίως | ορθά-κοφτά | 
επανειληµµένως | εγκαίρως ΣΥΝ. ανακοινώνω, αναφέρω, εκθέτω, λέγω ΑΝΤ. 
αποσιωπώ, αποκρύπτω 3. οµολογώ: ~ άγνοια | συµπαράσταση | αδυναµία | 
πίστη | υποταγή | µετάνοια 4. (ειδικότ.) αναφέρω κάτι στις αρµόδιες αρχές: ~ 
τα εισοδήµατα µου στην εφορία || ~ το όνοµα µου | την ιδιότητα µου | τα 
στοιχεία µου στην αστυνοµία || η καταγγελία αφορά σε µη δηλωθέντα ενοίκια || 
~ εµπορεύµατα στο τελωνείο ΣΥΝ. αναφέρω 5. (ειδικότ. τριτοπρόσ. δηλώνει) 
έχει την έννοια, το νόηµα, τη σηµασία: ο µύθος | η παροιµία | η λέξη | η φράση 
δηλώνει... ΣΥΝ. σηµαίνει, φανερώνει, δείχνει 6. (η µτχ. δηλωµένος, -η, -ο) 
βλ.λ. Επίσης (λόγ.) δηλώ [αρχ.] Ι-οίς, -οί...-µτχ. δηλών, -ούσα, -ούν}. — 
δήλωµα (το) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δηλώ (-όω) < δήλος 
(βλ.λ.)]. 

δήλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η φανέρωση: για τη ~ τής αιτίας 
χρησιµοποιούνται καταχρηστικές προθέσεις, επιρρήµατα κ.ά. ΣΥΝ. ένδειξη 2. η 
πράξη µε την οποία κάτι γίνεται ευρέως γνωστό, ανακοινώνεται, φανερώνεται: 
σύµφωνα µε υπουργική ~, η κυβέρνηση προτίθεται να αποσύρει το επίµαχο 
νοµοσχέδιο || προβαίνω σε - || διαψεύδω | κάνω | αποκρύπτω | ανακαλώ | 
ανασκευάζω ~ || βαρυσήµαντη | ειλικρινής | κατηγορηµατική | πρωτάκουστη | 
επίµαχη | εµπρηστική | επιθετική | ανακριβής | πρωθυπουργική | συµπληρωµα-
τική | ερµηνευτική | επώνυµη | διευκρινιστική | σοβαρή | επιπόλαιη | επίσηµη | 
τολµηρή | εκτενής | αντιφατική | σιβυλλική | ψευδής | αποκαλυπτική ~ ΣΥΝ. 
γνωστοποίηση, ανακοίνωση 3. (ειδικότ.) η έγγραφη ανακοίνωση πολίτη προς 
κρατική αρχή µε υπεύθυνο και επίσηµο χαρακτήρα, καθώς και το σχετικό 
έγγραφο: φορολογική ~||~ γεννήσεως | γάµου | θανάτου | φόρου ακίνητης 
περιουσίας || υποβάλλω | υπογράφω ~· ΦΡ. (α) δήλωση συµµετοχής προφορική 
ή/και γραπτή έκφραση τής πρόθεσης να συµµετάσχει κανείς σε αγώνα, 
διαγωνισµό ή εκδήλωση, καθώς και το σχετικό έγγραφο (αν υπάρχει) (β) 
δήλωση µετανοίας η επίσηµη δήλωση που εξαναγκάζονταν να υπογράψουν 
πολίτες αριστερών φρονηµάτων κατά τη µετεµφυλιακή περίοδο, µε την οποία 
αποκήρυσσαν τα φρονήµατα τους (γ) προγραµµατικές δηλώσεις η έκθεση τού 
προγράµµατος κάθε νέας κυβέρνησης, η οποία γίνεται προφορικά στη Βουλή 
από τον πρωθυπουργό κατά τις πρώτες συνεδριάσεις µετά τις εκλογές και την 
οποία ακολουθεί ψηφοφορία για την παροχή ή όχι ψήφου εµπιστοσύνης στη 
νέα κυβέρνηση (δ) υπεύθυνη δήλωση (i) έγγραφη ανακοίνωση πολίτη προς τις 
κρατικές αρχές για οποιοδήποτε θέµα, υπό την προϋπόθεση ότι ο δηλών φέρει 
στο ακέραιο την ευθύνη για το περιεχόµενο της και τιµωρείται µε φυλάκιση 
χωρίς αναστολή, αν αυτή αποδειχθεί ψευδής (ii) (συνεκδ.) το έντυπο που 
περιέχει τυποποιηµένο το κείµενο τής υπεύθυνης δήλωσης· αλλιώς δήλωση 
τού νόµου 105 ή τού νόµου 1599186 (ε) ΝΟΜ. δήλωση βουλήσεως η 
εξωτερίκευση ορισµένης βούλησης, έτσι ώστε να καταστεί γνωστή 4. ΓΛΩΣΣ. η 
σχέση ανάµεσα στη λέξη και στο πράγµα που δηλώνει- η σχέση τής λέξης µε 
το αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται («αντικείµενο αναφοράς»), π.χ. το 
δέντρο, τον άνθρωπο, τη θάλασσα, όταν πρόκειται για τις λ. δέντρο, άνθρωπος, 
θάλασσα· η «εξωτερική» αυτή σχέση αντιδιαστέλλεται προς την «εσωτερική» 
σχέση που συνδέει το σηµαινόµενο (σηµασία) και το σηµαίνον (µορφή) µέσα 
σε κάθε λέξη (γλωσσικό σηµείο). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. δήλωσις < δηλώ (-όω). Η γλωσσ. σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. denotation < λατ. denotatio, που αποδίδει το αρχ. ή τών όντων λόγω 
δηλωσις, Πλάτ. Πολ. 287α]. 

δήλωση - συνδήλωση - συµπαραδήλωση - συνυποδήλωση - υποδήλωση, o 
όρος δήλωση (denotation) σηµαίνει τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στη 
σηµασία µιας λέξης και σε αυτό που δηλώνει, στο δηλούµενο ή αντικείµενο 
αναφοράς- π.χ. η δήλωση τής λέξης δέντρο είναι το δέντρο, το αντικείµενο 
στο οποίο αναφέρεται, για την ακρίβεια µάλιστα, όλα τα δηλούµενα 
(denotata), κάθε είδους δέντρο. Ό,τι ανακαλεί στη µνήµη τού οµιλητή η 
χρήση τής λέξης δέντρο και ειδικότερα η σηµασία της, η σκιά που 
προσφέρει το δέντρο, το θρόισµα των φύλλων του, η οµορφιά στο 
περιβάλλον όπου υπάρχει κ.λπ., είναι οι συνδηλώσεις (connotatio) τής 
σηµασίας «δέντρο», ό,τι συνδηλώνεται µαζί µε τη σηµασία τής λέξης, ιδίως 
σε βιωµατικό, συγκινησιακό επίπεδο. Το ίδιο δηλώνουν, στην πράξη, και οι 
όροι συµπαραδήλωση και συνυποδήλωση, οι οποίοι όµως ως όροι δεν 
έχουν τη δηλωτική διαφάνεια τής λ. συνδήλωση. Τέλος, η λέξη υποδήλωση 
(implicano) αναφέρεται περισσότερο στο «τι αφήνει να εννοηθεί η χρήση 
µιας λέξης, ό,τι δεν λέγεται ρητά αλλά υπονοείται, υποδηλώνεται, λανθάνει 
στη σηµασία τής λέξης, συνήθως από το περιβάλλον τής χρήσης της»: Το 
δέντρο µέ- 



δηλωσίας 470 δηµιουργία 
 

σα στο λεκτικό περιβάλλον τού ποιήµατος είναι η υποδήλωση τής 
φύσης. 

δηλωσίας (ο/η) {δηλωσιών} (µειωτ.) πρόσωπο που δήλωσε εγγράφως 
ότι αποκηρύσσει τις πολιτικές του πεποιθήσεις, που έκανε δήλωση 
µετανοίας (βλ. λ. δήλωση, σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ. < δήλωση + παραγ. επίθηµα -ίας, πβ. κ. επιδειξ-ίας. Η λ. πλά-
στηκε στον Εµφύλιο για να χαρακτηρίσει υποτιµητικά τον κοµουνι-
στή, ο οποίος υπέβαλε στις αρχές δήλωση µετανοίας για τις πεποι-
θήσεις του]. 

δηλώσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί ή πρέπει να δηλωθεί: ~ εισόδηµα 
στην εφορία ΣΥΝ. δηλωτέος. 

δηλωτή (η) χαρτοπαίγνιο που παίζεται από ζυγό αριθµό παικτών µε 
τράπουλα από την οποία έχουν αφαιρεθεί τα µπαλλαντέρ. [ΕΤΥΜ. < 
δηλώνω, επειδή κάθε παίκτης πρέπει να δηλώνει φανερά την κατηγορία 
χαρτιών που κατεβάζει στο τραπέζι]. 

δηλωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που δηλώνει ή διά τού οποίου δη-
λώνεται, φανερώνεται (κάτι): πρόκειται για ενέργεια δηλωτική των 
προθέσεων του ΣΥΝ. ενδεικτικός, χαρακτηριστικός, σηµαντικός 2. (ει-
δικότ.) αυτός που δηλώνει κάτι µε τρόπο σαφή και ευρύτερα κατα-
νοητό: ~ λέξη | σηµασία | όρος || η λέξη ∆ιαδίκτυο είναι σηµασιολο-
γικά περισσότερο δηλωτική αυτού που σηµαίνει η λέξη Ίντερνετ. — 
δηλωτικότητα (η). 

δηµαγωγία (η) [αρχ.] {δηµαγωγιών} 1. η προσπάθεια παραπλάνησης 
και απόσπασης τής εύνοιας τού λαού µε αθέµιτους τρόπους (κολα-
κείες, ψεύτικες υποσχέσεις, σκόπιµη συγκινησιακή φόρτιση κ.ά.): η 
~ χαρακτηρίζει πολλούς πολιτικούς 2. (συνεκδ.) λόγος που αποσκοπεί 
στην παραπλάνηση τού λαού και την απόσπαση τής εύνοιας του: κά-
λεσε τον αντίπαλο του να εγκαταλείψει τις ~ και να τοποθετηθεί ου-
σιαστικά στο θέµα. 

δηµαγωγικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε την παραπλά-
νηση τού λαού, προκειµένου να κερδηθεί η εύνοια και η εµπιστοσύ-
νη του: ~ λόγος | υποσχέσεις | τακτική | νοοτροπία | εξαγγελίες. — 
δηµαγωγικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

δηµαγωγός (ο) (κακόσ.) πολιτευτής ή πολιτικός, ο οποίος προσπαθεί 
µε απατηλά, αθέµιτα µέσα (λ.χ. κολακείες, ψεύτικες υποσχέσεις, συ-
γκινησιακή διέγερση τού ακροατηρίου) να παραπλανήσει τον λαό 
και να αποσπάσει την εύνοια και την εµπιστοσύνη του, προκειµένου 
ο ίδιος να αποκοµίσει πολιτικά και προσωπικά οφέλη: επικίνδυνος | 
αδίστακτος | ασύστολος | ανεύθυνος ~ ΣΥΝ. δηµοκόπος, λαοπλάνος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δήµος + αγωγός < άγω «οδηγώ», ήδη από την Αρχ. µε 
αρνητικό περιεχόµενο]. 

δηµαγωγώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {δηµαγωγείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 
µιλώ ως δηµαγωγός, ασκώ δηµαγωγία: οι πολιτικοί που δηµαγωγούν 
προσπαθούν να χειραγωγήσουν τον λαό. — δηµαγώγηοη (η) [1897]. 

δηµαιρεσία (η) (δηµαιρεσιών) (παλαιότ.) (συνήθ. στον πληθ.) οι 
εκλογές για την ανάδειξη των δηµοτικών αρχόντων ΣΥΝ. δηµοτικές 
εκλογές. — δηµαιρεσιακός, -ή, -ό [1833]. [ΕΤΥΜ. < δήµος + -αιρεσία 
< αρχ. αίροϋµαι «εκλέγω»]. 

δηµαρχείο (το) [1832] η έδρα τού δήµου, το κτήριο όπου στεγάζο-
νται οι δηµοτικές αρχές και υπηρεσίες ΣΥΝ. δηµαρχία. 

δηµαρχευω ρ. αµετβ. [1871] (σπάν.) 1. αναπληρώνω τον δήµαρχο, 
ασκώντας τα καθήκοντα του, χωρίς ωστόσο να κατέχω το δηµαρχικό 
αξίωµα: όταν απουσιάζει ο δήµαρχος, δηµαρχεύει ένας από τους 
αντιδηµάρχους- συχνά κ. στη µτχ. δηµαρχεύων, -ούσα: επειδή είχε 
παραιτηθεί ο δήµαρχος, µιλήσαµε µε τον δηµαρχεύοντα 2. (σπανιότ.) 
είµαι δήιιαρχος. 

δηµαρχία (η) [αρχ.] {δηµαρχιών} 1. το αξίωµα τού δηµάρχου: ανήλθε 
στη ~ µε το 60% των ψήφων των δηµοτών 2. η εξουσία τού δηµάρχου 
και η άσκηση των καθηκόντων που αυτή συνεπάγεται: τον τελευταίο 
µήνα ο αντιδήµαρχος ασκεί τη ~, διότι ο δήµαρχος απουσιάζει στο 
εξωτερικό 3. η χρονική περίοδος κατά την οποία κάποιος είναι 
δήµαρχος: επί δηµαρχίας Σπ. Μερκούρη εξωραΐσθηκε η Αθήνα 4. 
(συνεκδ.) το κτήριο όπου στεγάζονται οι δηµοτικές αρχές και υπη-
ρεσίες ΣΥΝ. δηµαρχείο. — δηµαρχιακός, -ή, -ό. 

δηµαρχικός, -ή, -ό → δήµαρχος 
δηµαρχιλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.-ειρων.) το αξίωµα τού δηµάρχου 

και η εξουσία που αυτό συνεπάγεται: πήραν τα µυαλά του αέρα µε το 
~ και καβάλησε το καλάµι ΣΥΝ. δηµαρχία. 

δηµαρχίνα (η) [1893] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η γυναίκα που εξε-
λέγη δήµαρχος · 2. η σύζυγος τού δηµάρχου: (παροιµ.) «να µε πούνε 
~ κι ας ψοφάω από την πείνα». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυναικείος. 

δήµαρχος (ο/η) {-ου κ. -άρχου | -ων κ. -άρχων, -ους κ. -άρχους} πρό-
σωπο που εκλέγεται µε καθολική και µυστική ψηφοφορία κάθε τέ-
ταρτο χρόνο, την πρώτη Κυριακή µετά τη 10η Οκτωβρίου, για να 
ασκεί τη διοίκηση τού δήµου, ο άρχων τού δήµου· ΦΡ. (α) από δή-
µαρχος κλητήρας για κάποιον που χρεωκόπησε ή ξέπεσε ή υποβιβά-
στηκε στην ιεραρχία τού κλάδου του ΣΥΝ. απ' τα ψηλά στα χαµηλά 
(β) τα παράπονα σου στον δήµαρχο βλ. λ. παράπονο. — δηµαρχικός, -
ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -άρχης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δήµος + -άρχος < άρχω. ∆ήµαρχος απεκαλείτο στην 
αρχ. Αθήνα ο καθένας από τους αρχηγούς των δήµων, ενώ σε άλλες 
πόλεις δήλωσε και τους αρχιδικαστές. Η λ. απέδωσε επίσης τον λατ. 
τίτλο tribunus plebis, όπου έχει την αφετηρία της και η σηµερινή χρή-
ση]. 

6ηµεγέρτης (ο) {δηµεγερτών} (λόγ.) αυτός που παρακινεί τον λαό σε 
εξέγερση, που υποδαυλίζει στάση ΣΥΝ. ταραχοποιός, στασίαρχος 
ANT. ειρηνοποιός.   — δηµεγερσία (η) [1824], δηµεγερτικός, -ή, -ό 
[1824], δηµεγερτικώς επίρρ. [ΕΤΥΜ µεσν. < δήµος + έγέρτης < 
εγείρω]. 

δήµευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} ΝΟΜ. η αφαί-
ρεση τής κυριότητας κινητού ή ακινήτου προς όφελος τού ∆ηµοσίου, 
η οποία επιβάλλεται µε δικαστική απόφαση ως παρεπόµενη ποινή ή 
ως µέτρο ασφαλείας σε περιπτώσεις τελέσεως αξιοποίνων πράξεων. 

δηµεύσιµος, -η, -ο [1856] αυτός που πρέπει ή µπορεί να δηµευθεί: ~ 
περιουσιακό στοιχείο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. confiscable]. 

δηµεύω ρ. µετβ. {δήµευ-σα, -θηκα | -τηκα, -µένος} ΝΟΜ. αφαιρώ την 
κυριότητα κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου ιδιώτη προς 
όφελος τού ∆ηµοσίου κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, το ανακηρύσ-
σω κτήµα τού ∆ηµοσίου: η επαναστατική κυβέρνηση δήµευσε τα 
αγροκτήµατα των αριστοκρατών. — δηµευτής (ο), δηµεύτρια (η), δη-
µευτικός, -ή, -ό [µεσν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < δήµος]. 

δηµηγορια (η) {δηµηγοριών} 1. (επίσ.) πολιτική αγόρευση, οµιλία πο-
λιτικού σε συγκεντρωµένο πλήθος ΣΥΝ. λόγος · 2. (ειδικότ.) συµβου-
λευτικός ρητορικός λόγος, που εκφωνούσαν σηµαίνουσες πολιτικές, 
στρατιωτικές και πνευµατικές προσωπικότητες ενώπιον τής Εκκλη-
σίας τού ∆ήµου- ως είδος άνθησε τον 5ο αι. π.Χ. στην αθηναϊκή δη-
µοκρατία έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό του την έντεχνη διάταξη 
των επιχειρηµάτων: οι - τού Αλκιβιάδη, όπως τις παραθέτει ο Θου-
κυδίδης. — δηµηγορικός, -ή, -ό [αρχ.], δηµηγορώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δηµηγόρος < δήµος + -ηγόρος (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < αγορά]. 

∆ήµητρα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις δώδεκα θεότητες τού Ολύµπου, 
θεά τής γης, των καλλιεργειών (κυρ. των σιτηρών) και τής υλικής 
αφθονίας µέσω των δηµιουργικών δυνάµεων τής γης 2. γυναικείο 
όνοµα (βλ. λ. δωδεκάθεο, ΠΓΝ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ∆ηµήτηρ | ∆αµάτηρ | ∆ωµάτηρ, αβεβ. ετύµου. Είναι βέ-
βαιο ότι το β' συνθ. τού ονόµατος περιέχει τη λ. µήτηρ | µάτηρ, ενώ ως 
προς το α' συνθ. η αληθοφανέστερη άποψη το ταυτίζει µε το αρχαιό-
τατο ουσ. δα «γη», οπότε το όνοµα θα εσήµαινε «η µητέρα γη». Βλ. κ. 
∆ηµήτριος]. 

δηµητριακά (τα) ετήσια ή διετή φυτά διαφόρων οικογενειών, που 
καλλιεργούνται συστηµατικά σε ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη και 
των οποίων οι σπόροι, συνήθ. αλεσµένοι, αποτελούν βασική τροφή 
τού ανθρώπου και πολλών ζώων, λ.χ. το σιτάρι, το κριθάρι, ο αραβό-
σιτος, η βρόµη, η σίκαλη κ.λπ. ΣΥΝ. σιτηρά, γεννήµατα. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< αρχ. ∆ήµητρα, η οποία ήταν θεά τής γεωργίας]. 

δηµήτριο (το) [1840] {δηµητρίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο αργυρού 
χρώµατος (σύµβολο Ce) που βρίσκεται σε αφθονία στη γη και χρησι-
µοποιείται στη βιοµηχανία οπτικών ειδών, τη φωτογραφία, την υφα-
ντουργική και αλλού (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
νεολατ. cerium, που οφείλεται στον αστεροειδή ∆ήµητρα (Ceres), ο 
οποίος είχε ανακαλυφθεί λίγα χρόνια πριν από το χηµικό στοιχείο]. 

∆ηµήτριος (ο) {∆ηµητρίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας, µε γνωστότερο αυτόν που µαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη τον 3ο 
αι. 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) ∆ηµήτρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. 
[ΕΤΥΜ. Το αρχ. επίθ. δηµήτριος «ο σχετιζόµενος µε τη (θεά) ∆ήµητρα», 
που ήδη από την αρχαιότητα χρησιµοποιήθηκε ως κύριο όνοµα]. 

δήµιος (ο) {-ου κ. -ίου | -ων κ. -ίων, -ους κ. -ίους} 1. πρόσωπο που 
εκτελεί τους καταδικασµένους σε θάνατο: ο ~ τού Άουσβιτς || ο ~ πέ-
ρασε τη θηλιά στον λαιµό τού καταδίκου ΣΥΝ. εκτελεστής, (λαϊκ.) 
µπόγιας 2. (µτφ.) πρόσωπο που σκοτώνει µε το ίδιο του το χέρι ή 
µεθοδεύει τον θάνατο άλλων, χωρίς να συµµετέχει ο ίδιος: υπήρξε ο 
- των µειονοτήτων τού κράτους του ΣΥΝ. φονιάς, δολοφόνος, εκτελε-
στής 3. (µτφ.-γενικότ.) πρόσωπο που κυβερνά τυραννικά, που καταρ-
γεί τις πολιτικές ελευθερίες: ~ των ελευθεριών τού λαού | των δικαι-
ωµάτων ΣΥΝ. βασανιστής, στραγγαλιστής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίθ. (< δήµος), που προσδιόριζε αρχικώς τον σχετιζόµε-
νο µε τον δήµο, τον δηµόσιο σε αντίθεση µε τον ιδιωτικό, εποµένως 
και τον δήµιον δοΰλον (Αριστοφάνης), που ήταν επιφορτισµένος µε 
τις εκτελέσεις των θανατικών ποινών]. 

δηµιούργηµα (το) [µτγν.] {δηµιουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδή-
ποτε έχει κατασκευαστεί, το αποτέλεσµα τής δηµιουργίας (βλ.λ.): 
καλλιτεχνικό | σηµαντικό | αξιόλογο | τέλειο | ανθρώπινο | θείο | κλασικό 
| πνευµατικό ~||~ τής τέχνης | τού λόγου | τού πνεύµατος ΣΥΝ. έργο, 
κατασκεύασµα, κατασκευή, πλάσµα, πλαστούργηµα 2. γενικά ό,τι 
προκύπτει ως αποτέλεσµα συνδυασµού δηµιουργικών δυνάµεων, 
επιδράσεων, συντελεστών κ.λπ.: η Γαλλική Επανάσταση υπήρξε το 
αναγκαίο ~ των ιστορικών δεδοµένων 3. (γενικότ.) το προϊόν τής ενέρ-
γειας ή τής επίδρασης φαινοµένου, καταστάσεως, λειτουργίας κ.λπ.: ο 
καταναλωτισµός είναι ~ τού τεχνικού πολιτισµού || ~ τής φαντασίας | 
τού µυαλού κάποιου (µη πραγµατικό, φανταστικό)· ΦΡ. είµαι 
δηµιούργηµα (κάποιου) (για πρόσ.) οφείλω την εξέλιξη και την επι-
τυχία µου (αλλά και πιθανή αποτυχία) στην προεργασία, τη δράση 
ή/και την προσπάθεια άλλου: ~ των γονιών | των δασκάλων | τού εαυ-
τού µου. δηµιουργία (η) [αρχ.] {δηµιουργιών} 1. (γενικά) η 
διαδικασία κατασκευής ενός πράγµατος ή υλοποίησης µιας ιδέας ή 
σχεδίου: η ~ τού νέου οδικού δικτύου || η ~ θέσεων εργασίας | κέντρου 
άθλησης ΣΥΝ. κατασκευή, γένεση, γενεσιουργία, επιτέλεση, 
σχηµατισµός, παραγωγή, επινόηση, εκπόνηση, πλάσιµο, ίδρυση, 
θεµελίωση ΑΝΤ. εξόντωση, εκµηδένιση, αφανισµός 2. το αποτέλεσµα 
τής παραπάνω διαδικασίας, το δηµιούργηµα· (ειδικότ.) ό,τι προκύπτει 
ως αποτέλεσµα έµπνευσης και προσπάθειας, ιδ. όταν χαρακτηρίζεται 
από πρωτοτυπία στη σύλληψη και την εκτέλεση: το ανέβασµα τής 
«∆ωδέκατης Νύχτας» τού Σαίξπηρ αποτελεί την κορυφαία καλλιτεχνική 
~ τού θεάτρου µας || οι τελευταίες - των Γάλλων σχεδιαστών || ποιητική 
Ι 



δηµιουργικός 471 δηµοκρατία 
 

ανθρώπινη | νέα | εκπληκτική | µουσική | κλασική | δραµατική | ρο-
µαντική | πρωτοποριακή | δυναµική | πνευµατική | περίλαµπρη | αρ-
χιτεκτονική ~ 3. (ειδικότ. για τον Θεό, τη θεία δύναµη) ∆ηµιουργία (η) 
η κτίση τού κόσµου, τού σύµπαντος· το σύνολο των δηµιουργηµάτων 
τού Θεού, ο κόσµος: ο άνθρωπος θεωρείται το κόσµηµα τής ~ || οι 
επτά ηµέρες τής - ΣΥΝ. πλάση, γένεση, κοσµογονία. 

δηµιουργικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει την ικανότητα να δη-
µιουργεί, να παράγει νέες και πρωτότυπες µορφές· (γενικότ.) αυτός 
που παράγε έργο, που είναι αποτελεσµατικός: ~ καλλιτέχνης | πνεύµα 
| φαντασία | ικανότητα | οίστρος | ψυχή | δύναµη | πνοή | έργο | χρόνια 
| προσωπικότητα | ορµή | στιγµή | διάθεση | περίοδος | πρωτοβουλία | 
προσπάθεια | ηµέρα | συνεργασία | πορεία | διάθεση | σκέψη | φάση 
ΣΥΝ. επινοητικός, εφευρετικός, παραγωγικός, γόνιµος ΑΝΤ. 
εξοντωτικός, εκµηδενιστικός, διαλυτικός 2. αυτός που παρέχει τη δυ-
νατότητα να αξιοποιήσει κανείς τις δυνατότητες και τις ιδέες του: ~ 
ρόλος | εργασία | δραστηριότητα | ζωή | προοπτική. — δηµιουργικ-ά | -
ώς [αρχ.] επίρρ., δηµιουργικότητα (η) [1861]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γόνιµος. 

δηµιουργός (ο/η) 1. πρόσωπο που δηµιουργεί (κάτι): ο ~ τής επιτυχίας 
| τής νίκης | µιας επιχείρησης 2. (ειδικότ.) (α) καλλιτέχνης, πα-
ραγωγός καλλιτεχνικού έργου: συχνά οι ~ αισθάνονται πικρία για τις 
κριτικές που τους επιφυλάσσουν οι εφηµερίδες (β) κινηµατογράφος 
(ή σινεµά) τού δηµιουργού η δηµιουργία κινηµατογραφικών έργων 
σύµφωνα µε το ύφος και την οπτική που επιθυµεί ο σκηνοθέτης (κατ' 
αντιδιαστολή προς τον εµπορικό κινηµατογράφο, όπου τον πρώτο λό-
γο έχει ο παραγωγός ή ο χρηµατοδότης) 3. ∆ηµιουργός (ο) ο Θεός ως 
δηµιουργός τού κόσµου: ο πάνσοφος ~ ΣΥΝ. Πλάστης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ουργός, χειρουργός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δηµιο-Ροργός < δήµιο- (< δήµος) + -Γοργός < έργον (< 
*Ρέργον). Αρχική σηµ. τής λ. είναι «αυτός που δουλεύει για τον δήµο, 
σε εργασίες κοινής ωφέλειας: ο τεχνίτης, ο χειρώναξ, ο εργαζόµενος 
(από ζαχαροπλάστης και µάγειρος έως πρακτικός γιατρός). Η έννοια 
τού «δηµόσιου ενδιαφέροντος» διατηρήθηκε επίσης στη χρήση τής λ. 
«δηµιουργός» ως τίτλου για τους άρχοντες πολλών αρχαίων πόλεων-
κρατών. Η λ. δήλωσε επίσης αυτόν που για πρώτη φορά συλλαµβάνει 
και κατασκευάζει ή προτείνει κάτι, τον δηµιουργό µε τη σηµερινή 
έννοια. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στο να εγκαταλειφθεί βαθµηδόν (ήδη 
στην Αρχαία) η αρχική σηµ., η οποία δηλώθηκε υποτιµητικά µε τη λ. 
βάναυσος (βλ.λ.)]. 

δηµιουργώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {δηµιουργείς... | δηµιούργ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) ♦ (µετβ.) 1. παράγω κάτι, φτειάχνω (κα-
τασκευάζω, υλοποιώ ιδέα | έµπνευση κ.λπ.): η τεχνική πρόοδος δηµι-
ούργησε πολλά νέα επαγγέλµατα || ο Θεός δηµιούργησε τον κόσµο || τα 
παιδιά µου µεγάλωσαν και δηµιούργησαν δική τους οικογένεια || - 
(θεατρική, κινηµατογραφική, µουσική κ.λπ.) παράδοση | φήµη ΑΝΤ. 
χαλάω, καταστρέφω 2. (καταχρ.) γίνοµαι αίτιος να διαµορφωθεί κα-
τάσταση, περίσταση κ.λπ., προκαλώ: οι δηλώσεις τού υπουργού δη-
µιούργησαν σύγχυση || ~ πανικό | (ευχάριστη, δυσάρεστη κ.λπ.) ατµό-
σφαιρα | ανωµαλίες | σάλο | αµφιβολίες | εµπόδια | δυσαρέσκεια | 
ψευδαίσθηση | εντύπωση | υποψίες | ρήγµα | αναστάτωση | σκάνδαλο 
| δίληµµα | επεισόδιο | ενδιαφέρον | οξύτητα | υπόνοιες | θόρυβο | 
προϋποθέσεις | ευκαιρία | ψυχρότητα || - κλίµα ευφορίας | φανατισµού 
ΣΥΝ. προξενώ, γεννώ ♦ 3. (αµετβ.) (ειδικότ. για καλλιτέχνες) βρίσκοµαι 
στο στάδιο υλοποιήσεως µιας έµπνευσης, µιας ιδέας, παράγω 
καλλιτεχνικό έργο: µην απασχολείτε τον µετρ, τώρα δηµιουργεί! 4. (η 
µτχ. δηµιουργηµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει κατασκευαστεί ή 
διαµορφωθεί (από κάποιον) (β) (ως επίθ.) αυτός που έχει αποκατα-
σταθεί οικονοµικά και κοινωνικά: είναι άνθρωπος ~ µε λεφτά και 
υπόληψη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω. 

δηµιουργώ (προβλήµατα, καταστροφές, εχθρούς κ.τ.ό)! Η λ. δη-
µιουργώ χρησιµοποιείται τελευταία καταχρηστικά µε συµπληρώ-
µατα που δηλώνουν αρνητικές καταστάσεις (προβλήµατα, δυσκο-
λίες κ.τ.ό.). Από έλλειψη προσοχής στις σηµασιολογικές αποχρώ-
σεις των ρηµάτων παρατηρείται η τάση να χρησιµοποιείται το δη-
µιουργώ σχεδόν αντί τού κάνω (δηµιουργώ θόρυβο, φασαρία κ.ά.(, 
αντί τού προκαλώ (δηµιουργώ δυσάρεστες εντυπώσεις, µεγάλες 
καταστροφές, αντιδράσεις κ.τ.ό.), αντί τού γεννώ (δηµιουργώ προ-
βλήµατα, δυσκολίες κ.ά.) κ.λπ. Το δηµιουργώ είναι κατεξοχήν εύ-
σηµο (meliorative) ρήµα, έχει δηλ. καλή σηµασία, δηλώνοντας κάτι 
νέο και καλό: ∆ηµιούργησαν αθάνατα έργα τέχνης | πολιτισµό | 
πρότυπα κ.λπ. Όχι όµως «δηµιούργησε εχθρούς»! 

δήµο- κ. δηµό- κ. δηµ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει: 1. το σύνολο 
τού λαού: δηµο-φιλής, δηµο-ψήφισµα, δηµο-σκόπηση, δηµο-κράτης 
2. τον δήµο (ως τοπική αρχή): δηµο-γέροντας, δηµ-αιρεσία. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
αρχ. δήµος]. 

δηµογέροντας (ο) {δηµογερόντων} (κατά την Τουρκοκρατία) αιρετός 
άρχοντας τής ελληνικής κοινότητας µε διοικητικά και αστυνοµικά 
καθήκοντα ΣΥΝ. προεστός, πρόκριτος, προύχοντας, κοτζαµπάσης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δηµογέρων < δήµος + γέρων. Με τη δηµιουργία νέων 
θεσµών και αξιωµάτων κατά τη µεταβυζαντινή περίοδο αναβίωσαν 
διάφοροι αρχαίοι όροι, όπως δηµογέρων | δηµογέροντες, που δήλωνε 
τους σεβάσµιους ευγενείς γέροντες, οι οποίοι ασκούσαν συµβουλευ-
τικό ή διοικητικό έργο (πβ. κ. γερουσία)]. 

δηµογεροντία (η) [1829] {χωρ. πληθ.} (κατά την Τουρκοκρατία) 1. 
το αξίωµα και η εξουσία τού δηµογέροντα (βλ.λ.) 2. (κατ' επέκτ.) το 
σύνολο των δηµογερόντων, η οµάδα που αποτελείται από δηµογέρο-
ντες 3. (κατ' επέκτ.) η έδρα των δηµογερόντων, ο τόπος όπου συγκε-
ντρώνονταν για να συνεδριάσουν. — δηµογεροντικός, -ή, -ό [1833]. 

[ΕΤΥΜ. Η λ. πλάστηκε από τον Αδαµάντιο Κοραή µε βάση το αρχ. δη-
µογέρων (δηµογέροντες)]. 

δηµογραφία (η) [1855] επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
τη στατιστική µελέτη τού πληθυσµού, δηλ. τη διάρθρωση (λ.χ. κατά 
ηλικία, κατά φύλο κ.λπ.) και τη δυναµική του (γεννήσεις, γάµοι, 
θάνατοι, µεταναστευτικά ρεύµατα κ.λπ.). — δηµογράφος (ο/η). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. démographie]. 

δηµογραφικός, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε τη δηµογραφία 
(βλ.λ.): ~ µελέτες | έρευνες | στοιχεία | ανάπτυξη ΣΥΝ. πληθυσµιακός· 
ΦΡ. δηµογραφικό πρόβληµα οι δυσχέρειες και οι δυσκολίες που 
προκύπτουν (στην οικονοµία, τα εθνικά θέµατα, τη µετανάστευση 
κ.λπ.) από τη δυσανάλογη αύξηση ή κυρ. τη µείωση τού πληθυσµού. 
— δηµογραφικ-ά | -ώς επίρρ. 

δηµοδιδάσκαλος (ο) [1833] {δηµοδιδασκάλ-ου | -ων, -ους), δηµο-
διδασκάλισσα (η) [1833] {δηµοδιδασκαλισσών} (παλαιότ.) δάσκα-
λος τού δηµοτικού σχολείου, δηλαδή τής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
πρόσωπο που διδάσκω στα παιδιά τα πρώτα γράµµατα. — δηµοδι-
δασκαλικός, -ή, -ό [1877]. 

δηµοκόπος (ο/η) πρόσωπο που προσπαθεί µε κάθε τρόπο να κερδίσει 
την εύνοια και την εµπιστοσύνη τού λαού, για να αποκοµίσει πο-
λιτικό και προσωπικό όφελος: ο λαός βρέθηκε στο έλεος των ~ ΣΥΝ. 
δηµαγωγός, λαοπλάνος. — δηµοκοπία (η) [µτγν.], δηµοκοπικός, -ή, -
ό [αρχ.], δηµοκοπώ ρ. [µτγν.] {-εις...}. [ETYM. µτγν. < δήµος + -
κόπος < κόπτω]. 

δηµοκράτης (ο) {δηµοκρατών}, δηµοκράτισσα (η) {δηµοκρατισ-σών) 
1. οπαδός τού δηµοκρατικού πολιτεύµατος, αυτός που θεωρεί τη 
δηµοκρατία ως το καλύτερο σύστηµα πολιτικής διακυβέρνησης ΣΥΝ. 
δηµοκρατικός 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που συµπεριφέρεται σύµφωνα 
µε τις αρχές τής δηµοκρατίας (που υπερασπίζεται την ελευθερία τού 
λόγου, τη λήψη συλλογικών αποφάσεων, την αρχή τής πλειοψηφίας 
κ.ά.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «αξιωµατούχος των Πρασίνων ή των Βένε-
των», < δήµο- + -κράτης < κρατώ. Η σηµερινή σηµ. είναι αντιδάν. 
από γαλλ. démocrate]. 

δηµοκράτης ή δηµοκρατικός; αριστοκράτης ή αριστοκρατικός; Οι 
λ. δηµοκράτης και αριστοκράτης αποτελούν παραδείγµατα για το 
πώς η χρήση µπορεί και επιβάλλει τύπους που δεν είναι γραµ-
µατικώς ορθοί. Το δηµοκράτης πρωτοεµφανίζεται µόλις στο Βυζά-
ντιο (αναφέρεται από τον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο -
Έκθεσις βασιλείου τάξεως, σ. 12, 13 κ.α.- ως αξίωµα των Πράσι-
νων και των Βένετων, αντιδιαστελλόµενο προς το αξίωµα τού δη-
µάρχου), ενώ η δηµοκρατία είναι θεµελιώδης λέξη-θεσµός τής κλα-
σικής αρχαιότητας, τόσο το δηµοκράτης όσο και το αριστοκράτης 
(απαντά άπαξ στην Αρχαία σε σχολιαστή τού Αριστοτέλη, 1ος αι. 
µ.Χ.) θα σήµαιναν αντιστοίχως λόγω τού σχηµατισµού τους, «ο 
κρατών τού δήµου» και «ο κρατών των αρίστων», δηλ. το αντίθετο 
αυτού που πραγµατικά σηµαίνουν! Οι ορθές λ. αντιστοίχως θα 
ήταν: δηµοκρατικός και αριστοκρατικός (χρησιµοποιούνται και οι 
δύο στην Αρχαία). Ωστόσο, στη χρήση επικράτησαν οι λ. δηµοκρά-
της και αριστοκράτης (πιθ. για να επιτευχθεί διάκριση ανάµεσα 
στο επίθ. δηµοκρατικός | αριστοκρατικός και το ουσιαστικό δηµο-
κράτης | αριστοκράτης), οι οποίες µάλιστα αποτέλεσαν το πρότυ-
πο για τον σχηµατισµό και άλλων τέτοιων συνθέτων, οδηγώντας 
σε υποσύστηµα: λαοκράτης, θεοκράτης, κεφαλαιοκράτης, γραφει-
οκράτης, αποικιοκράτης, φαυλοκράτης, τροµοκράτης, τεχνοκράτης, 
στρατοκράτης, πλουτοκράτης κ.ά. Όλα τα σύνθετα αυτού τού τύ-
που έχουν σχηµατιστεί (αντί επιθ. σε -ικός) από τα αντίστοιχα αφη-
ρηµένα ουσιαστικά: γραφειοκρατία - γραφειοκράτης (αντί γραφει-
οκρατικός), τροµοκρατία - τροµοκράτης (αντί τροµοκρατικός) 
κ.τ.ό. Ειδικότερα, οι λέξεις αριστοκράτης και δηµοκράτης, µε τη 
σηµερινή τους σηµασία, είναι αντιδάνεια από τη γαλλική γλώσσα, 
στην οποία το 1550 πλάστηκαν οι λ. aristocrate και démocrate, αρ-
χικά µε αναφορά στην αρχαιότητα, ενώ στους χρόνους τής Γαλλι-
κής Επανάστασης απέκτησαν το πολιτικοκοινωνικό περιεχόµενο 
που έχουν και σήµερα. 

δηµοκρατία (η) {δηµοκρατιών} ΠΟΛΙΤ, 1. (α) πολίτευµα µε διαφορε-
τικές µορφές κατά κοινωνίες και ιστορικές περιόδους, σύµφωνα µε 
το οποίο η πολιτική εξουσία πηγάζει από τον λαό και ασκείται προς 
όφελος του, βασικές δε αρχές του αποτελούν η ισονοµία, η ισοπολι-
τεία, η κατοχύρωση των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η αρ-
χή τής πλειονοψηφίας κ.λπ.: αρχές | όρια | υπονόµευση | ανατροπή | 
σεβασµός | στήριξη | εδραίωση τής ~ || ζηλωτής | υπέρµαχος | αγωνι-
στής τής ~ ANT. τυραννία, απολυταρχία, ολιγαρχία, µοναρχία, δεσπο-
τισµός, δικτατορία, φασισµός (β) άµεση δηµοκρατία το πολιτικό σύ-
στηµα κατά το οποίο οι αποφάσεις λαµβάνονται απευθείας από τους 
πολίτες, χωρίς τη µεσολάβηση αντιπροσώπων (όπως λ.χ. στην αρχαία 
Αθήνα), κατ' αντιδιαστολή προς την έµµεση, την κοινοβουλευτική δη-
µοκρατία (γ) έµµεση | αντιπροσωπευτική δηµοκρατία η συνηθέστερη 
µορφή σύγχρονου δηµοκρατικού πολιτεύµατος, κατά την οποία η 
πολιτική εξουσία ασκείται από τον λαό έµµεσα, µέσω αιρετών αντι-
προσώπων κατά το Σύνταγµα (δ) µικτή δηµοκρατία δηµοκρατικό πο-
λίτευµα αντιπροσωπευτικού τύπου, στο οποίο όµως υπάρχουν θεσµοί 
που επιτρέπουν στον λαό να ασκεί απευθείας πολιτική εξουσία σε 
ορισµένες περιστάσεις (ε) βασιλευοµένη δηµοκρατία το δηµοκρατι-
κό πολίτευµα στο οποίο ο ανώτατος άρχοντας είναι ο βασιλιάς, κατ' 
αντιδιαστολή προς την προεδρευοµένη δηµοκρατία (στ) αβασίλευτη 
δηµοκρατία δηµοκρατικό πολίτευµα, κατά το οποίο ο ανώτατος άρ-
χοντας (πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας) εκλέγεται από τον λαό είτε άµε- 
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σα είτε έµµεσα (δηλαδή από τους αντιπροσώπους του) (ζ) προεδρική 
δηµοκρατία κοινοβουλευτικό δηµοκρατικό πολίτευµα, στο οποίο ο πρόεδρος 
τής ∆ηµοκρατίας εκλέγεται απευθείας από τον λαό και είναι το κεντρικό 
όργανο τής εκτελεστικής εξουσίας: ~ είναι το πολίτευµα των Η.Π.Α. και τής 
Γαλλίας (η) προεδρευοµένη δηµοκρατία η µορφή κοινοβουλευτικού 
πολιτεύµατος, στο οποίο κεντρικό όργανο τής εκτελεστικής εξουσίας είναι η 
κυβέρνηση που εξαρτάται από την εµπιστοσύνη τής Βουλής, ενώ ο πρόεδρος 
τής ∆ηµοκρατίας εκλέγεται από τη Βουλή και δεν ασκεί ουσιαστικές πολιτικές 
αρµοδιότητες: το πολίτευµα τής Ελλάδας είναι ~ (θ) λαϊκή δηµοκρατία το κα-
θεστώς των χωρών, στις οποίες, µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, κυβερνούσε 
το κοµουνιστικό κόµµα (ι) δηµοκρατία τής µπανάνας η µπανανιά (βλ.λ.) 2. 
(συνεκδ.) (α) έθνος ή κράτος που κυβερνάται µε δηµοκρατικό πολίτευµα: η 
Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη ~ || η Γαλλική | η Ελληνική | η Ισπανική ~ 
(β) οµοσπονδιακή δηµοκρατία κρατικός οργανισµός που αποτελείται από 
περισσότερες τής µίας δηµοκρατικές πολιτείες, τις οποίες διοικεί κεντρική 
(οµοσπονδιακή) κυβέρνηση, όπως λ.χ. στη Γερµανία 3. (σε φρ. όπως Λ, 
Β'κ.λπ. ∆ηµοκρατία) η περίοδος δηµοκρατικής διακυβέρνησης που αρχίζει από 
την ψήφιση ή αναθεώρηση ενός Συντάγµατος: ο Ντε Γκωίλ υπήρξε πρόεδρος 
τής Ε' Γαλλικής ∆ηµοκρατίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δηµοκράτης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δήµος + -κρατία < κράτος. Ορισµένοι πολιτικοί όροι είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. 
λαϊκή | οµοσπονδιακή δηµοκρατία (πβ. γαλλ. république populaire | fédérale)]. 

∆ηµοκρατία τού Κονγκό (η) το Ζαΐρ (βλ.λ.). 
δηµοκρατικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο εκδηµοκρατισµός 

(βλ.λ.). — δηµοκρατικοποιώ ρ. {-είς...}. 
δηµοκρατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη δηµοκρατία και τον 

δηµοκράτη, αυτός που αρµόζει στις αρχές τής δηµοκρατίας: ~ ιδεώδη | ιδέες | 
αντιλήψεις | πεποιθήσεις | διοίκηση | νοµιµότητα | λειτουργία | πολίτευµα | 
θεσµοί | σύστηµα | χώρα | κίνηµα | ψηφοδέλτιο | πορεία | φρονήµατα | παιδεία | 
νοµοθεσία | σύνταγµα | ελευθερίες | χαρακτήρας | Τύπος | αίσθηµα | λύση | 
συνείδηση | δικαιώµατα | ήθος | κυβέρνηση | καθεστώς | µανδύας | πολιτική | 
συνέδριο | κόµµα || το - έλλειµµα µιας χώρας ΣΥΝ. λαοκρατικός ΑΝΤ. 
αυταρχικός, απολυταρχικός, µοναρχικός, δυναστικός, δεσποτικός, 
δικτατορικός, φασιστικός 2. (ειδικότ. για πρόσ.) ο υπέρµαχος και οπαδός τής 
δηµοκρατίας, αυτός που θεωρεί τη δηµοκρατία ως το καλύτερο σύστηµα 
διακυβέρνησης: ~ άνθρωπος | πολίτης | λαός | κόσµος | νεολαία ΑΝΤ. 
µοναρχικός, φασίστας 3. (καταχρ. στο λεξιλόγιο τού αντιδεξιού πολιτικού 
χώρου) αυτός που δεν ανήκει σε δεξιό (συντηρητικό) πολιτικό κόµµα ΣΥΝ. 
προοδευτικός· ΦΡ. δηµοκρατική παράταξη το σύνολο των µη δεξιών 
πολιτικών δυνάµεων, οι κεντρώες και οι αριστερές πολιτικές δυνάµεις 4. 
(ειδικότ.) αυτός που εφαρµόζει και υπερασπίζεται τις βασικές δηµοκρατικές 
αρχές (όπως την ελευθερία τού λόγου, την αρχή τής πλειονοψηφίας για τη 
λήψη αποφάσεων, την ισότητα κ.λπ.): υπήρξε πάντοτε ~ πολιτικός, σεβόµενος 
έµπρακτα τις διαφορετικές απόψεις των αντιπάλων του ΣΥΝ. φιλελεύθερος, 
προοδευτικός 5. ∆ηµοκρατικοί (οι) | ∆ηµοκρατικό Κόµµα ένα από τα δύο 
µεγαλύτερα πολιτικά κόµµατα στις Η.Π.Α. 6. µέλος ή οπαδός των 
∆ηµοκρατικών στις Η.Π.Α.: ~ γερουσιαστής | υποψήφιος. — δηµοκρατικ-ά /-
ώς [µτγν.] επίρρ., δηµοκρατικότητα (η) [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δηµοκράτης. 

δηµοκρατισµός (ο) [1836] 1. η έννοια και η ιδεολογία τής δηµοκρατίας, καθώς 
και η πίστη στα ιδεώδη της ΣΥΝ. δηµοκρατικότητα 2. (κακόσ.) η καπηλεία τής 
δηµοκρατικής ιδεολογίας για την εξυπηρέτηση σκοπιµοτήτων. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. républicanisme]. 

∆ηµόκριτος (ο) {-ου κ. -ίτου) 1. ο σηµαντικότερος αρχαίος Έλληνας φυσικός 
φιλόσοφος από τα Αβδηρα τής Θράκης (5ος αι. π.Χ.), ο οποίος έµεινε 
γνωστός ως θεµελιωτής τής ατοµικής θεωρίας 2. ονοµασία τού Κέντρου 
Πυρηνικών Ερευνών τής Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας 3. 
ανδρικό όνοµα. — δηµοκρίτειος, -α, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο 
κριτής τού δήµου», < δήµος + -κριτος < κρίνω]. 

δηµοπρασία (η) [1840] {δηµοπρασιών} 1.η δηµόσια εκποίηση κινητών ή/και 
ακινήτων αντικειµένων ή περιουσιακών στοιχείων, τα οποία κατακυρώνονται 
τελικώς σε όποιον προσφέρει το υψηλότερο χρηµατικό αντίτιµο: διενεργείται | 
προκηρύσσεται | κατακυρώνεται | διεξάγεται | λαµβάνει χώρα ~ || εκθέτω | 
πωλώ | βγάζω σε ~ ΣΥΝ. πλειστηριασµός 2. (α) µειοδοτική δηµοπρασία 
διαδικασία που διεξάγεται δηµόσια και κατά την οποία περιέρχεται 
περιουσιακό στοιχείο ή ανατίθεται δηµόσιο έργο σε όποιον προσφέρει το 
χαµηλότερο χρηµατικό κόστος ΣΥΝ. µειοδοτικός διαγωνισµός (β) µυστική 
δηµοπρασία η δηµοπρασία, κατά την οποία οι προσφορές των πλειοδοτών (ή 
των µειοδοτών) βρίσκονται µέσα σε σφραγισµένους φακέλους (γ) φανερή 
δηµοπρασία η δηµοπρασία, κατά την οποία οι προσφορές των πλειοδοτών (ή 
των µειοδοτών) γίνονται προφορικά την ώρα τής διαδικασίας. — 
δηµοπρατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δηµοπράτης < δήµος + -πράτης < αρχ. πι-πρά-σκω «πωλώ» 
(βλ. λ. πρατήριο)]. 

δηµοπρατήρΐΌ (το) [1833] {δηµοπρατηρί-ου | -ων} 1. ο ανοιχτός ή κλειστός 
χώρος που προορίζεται για τη διενέργεια δηµοπρασιών 2. (κατ' επέκτ.) 
ανοικτός χώρος ή κατάστηµα, όπου πωλούνται µεταχειρισµένα είδη σε 
χαµηλή τιµή. 

δηµοπράτης (ο) {δηµοπρατών} αυτός που πουλά σε δηµοπρασία. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< δήµος + -πράτης < ρ. πι-πρά-σκω «πωλώ» (βλ. λ. πρατήριο)]. 

δηµοπρατώ ρ. µετβ. [1840] {δηµοπρατείς... | δηµοπράτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. εκθέτω σε δηµοπρασία, βγάζω σε πλειστηριασµό 

κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο ΣΥΝ. εκπλειστηριάζω, (κα-θηµ.) 
βγάζω στο σφυρί 2. προκηρύσσω µειοδοτική δηµοπρασία για την εκτέλεση 
δηµόσιου έργου: οι µελέτες ανατίθενται, µόνον οι κατασκευές έργων 
δηµοπρατούνται. — δηµοπράτηση (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. δηµοπράτης < δήµος + -
πράτης < αρχ. πι-πρά-σκω «πωλώ» (βλ. λ. πρατήριο)]. 

∆ήµος (ο) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα 3. ως 
χαϊδευτ. των ον. ∆ηµήτρης, ∆ηµοσθένης κ.ά. [ΕΤΥΜ. Συγκεκοµµ. τ. τού ον. 
∆ηµήτρης, χρησιµοποιήθηκε όµως και ως συγκεκοµµ. τ. άλλων ονοµάτων, όπως 
∆ηµοσθένης, Νικόδηµος]. 

δήµος (ο) 1. διοικητική περιφέρεια που κατοικείται από δέκα χιλιάδες 
κατοίκους και άνω (ή που έχει χαρακτηριστεί ως λουτρόπολη, ιστορική 
περιοχή κ.λπ.) και η οποία διοικείται από αιρετό άρχοντα, τον δήµαρχο (βλ.λ.) 
και από δηµοτικό συµβούλιο' µαζί µε την κοινότητα (βλ.λ.) αποτελούν τον 
πρώτο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης: ~ Αθηναίων | Θεσσαλονίκης || υπηρεσίες 
| έσοδα | έξοδα τού ~ || εκπρόσωποι | συνέδριο δήµων και κοινοτήτων 2. (κατ' 
επέκτ.) το σύνολο των κατοίκων διοικητικής περιφέρειας που ορίζεται ως 
δήµος· ΦΡ. (παροιµ.) τα εν οίκω µη εν δήµω (τα εν οϊκω µη εν δήµω) τα 
οικογενειακά προβλήµατα ή µυστικά δεν πρέπει να κοινολογούνται. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδηµία. 
[ΕΤΥΜ < °ΦΧ· δήµος (ήδη µυκ. da-mo) < I.E. *dä- «µοιράζω, διανέµω», πβ. 
ιρλ. dàm «πλήθος, οµάδα» κ.ά. Η ρίζα απαντά µε διαφορετικές παρεκτάσεις 
στις λ. δαπάνη, δασµός, δαψιλής, δαίµων κ.ά. Η λ. (στον Όµηρο) αναφερόταν 
στους κατοίκους µιας περιοχής, ιδίως δε στους πλούσιους και ισχυρούς 
πολίτες που ασκούσαν επιρροή και (αργότερα) εξουσία]. 

∆ηµοσθένης (ο) {-η κ. -ένους} 1. ο επιφανέστερος και σηµαντικότερος αρχαίος 
Αθηναίος ρήτορας (384-322 π.Χ.) και ένας από τους αξιο-λογότερους 
πολιτικούς τής εποχής του 2. ανδρικό όνοµα. — δηµο-σθένειος, -α, -ο [µτγν.] 
κ. δηµοσθενικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «το σθένος τού 
δήµου», < δήµος + -σθένης < σθένος]. 

δηµοσία επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε δηµόσια εµφάνιση, µπροστά σε όλο τον κόσµο, 
ενώπιον ακροατηρίου: το σωµατείο µας διακήρυξε ~ τους στόχους του ANT. 
ιδιωτικώς, εµπιστευτικώς, κεκλεισµένων των θυρών ΦΡ. ιδία και δηµοσία 
(ιδία και δηµοσία) τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο βίο. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. δηµοσία, δοτ. ενικού τού θηλ. τού επιθ. δηµόσιος, που 
χρησιµοποιήθηκε επιρρηµατικώς]. 

δηµοσιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) µεγάλος, δηµόσιος δρόµος που διασχίζει την 
ύπαιθρο (όχι πόλεις ή κατοικηµένες περιοχές). 

δηµοσίευµα (το) [1894] {δηµοσιεύµ-ατος | -ατα, -άτων} καθετί το οποίο 
δηµοσιεύεται (σε εφηµερίδα ή περιοδικό): σύµφωνα µε πρόσφατο ~ 
αµερικανικής εφηµερίδας, ο κίνδυνος πολέµου αποµακρύνεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µελέτη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. publication]. 

δηµοσίευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων) 1. η διαδικασία κατά 
την οποία γίνεται κάτι ευρέως γνωστό διά τού Τύπου: επειδή ο χώρος δεν το 
επιτρέπει, είναι αδύνατη η ~ τόσο εκτενών επιστολών || δίνω προς | προβαίνω 
σε ~ || αναστέλλω | αποφεύγω | επισπεύδω τη ~ || η ~ γυµνών φωτογραφιών 
µεγάλης ηθοποιού προκάλεσε σκάνδαλο || απαγορεύεται η ~ και ανατύπωση 
µέρους ή όλου τού κειµένου χωρίς την άδεια τού συγγραφέα ΣΥΝ. 
γνωστοποίηση, ανακοίνωση, δηµοσιοποίηση 2. (ειδικότ.) η καταχώριση σε 
έντυπο (εφηµερίδα, περιοδικό κ.λπ.) πληροφοριών, ειδήσεων, αγγελιών κ.λπ., 
αλλά και µικρών µελετών, άρθρων ή λογοτεχνηµάτων: οι εκλαϊκευµένες ~ περί 
των εθνικών θεµάτων αποπροσανατολίζουν τον λαό || εκτός από τα βιβλία του 
έχει να παρουσιάσει και πολλές ~ σε επιστηµονικά περιοδικά || η ~ τής µελέτης 
του θα γίνει στο επόµενο τεύχος ΣΥΝ. δηµοσίευµα, µελέτη, συνεργασία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έκδοση, µελέτη. 

δηµοσιεύσιµος, -η, -ο [1890] αυτός που είναι δυνατόν ή που αξίζει να 
δηµοσιευθεί: η εργασία αυτή δεν είναι ακόµη -· χρειάζεται περισσότερη 
τεκµηρίωση. 

δηµοσιεύω ρ. µετβ. {δηµοσίευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. καθιστώ 
(κάτι) ευρύτερα γνωστό διά τού Τύπου· καταχωρίζω (κάτι) στον Τύπο 
(εφηµερίδες, περιοδικά κ.λπ.): ~ αγγελία | είδηση | άρθρο | µελέτη | δοκίµιο | 
επιφυλλίδα | φωτογραφία 2. (ειδικότ.) κυκλοφορώ σε βιβλίο το προϊόν 
διανοητικής εργασίας: φέτος δηµοσίευσε τον πρώτο τόµο των 
αποµνηµονευµάτων του ΣΥΝ. εκδίδω, βγάζω, τυπώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκδοση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δηµόσιος. Το αρχ. ρ. δηµοσιεύω σήµαινε κυρίως: (α) «φέρω 
κάτι σε κοινή (δηµόσια) γνώση ή χρήση» (π.χ. βιβλίο· «δεδη-µοσιευµένα» 
λέγονταν τα ρητά που αποτελούσαν κοινό κτήµα) και (β) «προσφέρω τις 
υπηρεσίες µου, υπηρετώ στο ∆ηµόσιο επ' αµοιβή»]. 

∆ηµόσιο (το) {-ου κ. -ίου | χωρ. πληθ.} 1. το νοµικό πρόσωπο τού Κράτους το 
οποίο αποτελείται από τα ενταγµένα σε αυτό διοικητικά όργανα και τις 
εξαρτηµένες και αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες και είναι φορέας 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων περιουσιακής φύσεως: το ~ ζηµιώθηκε πολλά 
δισεκατοµµύρια από µη καταβολή τού Φ.Π.Α. από διαφόρους επαγγελµατίες || 
χρέη | οφειλές στο ~ || το ελληνικό ~ ΣΥΝ. πολιτεία, αρχές 2. (ειδικότ.) το 
σύνολο των κρατικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων κατ' αντιδιαστολή προς τις 
αντίστοιχες ιδιωτικές: διαγωνισµός για προσλήψεις στο ~ || µάχη για µια 
καρέκλα (θέση υπαλλήλου) στο ~. 

δηµοσιογραφία (η) [1852] {χωρ. πληθ.} 1. η συγκέντρωση ειδήσεων πολιτικής, 
κοινωνικής, πνευµατικής κ.λπ. φύσεως και η διάδοση τους διά τού Τύπου και 
διά των ηλεκτρονικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης µε στόχο την 
πληροφόρηση τού πολίτη 2. (ειδικότ.) το επάγγελµα τού δηµοσιογράφου 
(βλ.λ.) και το έργο που αυτός επιτελεί: άσκησε τη - 
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επί σαράντα συναπτά έτη || µάχιµη ~ 3. (συνεκδ.) το σύνολο των 
επαγγελµατιών δηµοσιογράφων: η ζώσα ~ 4. (κατ' επέκτ.) το σύνολο των 
οργάνων, µε τα οποία διαδίδονται οι ειδήσεις, δηλ. οι εφηµερίδες, τα 
περιοδικά, τα ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης κ.λπ.: έντυπη | 
ηλεκτρονική ~ 5. (κατ' επέκτ.) ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται από τον 
Τύπο ή από τα ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης θέµατα και γεγονότα: 
~ τής σκανδαλοθηρίας || σχολιαστική | ερευνητική ~. 

δηµοσιογραφικός, -ή, -ό [1863] αυτός που σχετίζεται µε τη δηµοσιογραφία ή 
τον δηµοσιογράφο: ~ επάγγελµα | όργανο | πληροφορίες | αποστολή | καθήκον | 
αργκό | έρευνα | ταυτότητα | αποκαλύψεις | κάλυψη γεγονότος || από έγκυρες ~ 
πηγές πληροφορήθηκα ότι...· ΦΡ. (α) δηµοσιογραφικοί κύκλοι οι 
δηµοσιογράφοι που αποτελούν την πηγή τής πληροφόρησης κάποιου (συνήθ. 
όταν κάποιος επικαλείται ανωνύµως τις πηγές πληροφοριών του): σύµφωνα µε 
δηµοσιογραφικούς κύκλους, ο υπουργός έχει ήδη υποβάλει την παραίτηση του 
(β) δηµοσιογραφικό ύφος το απλό και λιτό ύφος, που βασίζεται στη συντοµία 
και την αποφυγή σύνθετου ή µακροπερίοδου λόγου (γ) δηµοσιογραφικός 
χάρτης το χαρτί στο οποίο εκτυπώνονται οι εφηµερίδες (δ) δηµοσιογραφικό 
απόρρητο το δικαίωµα τού δηµοσιογράφου να µην κατονοµάζει τους 
πληροφορητές του, να µην αποκαλύπτει τις πηγές του. — δηµοσιογραφικ-ά | -
ώς επίρρ. 

δηµοσιογράφος (ο/η) [1826] πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε τη 
δηµοσιογραφία ΣΥΝ. ανταποκριτής, ρεπόρτερ, συντάκτης, αρθρογράφος, 
ειδησεογράφος, επιφυλλιδογράφος. — (υποκ.) δηµο-σιογραφίσκος (ο) 
[1884], (µεγεθ.) δηµοσιογραφάρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος, ρεπόρτερ. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. publiciste]. 

δηµοσιογραφώ ρ. αµετβ. [1839] {δηµοσιογραφείς... | δηµοσιογράφησα} 
ασχολούµαι µε τη δηµοσιογραφία. 

δηµοσιολογία (η) [1862] (χωρ. πληθ.} 1. ΝΟΜ. η επιστηµονική µελέτη και 
ενασχόληση µε το ∆ηµόσιο ∆ίκαιο και γενικότ. µε τα πολιτικά και κοινωνικά 
προβλήµατα 2. λόγος για τα δηµόσια πράγµατα. — δηµοσιολόγος (ο/η) 
[1836], δηµοσιολογικός, -ή, -ό [1891], δηµοσιολο-γώ ρ. [1844] {-είς...} (σηµ. 
2). 

δηµοσιονοµία (η) [1873] ΟΙΚΟΝ. Ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε τη 
συστηµατική µελέτη των δηµοσίων οικονοµικών και συγκεκριµένα µε την 
εξεύρεση τρόπων και µεθόδων για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των 
οικονοµικών τού κράτους. — δηµοσιονόµος (ο/η) [1881]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γερµ. Finanzwissenschaft]. 

δηµοσιονοµικός, -ή, -ό [1881] ΟΙΚΟΝ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διαχείριση 
των οικονοµικών τού κράτους: ~ ελλείµµατα | τοµέας 2. δηµοσιονοµική 
πολιτική η χρησιµοποίηση τής φορολογίας και των δαπανών τού κράτους για 
την επίτευξη οικονοµικών στόχων (αύξησης τής ζήτησης, ανάπτυξης, πλήρους 
απασχόλησης κ.ά.): η κυβέρνηση ακολουθεί σφιχτή ~ (αύξηση τής φορολογίας, 
µείωση των δηµοσίων δαπανών) 3. ΝΟΜ. ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο το σύνολο 
των κανόνων που ρυθµίζουν τον τρόπο απόκτησης και διαχείρισης των οι-
κονοµικών µέσων που χρειάζεται το κράτος. — δηµοσιονοµικ-ά | -ώς [1881] 
επίρρν 

δηµοσ!θΠοίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η γνωστοποίηση στο 
κοινό (πληροφορίας, αγγελίας, γεγονότος κ.λπ.): η ~ τού πλήρους κειµένου τού 
νοµοσχεδίου || η ~ τής ιδιωτικής ζωής σε τηλεοπτικές εκποµπές ΣΥΝ. 
δηµοσίευση, κοινολόγηση · 2. (α) η απόκτηση εκ µέρους τού κράτους 
ακίνητων περιουσιακών στοιχείων (β) η ολική ή µερική µετατροπή ιδιωτικής 
επιχείρησης σε δηµόσια ΣΥΝ. εθνικοποίηση, κρατικοποίηση. — δηµοσιοποιώ 
ρ. [1893] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκδοση. 

δηµόσιος, -α, -ο {-ου κ. -ίου (θηλ. -ας κ. -ίας) | -ων κ. -ίων, -ους κ. -ίους} 1. 
αυτός που σχετίζεται µε το κοινό, µε τον λαό, που υπάρχει για το σύνολο τού 
λαού: ~ χώρος | βιβλιοθήκη | λουτρά | υγεία | ασφάλεια | δρόµος | νοσοκοµείο | 
σχολείο | εκπαίδευση || η πολιτική µας λαµβάνει υπ'όψιν το ~ συµφέρον ΣΥΝ. 
κοινός, κοινόχρηστος ΑΝΤ. ιδιωτικός, ατοµικός· ΦΡ. (α) δηµόσιος άνδρας 
πολιτικός ή αξιωµατούχος µε υψηλή θέση στον κρατικό µηχανισµό, ο οποίος 
ασχολείται µε τα κοινά (β) δηµόσιο πρόσωπο πρόσωπο ευρέως γνωστό (λόγω 
τής θέσης, τού κύρους ή τής προβολής του σε κάποιον τοµέα δραστηριότητας) 
(γ) δηµόσιο έργο (συνήθ. στον πληθ.) κάθε έργο υποδοµής µιας χώρας που 
καλύπτει βασικές ανάγκες τού κοινωνικού συνόλου, συµβάλλει στην αύξηση 
τού εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια τής χώρας και γενικά αποσκοπεί στη 
βελτίωση τής ποιότητας ζωής, η εκτέλεση του δε εποπτεύεται από τις αρµόδιες 
κρατικές υπηρεσίες (δ) δηµόσια τάξη η οµαλή κοινωνική συµβίωση, τής 
οποίας η προστασία έχει ανατεθεί στις αρµόδιες αρχές (Αστυνοµία) σύµφωνα 
µε τους νόµους τού κράτους: Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως (ε) δηµόσιες 
σχέσεις (i) το σύνολο των πράξεων και των ενεργειών στις οποίες προβαίνει 
πρόσωπο, σύλλογος, σωµατείο, επιχείρηση, κρατική υπηρεσία κ.λπ., 
προκειµένου να διαµορφωθεί ευνοϊκή υπέρ αυτού άποψη στην εγχώρια ή 
διεθνή κοινή γνώµη ή στους πελάτες µε τους οποίους συναλλάσσεται, 
ενηµερώνοντας µε δελτία Τύπου ή παρέχοντας κάθε δυνατή πληροφορία στο 
κοινό κ.λπ. (ii) η ειδική υπηρεσία (επιχείρησης, υπηρεσίας κ.λπ.) που έχει ως 
έργο της την υλοποίηση των παραπάνω στόχων: τηλεφώνησα στις ~ τού 
Υπουργείου (iii) η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των τρόπων για 
την επίτευξη των παραπάνω στόχων (ίν) (µτφ.) οι κοινωνικές δραστηριότητες 
που αναπτύσσει κανείς για την κοινωνική και επαγγελµατική του προβολή και 
εξέλιξη: γυρίζει από δεξίωση σε δεξίωση και κάνει ~ (στ) δηµόσια υγιεινή η 
επιστήµη και η πρακτική τής προλήψεως ασθενειών και τής βελτίωσης τής 
ζωής, όπως ασκείται από την οργανωµένη πο- 

λιτική κοινότητα (ζ) δηµόσιος κίνδυνος (ί) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε 
θεωρείται επικίνδυνο για το κοινωνικό σύνολο (ii) (ειρων.-σκωπτ.) κάθε 
πρόσωπο αδέξιο ή επιπόλαιο, τού οποίου οι ενέργειες προκαλούν προβλήµατα: 
όταν πιάνει το τιµόνι, γίνεται - (η) δηµόσια αιδώς βλ. λ. αιδώς (θ) δηµόσια 
ανάγκη βλ. λ. ανάγκη (ι) δηµοσίας χρήσεως (συντοµ. ∆.Χ.) ως χαρακτηρισµός 
για κάτι που διατίθεται για χρήση από το κοινωνικό σύνολο ή για την 
εξυπηρέτηση του: αυτοκίνητο | τουαλέτες ~ ΑΝΤ. ιδιωτικής χρήσεως (Ι.Χ.) 2. 
αυτός που διεξάγεται ενώπιον τού λαού, που γίνεται ανοιχτά και το κοινό έχει 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσει (ή και να λάβει µέρος): ~ συζήτηση | οµιλία 
| διάλογος | τελετή | εκδήλωση | διαγωνισµός | κριτική | εµφάνιση | 
δραστηριότητα | δήλωση | ανακοίνωση | εικόνα κάποιου ΣΥΝ. ανοιχτός· ΦΡ. (α) 
δηµόσιος βίος η πολιτική ζωή, οι παράγοντες που τη διαµορφώνουν και ο 
τρόπος ασκήσεως των κρατικών λειτουργηµάτων (β) δηµόσιο θέαµα (i) κάθε 
θέαµα που απευθύνεται στο κοινό και για τού οποίου την οργάνωση και 
παρουσίαση µεσολαβεί κάποιος επιχειρηµατίας (ii) καθετί που εκτίθεται 
δηµόσια, που το βλέπουν ή µπορούν να το δουν όλοι: καβγαδίσαµε στη µέση 
τού δρόµου και γίναµε ~ 3. (ειδικότ.) (α) αυτός που σχετίζεται µε το κράτος, 
που αποτελεί περιουσία του και ελέγχεται από αυτό: ~ περιουσία | έγγραφο | 
ταµείο | χρήµα | πλούτος | θέση | κτήριο | αρχή | χρέος | λειτουργός ΣΥΝ. 
κρατικός, πολιτειακός, δηµοτικός, κοινοτικός ΑΝΤ. ιδιωτικός (β) δηµόσιος 
υπάλληλος ο υπάλληλος που υπηρετεί σε τοµέα τής δηµόσιας διοίκησης και 
µισθοδοτείται από το κράτος (γ) δηµόσια διοίκηση το σύνολο των κρατικών 
υπηρεσιών και των διοικητικών υπαλλήλων τους, καθώς και ο τρόπος µε τον 
οποίο αυτές διοικούνται και λειτουργούν (δ) (ειδικότ.) δηµόσια επιχείρηση | 
δηµόσιος οργανισµός βλ. λ. επιχείρηση (ε) δηµόσια έσοδα | οικονοµικά οι 
αναγκαίοι χρηµατικοί πόροι που εισπράττει ή οφείλει να εισπράττει το κράτος, 
για να αντεπεξέλθει στα έξοδα του (προέρχονται από τη φορολογία, αλλά και 
από χορήγηση προνοµίων, έκδοση επαγγελµατικών αδειών κ.λπ.) (στ) δηµόσια 
οικονοµία η διαχείριση των οικονοµικών τού κράτους (ζ) δηµόσιες δαπάνες η 
διάθεση των χρηµάτων που εισπράττει το κράτος (των δηµοσίων εσόδων) για 
την κάλυψη των αναγκών του και την υλοποίηση των στόχων του (η) δηµόσιες 
επενδύσεις επενδύσεις κρατικών χρηµάτων που αποσκοπούν στη διατήρηση 
τής οικονοµικής σταθερότητας και την εξυπηρέτηση τής ανάπτυξης (θ) 
δηµόσιο χρέος το χρέος τού κράτους από τη σύναψη δανείων (ι) δηµόσια 
υπηρεσία η κρατική υπηρεσία ή αυτή που υπάγεται σε νοµικό πρόσωπο 
δηµοσίου δικαίου (ια) ΝΟΜ. δηµόσιος κατήγορος το πρόσωπο (βαθµοφόρος 
τής Αστυνοµίας, τού Λιµενικού, δασάρχης, επόπτης γεωργικών συνεταιρισµών 
κ.ά.) στο οποίο ανατίθεται από τον νόµο η άσκηση τής ποινικής δίωξης στα 
πταισµατοδικεία και το οποίο έχει καθήκοντα ανάλογα µε τού εισαγγελέα στα 
ποινικά δικαστήρια (ιβ) δηµοσία δαπάνη (δηµοσία δαπάνη) µε έξοδα τού 
κράτους ή τού δήµου για λόγους τιµητικούς: η κηδεία τού αποθανόντος πρώην 
πρωθυπουργού θα γίνει ~ (ιγ) ΝΟΜ. ∆ηµόσιο ∆ίκαιο κλάδος τού ∆ικαίου που 
ρυθµίζει την οργάνωση και τη λειτουργία των κρατικών οργάνων και των 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.): Οργανισµός ∆ηµοσίου 
∆ικαίου (ιδ) δηµόσιος τοµέας το ∆ηµόσιο (βλ. παρακάτω): ο ευρύτερος ~ 4. 
∆ηµόσιο (το) βλ.λ. — δη-µόσια | δηµοσίως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δηµότ-ιος < δηµότης. Η σηµ. 4 είναι ήδη αρχ., ενώ πολλοί όροι 
και φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. δηµόσιο ταµείο | συµφέρον | ∆ίκαιο (< γαλλ. 
trésor | intérêt | droit public), δηµόσιος τοµέας (< γαλλ. la fonction publique), 
δηµόσιος κίνδυνος (< γαλλ. danger public), δηµόσιες σχέσεις (< αγγλ. public 
relations), δηµόσιος κατήγορος (< αγγλ. public prosecutor), δηµόσια έργα | έσοδα 
| χρέη (< αγγλ. public works | revenues | debts), δηµόσιος υπάλληλος | βίος (< 
αγγλ. public servant | life) κ.ά.]. δηµοσιοσυντήρητος, -η, -ο [1833] 1. (για 
κοινωφελή ιδρύµατα) αυτός που συντηρείται από το ∆ηµόσιο: ~ νοσοκοµείο | 
σχολείο 2. (συχνά σκωπτ. για πρόσωπα) ο δηµόσιος υπάλληλος: υπάρχουν 
εκατοντάδες ~ που υποαπασχολούνται στο ∆ηµόσιο. δηµοσιοσχετίστας (ο) {χωρ. 
γεν. πληθ.} (κακόσ.) πρόσωπο ικανό στις δηµόσιες σχέσεις, τις οποίες 
χρησιµοποιεί για τα συµφέροντα του. Επίσης δηµοσιοσχεσίτης (ο), 
δηµοσιοσχεσίτισσα (η). [ΕΤΥΜ. Σύνθετο εκ συναρπαγής από τη φρ. δηµόσιες 
σχέσεις + πα-ραγ. επίθηµα -ίστας (πβ. πιανίστας), αντί τού δηµοσιοσχεσίστας 
από επίδρ. τού ρ. σχετίζοµαι}. δηµοσιότητα (η) [1824] {χωρ. πληθ.} η 
διαδικασία κατά την οποία πράξη, ενέργεια, δήλωση κ.λπ. γίνεται γνωστή στο 
ευρύ κοινό, περιέρχεται στην κοινή αντίληψη: ευρεία | µεγάλη | περιορισµένη | 
έντονη | καθηµερινή ~· ΦΡ. (α) δίνω | φέρνω στη δηµοσιότητα δηµοσιοποιώ, 
καθιστώ ευρύτερα γνωστό: το πλήρες κείµενο τής συνθήκης θα δοθεί στη ~ αύριο 
(β) έρχοµαι στη | παίρνω | λαµβάνω δηµοσιότητα γίνοµαι ευρύτερα γνωστός, 
διαδίδοµαι: το θέµα πήρε δηµοσιότητα και σύντοµα προκλήθηκε σκάνδαλο (γ) 
βλέπω το φως τής δηµοσιότητας γίνοµαι ευρύτερα γνωστός διά τού Τύπου ή 
των ηλεκτρονικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης: πολλά αποτρόπαια εγκλήµατα 
είδαν πρόσφατα το φως τής δηµοσιότητας ΣΥΝ. δηµοσιεύοµαι (δ) υπό το φως 
τής δηµοσιότητας υπό το πρίσµα όσων αποκαλύφθηκαν από τη δηµοσιοποίηση 
στοιχείων, δεδοµένων κ.λπ. (ε) ΝΟΜ. αρχή τής δηµοσιότητας θεµελιώδης αρχή 
τής διαδικασίας τής δίκης µε συνταγµατική κατοχύρωση στο ελληνικό δίκαιο, η 
οποία συνίσταται στη δυνατότητα των τρίτων να παρακολουθούν ελεύθερα τις 
συνεδριάσεις των δικαστηρίων στο ακροατήριο και µάλιστα είτε παριστάµενοι 
οι ίδιοι είτε µέσω τής ραδιοτηλεοπτικής ή γενικότ. τής δηµοσιογραφικής 
κάλυψης τής δίκης· η δηµοσιότητα εγγυάται τον έλεγχο τού δικαιοδοτικού 
έργου από τη λαϊκή κυριαρχία και εµπε- 



δηµοσιοϋπαλληλίκι 474 διά 
 

δώνει την εµπιστοσύνη των πολιτών στην αµερόληπτη απονοµή δικαιοσύνης. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. publicité. Η φρ. φως τής δηµοσιότητας 
αποδίδει το αγγλ. limelight, λ.χ. bring something in the limelight «φέρνω κάτι 
στο φως τής δηµοσιότητας»]. 

δηµοσιοϋπαλληλίκι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} το επάγγελµα τού δηµοσίου 
υπαλλήλου. 

δηµοσιοϋπαλληλικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους δηµοσίους 
υπαλλήλους: ~ κλάδος | κόσµος | ιεραρχία | νοµοσχέδιο | µονιµότητα/ τάξη/ 
µισθολόγιο/ κώδικας/ καθήκοντα/ νοοτροπία. —δη-µοσιοϋπαλληλικά επίρρ. 

δηµοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η έρευνα που γίνεται στην 
κοινή γνώµη για οποιοδήποτε θέµα και η στατιστική επεξεργασία των 
δεδοµένων τής έρευνας: πρόσφατη ~ έδειξε ότι το 80% των Ελλήνων συµφωνεί 
µε τα µέτρα ΣΥΝ. σφυγµοµέτρηση, γκάλοπ. — δηµοσκόπος (ο/η), δηµοσκοπώ 
ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < δήµο- + σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά», απόδ. τού διεθνούς όρου 
γκάλοπ, βλ.λ.]. 

δηµότης (ο) {δηµοτών}, δηµότισσα (η) {δηµοτισσών} πολίτης κάποιου δήµου, 
αυτός που ανήκει σε δήµο και είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του: ~ τής 
Αθήνας | τής Θεσσαλονίκης | τής Πάτρας || ανακηρύσσοµαι επίτιµος ~. Επίσης 
(λόγ.) δηµότις (η) {δηµότιδος}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δήµος]. 

δηµοτική (η) [1818] ΓΛΩΣΣ. η απλή, εξελιγµένη απευθείας από την Αρχαία, 
µορφή τής ελληνικής γλώσσας, την οποία χρησιµοποίησαν φυσικά και 
αβίαστα οι περισσότεροι οµιλητές στην προφορική τους επικοινωνία και η 
οποία παλαιότερα θεωρήθηκε υποτιµητικά από τους αρχαϊστές και τους 
καθαρολόγους σαν χυδαίο γλωσσικό ιδίωµα των αµόρφωτων µετά από έντονη 
διαµάχη, που κράτησε δύο περίπου αιώνες και έµεινε γνωστή ως «γλωσσικό 
ζήτηµα», καθιερώθηκε (το 1976) η δηµοτική (ή «Νεοελληνική») ως επίσηµη 
γλώσσα (στην εκπαίδευση, τη διοίκηση, την επιστήµη, στα Μ.Μ.Ε. κλπ., πέρα 
από τη λογοτεχνία όπου είχε από νωρίς επικρατήσει): αµιγής | στρωτή | σωστή 
| απλή | τρίτη (= καλλιεργηµένη, λόγια) | ακραία | εξεζητηµένη ~ || καλλιέργεια 
| καθιέρωση | γραµµατική | έρευνα | περιγραφή | γνώση | οπαδός | αντίπαλος | 
υπέρµαχος | εχθρός | υποστηρικτής | µελετητής | γνώστης | χειριστής τής ~ ΣΥΝ. 
δηµώδης, κοινή, καθοµιλουµένη, (σκωπτ.) µαλλιαρή ANT. καθαρεύουσα, 
λόγια, αρχαΐζουσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ γλωσσικό ζήτηµα, λ. γλωσσικός. 

δηµοτικίζω ρ. αµετβ. [1897] (παλαιότ.) 1. χρησιµοποιώ στον προφορικό ή/και 
στον γραπτό λόγο δηµοτική γλώσσα ή τύπους και εκφράσεις αυτής ANT. 
αρχαΐζω 2. (ειδικότ.) εκδηλώνω συµπάθεια ή κλίνω προς την κίνηση 
υποστήριξης τής δηµοτικής, δηλ. τον δηµοτικισµό (βλ.λ.) · 3. (κακόσ.) 
εκχυδαΐζω την ελληνική γλώσσα, χρησιµοποιώντας τύπους τής δηµοτικής 
ΣΥΝ. µαλλιαρίζω. 

δηµοτικισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. γλωσσικό κίνηµα που απέβλεπε στη 
χρησιµοποίηση τής δηµοτικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα τού λόγου, ιδ. στην 
επίσηµη γραπτή γλώσσα και κατ' επέκτ. στην καθιέρωση της ως επίσηµης 
γλώσσας τού κράτους: πρωτεργάτης | οπαδός τού ~ || µαχητικός | 
εκπαιδευτικός | ορθόδοξος - ANT. καθαρευ-ουσιανισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
γλωσσικό ζήτηµα, λ. γλωσσικός. 

δηµοτικιστής (ο) [1893], δηµοτικιστρια (η) ΓΛΩΣΣ. ο οπαδός τού δηµοτικισµού 
(βλ.λ.) — δηµοτικιστικός, -ή, -ό. 

δηµοτικό (το) το σχολείο στο οποίο παρέχεται η εξάχρονη στοιχειώδης 
εκπαίδευση· περιλαµβάνει έξι τάξεις και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 
ετών αλλιώς πρωτοβάθµια εκπαίδευση: πάει στην πρώτη τάξη τού - || έβγαλε | 
τέλειωσε το ~ (αποφοίτησε από το δηµοτικό σχολείο) || είναι τού ~ (έχει 
γνώσεις δηµοτικού). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σχολείο. 

δηµοτικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η απόκτηση και η 
εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεων εκ µέρους τού δήµου, 
των δηµοτικών αρχών: ~ των αστικών συγκοινωνιών. 

δηµοτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον δήµο ως διοικητική 
υποδιαίρεση, που υπάγεται στη δικαιοδοσία τού δήµου: ~ βιβλιοθήκη | Θέατρο 
| οδός | φόρος | τέλη | σύµβουλος | άρχοντες | κύκλοι | νοσοκοµείο/ 
κατασκήνωση/ υπάλληλος/ ιατρείο/ υπηρεσίες/ εκλογές | έργα | δραστηριότητα | 
αστυνοµία | επιχείρηση | αίθουσα | οργανισµός | λουτρά ΣΥΝ. κοινοτικός ANT. 
δηµόσιος, ιδιωτικός- ΦΡ. (α) δηµοτικό συµβούλιο αιρετό συµβουλευτικό και 
διοικητικό όργανο τού δήµου· αποτελείται από έντεκα έως σαράντα ένα µέλη, 
ανάλογα µε τον πληθυσµό τού δήµου (β) (περιληπτ.) δηµοτική αρχή το 
σύνολο των αιρετών αρχόντων ενός δήµου ή κοινότητας (ο δήµαρχος/κοινο-
τάρχης και το δηµοτικό/κοινοτικό συµβούλιο) (γ) δηµοτικός και κοινοτικός 
κώδικας το σύνολο των διατάξεων που ρυθµίζουν όσα σχετίζονται µε την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 2. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε ή προέρχεται από 
τον λαό: ~ λόγος | µουσική | παράδοση | ποίηση | δηµιουργία ΣΥΝ. λαϊκός, 
κοινός· ΦΡ. δηµοτικό (τραγούδι) (i) είδος λαϊκού τραγουδιού, κυρ. τής 
υπαίθρου (κατ' αντιδιαστολή προς το λαϊκό τραγούδι των πόλεων), που 
διαδιδόταν προφορικά και σε διάφορες παραλλαγές και το οποίο αναφέρεται 
σε όλα τα θέµατα τής ανθρώπινης ζωής (γέννηση, γάµο, θάνατο, πόλεµο, 
ξενιτειά κ.λπ.) και εκφράζει τις αντιλήψεις και τα αισθήµατα τού λαού για 
όλες τις εκφάνσεις τού ιδιωτικού και δηµόσιου βίου (ii) καθένα από τα 
τραγούδια τού παραπάνω είδους: µας τραγούδησε ένα ~ από τη Ρούµελη 3. (α) 
δηµοτική εκπαίδευση η στοιχειώδης, πρωτοβάθµια εκπαίδευση (β) δηµοτικό 
σχολείο το σχολείο τής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (για παιδιά 6-12 ετών). — 
δηµοτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δηµότης]. 

δηµοτικότητα (η) [1836] {χωρ. πληθ.} η απήχηση που έχει κάποιος στον λαό, 
το να έχει αποκτήσει την εύνοια και την αγάπη του: δια- 

πιστώνεται µείωση τής ~ τής κυβέρνησης, σύµφωνα µε τις τελευταίες 
σφυγµοµετρήσεις ΑΝΤ. αντιδηµοτικότητα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
popularité], 

δηµοτολόγιο (το) [1891] {δηµοτολογί-ου | -ων} το µητρώο δήµου ή κοινότητας, 
στο οποίο εγγράφονται όλοι οι δηµότες και των δύο φύλων (κατ' αντιδιαστολή 
προς το µητρώο αρρένων, το οποίο περιλαµβάνει µόνο τους άρρενες δηµότες): 
αριθµός δηµοτολογίου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. matricule municipale]. 

δηµοφιλής, -ής, -ές [µτγν.] {δηµοφιλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· δηµοφιλέστερος, -
ατός} 1. αυτός που τον αγαπά ο λαός, που έχει την εύνοια και τη συµπάθεια 
του: ~ πρωταγωνίστρια | τραγουδιστής | ποδοσφαιριστής | συγγραφέας | 
συνθέτης | ηθοποιός | πολιτικός | καλλιτέχνης | περιοδικό | αθλητής | 
συγκρότηµα | µέσο συγκοινωνίας | πρόσωπο | οµάδα | έκφραση ΣΥΝ. 
λαοφιλής, κοσµαγάπητος ΑΝΤ. αντιλαϊκός, αντιδηµοτικός 2. (καταχρ.) 
διάσηµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δηµοψήφισµα (το) [1883] {δηµοψηφίσµ-ατος | -ατα, -άτων} ο θεσµός κατά τον 
οποίο εκφράζεται η θέληση και η απόφαση τού λαού για σοβαρότατο εθνικό, 
πολιτειακό κ.λπ. θέµα µε γενική και καθολική ψηφοφορία («ναι» ή «όχι»), µε 
το σκεπτικό ότι µια κυβέρνηση δεν µπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
κρισιµότατη απόφαση, χωρίς την άµεση έγκριση τού εκλογικού σώµατος: 
διενέργεια δηµοψηφίσµατος || λϋση σοβαρού εθνικού θέµατος µε - || έγινε 
προσφυγή στη λαϊκή βούληση υπό µορφήν δηµοψηφίσµατος || το ~ τού 1974 για 
τον χαρακτήρα τού πολιτεύµατος τής Ελλάδος (βασιλευόµενη ή αβασίλευτη 
δηµοκρατία). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού διεθνούς λατ. όρου referendum «αυτό που πρέπει να 
αναφερθεί (ενν. στον λαό)» < p. referre]. 

δηµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {δηµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών δηµωδέστ-ερος, -ατός} 
αυτός που αναφέρεται στον λαό ή προέρχεται από αυτόν: ~ ποίηση | τραγούδια 
| άσµατα | µουσική | γλώσσα | τύπος (γλωσσικός) | λογοτεχνία | γραµµατεία | 
παράδοση ΣΥΝ. δηµοτικός, λαϊκός ΑΝΤ. λόγιος. — δηµωδώς επίρρ. [µτγν.] ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, αστείος. 

δηνάριο (το) {δηναρί-ου | -ων} νοµισµατική µονάδα πολλών χωρών, λ.χ. τής 
Αλγερίας, τής Τυνησίας, τής Ιορδανίας, τού Ιράν, τής Νέας Γιουγκοσλαβίας 
κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δηνάριον< λατ. denarius «νόµισµα που περιείχε δέκα 
ασσάρια» < dëni «ανά δέκα»]. 

∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (το) ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο. 
-δήποτε παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αναφορικών αντωνυµιών και 

επιρρηµάτων µε αοριστολογική σηµασία: οποιοσ-δή-ποτε, οσοσ-δήποτε, οπου-
δήποτε. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. οίοσ-δή-ποτε), 
που προέρχεται από τη συνεκφορά δή ποτέ (γράφεται και ως µία λ.), αρχική 
σηµ. «κάποτε, µια φορά». Ήδη αρχ. η σηµερινή χρήση (πβ. αρχ. ότι-δήποτε)]. 

δηώνω ρ. µετβ. {δήω-σα, -θηκα (λογιότ. εδηώθην, -ης, -η..., µτχ. δηω-θείς, -
είσα, -έν), -µένος} (λόγ. για εισβολέα, στράτευµα κ.λπ.) καταστρέφω και 
λεηλατώ χώρα, περιοχή (στην οποία έχω εισβάλει), κατοικία κ.λπ. ΣΥΝ. 
ρηµάζω. Επίσης (αρχαιοπρ.) δηώ {-οίς, -οί...}. — δή-ωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. δηώ (-όω) < δήιος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < δαΕ-ιος, οπότε η λ. 
συνδ. µε το ρ. δαίω «καίω» (< *δάΕ~7'ω, βλ. κ. δαυλός)]. 

δι (το) {άκλ.} φθόγγος τής βυζαντινής µουσικής κλίµακας, που αντιστοιχεί στο 
σολ τής ευρωπαϊκής. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. πα]. 

δι- κ. δί- κ. δισ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται 
αριθµητικά µε τον αριθµό δύο (2): δι-κέφαλος, δί-κωπος, δισύλλαβος, δι-
ώροφος, δι-ετής, δι-φωνία, δί-κλιτος, δισ-διάστατος 2. είναι δύο φορές πιο 
µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο συγκρίσεως: δι-πλάσιος, δισ-εκατοµµύριο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. [ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. 
αρχ. δίδυµος, µεσν. δισ-έγγονος < µτγν. δισ-έκγονος), που προέρχεται από το 
αριθµητ. δίς]. 

δια (δι-ά) κ. δι' (πριν από φωνήεν) πρόθ. (λόγ.) δηλώνει: 1. διέλευση από τόπο 
(διά µέσου) (+γεν.): ταξίδι - θαλάσσης || ~ ξηράς προέλαση των στρατευµάτων 
2. χρονική διάρκεια (+γεν.(: στο δηλώνω άπαξ ~ παντός (µια για πάντα) || ~ 
βίου (εφ' όρου ζωής, για όλη τη ζωή) εκπαίδευση || ~ νυκτός (στη διάρκεια τής 
νύχτας) απόδραση || απόφαση που πάρθηκε - µιας (αµέσως, ξαφνικά) 3. όργανο 
| µέσο | τρόπο µε τα οποία γίνεται κάτι (+γεν.): τα υπόλοιπα θέµατα θα 
διευθετηθούν ~ τής διπλωµατικής οδού || η απόφαση ελήφθη δι ' ανατάσεως τής 
χειρός (υψώνοντας το χέρι) | ~ βοής (µε φωνές) || φαινόµενο ορατό ~ γυµνού 
οφθαλµού (µε γυµνό µάτι, χωρίς µικροσκόπιο ή τηλεσκόπιο) || ~ τής βίας 
συγκατάθεση || έλαµψε - τής απουσίας του || ~ νόµου (µε νόµο) || περάσαµε ~ 
πυρός και σιδήρου (µέσα από µεγάλες ταλαιπω-ρίες) || τα στρατεύµατα πέρασαν 
την κατακτηµένη περιοχή ~ πυρός και σιδήρου (πολεµώντας και σφάζοντας) || ~ 
ροπάλου (µε τη βία) απαγόρευση ενός πράγµατος || διορισµοί ~ τής 
τεθλασµένης (µε τρόπο αθέµιτο) || επίτευξη στόχων ~ τής πλαγίας οδού (µε 
τρόπο ανορθόδοξο) || εικόνα - χειρός Γενναδίου (φτειαγµένη από το χέρι τού 
Γενναδίου) || ~ βραχέων (µε λίγα λόγια) || ~ µακρών (διεξοδικά) || δι' ευχών 
των αγίων ηµών (µε τις ευχές των αγίων µας) 4. για (+αιτ.): έργο ακατάλληλο 
δι ' ανηλίκους || ~ παν ενδεχόµενον, έχε µαζί σου και κάποια χαρτόσηµα || φόνος 
δι ' ασήµαντον αφορµήν || ~ τούτο | ~ ταύτα (»γι' αυτό) · 5. ΜΑθ. το σύµβολο 
τής διαίρεσης (+αριθµητ. ή γεν.): έξι ~ δύο ίσον τρία. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γυιος, µέσα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *δισ-ά (κατ' αναλογίαν προς τα µετά, 
παρά) < I.E. *di-, µόρφηµα που εξέφραζε διαχωρισµό, πβ. λατ. di-s- (π.χ. 
difficilis «δύσκολος» < dis + facilis), αρχ. γερµ. zi-, ze- (από όπου, µε 
συµφυρµό 
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προς το er, προήλθε το γερµ. zer-, π.χ. zer-stören «καταστρέφω») κ.ά. 
Το διά χρησιµοποιήθηκε εξαρχής µε ευρύτητα σηµασιών, οι οποίες 
περιελάµβαναν τον χρόνο, τον τόπο, το µέσον και την αιτία. Οι χρή-
σεις αυτές αποτυπώνονται στα σύνθετα (βλ. λ. δια-)· το νεοελληνικό 
για (βλ.λ.) αποτελεί φωνολογική εξέλιξη τού αρχ. διά]. 

διά (το) {δι-ά· άκλ.) (λεκτική απόδοση για) το σύµβολο τής διαίρεσης 
(:) ή (-), λ.χ. 4:2 ή 4/2, τέσσερα διά δύο). 

δια- κ. διά- κ. δι- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει: 1. διανοµή: δια-µοι-
ράζω, δια-νέµω 2. χωρισµό: δι-αιρώ, δια-χωρίζω, δια-κρίνω 3. δια-
σκορπισµό: δια-χέω, δια-σπαθίζω, δια-σπείρω 4. διαφορά, ασυµφω-
νία: δια-φωνώ, δια-φέρω, διά-σταση 5. άµιλλα: δι-αγωνίζοµαι 6. ενα-
ντιότητα, διαµάχη: δια-πληκτίζοµαι, δια-µάχοµαι 7. αµοιβαιότητα: 
δια-λέγοµαι, διά-λογος 8. επίταση (τής έννοιας τής λέξεως): δια-φθεί-
ρω, δια-στρέφω, δια-στρεβλώνω 9. υπεροχή: δια-πρέπω, δια-κρίνοµαι, 
διά-σηµος10. κίνηση µέσα από τόπο: δι-έρχοµαι, δια-βαίνω, δια-σχί-
ζω, δί-οδος 11. χρονική διάρκεια: δια-µονή 12. διακοπή: διά-λειψη, 
δια-κόπτω 13. έµµεσα εξαγόµενη γνώση ή συµπέρασµα: δια-γιγνώ-
σκω, διά-γνωση 14. σχέση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων (προσώπων, 
κρατών, τοµέων κ.λπ.): δια-κρατιχτός, δι-επιστηµονικός, δια-προσωπι-
κός, δια-φυλικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεσολαβώ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από την πρόθ. διά]. 

διάβα (το) {άκλ.} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. η διέλευση: το ποτάµι φούσκωσε 
και παρέσυρε τα πάντα στο - του ΣΥΝ. διάβαση, πέρασµα 2. η παρέ-
λευση: στο ~ τού χρόνου | των αιώνων ΣΥΝ. κύλισµα, πέρασµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. προστ. τού ρ. διαβαίνω, η οποία χρησιµοποιήθηκε ως ου-
σιαστικό]. 

διαβάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {διάβασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. µπο-
ρώ να αναγνώσω, ξέρω ανάγνωση: δεν πήγε σχολείο και δεν ξέρει να 
γράφει και να διαβάζει 2. µελετώ (για το σχολείο, το πανεπιστήµιο 
κ.λπ.): αν δεν διαβάζεις, πώς θα περάσεις την τάξη; || έχω πονοκέφα-
λο και δεν µπορώ να διαβάσω ♦ (µετβ.) 3. αναγιγνώσκω κείµενο (συ-
νήθ. σιωπηρώς): ~ βιβλίο | περιοδικό | εφηµερίδα | φυλλάδιο | υποτίτ-
λους | µυθιστόρηµα | αγγελία | είδηση | γράµµα | ποίηµα || - δύσκολα | 
σιγά | δυνατά | φωναχτά | µηχανικά | σωστά | άσχηµα | αδιάκοπα | 
εντατικά | προσεκτικά 4. αναγιγνώσκω µε προσοχή, µελετώ (κάτι): ~ 
τα µαθήµατα τού σχολείου ΣΥΝ. προετοιµάζοµαι, µαθαίνω 5. 
(ειδικότ.) βοηθώ κάποιον να µελετήσει και να εµπεδώσει τα µαθή-
µατα του: στη φυσική µε διαβάζει ο αδελφός µου · 6. (µτφ.) κατορ-
θώνω να διαβλέψω γεγονότα, σκέψεις, συναισθήµατα, αναγνωρίζο-
ντας τα εξωτερικά τους στοιχεία ή συµπτώµατα: ~ την αλήθεια στα 
µάτια σου || ~ τη µοίρα κάποιου στο χέρι του || ~ τη σκέψη | την αγω-
νία | τη λαχτάρα || ~ τον πόνο στο βλέµµα | στην όψη | στην καρδιά | 
στο πρόσωπο ΣΥΝ. µαντεύω · 7. ΕΚΚΛΗΣ. (για ιερέα) απαγγέλλω λει-
τουργικό κείµενο κατά τη διάρκεια ακολουθίας: τη Μ. Πέµπτη ο παπ-
πάς διαβάζει τα ∆ώδεκα Ευαγγέλια 8. (για ιερέα) απαγγέλλω ευχές 
για άνθρωπο δυστυχή, ετοιµοθάνατο κ.λπ. ή κάνω εξορκισµό για να 
τον απαλλάξω από κακά δαιµόνια: ήρθε ο παππάς να διαβάσει τον 
άρρωστο ΣΥΝ. ευλογώ, εξορκίζω · 9. (η µτχ. διαβασµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. διαβιβάζω (µε απλολογία)]. 

διαβάζω: συνώνυµα. Η έννοια τού «διαβάζω» εκφράστηκε διαφο-
ρετικά στις ευρωπαϊκές γλώσσες: άλλοτε µέσα από την έννοια τού 
«αναγνωρίζω - γνωρίζω», όπως στην περίπτωση τού 
αναγιγνώσκω | ανάγνωση- άλλοτε από την έννοια τού «περνώ 
µέσα από», όπως το διαβάζω (< δια-βιβάζω) και το διεξέρχοµαι 
(ένα κείµενο) ή τα αγγλ. run through και γαλλ. parcourir «διαβάζω 
γρήγορα»· άλλοτε µέσα από την έννοια «συλλέγω, µαζεύω, βάζω 
µαζί» και «λέγω», όπως το λατ. legere, από όπου ιταλ. leggere, 
γαλλ. lire, ισπ. leer «διαβάζω» ή τα αγγλ. read «διαβάζω», που 
συνδέεται µε τα γερµ. raten «συµβουλεύω» και reden «µιλώ». Στη 
σηµερινή Ελληνική τα διαβάζω | διάβασµα δηλώνουν σιωπηρή 
ανάγνωση (από µέσα µας), το ανάγνωση εκφώνηση τού κειµένου 
που να παρακολουθείται από άλλους, το διεξέρχοµαι γρήγορη 
αλλά και επιµεληµένη ανάγνωση, τα εκφωνώ και απαγγέλλω 
ανάγνωση πεζού και ποιητικού κειµένου αντιστοίχως, 
προοριζόµενη να ακουστεί από ακροατές, το δε αποδίδω 
καλλιτεχνική επαγγελµατική ανάγνωση ενός κειµένου. 

διαβαθµίζω ρ. µετβ. [1892] {διαβάθµισ-α, -τηκα, -µένος) κατατάσσω 
(πρόσωπα, πράγµατα, αφηρηµένες έννοιες κ.λπ.) σε σειρά, ιεραρχώ 
µε βάση κλίµακα, κατατάσσω σε βαθµίδες: στο σύγγραµµα του επι-
νοεί ειδική κλίµακα και διαβαθµίζει τη νοητική καθυστέρηση || ~ έγ-
γραφα ως προς τον βαθµό απορρήτου | πληροφορίες ΣΥΝ. ταξινοµώ, 
τακτοποιώ. — διαβάθµιση (η) [1838]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
graduer]. 

διαβαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {διάβηκα (λόγ. διέβην, -ης, -η..., µτχ. δια-
βάς, -άσα, -άν)} ♦ 1. (µετβ.) περνώ από τόπο/περιοχή κ.λπ. ή από το 
ένα µέρος στο άλλο, πηγαίνω απέναντι: ~ τα σοκάκια τού χωριού || 
διάβηκε περιχαρής το κατώφλι τού σπιτιού || οι στρατιώτες διάβηκαν 
το ποτάµι και πέρασαν στην αντίπερα όχθη || διαβήκαµε άνυδρες πε-
διάδες και ψηλά βουνά, µέχρι να φθάσουµε στη θάλασσα || διαβήκαµε 
ολόκληρη την απόσταση από το κέντρο τής πόλης µέχρι το κάστρο || 
ΣΥΝ. διέρχοµαι, διασχίζω, διατρέχω, διαπερνώ- ΦΡ. διέβη τον 
Ρουβ'ικωνα βλ. λ. Ρουβίκων ♦ (αµετβ.) 2. κινούµαι από ένα σηµείο σε 
άλλο, περνώ, διέρχοµαι: ένας λεβέντης διάβαινε || «ο Εφιάλτης θα φα-
νεί στο τέλος | κι οι Μήδοι επιτέλους θα διαβούνε» (Κ. Καβάφης) || 
«Μέριασε βράχε να διαβώ» (Α. Βαλαωρίτης)· ΦΡ. (παροιµ.) αν έχεις 
τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτει όσοι έχουν την τύχη µε το µέρος 
τους επιτυγχάνουν 3. (µτφ. για τον χρόνο) φεύγω, περνώ: οι µέρες δια- 

βαίνουν αργά και µονότονα ΣΥΝ. παρέρχοµαι, κυλώ 4. (µτφ. για συ-
ναισθήµατα, καταστάσεις κ.λπ.) παύω να υπάρχω, περνώ: κάνε υπο-
µονή και οι πόνοι θα διαβούν || διαβαίνουν οι χαρές, διαβαίνουνε κι οι 
λύπες, όλα περνούν και φεύγουν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαβήτης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δια- + βαίνω]. διαβαλκανικός, -ή, -ό αυτός που υφίσταται, διεξάγεται ή 
λαµβάνει χώρα µεταξύ των βαλκανικών χωρών: ~ σχέσεις | σύνοδος | 
συµφωνία | συνεργασία | διάσκεψη. διαβάλλω ρ. µετβ. {διέβαλα, 
διαβλήθηκα (λόγ. διεβλήθην, -ης, -η..., µτχ. διαβληθείς, -είσα, -έν), 
διαβεβληµένος) διατυπώνω κατηγορίες ανυπόστατες, προσπαθώ να 
θίξω την υπόληψη (κάποιου) συκοφαντώντας τον: πολλοί έσπευσαν να 
τον διαβάλουν, για να χάσει την εύνοια τού υπουργού ΣΥΝ. δυσφηµώ, 
συκοφαντώ, διασύρω, κακολογώ ΑΝΤ. επαινώ, συνηγορώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διάβολος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + βάλλω. Το ρ. σήµαινε αρχικώς 
«διασχίζω - περνώ κάτι πάνω ή µέσα από άλλο» και απαντά σε πολλές 
τεχνικές χρήσεις. Ήδη αρχ. είναι η σηµ. «προκαλώ δυσφήµηση σε 
κάποιον, εγείροντας υποψίες γι' αυτόν», από όπου προέκυψε η γενική 
σηµ. «συκοφαντώ»]. διάβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η 
διέλευση από χώρα, περιοχή κ.λπ., από τον έναν τόπο στον άλλον, από 
ένα σηµείο σε άλλο: η ~ τής Ερυθράς Θαλάσσης || ~ πορθµού | 
ποταµού | όρους || παρεµπόδιση | παρακώλυση τής ~ ΣΥΝ. πέρασµα, 
διέλευση, διάπλους (για θάλασσα, ποταµό κ.τ.ό.) 2. (συνεκδ.) τόπος, 
γέφυρα, στενός δρόµος κ.λπ., ο οποίος επιτρέπει το πέρασµα- 
κατασκευή διά τής οποίας περνά κάποιος: υπόγεια | επικίνδυνη | ορεινή 
| ισόπεδη | ανισόπεδη | σιδηροδροµική | θαλάσσια | αφύλαχτη ~||~ πεζών 
ΣΥΝ. πέρασµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. διάβασις < διαβαίνω]. διάβασµα (το) 
(διαβάσµ-ατος | -ατα, -ατών) [µεσν.] 1. η ανάγνωση: το ~ τού κειµένου 
|| προσεκτικό | βιαστικό | αργό ~ 2. η µελέτη: το - τού µαθήµατος || 
θέλει πολύ ~ για να περάσεις την τάξη || έριξε πολύ ~ για να πάρει το 
πτυχίο 3. (α) η ανάγνωση ευχής, συνήθ. από ιερέα, σε κάποιον ο οποίος 
πάσχει από κάτι- ΦΡ. κάποιος θέλει διάβασµα (ει-ρων.) για κάποιον 
που δεν συµπεριφέρεται φυσιολογικά (β) το ψάλ-σιµο τής νεκρώσιµης 
ακολουθίας. διαβασµένος, -η, -ο 1. (παθ.) αυτός που έχει αναγνωσθεί: 
~ βιβλίο 2. (ενεργ. για µαθητές) αυτός που έχει µελετήσει τα µαθήµατα 
του: πήγε καλά ~ στο σχολείο ΑΝΤ. αδιάβαστος 3. αυτός τον οποίον 
έχουν συµβουλεύσει ή προετοιµάσει καλά (για κάτι): ο µάρτυρας ήρθε 
~ στο δικαστήριο ΣΥΝ. δασκαλεµένος, ορµηνεµένος 4. (α) αυτός για τον 
οποίο έχει ψαλεί η νεκρώσιµη ακολουθία- (κατ' επέκτ.) ο νεκρός ΑΝΤ. 
αδιάβαστος (β) αυτός για τον οποίο έχει διαβάσει ο ιερέας µια ευχή. 
διαβαστερός, -ή, -ό (οικ.) 1. (ενεργ.) αυτός που διαβάζει, που µελετά 
πολύ:  είναι  καλός κ:αι ~ µαθητής ΣΥΝ. µελετηρός, επιµελής 2. (παθ.) 
αυτός που διαβάζεται εύκολα και ευχάριστα: ~ βιβλίο | µυθιστόρηµα | 
λεξικό. διαβαταρης (ο) → διαβάτης 
διαβατάρικος, -η, -ο (λαϊκ.-λογοτ.) 1. αυτός που δεν είναι µόνιµα 

εγκατεστηµένος (κάπου): ~ φυλή ΣΥΝ. νοµαδικός ΑΝΤ. µόνιµος, ορι-
στικός 2. (ειδικότ. για τα πτηνά) αυτός που αποδηµεί κάθε άνοιξη 
και φθινόπωρο, ακολουθώντας συγκεκριµένο δροµολόγιο και, κατά 
συνέπεια, αυτός που περνά ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από πε-
ριοχή: «πουλιά µου διαβατάρικα, που στα ψηλά πετάτε» (δηµοτ. 
τραγ.) ΣΥΝ. αποδηµητικός 3. (µτφ.) αυτός που διαρκεί λίγο, που ξαφ-
νικά έρχεται και γρήγορα χάνεται: τα χρόνια τής νιότης τα ~ || αύρες 
~ ΣΥΝ. πρόσκαιρος, εφήµερος, παροδικός, περαστικός ΑΝΤ. µόνιµος, 
διαρκής. Επίσης διαβατικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. διαβατάρης < αρχ. διαβάτης + παραγ. επίθηµα -άρης]. 
διαβατήριο (το) {διαβατηρί-ου | -ων) δηµόσιο έγγραφο υπό µορφήν 
βιβλιαρίου, που πιστοποιεί την ταυτότητα και την εθνικότητα τού 
προσώπου που το φέρει και µε το οποίο επιτρέπεται η µετάβαση και 
παραµονή σε χώρα τού εξωτερικού: έκδοση | θεώρηση | ανανέωση 
διαβατηρίου || βγάζω | παίρνω - || ατοµικό | οικογενειακό | έγκυρο | 
πλαστό | νόµιµο ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) πασαπόρτι, (πληθ.) χαρτιά- ΦΡ. (µτφ.) 
παίρνω διαβατήριο µου ανοίγεται ο δρόµος ή ετοιµάζοµαι να ανα-
χωρήσω (για κάπου): ~ για το υπουργείο (πρόκειται να γίνω υπουρ-
γός) || η εθνική οµάδα πήρε το διαβατήριο για τον τελικό τής διοργά-
νωσης (προκρίθηκε). — διαβατηριακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διαβατήριον, ουδ. τού επιθ. διαβατήριος < διαβάτης < 
διαβαίνω. Στην Αρχ. η λ. χρησιµοποιήθηκε ως µέρος τής φρ. ιερά δια-
βατήρια, η οποία αναφερόταν στις θυσίες, τις ιερές προσφορές που 
έπρεπε να τελεσθούν, προτού κανείς διαβεί τα σύνορα. Ως ονοµασία 
τού επίσηµου εγγράφου η λ. αποδίδει το γαλλ. passeport]. 
διαβατήριος,-α,-ο ΛΑΟΓΡ. αυτός που συνδέεται µε τη µετάβαση από 
µια φυσική ή κοινωνική κατάσταση σε άλλη, κυρ. µε τους τρεις ση-
µαντικότερους σταθµούς τής ανθρώπινης ζωής (γέννηση, γάµο, θά-
νατο): ~ έθιµα | τελετές. [ΕΤΥΜ < αρχ. διαβατήριος, βλ.λ. διαβατήριο]. 
διαβάτης (ο) {διαβατών}, διαβάτισσα (η) {δύσχρ. διαβατισσών} 
πρόσωπο που περνά, που διαβαίνει από κάπου, χωρίς να σταθεί ή να 
σταµατήσει: ελάχιστοι ~ υπήρχαν στους παγωµένους δρόµους ΣΥΝ. 
περαστικός, οδοιπόρος. Επίσης διαβατάρης [µεσν.] {διαβατάρηδες}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαβαίνω]. διαβατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. διαβατάρικος 
(βλ.λ.) 2. ΜΟΥΣ. στην αρµονία τής µουσικής, είδος ξένου φθόγγου 
(βλ. λ.(, ο οποίος δεν ανήκει στη συγχορδία µε την οποία 
συνακούεται, αλλά συνδέει, µε διαστήµατα δευτέρας, δύο φθόγγους, 
από τους οποίους ο προηγούµενος ανήκει στην προηγούµενη 
συγχορδία και ο επόµενος στην επόµενη. διαβατός, -ή, -ό αυτός τον 
οποίο µπορεί κάποιος να περάσει, που επιτρέπει τη διάβαση: µε την 
τελευταία ξηρασία ο ποταµός έγινε ~ 
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σε πολλά σηµεία ΣΥΝ. βατός, ευκολοδιάβατος ΑΝΤ. αδιάβατος, απέ-ραστος, 
άβατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαβαίνω]. 

διαβεβαιώνω ρ. µετβ. {διαβεβαίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. βεβαιώνω ρητά και µε 
πειστικότητα, υποστηρίζω (άποψη, συµβάν κ.λπ.) ως βέβαιο και 
αναµφισβήτητο: τον διαβεβαίωσε ότι το αίτηµα του θα ικανοποιηθεί ΣΥΝ. 
επιβεβαιώνω, πιστοποιώ, εγγυώµαι 2. (ειδικότ.) δίνω υπόσχεση µε έµφαση και 
κατηγορηµατικότητα: ο δήµαρχος επιθυµεί να διαβεβαιώσει την κοινή γνώµη 
ότι το έργο έχει προγραµµατιστεί για την επόµενη άνοιξη ΣΥΝ. υπόσχοµαι, 
δίνω τον λόγο µου. Επίσης (λόγ.) διαβεβαιώ [αρχ.] {-οίς, -οί...}. 

διαβεβαίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η έκφραση 
πλήρους βεβαιότητας, η ρητή και υπεύθυνη υπόσχεση (για κάτι): τον τελευταίο 
καιρό οργιάζουν φήµες για ανασχηµατισµό παρά τις επίσηµες ~ τής κυβέρνησης 
περί τού αντιθέτου || περιµένουµε την κατασκευή ικανού αριθµού νέων 
σχολικών κτηρίων µετά τη σχετική ~ τού υπουργού ΣΥΝ. πιστοποίηση, εγγύηση, 
επιβεβαίωση · 2. ΕΚΚΛΗΣ. (ειδικότ. για ιερείς) (α) ο ειδικός όρκος των 
κληρικών ενώπιον τού δικαστηρίου, καθόσον αυτοί δεν ορκίζονται στο 
Ευαγγέλιο, όπως οι λαϊκοί, αλλά τοποθετούν το δεξί χέρι στο στήθος και 
«διαβεβαιώνουν πάνω στην ιεροσύνη τους» (β) επίσηµη υπόσχεση που δίνει 
µητροπολίτης πριν από την ενθρόνιση και την ανάληψη των καθηκόντων του 
ενώπιον τού ανώτατου άρχοντα τής χώρας (δηλ. τού προέδρου τής 
∆ηµοκρατίας) ότι θα εκτελεί τα καθήκοντα του σύµφωνα µε τους κανόνες τής 
Εκκλησίας και τους νόµους τού κράτους. — διαβεβαιωτικός, -ή, -ό [µτγν.], 
διαβεβαιωτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

διάβηκα ρ. → διαβαίνω 
διάβηµα (το) {διαβήµ-ατος | -ατα,-άτων} 1. αποφασιστική διπλωµατική 

ενέργεια που επιχειρείται από την κυβέρνηση ή το Υπουργείο Εξωτερικών 
µιας χώρας προς την κυβέρνηση άλλου κράτους και αφορά σε σπουδαιότατο 
ζήτηµα ή σκοπό ζωτικής σηµασίας· συνήθ. έχει τη µορφή αίτησης, 
διαµαρτυρίας ή πρότασης για έγκριση: στον πρέσβη έγινε εντονότατο ~ 
διαµαρτυρίας για τις παραβιάσεις τού εθνικού εναέριου χώρου από αεροπλάνα 
τής χώρας του ΣΥΝ. διακοίνωση, νότα 2. σηµαντική, κρίσιµη ενέργεια στην 
οποία προβαίνει κάποιος- ΦΡ. απονενοηµένο διάβηµα πράξη που γίνεται σε 
στιγµή απελπισίας, απόγνωσης (συνήθ. ως χαρακτηρισµός αυτοκτονίας): τα 
συσσωρευµένα χρέη του τον οδήγησαν στο ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «βήµα», < δια- + βήµα. Με την πολιτική σηµ. η λ. 
αποδίδει το γαλλ. démarche]. 

διαβήτης (ο) {διαβητών} 1. γεωµετρικό όργανο που χρησιµοποιείται για τον 
σχεδιασµό κύκλων και τη µέτρηση διαστηµάτων, το οποίο αποτελείται από 
δύο κινητά, αρθρωτά σκέλη (από τα οποία το ένα έχει αιχµηρό άκρο, ώστε να 
σταθεροποιείται σε ένα σηµείο και το άλλο έχει στην άκρη µολύβι, ώστε να 
γράφει) ενωµένα σε ένα κοινό σηµείο, µε ρυθµιζόµενο άνοιγµα· ΦΡ. τα 
λογαριάζω | τα πάω όλα µε τον διαβήτη ενεργώ, κατευθύνω τη ζωή µου µε 
περίσκεψη και ακρίβεια, ενεργώ προγραµµατισµένα 2. (µτφ. ως επίθ.) ο 
απολύτως ακριβής, αυτός που είναι υψηλής ακριβείας: ΑΘΛ. µπαλιά | σέντρα ~ 
· 3. ΙΑΤΡ. σοβαρή διαταραχή τού µεταβολισµού, χαρακτηριζόµενη από την 
εµφάνιση υψηλών τιµών γλυκόζης στο αίµα και στα ούρα: σακχαρώδης ~ (µε 
χαρακτηριστικά συµπτώµατα τη µεγάλη δίψα, τη συχνή ούρηση, τις κράµπες 
στα πόδια και το στοµάχι, απώλεια βάρους, κόπωση και εµετό) ΣΥΝ. ζάχαρο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαβήτης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαβαίνω. Η σηµ. τού γεωµετρικού 
οργάνου είναι ήδη αρχ., ενώ µτγν. είναι η χρήση τής λ. προς δήλωση τής 
οµώνυµης ασθένειας (από όπου και αγγλ. diabetes, γαλλ. diabète κ.ά.)]. 

διαβήτης: γεωµετρικό όργανο και ασθένεια! Η λ. διαβήτης από το ρ. 
διαβαίνω χρησιµοποιήθηκε ήδη στην Αρχαία Ελληνική µε δύο 
διαφορετικές σηµασίες: τού γεωµετρικού οργάνου για τη χάραξη κύκλων 
και τής γνωστής και σήµερα ασθένειας, που φέρει το όνοµα διαβήτης. Η α' 
σηµ. οφείλεται στα δύο αποµακρυσµένα µεταξύ τους σκέλη τού οργάνου, 
που ανταποκρίνονται στη βασική σηµ. τού ρήµατος διαβαίνω «περπατώ ή 
στέκοµαι µε ανοιχτά (απέχοντα µεταξύ τους) τα πόδια». Η β' σηµ., που, 
µέσω τού λατ. diabetes, πέρασε στις διάφορες γλώσσες ως ιατρικός όρος 
(γαλλ. diabète, αγγλ. diabetes), οφείλεται σε µια βασική σηµ. τής λ. 
διαβήτης, τη σηµ. «σιφώνι» (αυλός διοχετεύσεως υγρών), που µεταφορικά 
χαρακτήρισε την ασθένεια τού διαβήτη, κατά την οποία παρατηρείται 
συχνή ροή ούρων, σαν να πρόκειται για σιφώνι! 

διαβητικός, -ή, -ό [1890] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πάθηση τού διαβήτη: 
~ κώµα | σύµπτωµα 2. διαβητικός (ο), διαβητική (η) πρόσωπο που πάσχει 
από διαβήτη: ειδικές τροφές για διαβητικούς. 

διαβητολογία (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη και τη 
θεραπεία τού σακχαρώδη διαβήτη.   — διαβητολόγος (ο/η), διαβητολογικός, -
ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. diabétologie]. 

διαβιβάζω ρ. µετβ. {διαβίβασ-α (λογιότ. διεβίβασα), -τηκα | -θηκα, -µένος} 
(λόγ.) (+ σε/προς) 1. µεταφέρω (κάτι) από ένα σηµείο σε άλλο µέσω 
ενδιάµεσου φορέα (προσώπου, γραφειοκρατικής διαδικασίας, µέσου 
µεταβιβάσεως κ.λπ.): διεβίβασε τον φάκελο του στην Εισαγγελία Εφετών | τη 
δικογραφία στον ανακριτή ΣΥΝ. αποστέλλω 2. µεταφέρω ως ενδιάµεσος 
φορέας (µήνυµα) προς τον τελικό αποδέκτη του: ~ τις ευχαριστίες | τα 
συλλυπητήρια | τις απόψεις | τις ευχές | τους χαιρετισµούς | την επιθυµία | το 
αίτηµα | την έκκληση για βοήθεια κάποιου ΣΥΝ. µεταδίδω, µεταβιβάζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + βιβάζω, βλ. λ. βάζω]. 

διαβίβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η µεταβίβαση ή µε- 

ταφορά από ένα σηµείο σε άλλο 2. ΣΤΡΑΤ. ∆ιαβιβάσεις (οι) όπλο τού Στρατού 
Ξηράς µε αποστολή την εξασφάλιση των στρατιωτικών επικοινωνιών: υπηρετώ 
στις ~ || κατετάγη στις ~ || αξιωµατικός | στρατιώτης των ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. transmission]. 

διαβιβαστής (οι. διαβιβάστρια (η) {διαβιβαστριών} 1.ΣΤΡΑΤ. στρατιώτης που 
υπηρετεί στο όπλο των ∆ιαβιβάσεων 2. πρόσωπο που µεταφέρει ή µεταβιβάζει 
πληροφορίες ή µηνύµατα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. transmetteur]. 

διαβιβαστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που χρησιµοποιείται ως µέσο για τη 
µεταφορά µηνυµάτων: ~ έγγραφο | γράµµα. 

διαβιβρώσκω ρ. → διαβρώνω 
διαβιώ ρ. αµετβ. {διαβιοίς, -οί... | διαβίωσα} (λόγ.) περνώ τη ζωή µου, ζω: 

διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες σε πλήρη ένδεια. Επίσης διαβιώνω [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. διαβιώ (-όω) < δια- + βιώ < βίος]. 

διαβίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ο συγκεκριµένος τρόπος 
ζωής, το σύνολο των συνθηκών υπό τις οποίες ζει κανείς: πολυτελής ~ || υψηλό 
επίπεδο διαβιώσεως || χαµηλοί όροι διαβίωσης ΣΥΝ. ζωή, βίος. 

διαβλέπω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέβλεψα κ. διείδα (να/θα διίδω)} 1. συµπεραίνω από 
συγκεκριµένα δεδοµένα ή ενδείξεις, κάνω προβλέψεις (βάσει αυτών) για 
µελλοντικές εξελίξεις: ο Τύπος διαβλέπει νέα κρίση στις σχέσεις εργοδοτών και 
συνδικάτων εν όψει των διαπραγµατεύσεων για το ασφαλιστικό ΣΥΝ. µαντεύω, 
συµπεραίνω, συνάγω, εικάζω, προβλέπω 2. (ειδικότ.) έχω την ικανότητα να 
δω συγκεκριµένη κατάσταση στην πραγµατική της διάσταση, να διαισθανθώ 
(κάτι που δεν είναι εύκολα αντιληπτό): ~ τις προθέσεις | τους σκοπούς κάποιου 
| τον κίνδυνο ΣΥΝ. διαισθάνοµαι, διακρίνω, (µτφ.) οσµίζοµαι, συλλαµβάνω. 

διαβλήθηκα ρ. → διαβάλλω 
διαβλητός, -ή, -ό 1. (συνήθ. για πράξεις ή καταστάσεις) αυτός που µπορεί να 

κατηγορηθεί (για κάτι): ~ κατάθεση | µαρτυρία | εκλογικό αποτέλεσµα 2. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που περιέχει σφάλµατα, παρατυπίες ή παραλείψεις, µη 
αντικειµενικός: ~ διαδικασίες ΑΝΤ. αδιάβλητος. — διαβλητότητα (η). [ΕΤΥΜ. 
< διαβάλλω, κατά το αντώνυµο αδιάβλητος (βλ.λ.)]. 

διαβόητος, -η, -ο (κακόσ.) αυτός που είναι πολύ γνωστός για την κακή του φήµη 
και την αρνητική εικόνα που έχει για αυτόν η κοινή γνώµη: ο ~ απατεώνας | 
ληστής | φονιάς | εγκληµατίας | δικτάτορας ΣΥΝ. περιβόητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
περιβόητος, φηµισµένος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διαβοώ < δια- + βοώ]. 

διαβολάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (κυριολ.) ο µικρότερης σηµασίας ή δύναµης 
∆ιάβολος 2. (συνήθ. οικ.-χαϊδευτ.) παιδί πολύ ζωηρό και έξυπνο, που δεν 
αφήνει κανέναν σε ησυχία: πραγµατικό ~, ησυχία δεν έχει ΣΥΝ. πειραχτήρι, 
ζιζάνιο. Επίσης διαβολάκος (ο). 

διαβολάνθρωπος (ο) {διαβολανθρώπ-ου | -ων, -ους} (κακόσ.) άνθρωπος 
πανούργος και ραδιούργος, που µηχανορραφεί εις βάρος των άλλων ΣΥΝ. 
σατανικός, µοχθηρός, καταχθόνιος. 

διαβολέας (ο/η) (διαβολ-είς, -έων} πρόσωπο που διατυπώνει διαβολές εναντίον 
άλλων ΣΥΝ. κακόβουλος, συκοφάντης. Επίσης (λόγ.) διαβολέας {διαβολέως}. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. διαβολεύς < αρχ. διαβάλλω]. 

διαβολεµένος, -η, -ο [µεσν.] κ. (λαϊκ.) διαολεµένος 1. (κακόσ.) αυτός που στην 
πανουργία µοιάζει µε τον Σατανά, που έχει τον ∆ιάβολο µέσα του: ~ γυναίκα | 
άνθρωπος ΣΥΝ. πανούργος, σατανικός 2. (µε θετική σηµ.) αυτός που 
διακρίνεται ως εξαιρετικός, ως χαρακτηριστικός ιδιαίτερης ικανότητας: ~ 
εξυπνάδα | ικανότητα ΣΥΝ. τετραπέρατος 3. (επιτατ.) αυτός που εµφανίζεται 
σε πολύ µεγάλο βαθµό, µε µεγάλη ένταση: ~ κρύο | ζέστη | πόνος | ταχύτητα | 
όρεξη | τύχη | θόρυβος | φασαρία | κέφι ΣΥΝ. τροµερός, ανυπόφορος. — 
διαβολεµένα επίρρ. κ. (λαϊκ.) διαολεµένα (σηµ. 3). 

διαβολή (η) η διατύπωση ανυπόστατης κατηγορίας (εις βάρος κάποιου): 
σύντοµα θα αποκρούσει τις ~ που εκτοξεύθηκαν από τα χείλη των αντιπάλων 
του ΣΥΝ. συκοφαντία, δυσφήµηση, κατηγορία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < διαβάλλω]. 

διαβολιά κ. (λαϊκ.) διαολιά (η) 1. (σπάν.) πράξη µε πανουργία και πονηριά, που 
αποσκοπεί στην εξαπάτηση τού άλλου ΣΥΝ. κατεργαριά, µηχανορραφία 2. 
(ειδικότ. για µικρά παιδιά) η µικροαταξία: δεν µας αφήνει να ησυχάσουµε µε 
τις - του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. διαβολιά < διάβολος, βλ. κ. ζαβολιά]. 

διαβολικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (λαϊκ.) διαολικός 1. (κυριολ.-σπάν.) αυτός που 
σχετίζεται µε τον ∆ιάβολο και τις ενέργειες του· ΦΡ. διαβολική | σατανική 
σύµπτωση βλ. λ. σύµπτωση 2. (συνήθ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
πονηριά, δόλο, µοχθηρότητα, που µηχανορραφεί και χρησιµοποιεί αθέµιτα 
µέσα: ~ άνθρωπος- δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο ΣΥΝ. σατανικός 3. αυτός που 
περιέχει ειρωνεία, σαρκασµό, πονηρία ή χαιρεκακία, που εµπνέει ανησυχία ή 
φόβο: ~ έκφραση | χαµόγελο 4. αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη ευφυΐα 
και πονηριά ως προς τη σύλληψη και την εκτέλεση: ~ σχέδιο | συνωµοσία | 
ενέργεια | σύλληψη ΣΥΝ. πανούργος, µεγαλοφυής, σατανικός. 

διαβολικότητα (η) [1897] {χωρ. πληθ.} η διαβολικά ύπουλη διάθεση ή 
συµπεριφορά. 

διαβόλισσα (η) {διαβολισσών} 1. γυναίκα µε διαβολικές ιδιότητες 2. (µτφ.) 
γυναίκα πανέξυπνη και πανούργα ΣΥΝ. διαβολογυναίκα, δαι-µόνισσα. 

διάβολο- κ. διάβολο- κ. διαβολ- | (λαϊκ.) διάολο- κ. διαολό- κ. διαολ- λεξικό 
πρόθηµα λέξεων που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. χαρακτηρίζεται: (α) από 
πανουργία, σατανικότητα, κατεργαριά: διαβο-λο-κόριτσο, διαβολο-γυναίκα, 
διαβολ-άνθρωπος (β) από µεγάλη έντα- 



διαβολογυναίκα 477 διαβούλιο 
 

ση, σφοδρότητα: διαβολό-καιρος, διαβολό-κρυο 2. (σε ρήµατα και ρηµατικά 
ουσ.) γίνεται µε έντονα αρνητική διάθεση ή µε τρόπο που θα ταίριαζε στον 
διάβολο: διαβολο-στέλνω, διαβολο-σκορπίσµατα. [ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής 
Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. διάβολος (βλ.λ.)]. 

διαβολογυναίκα κ. (λαϊκ.) διαολογυναίκα (η) {διαβολογυναικών} γυναίκα 
πανούργα και τετραπέρατη, που µηχανορραφεί εις βάρος άλλων ΣΥΝ. 
δια)β)ολοθήλυκο. Επίσης δια)β)ολογύναικο (το). 

διαβολοθήλυκο κ. (λαϊκ.) διαολοθήλυκο (το) η διαβολογυναίκα (βλ.λ.). 
διαβολόκαιρος κ. (λαϊκ.) διαολόκαφος (ο) πολύ άσχηµος καιρός που 

χαρακτηρίζεται από ισχυρούς ανέµους και καταιγίδες: µ'αυτό τον ~ δεν είναι 
να ξεµυτάει κανείς || κάνει έναν ~! ΣΥΝ. παλιόκαιρος, βροµόκαιρος. 

διαβολοκόριτσο κ. (λαϊκ.) διαολοκόριτσο (το) κοπέλα νεαρής ηλικίας και πολύ 
έξυπνη, µε ζωηρό και πανούργο χαρακτήρα, που φέρνει σε δύσκολη θέση 
τους άλλους µε τη συµπεριφορά της. 

διαβολόπαιδο κ. (λαϊκ.) διαολόπαιδο (το) µικρής ηλικίας παιδί άτακτο, ατίθασο 
και ζωηρό, που παιδεύει και παρενοχλεί τους άλλους: σε χλωρό κλαρί δεν µας 
αφήνουν µε τις φωνές τους κάθε µεσηµέρι τα - ΣΥΝ. άτακτο, κακότροπο, 
κακοαναθρεµµένο. 

διαβολόπαππας κ. (λαϊκ.) διαολόπαππας (ο) {διαβολοπαππάδες} (µειωτ.-
υβριστ.) ο πονηρός παππάς που εξαπατά και εκµεταλλεύεται τους πιστούς. 

διάβολος κ. (λαϊκ.) διάολος κ. (σπανιότ.-λαϊκότ.) διάλος (ο) {δια-βόλ-ου | -ων, -
ους} 1. (συχνά µε κεφ.) το πνεύµα τού κακού, η προσωποποιηµένη δύναµη των 
πονηρών πνευµάτων που αποµακρύνει τον άνθρωπο από τον δρόµο τού Θεού 
και του δηµιουργεί πειρασµούς και προβλήµατα: ο ~ βάζει σε πειρασµό τον 
άνθρωπο ΣΥΝ. Σατανάς, Βεελζεβούλ, Εωσφόρος, Μεφιστοφελής, 
τρισκατάρατος, δαίµονας, (λαϊκ.) εξαποδώς· ΦΡ. (α) βάζει ο διάβολος την ουρά 
του για µπέρδεµα που ανατρέπει την αναµενόµενη πορεία των πραγµάτων (β) 
σπάει ο διάβολος το ποδάρι του για κάτι που γίνεται απροσδόκητα, αντίθετα 
προς ό,τι περιµένουµε: Πες πως ~ και δεν έρχονται τα πράγµατα όπως τα 
σχεδιάσαµε. Τι κάνουµε τότε; (γ) βρίσκω τον διάβολο µου βρίσκοµαι 
µπλεγµένος εκεί όπου δεν το περίµενα, βρίσκω τον µπελά µου: πήγε να 
βοηθήσει και βρήκε τον διάβολο της (δ) τραβάω τον διάβολο µου υφίσταµαι 
δυσκολίες και µαρτύρια: ~ κάθε µέρα, για να βρω θέση να παρκάρω (ε) πουλάω 
την ψυχή µου στον διάβολο (µεσν. φρ.) δεν διστάζω να κάνω αθέµιτες 
συµφωνίες, για να πετύχω τον σκοπό µου (στ) παίρνει (κάποιον) ο διάβολος 
(και τον σηκώνει) (µεσν. φρ.) για κάποιον που παθαίνει µεγάλη συµφορά, 
δυστυχεί: (συνήθ. υ-βριστ.) που να σε πάρει ο διάβολος και να σε σηκώσει! (ζ) 
να πάρει ο διά(β)ολος! ως έκφραση αγανάκτησης ή µεγάλης απογοήτευσης: ~, 
έχασα το τρένο την τελευταία στιγµή! || Που ~! ∆εν υπάρχει κανείς υπεύθυνος 
σ'αυτή την υπηρεσία; (η) όπως ο διάβολος το λιβάνι µε τόση αντιπάθεια ή 
φόβο, όση υποτίθεται ότι δείχνει ο ∆ιάβολος για το λιβάνι: αποφεύγει το 
αλκοόλ ~)θ) κάνω τον συνήγορο | δικηγόρο του διαβόλου (λατ. advocatus 
diaboli) εκφράζω επιχειρήµατα ή σκέψεις τής αντίθετης ή αντίπαλης πλευράς 
(κυρ. σε συζήτηση, για την προώθηση τού διαλόγου) (ι) δουλειά δεν είχε ο 
διάολος... για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος ασχολείται µε πράγµατα 
επουσιώδη ή εξεζητηµένα ενοχλώντας τους άλλους (συνήθ. επειδή δεν έχει τι 
άλλο να κάνει) 2. (ως επιφών.) διά(β)ολε! (µεσν. επιφών.) για δήλωση µεγάλου 
θυµού, αγανάκτησης ή έκπληξης: ~! Πού ήσουν χθες όλη νύχτα και σε 
γυρεύαµε; || δεν θα του κάνουµε κάθε φορά τα χατίρια, ~!3. (συνεκδ.) ο τόπος 
όπου βρίσκεται ο ∆ιάβολος και γενικότ. κάθε µακρινός τόπος ή µέρος όπου 
επικρατούν άσχηµες συνθήκες· ΦΡ. (α) στον διά(β)ολο (i) (υβριστ.) στην 
κόλαση: να πας | (άι) ~ || να πάνε όλα ~ κι ακόµη παραπέρα (ii) για την 
έκφραση έντονης έκπληξης: άι -· είπε τέτοιο πράγµα η αθεόφοβη; ΣΥΝ. ε, όχι!, 
αν είναι δυνατόν!, µη µου πεις! (β) στέλνω (κάποιον) στον διά(β)ολο (i) του 
λέω «άι στον διάβολο», τον βρίζω µε αυτή τη βρισιά, τον διαολοστέλνω (ii) 
απορρίπτω (κάποιον/κάτι), απαξιώ να ασχοληθώ (µε κάποιον/κάτι): στείλ'τους 
στον διάολο και κάνε ό,τι εσύ νοµίζεις! (µην τους ακούς, αγνόησε τους) || θα τα 
στείλω όλα στον διάολο και θ' αρχίσω καινούργια ζωή! (γ) γράφω στοά 
διαβόλου το κατάστιχο αδιαφορώ, δεν δίνω σηµασία: «στού διαβόλου τα 
'γραψα όλα το κατάστιχο και γλεντώ τα νιάτα µου πριν µε πιάσει λάστιχο!» 
(λαϊκ. τραγ.) (δ) κατά δια)β)όλου από το κακό στο χειρότερο, βαδίζοντας προς 
την ολοκληρωτική καταστροφή: µετά την τελευταία πτώση των µετοχών, η 
επιχείρηση του πάει - (ε) στοά διαόλου τη µάννα (µεσν. φρ.) πάρα πολύ µακριά, 
όπου δεν είναι εύκολο να πάει κανείς: πήγαµε ~, για να βρούµε διανυκτερεύον 
φαρµακείο· (µτφ.) 4. άτοµο που µε ύπουλους τρόπους µηχανορραφεί εις βάρος 
άλλων ΣΥΝ. πανούργος, µοχθηρός, κακεντρεχής, καταχθόνιος- ΦΡ. (α) διάβολος 
µεταµορφωµένος | µε κέρατα πρόσωπο που χαρακτηρίζεται από πανουργία 
και µοχθηρία (β) έχει τον διάβολο µέσα του για άνθρωπο που φέρεται µε 
ανάρµοστο τρόπο ή για άνθρωπο πολύ ευφυή και δραστήριο 5. πρόσωπο ή 
πράγµα που προκαλεί ενόχληση ή αναστάτωση, που διαταράσσει την ηρεµία 
και δηµιουργεί προβλήµατα: ήρθε αυτός ο ~ και µας έκανε άνω-κάτω || πότε θα 
σταµατήσει αυτός ο - στον δρόµο να κάνει φασαρία; 6. πρόσωπο που 
κατορθώνει µε την εξυπνάδα του να τα βγάζει πέρα και να ξεµπλέκει από κάθε 
είδους δυσκολία: είναι ~, δεν τον γελάς µε τίποτα ΣΥΝ. ατσίδα, τετραπέρατος, 
σπίρτο, πανέξυπνος, αετός· ΦΡ. δια)β)όλου κάλτσα άνθρωπος τετραπέρατος και 
πανούργος 7. εξαιρετικά ικανός, επιτήδειος: στα ηλεκτρονικά είναι ~ || είναι - 
µε τις γυναίκες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συκοφάντης», < διαβάλλω. Από τη µετάφραση 
των Εβδοµήκοντα (3ος αι. π.Χ.) η λ. χρησιµοποιήθηκε ως απόδ. τής εβρ. λ. 
Σατανάς (βλ.λ.), ενώ στην Κ.∆. και οι δύο λ. χρησιµοποι- 

ούνται σχεδόν εξίσου. Μέσω τού λατ. diabolus (< διάβολος) η λ. πέρασε σε 
πολλές ξέν. γλώσσες, λ.χ. γαλλ. diable, αγγλ. devil, γερµ. Teufel, ισπ. diablo 
κ.ά. Η φρ. διαβόλου κάλτσα οφείλεται σε µεσαιωνικές προλήψεις, κατά τις 
οποίες τα πόδια τού νεογέννητου παιδιού έµπαιναν σε µια µαύρη κάλτσα (που 
πιστευόταν ότι προέρχεται από τον ∆ιάβολο), για να γίνει έξυπνο και τυχερό]. 

διάβολος: συνώνυµα. Η έννοια τού κακού, τού άρχοντα των κακών 
πνευµάτων που ενσαρκώνει ο ∆ιάβολος, έκανε ώστε να χρησιµοποιηθούν 
περισσότερα ονόµατα | χαρακτηρισµοί για να αποδώσουν τις ιδιότητες του. 
Οι Εβραίοι τον ονόµασαν satan. που σηµαίνει «εναντιούµενος, εχθρός» 
(ενν. τού Θεού και τού ανθρώπου). Στη µετάφραση τής Π. ∆ιαθήκης από 
τους Εβδοµήκοντα το satan αποδόθηκε ελληνικά ως Σατανάς αλλά και (µε 
ελληνική λέξη) ως διάβολος, δίσηµη λέξη που σήµαινε και «εχθρός» 
(διαβάλλοµαι = εχθρεύοµαι, συγκρούοµαι, διαβολή = έχθρα) και 
«συκοφάντης» (διαβάλλω = συκοφαντώ, διαβολή = συκοφαντία). ∆οθέντος 
ότι ο ∆ιάβολος είναι και εχθρός τού ανθρώπου και εχθρός τού Καλού (τού 
αγαθού που στην απόλυτη µορφή του είναι ο Θεός), αλλά και συκοφάντης 
τού Θεού προς τον άνθρωπο (τον οποίο προσπαθεί να παραπείσει και να 
οδηγήσει στην αµαρτία µέσω διαφόρων πειρασµών), η λ. διάβολος έγινε η 
κύρια λ. δηλώσεως τού «πεπτωκότος» από τον ουρανό και την τάξη των 
αγγέλων πονηρού πνεύµατος, o χαρακτηρισµός του ως Πονηρού, δηλώνει 
ακριβώς ότι αποτελεί το πονηρό πνεύµα, το πνεύµα τού κακού («άλλα 
ρϋσαι ηµάς απότοῦπονηρού», Κυριακή Προσευχή). Η λ. Βεελζεβούλ, που 
µεταπλάστηκε και σε βελζεβούλ(ης), ανάγεται στο σηµιτικό Baal-zebub και 
δήλωνε τον «θεό των µυγών» (πβ. τα ελλην. Μύαγρος ή Ζευς Απόµυιος) ή 
τον «θεό τής κόπρου» (κοπρόθεον), ο οποίος ταυτίστηκε µε τον άρχοντα 
των κακών πνευµάτων, τον Σατανά. Στην Π.∆. (Ησαΐας 14, 12) αναφέρεται 
«πώς εξεπεσεν εκ τού ουρανού ό εωσφόρος ό πρωί ανατέλλων;». 
Εωσφόρος, δηλ. φωτοφόρος, ήταν ο ∆ιάβολος όσο ήταν και αυτός άγγελος, 
δηλ. προτού τιµωρηθεί µε πτώση από τον ουρανό για την αλαζονεία του να 
υποκαταστήσει τον Θεό, οπότε κατά τη ρήση τού Χριστού (Κ.∆. Λουκ. 
10,18) «έθε-ώρουν τον Σατανάν ως άστραπήν εκτοῦουρανού πεσόντα». Η 
ήδη οµηρική ελληνική λ. εωσφόρος δηλώνει τον φέροντα την έω (την αυγή, 
το φως τής αυγής), που δεν ήταν άλλος από τον πλανήτη Αφροδίτη, τον 
γνωστό ως Αυγερινό. o Σατανάς, λοιπόν, από «φωτοδότης» (εωσφόρος) 
εξέπεσε σε «άρχοντα τού σκότους», µε 
την ονοµασία εωσφόρος να δηλώνει την πρότερα του φύση. Η ονοµασία 
δαίµονας από το αρχ. δαίµων, που, ως µέση λέξη, είχε και 
καλή σηµασία (Θεός) και κακή (πονηρό πνεύµα), προκειµένου περί τού 
∆ιαβόλου σήµανε το κακό πνεύµα, τον πονηρό. Το όνοµα Μεφιστοφελής 
έχει λογοτεχνική προέλευση: ήταν το κακό πνεύµα, ο διάβολος (mephisto) 
που λειτουργούσε ως πειρασµός τού Φάουστ, στον παλαιότατο µύθο τού 
Φάουστ, που έγινε πολύ γνωστός µε το οµώνυµο έργο τού Γκαίτε. 
Μολονότι αντίχριστος για την Εκκλησία σηµαίνει τον εχθρό τής 
χριστιανικής πίστης και, ειδικότερα, το µοιραίο πρόσωπο που θα 
αποτελέσει την έσχατη ύβριν προς τον Θεό πριν από τη συντέλεια τού 
κόσµου, οπότε ο Χριστός θα παραδώσει τον αντίχριστο στη γέεννα τού 
πυρός, εντούτοις στην κοινή αντίληψη (και γλώσσα) το αντίχριστος ως 
«ενάντιος τού Χριστού» καθιερώθηκε να δηλώνει τον ∆ιάβολο. Οι 
ονοµασίες εξαποδώς (< έξω από εδώ) και τρισκατάρατος (ο πολύ και από 
όλους καταραµένος) αποτελούν «αρατικά» ονόµατα τού ∆ιαβόλου, που 
χρησιµοποιούν οι άνθρωποι «καταρώµενοι», τρόπον τινά, τον ∆ιάβολο ή 
αποφεύγοντας ευφηµιστικά να κατονοµάσουν τον ∆ιάβολο µε το όνοµα 
του (πβ. εξορκισµένος = ονοµασία τού καρκίνου). 

διαβολοσκορπίσµατα κ. (λαϊκ.) διαολοσκορπίσµατα (τα) βλ. λ. ανεµοµάζωµα. 
διαβολοστέλνω κ. (λαϊκ.) διαολοστέλνω ρ. µετβ. (δια)β)ολόστει-λα} στέλνω 

(κάποιον) στον διάβολο (βλ.λ., σηµ. 3). 
διαβουκολώ ρ. {διαβουκολείς... | διαβουκόλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 

(λόγ.) παραπλανώ µε ψεύτικες ελπίδες, δηµιουργώντας ψευδείς εντυπώσεις: 
«τον διαβουκόλησαν να επιτεθεί εναντίον τού νησιού υποσχόµενοι 
ανταλλάγµατα...» (εφηµ.). — διαβουκόληση (η). [ΕΤΥΜ < µτγν. διαβουκολώ 
(-έω) < δια- + βουκολώ (< βουκόλος, βλ.λ.)]. 

διαβουλεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {διαβουλεύθηκα} συσκέπτοµαι µε άλλους 
ανταλλάσσοντας απόψεις: οι υπουργοί Εξωτερικών τής Κοινότητας 
διαβουλεύονται για το µέλλον τής πρώην Γιουγκοσλαβίας ΣΥΝ. διασκέπτοµαι. 

διαβούλευση (η) [1782] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} (επίσ.) (συνήθ. στον 
πληθ.) συνεννοήσεις και επιµέρους διαπραγµατεύσεις για την επίτευξη τού 
επιδιωκόµενου αποτελέσµατος: οι ~ για την υπογραφή ειρηνευτικής συµφωνίας 
συνεχίζονται || στη Νέα Υόρκη ξεκινά νέος γύρος διαβουλεύσεων µεταξύ των 
εµπλεκοµένων µερών || υπήρξαν | έγιναν διαβουλεύσεις µεταξύ των οµολόγων 
υπουργών ΣΥΝ. συζητήσεις, διαπραγµατεύσεις. — διαβουλευτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. consultation(s)]. 

διαβούλιο (το) {διαβουλί-ου | -ων} 1. µυστικό συνέδριο για τη λήψη 
αποφάσεων ΣΥΝ. κονκλάβιο 2. διαβούλια (τα) µηχανορραφίες και δολοπλοκίες 
που εξυφαίνονται (εις βάρος κάποιου): τα ~ κατά των επαναστατηµένων εθνών 
τής Ευρώπης στις αρχές τού 19ου αι/ ΦΡ. συµβούλια και διαβούλια άσκοπες 
διαδοχικές συζητήσεις και φλυαρίες χωρίς αποτέλεσµα: αφήστε τα συµβούλια 
και τα διαβούλια και πάρτε µια απόφαση τώρα. 



διαβρέχω 478 διαγώνισµα 
 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. διαβούλιον < δια- + -βούλιον < βουλή]. 
διαβρέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέβρεξα | διαπερνώ µε υγρό, µουσκεύω 

ΣΥΝ. διαποτίζω. — διαβροχή (η) [µτγν.]. 
διάβροχος, -η, -ο (λόγ.) αυτός τον οποίο διαπερνά το νερό ή που έχει 

ήδη µούσκεψα ΑΝΤ. αδιάβροχος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαβρέχω]. 
διαβρώνω ρ. µετβ. (διέβρωσα, διαβρώ-θηκα, -µένος} 1. (για επιφά-

νεια) επενεργώ σιγά-σιγά προκαλώντας φθορές στη σύσταση των 
στοµίων: το νερό διαβρώνει τα πετρώµατα || ο µολυσµένος αέρας τής 
Αθήνας διαβρώνει τα αρχαία µάρµαρα 2. (µτφ.) επιφέρω σταδιακά 
φθορά σε κάτι, καθιστώντας το πιο ευάλωτο ή αλλοκόνοντάς το: 
πράκτορες τού εχθρού είχαν διαβρώσει τις µυστικές υπηρεσίες τής 
χώρας || ιδέες που διαβρώνουν τα θεµέλια τού κοινωνικού συστήµα-
τος ΣΥΝ. υπονοµεύω, υποσκάπτω. 
[ΕΤΥΜ. < διάβρωση (υποχωρητ.), κατά το σχήµα βεβαίωση - βεβαιώ-
νω, µείωση - µειώνω κ.τ.ό.]. 

διάβρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ιόσεις, -ώσεων} 1. ΓΕΩΛ. (α) η επιφα-
νειακή αλλοίωση ενός σώµατος (µετάλλου ή πετρώµατος) υπό την 
επίδραση τής υγρασίας, τού οξυγόνου τού αέρα, των οξέων ή άλλων 
χηµικών ενώσεων: ~ σιδήρου | τού εδάφους ΣΥΝ. (καθηµ.) φάγωµα (β) 
το σύνολο των διεργασιών οι οποίες συντελούν στη µεταφορά τού 
υλικού τής αποσάθρωσης των πετρωµάτων η µεταφορά τού υλικού 
γίνεται µε τη δράση των ανέµων, των ποταµών, των κυµάτων και των 
πάγων (γ) αιολική διάβρωση βλ. λ. αιολικός 2. (µτφ.) φθορά που συ-
ντελείται σταδιακά, χωρίς να γίνεται αµέσως αντιληπτή, και επιφέ-
ρει την αποσύνθεση και αλλοίωση (των συστατικών στοιχείων ή αυ-
τού που την υφίσταται): ~ αξιών | τής κοινωνίας ΣΥΝ. καταστροφή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. διάβρωσις < αρχ. διαβιβρώσκω, βλ. κ. βρώση]. 

διαβρωσιγενής, -ής, -ές [1888] {διαβρωσιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυ-
τός που προκύπτει από διάβρωση: ~ όρη | κοίλωµα. [ΕΤΥΜ < 
διάβρωση + -γενής < γένος]. 

διαβρωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει την ιδιότητα να προ-
καλεί διάβρωση 2. (µτφ.) αυτός που επενεργεί ύπουλα, χωρίς να γί-
νεται αντιληπτός, προκαλώντας αλλοίωση και αποσύνθεση: η ~ επί-
δραση τής τηλεόρασης | τής προπαγάνδας. — διαβρωτικά επίρρ. 

διαγγελεας (ο) [1856] {διαγγελ-είς, -έων} (σπάν.) 1. πρόσωπο που µε-
ταφέρει µηνύµατα ΣΥΝ. αγγελιαφόρος 2. ΣΤΡΑΤ. αξιωµατικός ή υπα-
ξιωµατικός επιφορτισµένος µε την ευθύνη τής µεταβίβασης διατα-
γών των ανωτέρων του στους άνδρες που έχει υπό τις διαταγές του ή 
των αναφοράς των ανδρών του προς τους ανωτέρους τους. 

διάγγελµα (το) [µτγν.] {διαγγέλµ-ατος | -ατα, -άτων} επίσηµο µήνυµα 
το οποίο απευθύνεται από τον ανώτατο άρχοντα ή από την κυβερνη-
τική ηγεσία στον λαό ή στους αντιπροσώπους του στη Βουλή και πε-
ριέχει σηµαντικές αποφάσεις για κρίσιµα ζητήµατα τής χώρας εξ 
αφορµής σηµαντικής επετείου ή εκτάκτων περιστάσεων: βαρυσήµα-
ντο | πρωτοχρονιάτικο ~. 

διάγγελος (ο) [αρχ.] {διαγγέλ-ου | -ων, -ους} 1. ο διαγγελέας (βλ.λ.) 
2. ΣΤΡΑΤ. (σπάν.) υπασπιστής στρατηγού που διαβιβάζει τις διαταγές 
του 3. διπλωµατικός αντιπρόσωπος τού Πάπα (λατ. Internuntius). 

δΐαγιγνώσκω ρ. µετβ. {διέγνωσ-α, -θην, -ης, -η... (µτχ. διαγνωσθείς, -
είσα, -έν), -µένος} (λόγ.) 1. καταλήγω σε συµπεράσµατα µε βάση διά-
φορες ενδείξεις: διέγνωσε ορθώς ότι επιβαλλόταν η επιδίωξη µιας νέ-
ας οικονοµικής πολιτικής ΣΥΝ. συµπεραίνω, εικάζω 2. (στους άλλους 
χρόνους πλην τού ενεστώτα και τού παρατατικού) ΙΑΤΡ. κάνω διά-
γνωση (βλ.λ., σηµ. 1): ο καρκίνος τής µήτρας θεραπεύεται, αν δια-
γνωσθεί εγκαίρως. [ΕΤΥΜ αρχ. < δια- + γιγνώσκω, βλ. κ. γνώση]. 

διαγκωνίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {διαγκωνίσ-θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. 
(κυριολ.) προσπαθώ σπρώχνοντας µε τους αγκώνες µου να ανοίξω 
πέρασµα 2. (µτφ.) ανταγωνίζοµαι έντονα άλλους που διεκδικούν ό,τι 
κι εγώ: µεγάλες ξένες εταιρείες διαγκωνίζονται, για να αναλάβουν την 
κατασκευή τού µετρό || «πόλεις που διαγκωνίζονται για την ανάληψη 
των Ολυµπιακών Αγώνων» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «στηρίζοµαι στον αγκώνα µου», < δι)α)- + 
άγκωνίζοµαι < άγκών]. 

διαγκωνισµός (ο) [1888] (λόγ.) 1. η προσπάθεια να ανοιχτεί πέρασµα 
ανάµεσα σε πλήθος µε σπρωξίµατα 2. (µτφ.) ο έντονος ανταγωνισµός 
µεταξύ συνδιεκδικητών: ο ~ χιλιάδων υποψηφίων για την εισαγωγή 
τους στα Α.Ε.Ι. [ΕΤΥΜ. Το µτγν. διαγκωνισµός σήµαινε «σπρώξιµο µε 
τους αγκώνες»]. 

διάγνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΙΑΤΡ. (α) η διαδικα-
σία προσδιορισµού τής φύσης συγκεκριµένης ασθένειας µέσω τού 
ιστορικού, τής φυσικής εξέτασης και των εργαστηριακών εξετάσε-
ων: έγκαιρη | επιτυχής ~ (β) (συνεκδ.) η απόφαση ή το συµπέρασµα 
που προκύπτει µέσα από τέτοιου είδους εξέταση: κάνω | βγάζω | προ-
βαίνω σε ~ 2. η ανάλυση τής αιτίας ή τής φύσης προβλήµατος ή κα-
τάστασης και η συναγωγή συµπερασµάτων για την αντιµετώπιση 
τους: ~ τού κινδύνου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διάγνωσις < διαγιγνώσκω < δια- + γιγνώσκω, βλ. κ. 
γνώση. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. diagnosis, γαλλ. 
diagnose κ.ά.]. 

διαγνωστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που αναφέρεται, χρησιµεύει ή 
συντελεί στη διάγνωση (κυρ. ασθένειας): ~ σύµπτωµα | µέθοδος | κέ-
ντρο | διαδικασία | τεστ 2. ΙΑΤΡ. διαγνωστική (η) κλάδος που ασχο-
λείται µε τον καθορισµό των ασθενειών µέσα από τη σύντοµη και 
σαφή έκθεση των χαρακτηριστικών τους συµπτωµάτων. 

∆ιαγόρας (ο) 1. πυγµάχος από τη Ρόδο (5ος αι. π.Χ.), νικητής σε πολ-
λούς αγώνες, που, σύµφωνα µε την παράδοση, πέθανε ευτυχής ενώ 
τον µετέφεραν στους ώµους θριαµβευτικά οι τρεις ολυµπιονίκες 
γυιοι του 2. ανδρικό όνοµα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < διαγορεύω «δηλώνω δηµοσίως, εκθέτω λεπτο-
µερούς» < δι)α)- + αγορεύω]. 

διαγουµίζω ρ. µετβ. {διαγούµισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) λεηλατώ, 
αρπάζω πράγµατα που δεν µου ανήκουν ως λάφυρα: οι εχθροί δια-
γούµισαν την πόλη ΣΥΝ. αρπάζω. — διανούµισµα (το). [ΕΤΥΜ 
µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < διαγουµάς < τουρκ. yagma «διαρ-παγή». 
Κατά µία άποψη, το ίδιο το τουρκ. yagma < *διαγωµίζω < *διά-γωµα < 
αρχ. διάγω, οπότε πρόκειται για αντιδάνειο. ∆εν ευσταθεί η ετυµ. 
από το αρχ. διακοµίζω]. 

διαγοιιµιστής (ο) πρόσωπο που λεηλατεί αρπάζοντας (ξένα πράγ-
µατα) ΣΥΝ. άρπαγας. 

διάγραµµα (το) [αρχ.] {διαγράµµ-ατος | -ατα -άτων} 1. σχηµατική 
απεικόνιση που προβάλλει και επεξηγεί τα διάφορα τµήµατα ή τον 
τρόπο λειτουργίας αντικειµένου: το ~ µηχανής || ~ οικίας ΣΥΝ. σκαρί-
φηµα, σχέδιο, πλάνο 2. γραµµική αναπαράσταση τής πορείας ενός 
φαινοµένου: ~ σεισµού || ~ τού τιµαρίθµου 3. ΜΑΘ. γραφική απεικόνι-
ση (παράσταση) που χρησιµοποιούµε για να µελετήσουµε ένα µαθη-
µατικό θέµα ή µια µαθηµατική έννοια λ.χ. ~ τού Venn (για τα σύνο-
λα), ~ συνάρτησης · 4. ο εννοιολογικός σκελετός, στον οποίο στηρί-
ζεται η ανάπτυξη ενός θέµατος, η διατύπωση του σε γενικές γραµµές: 
~ οµιλίας | έκθεσης | θεατρικού έργου ΣΥΝ. περίληψη, σύνοψη. 

διαγραµµίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {διαγράµµισ-α, -τηκα, -µένος} χωρίζω 
µια επιφάνεια µε το τράβηγµα γραµµών, τραβώ διαχωριστικές γραµ-
µές: τα συνεργεία τού δήµου διαγράµµισαν την Πανεπιστηµίου και την 
Πατησίων ΣΥΝ. χαρακώνω. 

διαγράµµιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η χάραξη ή ο σχε-
διασµός γραµµών για τη διαίρεση µιας επιφάνειας: η ~ των δρόµων | 
τετραδίου | γηπέδου 2. (συνεκδ.) οι γραµµές που χαράσσουµε ή σχε-
διάζουµε: µονή | διπλή ~ || φύλλο µε διαγραµµίσεις · 3. (στις επιτα-
γές) η προσθήκη διαγωνίως δύο παράλληλων γραµµών για ασφάλεια. 

διαγραφή (η) [αρχ.] 1. η ακύρωση τής ύπαρξης ή τής ισχύος: η ~ µιας 
διάταξης | λέξης || ~ χρεών ΣΥΝ. (καθηµ.) σβήσιµο, εξάλειψη, 
απαλοιφή 2. (για πρόσ.) η εκδίωξη, η αποµάκρυνση (κάποιου) από θέ-
ση (που κατείχε): η ~ του από το κόµµα θεωρείται σίγουρη έπειτα και 
από τις τελευταίες προκλητικές του δηλώσεις 3. ο σχεδιασµός: η ~ 
ενός κύκλου 4. (µτφ.) η σχηµατική ή σε γενικές γραµµές περιγραφή ή 
απόδοση: η ~ των χαρακτήρων τού έργου µε ζωντάνια και φυσικότη-
τα^ ~ των προθέσεων του ΣΥΝ. σκιαγράφηση. 

διαγράφω ρ. µετβ. {διέγρα-ψα, διαγρά-φτηκα (λόγ. διεγράφην, -ης, -
η..., µτχ. διαγραφείς, -είσα, -έν), -µµένος (λόγ. διαγεγραµµένος)} 
(+από) 1. σβήνω, ξεγράφω: ~ µια λέξη από το κείµενο 2. ακυρώνω 
την ύπαρξη ή την ισχύ: ~ τα χρέη || - µια νοµική διάταξη ΣΥΝ. εξα-
λείφω, απαλείφω 3. (για πρόσ.) διώχνω (κάποιον) αποµακρύνοντας 
τον από τη θέση που κατείχε: ~ κάποιον από κόµµα για ανάρµοστη 
συµπεριφορά 4. (κυριολ. κ. µτφ.) σχηµατίζω γραµµές, ένα σχέδιο πά-
νω σε επιφάνεια: ~ κύκλους πάνω στο χαρτί || το αεροπλάνο διέγραψε 
µία καµπύλη στον ουρανό || «η Ρωσία διέγραψε µια αξιόλογη τροχιά 
στα διαστηµικά πράγµατα» (εφηµ.)· ΦΡ. διαγράφω πορεία έχω 
συγκεκριµένη εξέλιξη ή παρουσία σε κάποιον χώρο: πιστεύεται ότι 
αυτός ο πολιτικός θα διαγράψει λαµπρή πορεία || η εταιρεία αυτή έχει 
διαγράψει σπουδαία πορεία στο χρηµατιστήριο ΣΥΝ. σχεδιάζω 5. 
(µτφ.) δίνω σε πολύ γενικές γραµµές ή απεικονίζω σχηµατικά µε 
αδρές γραµµές: διαγράφει τους θεατρικούς χαρακτήρες του µε µεγάλη 
καθαρότητα || η εναρκτήρια οµιλία τού πρωθυπουργού διαγράφει τις 
βασικές γραµµές τής κυβερνητικής πολιτικής ΣΥΝ. σκιαγραφώ, 
απεικονίζω 6. (µεσοπαθ. διαγράφοµαι) (µτφ.) διαφαίνοµαι: διαγράφε-
ται ο κίνδυνος διάσπασης τού κόµµατος || το µέλλον του διαγράφεται 
λαµπρό | ευοίωνο | ζοφερό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + γράφω. Η σηµ. «αποδίδω τη γενική εικόνα, το 
σχήµα κάποιου» αποδίδει ανάλογη σηµ. των αγγλ. outline, γαλλ. 
décrire, ενώ το µεσοπαθ. διαγράφοµαι στη σηµ. «διαφαίνοµαι» απο-
δίδει το αγγλ. be delineated]. 

διάγω ρ. αµετβ. {παρατ. διήγα, αόρ. διήγαγα (να/θα διαγάγω)} (λόγ.) 
περνώ τη ζωή µου ή τον καιρό µου υπό ορισµένες συνθήκες, µε συ-
γκεκριµένο τρόπο διαβιώσεως: ~ βίον τρυφηλόν || διήγαγε τα τελευ-
ταία έτη τής ζωής του µε προσευχή και νηστεία ΣΥΝ. διαβιώ. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < δι)α)- + αγω]. 

διαγωγή (η) {χωρ. πληθ.} ο τρόπος συµπεριφοράς υπό συγκεκριµένες 
συνθήκες απέναντι στους άλλους: - κοσµία (βλ. λ. κόσµιος) | κακή | 
άριστη || δείχνω σωστή - || πρόσωπο αµέµπτου διαγωγής. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < διάγω]. 

διαγωνίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {διαγωνίστηκα} αγωνίζοµαι µαζί 
µε άλλους και προσπαθώ να τους ξεπεράσω για την απόκτηση συ-
γκεκριµένης διάκρισης και την επίτευξη τού επιδιωκόµενου στόχου· 
λαµβάνω µέρος σε διαγωνισµό (βλ.λ.): ~ για υποτροφία | για το πρώ-
το βραβείο | για µια θέση στο ∆ηµόσιο || - στο άθληµα τού ακοντι-
σµού | τής σφαιροβολίας || ~ για µετάλλιο || πολλοί αθλητές θα δια-
γωνιστούν στο τελευταίο παγκόσµιο πρωτάθληµα στίβου ΣΥΝ. ανα-
µετρούµαι, ανταγωνίζοµαι, διεκδικώ, συναγωνίζοµαι. — διαγώνιση 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συναγωνισµός, αποθετικός. 

διαγώνιος (η) {διαγωνί-ου | -ων, -ους} ΓΕΩΜ. το ευθύγραµµο τµήµα 
που ενώνει δύο µη διαδοχικές (προσκείµενες) γωνίες ή κορυφές πο-
λυγώνου ή πολυέδρου: ~ τριγώνου | τετραπλεύρου || φέρ(ν)ω τη ~ µε 
χάρακα και µολύβι. 

διαγώνιος, -α (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] 1. αυτός που συνδέει δύο µη δια-
δοχικές γωνίες: ~ κατεύθυνση 2. ΓΕΩΜ. διαγώνιος (η) βλ.λ. — διαγώ-
νια /διαγωνίως [µεσν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάµετρος. 

διαγώνισµα (το) [1880] {διαγωνίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (συνήθ. για 
µαθητές) γραπτή (ή προφορική) εξέταση για έλεγχο και αξιολόγηση 
των γνώσεων σε συγκεκριµένο µάθηµα: ~ τριµήνου || ~ στην ιστορία 
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ΣΥΝ. γραπτή δοκιµασία, εξετάσεις (πβ. λ. τεστ). 
[ΕΤΥΜ. Τη λ. έπλασε ο Αδ. Κοραής, προκειµένου να αποδοθεί το γαλλ. 
concours]. 

διαγωνισµός (ο) [µτγν.] 1. αναµέτρηση για την κατάκτηση διακρί-
σεως (βραβείου), η διαδικασία ανάδειξης τού καλυτέρου ανάµεσα 
στους µετέχοντες σε συγκεκριµένο τοµέα: ~ οµορφιάς | φωτογραφίας 
| ζωγραφικής | τραγουδιού ΣΥΝ. αγώνας, συναγωνισµός 2. (ειδικότ.) 
διαδικασία παροχής προσφορών για την εκτέλεση ενός έργου, η 
οποία αποβλέπει στην επιλογή τής πιο συµφέρουσας: προκήρυξη διε-
θνούς µειοδοτικού ~ για την κατασκευή τής σήραγγας ΣΥΝ. ανταγω-
νισµός · 3. (ειδικότ. για µαθητές) γραπτή δοκιµασία που διενεργείται 
σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους για την προαγωγή στην επό-
µενη τάξη ή για την αποφοίτηση: περίοδος διαγωνισµών ΣΥΝ. διαγώ-
νισµα, εξετάσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συναγωνισµός. 

διαγωνιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε διαγωνισµό: στο ~ 
τµήµα τού Φεστιβάλ επιλέχθηκαν τριάντα πέντε ταινίες || ~ βραβείο. 

διαδεδοµένος, -η, -ο αυτός που έχει ευρεία διάδοση: ~ άθληµα | ιδέες. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. 
διαδίδωµι]. 

διαδερµικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που συντελείται διά µέσου τού δέρ-
µατος: ~ βιοψία | χολαγγειογραφία. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. percutaneous]. 

διαδέτης (ο) {διαδετών} ΝΑΥΤ. σχοινί µε το οποίο προσδένονται µε-
ταξύ τους τα άκρα άλλων σχοινιών. [ΕΤΥΜ. µεσν. < δια- + -δέτης < 
αρχ. δέω | δώ «δένω»]. 

διαδέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {διαδέχθηκα} 1. ακολουθώ χρονικά 
κάποιον στη θέση ή στο αξίωµα που κατείχε, γίνοµαι ο διάδοχος του: 
ήθελε να τον διαδεχθεί ο γυιος του στην επιχείρηση || ~ κάποιον στην 
εξουσία | στον θρόνο | στην πρωθυπουργία ΣΥΝ. ακολουθώ, έποµαι 2. 
(ειδικότ. για καταστάσεις ή ενέργειες) έρχοµαι µετά από (κάτι άλλο 
στη σειρά, σαν τους κρίκους µιας αλυσίδας): οι ατυχίες διαδέχονται 
η µία την άλλη ΣΥΝ. εναλλάσσοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θετικός, αποθετικός. 

διαδηλώνω ρ. µετβ. {διαδήλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (τη στάση 
και τα αισθήµατα µου απέναντι σε κάποιον/κάτι) ευρύτερα γνωστά, 
προσδίδω δηµοσιότητα: - την πίστη | την αφοσίωση | τη συµπαρά-
σταση | την απόφαση | την αντίθεση µου σε κάτι ΣΥΝ. αναγγέλλω, 
διαλαλώ, διατυµπανίζω, κοινοποιώ, δηµοσιοποιώ, διακηρύσσω, φανε-
ρώνω, εκθέτω 2. µετέχω ενεργά σε δηµόσια εκδήλωση εκφράσεως τής 
κοινής γνώµης, σε συλλαλητήριο, κάνω διαδήλωση: οι φοιτητές δια-
δηλώνουν εναντίον τής κυβερνητικής πολιτικής σε θέµατα παιδείας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. διαδηλώ (-όω) < αρχ. διάδηλος «ευδιάκριτος, σαφής» < 
δια- + δήλος (βλ.λ.)]. 

διαδήλωση (η) [1848] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η δηµόσια 
γνωστοποίηση των αισθηµάτων και τής στάσης (κάποιου) απέναντι 
σε µια κατάσταση: ~ λαϊκής οργής και αγανάκτησης 2. συγκέντρωση 
και πορεία διαµαρτυρίας (για κάποιο ζήτηµα): εργατική | φοιτητική ~ 
|| οργανώνω | διαλύω ~ || λαµβάνω µέρος σε ~|| ~ σπουδαστών έξω 
από το Υπουργείο Παιδείας || ο όγκος | το µέγεθος τής ~ || στη ~ 
συµµετείχαν όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς || κάνω | κατεβαίνω σε -|| 
στα αντιλαϊκά µέτρα τής κυβέρνησης οι εργαζόµενοι απάντησαν µε 
διαδηλώσεις || ογκώδης | µεγάλη ~ ΣΥΝ. συλλαλητήριο, κινητοποίηση. 
[ΕΤΥΜ; Απόδ. τού γαλλ. manifestation]. 

διαδηλωτής (ο) [1889], διαδηλωτρια (η) [1886] {διαδηλωτριών} 
πρόσωπο που µετέχει σε διαδήλωση: οι ~ φώναζαν συνθήµατα κατά 
τής κυβέρνησης || αστυνοµικές δυνάµεις επιχείρησαν να διαλύσουν 
τον κύριο όγκο των ~. 

διάδηµα (το) {διαδήµ-ατος | -ατα, -άτων) διακοσµητική ταινία ή κά-
λυµµα τής κεφαλής από πολύτιµα µέταλλα ή πετράδια, που φοριέται 
από βασιλείς, ηγεµόνες ή τον Πάπα ως σύµβολο εξουσίας ΣΥΝ. κο-
ρώνα, στέµµα, τιάρα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαδέω «περιδένω» < δια- + δέω | 
δώ «δένω»]. 

διαδηµοτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε δύο ή περισσότερους 
δήµους ή τον διαχειρίζονται από κοινού περισσότεροι τού ενός δή-
µοι: ~ επιχείρηση συγκοινωνιών | ραδιοφωνικός σταθµός | συµφωνία 
| συνεργασία. 

διαδίδω ρ. µετβ. {διέδωσα, διαδόθηκα, διαδεδοµένος} 1. κάνω (κάτι) 
ευρύτερα γνωστό, γνωστοποιώ (κάτι) σε ευρύτερες µάζες: διέδωσαν 
τον χριστιανισµό σε όλη τη Γη || ~ ένα νέο 2. (µτφ.) θέτω σε κυκλο-
φορία ανυπόστατες ειδήσεις και φήµες: ποιος διέδωσε ότι θα παραι-
τηθεί από την αρχηγία τού κόµµατος; ΣΥΝ. διασπείρω· (µεσοπαθ. δια-
δίδοµαι) 3. αποκτώ µεγάλες διαστάσεις, επεκτείνοµαι: η αρρώστια 
διαδόθηκε γρήγορα και πήρε διαστάσεις επιδηµίας ΣΥΝ. µεταδίδοµαι 
4. (ειδικότ. για ειδήσεις, φήµες κ.λπ.) αποκτώ µεγάλη δηµοσιότητα: η 
είδηση διαδόθηκε αστραπιαία 5. (απρόσ. διαδίδεται) κυκλοφορεί ως 
φήµη: ~ ότι θα παραιτηθεί ΣΥΝ. φηµολογείται, λέγεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δίνω, µετοχή. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. διαδίδωµι < δια- + δίδωµι «δίνω»]. διαδικασία (η) 
{διαδικασιών} 1. συστηµατική σειρά ενεργειών που καταλήγουν σε 
συγκεκριµένο αποτέλεσµα: ~ έκδοσης εκλογικών αποτελεσµάτων | 
εκλογής Προέδρου | χορήγησης αδειών || ψήφιση νοµοσχεδίου µε τη ~ 
τού κατεπείγοντος || ανακριτική | διοικητική | ακροαµατική | συνοπτική 
| αποδεικτική - 2. σύνολο διεργασιών ή µεταβολών, που διεξάγονται 
σε διαδοχικές, προκαθορισµένες ή µη, φάσεις και µε συγκεκριµένο 
τρόπο: θα ήθελα να σας εξυπηρετήσω, αλλά η ~ επιβάλλει να κάνετε 
αίτηση πρώτα || ~ αποσύνθεσης των πετρωµάτων || ~ φθοράς 3. (µτφ.) 
κοπιαστική προσπάθεια για την εκτέλεση έργου, πολύπλοκη σειρά 
ενεργειών: πού να κάθεσαι να φτειά-ξεις µουσακά, είναι ολόκληρη ~! 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «η σειρά διαδοχικών ενεργειών που προη-
γούνται δικαστικής αποφάσεως», < διαδικάζω «εκφέρω κρίση (ως δι- 

καστής)» < δια- +  δικάζω. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει τα γαλλ. 
procédure, γερµ. Prozess]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. διαδικασία είναι αρχαία και σήµαινε κυρίως τη δίκη, 
αλλά και την παραποµπή σε δίκη, καθώς και τη δικαστική απόφα-
ση. Σε νεότερους χρόνους η λ. χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει τις 
τυπικές ενέργειες που απαιτεί η διεξαγωγή µιας δίκης και, κατ' ε-
πέκταση, κάθε πορεία ενεργείας για την επίτευξη ενός σκοπού. Στη 
χρήση αυτή αποτελεί απόδοση ξένων όρων, των process και 
procedure, που απαντούν στην Αγγλική µέσω Γαλλικής ή άλλων συ-
ναφών γλωσσών (πβ. γερµ. Prozess), οι οποίες ανάγονται στο λατ. 
pro-cedo «προχωρώ». Το γερµ. Prozess (προφερόµενο ως προτσές) έ-
δωσε και την ξενική λ. προτσές, «τη διαδικασία εξελίξεων στον 
πολιτικοκοινωνικό χώρο», που χρησιµοποιείται στον πολιτικό λόγο 
αντί τής λ. διαδικασία ή εξελικτική διαδικασία. 

διαδικαστικός, -ή, -ό [1833] αυτός που σχετίζεται µε την εφαρµογή 
συγκεκριµένης διαδικασίας (και όχι λ.χ. µε τα θέµατα ουσίας τα 
οποία η διαδικασία επιλύει): ~ ζήτηµα | πρόβληµα. Επίσης διαδικα-
σιακός, -ή, -ό. 

διάδικος (ο/η) {διαδίκ-ου | -ων, -ους} ΝΟΜ. υποκείµενο τής έννοµης 
σχέσης τής δίκης- είναι είτε το πρόσωπο το οποίο επιδιώκει υπέρ αυ-
τού την παροχή δικαστικής προστασίας (ενάγων) είτε το πρόσωπο 
έναντι τού οποίου επιδιώκεται η παροχή δικαστικής προστασίας 
(εναγόµενος). [ΕΤΥΜ. µτγν. < δια- + -δικός < δίκη]. 

∆ιαδίκτιιο (το) {∆ιαδικτύου | χωρ. πληθ.} ΠΛΗΡΟΦ. παγκόσµιο δίκτυο 
µέσω τού οποίου συνδέονται υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών 
που είναι εγκατεστηµένα σε πανεπιστήµια, βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις, 
ιδρύµατα και οργανισµούς και επιτυγχάνεται η µεταξύ τους επικοι-
νωνία, καθώς και η παροχή στον χρήστη διαφόρων υπηρεσιών (π.χ. η-
λεκτρονικό ταχυδροµείο)· το Ίντερνετ. — διαδικτυακός, -ή, -ό, διαδι-
κτυακά επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Internet]. 

διαδικτυώνοµαι ρ. αµετβ. (διαδικτυώ-θηκα, -µένος} συνδέοµαι µε το 
∆ιαδίκτυο (βλ.λ.). — διαδικτύωση (η). 

διάδοση (η) {-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων) 1. η γνωστοποίηση σε ευ-
ρεία κλίµακα: ~ φαρµάκου | ιδεών 2. διαδόσεις (οι) ανυπόστατες, 
ψευδείς ή ανεξακρίβωτες φήµες: πολλά περίεργα ακούγονται για τις 
σχέσεις τους, αλλά µάλλον είναι ~ || δεν µπορείς να δίνεις βάση σε ~ 
τέτοιου είδους ΣΥΝ. ψευδολογήµατα, κουτσοµπολιά, φηµολογίες. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. διάδοσις < διαδίδωµι]. 

διαδοσίας (ο/η) {διαδοσιών} πρόσωπο που διασπείρει ανυπόστατες 
ειδήσεις και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες µε αποτέλεσµα συνήθ. την 
πρόκληση αναστάτωσης, ανησυχίας. [ΕΤΥΜ. < διάδοση + παραγ. 
επίθηµα -ίας, πβ. κ. δηλωσ-ίας]. 

διαδοχή (η) 1. η ανάληψη από κάποιον αξιώµατος ή θέσης, µετά την 
αποχώρηση (π.χ. λόγω παραίτησης, λήξεως θητείας κ.λπ.) εκείνου 
που τα κατείχε: αγώνας για τη - στην ηγεσία τού κόµµατος || µέτρα 
για την οµαλή ~ στην προεδρία | στον θρόνο 2. η σειρά γεγονότων 
κατά την οποία το ένα ακολουθεί χρονικά το αµέσως προηγούµενο: 
η ~ των γεγονότων που οδήγησαν στον πόλεµο || η ~ των εποχών τού 
χρόνου· ΦΡ. κατά διαδοχήν µε διαδοχική σειρά, διαδοχικά 3. ΝΟΜ. (α) 
η µεταφορά δικαιώµατος από ένα πρόσωπο σε άλλο, συνήθ. µε την 
εκφρασµένη θέληση των ενδιαφεροµένων (β) εξ αδιαθέτου διαδοχή η 
κτήση τού συνόλου ή µέρους τής περιουσίας προσώπου που πέθανε 
χωρίς να αφήσει διαθήκη (αδιάθετος) από τους κληρονόµους του µε 
τη σειρά που ορίζει ο νόµος (συγγενείς, σύζυγος, κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < διαδέχοµαι]. 

διαδοχικός, -ή, -ό [1833] 1. (για πράγµατα, ενέργειες ή καταστάσεις) 
αυτός που ακολουθεί κατά σειρά ή σε αδιάσπαστη συνέχεια τον 
προηγούµενο, χωρίς διακοπή ή µε πολύ µικρή χρονική διαφορά: ~ 
εκρήξεις βοµβών αναστάτωσαν το κέντρο τής πόλης || ~ συσκέψεις | 
συνοµιλίες | επισκέψεις | νίκες | ήττες | δονήσεις | πλήγµατα 2. αυτός 
που σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη διαδικασία διαδοχής ή µε το πρό-
σωπο που καταλαµβάνει τη θέση τού προκατόχου του: ~ βασιλεία | 
δικαιώµατα | ζεύγος. — διαδοχικ-ά | -ώς [1843] επίρρ., διαδοχικότη-
τα (η) [1891]. 

διάδοχος (ο/η) [αρχ.] {διαδόχ-ου | -ων, -ους) 1. πρόσωπο που διαδέ-
χεται άλλο στη θέση ή στο αξίωµα του σύµφωνα µε νόµιµη διαδικα-
σία: πριν αποχωρήσει από την επιχείρηση, θα ορίσει τον ~ του 2. (ει-
δικότ.} (α) (σε µοναρχίες) πρόσωπο που φέρει το δικαίωµα να διαδε-
χθεί τον µονάρχη σε περίπτωση θανάτου ή εκούσιας αποµάκρυνσης 
του από την εξουσία, π.χ. ο γυιος του: ο ~ τού αγγλικού θρόνου ΣΥΝ. 
πρίγκιπας (β) (το αρσ.) ο πρωτότοκος γυιος µιας οικογένειας ως τυ-
πικός συνεχιστής τού πατρικού ονόµατος: να σας ζήσει ο ~! 

διάδοχος, -η (λόγ. -ος), -ο (λόγ.) αυτός που ακολουθεί, διαδέχεται στη 
σειρά κάποιον/κάτι, ο οποίος βρισκόταν στην ίδια θέση προη-
γουµένως: προετοιµάζεται η ~ κατάσταση µετά την αποχώρηση τού 
ιδρυτή τού κόµµατος || το ~ πολιτικό σχήµα στην εξουσία τής χώρας. 

διαδραµατίζω ρ. µετβ. {διαδραµάτισ-α, -τηκα} 1. έχω ενεργό συµµε-
τοχή σε υπόθεση ή κατάσταση, συντελώ ενεργά στην εξέλιξη της: ~ 
αποφασιστικό | σηµαντικό | πρωτεύοντα ρόλο 2. (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. 
διαδραµατίζεται | διαδραµατίζονται) λαµβάνει | λαµβάνουν χώρα, 
εκτυλίσσεται | εκτυλίσσονται (συνήθ. µε τρόπο δραµατικό ως προς 
την πλοκή και την εξέλιξη): η ιστορία των δύο νέων διαδραµατίζεται 
στο Παρίσι τής δεκαετίας τού '601| σκηνές απείρου κάλλους διαδρα-
µατίστηκαν µπροστά στα έκπληκτα βλέµµατα των ξένων επισήµων. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δια- + δραµατίζω < δράµα]. 



διαδραστικός 480 διαθέτω 
 

διαδραµατίζω: συνώνυµα. ∆ράµα, τραγωδία, κωµωδία, έννοιες οικείες 
στον Έλληνα, ήταν φυσικό να περάσουν και στη γλωσσική του 
επικοινωνία. Η λ. δράµα έδωσε δύο αρχαίες ήδη λέξεις: το δραµατοποιώ 
και το διαδραµατίζω. Το δραµατοποιώ σήµαινε «δίνω µορφή δράµατος» 
(πρωτοεµφανίζεται στην Ποιητική τού Αριστοτέλη), «µετατρέπω ένα 
κείµενο σε δράµα µε τη χρήση δραµατικών διαλόγων», και σε νεότερη 
µεταφορική σηµασία «παρουσιάζω τα πράγµατα τραγικά, σοβαρά και 
επικίνδυνα, παραποιώντας την πραγµατική κατάσταση» (∆εν χρειάζεται να 
δραµατοποιείς την αποτυχία σου στις εξετάσεις, σαν να έφτασε το τέλος τού 
κόσµου). Το διαδραµατίζω στη µεταγενέστερη Ελληνική σήµαινε 
«τελειώνω να παίζω σε ένα δραµατικό έργο», ενώ σήµερα ως ενεργ. ρ. 
σηµαίνει «παίζω» (∆ιαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στις εξελίξεις τής εποχής 
του) και ως µέσο «γίνοµαι, συµβαίνω» (Όλον αυτό τον καιρό 
διαδραµατίζονται πολύ σοβαρά γεγονότα στη Ρωσία). Η λ. κωµωδία έδωσε 
το διακωµωδώ, το οποίο είναι επίσης αρχαίο, σηµαίνοντας από παλιά µέχρι 
σήµερα «σατιρίζω». Τέλος, η λ. τραγωδία έδωσε το διεκτραγωδώ, το οποίο 
είναι νεότερη λ., που φαίνεται ότι πρωτοχρησιµοποίησε ο λεξικογράφος 
Στέφανος Κουµανούδης το 1888. 

διαδραστικός, -ή, -ό αλληλεπιδραστικός (βλ.λ.). — διαδραστικά επίρρ. 
διαδροµή (η) 1. η πορεία που ακολουθείται για τη µετάβαση από ένα σηµείο σε 

άλλο: ακολουθούσε καθηµερινά την ίδια ~ από το σπίτι στο γραφείο του || 
απολαµβάνουµε τη ~ προς το χωριό ΣΥΝ. δρόµος, δροµολόγιο· ΦΡ. ειδική 
διαδροµή (σε αγώνες αυτοκινήτου σε φυσικές πίστες) το ορισµένης δυσκολίας 
δροµολόγιο υπό συγκεκριµένες συνθήκες, το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν 
οι συµµετέχοντες οδηγοί (συνήθ. περιλαµβάνει χωµατόδροµο και στροφές) 2. 
ΠΛΗΡΟΦ. (στην αποθήκευση αρχείων) ο δρόµος τον οποίο ακολουθεί το 
λειτουργικό σύστηµα διά µέσου των καταλόγων, προκειµένου να εντοπίσει, να 
ταξινοµήσει ή να ανακτήσει αρχεία τού δίσκου 3. (συνεκδ.) το διάστηµα που 
καλύπτει τοπικά ή χρονικά την απόσταση δύο σηµείων: ~ µίας ώρας µε τα 
πόδια || η ~ Αθηνών-Κορίνθου είναι 80 χλµ. ΣΥΝ. απόσταση 4. (µτφ.) η 
χρονική ακολουθία γεγονότων ή καταστάσεων: στη ~ τής ζωής µου | τής 
ιστορίας | των αιώνων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + -δροµή, βλ. λ δρόµος. Στην πληροφορική η λ. αποδίδει 
το αγγλ. path]. 

διαδροµιστής (ο) {διαδροµιστών} µέλος οµάδας πίεσης (βλ. λ. λόµπι) ΣΥΝ. 
λοµπίστας. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αµερ. lobbyist (βλ. κ. λόµπι)]. 

διάδροµος (ο) [αρχ.] {διαδρόµ-ου | -ων, -ους} 1. η επιµήκης δίοδος που 
διευκολύνει την πρόσβαση, τη σύνδεση και την επικοινωνία ανάµεσα σε 
χώρους που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο (δωµάτια διαµερίσµατος, τµήµατα 
τού ίδιου ορόφου, κτηρίου, βαγόνια τρένου ή καµπίνες πλοίου κ.λπ.): οι ~ τού 
νοσοκοµείου | τής πολυκατοικίας 2. (ειδικότ.) το ειδικά διαµορφωµένο δάπεδο 
τού αεροδροµίου, πάνω στο οποίο κινούνται τα αεροπλάνα κατά την 
προσγείωση ή την απογείωση τους: ~ προσγειώσεως | απογειώσεως || 
βοηθητικός ~ 3. (ειδικότ. στον στίβο) καθεµιά από τις παράλληλες σειρές, 
διαχωρισµένες µεταξύ τους µε λευκές γραµµές, στις οποίες τρέχουν οι δροµείς 
4. (συνεκδ.) µακρόστενο χαλί ή µοκέτα που στρώνεται κυρ. σε διαδρόµους 
(σηµ. 1) 5. όργανο γυµναστικής, το οποίο αποτελείται από έναν πλατύ ιµάντα 
που κινείται µε ρυθµιζόµενη ταχύτητα και πάνω στον οποίο βαδίζει µε α-
νάλογη ταχύτητα το πρόσωπο που γυµνάζεται. 

διαζευγµένος, -η, -ο (λόγ.) (για συζύγους) αυτός που έχει πάρει διαζύγιο ΣΥΝ. 
χωρισµένος. [ETYM. < αρχ. διαζεύγνυµι < δια- + ζεύγνυµι, βλ. κ. ζεύξη]. 

διαζευγνύω ρ. µετβ. {διέζευξα, διαζευγµένος} (λόγ.) χωρίζω πρόσωπα ή 
πράγµατα που ήταν ενωµένα. 
[ΕΤΥΜ. Μτγν. τ. τού αρχ. διαζεύγνυµι < δια- + ζεύγνυµι (βλ. λ. ζεύω, ζεύξη)]. 

διαζευκτήριο (το) [1879] {διαζευκτηρί-ου | -ων} ΝΟΜ. επίσηµο έγγραφο που 
πιστοποιεί τη λύση ενός γάµου. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. διαζευκτήριος. Βλ. λ. διαζευτικός, 
διάζευξη]. 

διαζευκτικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη διάζευξη όρων ή 
προτάσεων: ~ σύνδεση | σύνδεσµος (ή, είτε-είτε). — διαζευ-κτικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. [ΕΊΎΜ. µτγν. < αρχ. διαζεύγνυµι, βλ. κ. ζεύξη]. 

διάζευξη (η) {-ης κ. -εύξεως | -εύξεις, -εύξεων} 1. ο διαχωρισµός δύο 
πραγµάτων που ήταν ενωµένα· η διάκριση και αντιδιαστολή, π.χ. δύο εννοιών: 
~ σχέσεων/ µεταξύ θεωρίας και πράξης ANT. σύζευξη 2. (ειδικότ.) η διάλυση 
τού γάµου ΣΥΝ. διαζύγιο (πβ. λ. διάσταση) 3. ΓΛΩΣΣ. παρατακτική σύνδεση 
όρων ή προτάσεων, κατά την οποία δύο (ή περισσότερες) πληροφορίες 
αλληλοαποκλείονται ή αντιδιαστέλλονται, λ.χ. θα έρθεις εσύ ή θα έρθω εγώ; 
να µείνω ή να φύγω; [ΕΤΥΜ. < αρχ. διάζευξις < διαζεύγνυµι, βλ. κ. ζεύξη]. 

διαζύγιο (το) [διαζυγί-ου | -ων} 1. ΝΟΜ. η δικαστική απόφαση τής διάλυσης 
ενός γάµου και τής οικογένειας που προέκυψε από αυτόν: υποβάλλω αγωγή 
διαζυγίου || παίρνω | δίνω ~ (συναινώ στην έκδοση του) || αυτόµατο | 
συναινετικό ~ 2. (συνεκδ.) η διάλυση ενός γάµου ΣΥΝ. χωρισµός 3. (µτφ.) η 
οριστική διάσταση στις σχέσεις προσώπων, οµάδων ή κρατών: το - Τσετσενίας 
- Ρωσίας φαίνεται αναπόφευκτο' ΦΡ. παίρνω διαζύγιο (από κάτι) εγκαταλείπω 
κάτι, παύει να µε απασχολεί: οι περισσότεροι νέοι έχουν πάρει πλέον διαζύγιο 
από την πολιτική- αδιαφορούν πλήρως γι'αυτή. [ETYM. < µεσν. διαζύγιον< 
αρχ. διαζεύγνυµι, βλ. κ. ζεύξη, ζυγός]. 

διάζωµα (το) {διαζώµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ΑΡΧΙΤ.ΑΡΧΑΙΟΛ. το τµήµα των 
ναών που βρίσκεται ανάµεσα στο επιστύλιο και το γείσο και είναι 
διακοσµηµένο µε µετόπες και τριγλύφους ή µε ζωφόρο 2. (σε θέατρα ή 
στάδια) ηµικυκλικός διάδροµος, παράλληλος προς την ορχήστρα, που 
χρησιµοποιείται από τους θεατές για να φθάνουν στις θέσεις τους, και τέµνει 
τον χώρο των θέσεων ή κερκίδων σε ζώνες διαφορετικού ύψους: άνω | κάτω | 
µεσαίο ~. Γ ETYM. αρχ^. < διαζώννυµι | -ύω < δια- + ζώννυµι, βλ. κ. ζώνη]. 

διαθερµαινω ρ. µετβ. [αρχ.] (διαθέρµα-να, -νθηκα, -σµένος) θερµαίνω εξ 
ολοκλήρου. — διαθέρµανση (η) [1876]. 

διαθερµία (η) (διαθερµιών} ΙΑΤΡ. θεραπευτική µέθοδος που συνίσταται στην 
παραγωγή θερµότητας µέσω ηλεκτρικού ρεύµατος που διοχετεύεται στους 
ιστούς. — διαθερµικός, -ή, -ό. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
diathermie]. 

διάθεση (η) (-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η χρησιµοποίηση και αξιοποίηση 
χώρου ή χρόνου για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου: ~ ελεύθερου χρόνου 
στο διάβασµα 2. η παραχώρηση τής δυνατότητας χρήσεως (πράγµατος) σε 
άλλον: θέτω το αυτοκίνητο µου στη - σας || το σπίτι του είναι στη ~ µας- ΦΡ. (α) 
είµαι | τίθεµαι στη διάθεση (κάποιου) είµαι έτοιµος ή εύκαιρος να δεχθώ ή να 
εξυπηρετήσω (κάποιον): περίµενε λίγο, γιατί είµαι απασχοληµένος- σε δύο 
λεπτά θα - σου (β) έχω στη διάθεση µου έχω τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσω κάτι: πόσο χρόνο έχω στη διάθεση µου για ν' αποφασίσω; || 
έχει στη διάθεση του πολλούς ετοιµοπόλεµους άνδρες 3. η προώθηση στην 
αγορά και η κατανάλωση: ~ αµοιβαίων κεφαλαίων || ηµεροµηνία έναρξης 
διαθέσεως των µετοχών || άµεση ~ των προϊόντων || η κεντρική ~ τού 
περιοδικού είναι στην οδό... 4. (για περιουσιακά στοιχεία) η κληροδότηση και 
µοιρασιά στους κληρονόµους 5. (για χρήµατα) η διανοµή στους δικαιούχους: 
~ των κερδών || - των πιστώσεων τού προϋπολογισµού | των κονδυλίων 6. (α) η 
ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται κανείς: σήµερα έχει πολύ άσχηµη 
διάθεση από το πρωί (β) (ειδικότ.) η καλή ψυχική διάθεση, η όρεξη, το κέφι: 
δεν έχω ~ για κουβέντα || χαλάω τη ~ κάποιου || ξαναβρίσκω τη ~ µου ΣΥΝ. 
ευθυµία, ευδιαθεσία 7. το σύνολο των συναισθηµάτων (θετικών ή αρνητικών) 
που τρέφει κανείς για τους άλλους: µε εχθρική | µελαγχολική | καλή | κακή | 
απαισιόδοξη ~ 8. διαθέσεις (οι) οι βαθύτεροι σκοποί, οι προθέσεις που κινούν 
κάποιον στην εκτέλεση των πράξεων του- ΦΡ. άγριες διαθέσεις η τάση για 
διαπληκτισµό ή η µεγάλη επιθυµία για κάτι: µην τον πηγαίνεις κόντρα- σήµερα 
έχει έρθει µε άγριες διαθέσεις || µόλις ήρθε ζήτησε ποτά, φαγηρό, µουσική...- 
έχει άγριες διαθέσεις! · 9. ΓΛΩΣΣ. σηµασιολογική κατηγορία τού ρήµατος, η 
οποία φανερώνει πώς διατίθεται το υποκείµενο τού ρήµατος απέναντι στην 
ενέργεια ή κατάσταση που δηλώνει το ρήµα- επικοινωνιακά, ο οµιλητής 
χρησιµοποιεί την ενεργητική διάθεση, για να τονίσει ό,τι δηλώνει το 
υποκείµενο τού ρήµατος (δράστη, αιτία, όργανο, βιώνοντα µια κατάσταση), 
ενώ µε την παθητική υποβαθµίζει τον ρόλο τού δράστη και προβάλλει το 
αντικείµενο (δέκτη): ο υπουργός υπέγραψε την απόφαση (ενεργ.) - η απόφαση 
υπογράφηκε (πα-θητ.)· η µέση διάθεση χρησιµοποιείται, για να δηλωθεί ότι ο 
δράστης και ο δέκτης τής ενέργειας τού ρήµατος ταυτίζονται: η Μαρία ντύ-
νεται- η σηµασία τής ενεργητικής διάθεσης δηλώνεται κανονικώς µε τους 
µορφολογικούς τύπους τής ενεργητικής φωνής, ενώ η σηµασία τής παθητικής 
διάθεσης µε τους τύπους τής µεσοπαθητικής φωνής· η µεσοπαθητυίή φωνή 
δηλώνει και τη σηµασία τής µέσης διάθεσης· ωστόσο, τύποι τής 
µεσοπαθητικής φωνής -ιδίως στα αποθετικά ρήµατα (βλ.λ.)- µπορούν να 
δηλώνουν ενεργητική διάθεση: δέχεται τους φίλους στο σπίτι - εισηγήθηκαν τον 
βοµβαρδισµό τής Γιουγκοσλαβίας (βλ. κ. λ. φωνή, έγκλιση). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διάθεσις < διατίθηµι < δια- + τίθηµι «θέτω». Η λ. σήµαινε 
αρχικώς «την εν σειρά τοποθέτηση, την τακτοποίηση πραγµάτων ή 
υποθέσεων», από όπου προέκυψε η σηµ. «κατανοµή περιουσιακών στοιχείων 
- διαθήκη». Ήδη αρχ. είναι οι σηµ. τής σωµατικής ή ψυχικής κατάστασης 
κάποιου, ενώ η γλωσσ. σηµ. είναι µτγν. Η φρ. στη διάθεση σας αποδίδει το 
γαλλ. à votre disposition]. 

διαθέσιµος, -η, -ο [1833] 1. αυτός που δεν υπόκειται σε δέσµευση, που µπορεί 
να διατεθεί ελεύθερα και να χρησιµοποιηθεί κατά βούληση: είµαι ~||~ 
εµπορεύµατα | συναλλαγµατικά αποθέµατα | χρόνος ΣΥΝ. ελεύθερος, εύκαιρος, 
χρησιµοποιήσιµος 2. ΟΙΚΟΝ. διαθέσιµα (τα) (διαθεσίµων) αξίες 
ρευστοποιήσιµες ή εµπορεύµατα παραδοτέα αµέσως κατόπιν αιτήσεως. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. disponible]. 

διαθεσιµότητα (η) [1833] (χωρ. πληθ.} η προσωρινή αποµάκρυνση δηµοσίου 
υπαλλήλου ή στρατιωτικού από την οργανική του θέση λόγω παραπτώµατος, 
αµέλειας στην εκτέλεση των καθηκόντων του ή άλλης αιτίας: ετέθη σε ~ µέχρι 
την έκδοση τού πορίσµατος τής ανακριτικής επιτροπής || θέτω σε ~ || είµαι σε ~. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. disponibilité]. 

διαθεσµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε περισσότερους τού ενός θεσµούς. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. interinstitutional]. 

διαθέτης (ο) (διαθετών), διαθέτρια (η) (διαθετριών) πρόσωπο που ρυθµίζει µε 
διαθήκη πώς θα διατεθεί η περιουσία του. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διατίθηµι < δια- + 
τίθηµι «θέτω»]. 

διαθέτω ρ. µετβ. {διέθεσα, µεσοπαθ. ενεστ. διατίθ-εµαι, -εσαι, -εται, -έµεθα, -
εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρατ. διετιθ-έµην, -εσο, -ετο, -έµεθα, -εσθε, -εντο, 
αόρ. διατέθηκα (λόγ. διετέθην, -ης, -η..., µτχ. διατεθείς, -είσα, -έν), µτχ. 
παρακ. διατεθειµένος) 1. έχω (κάτι) στην κατοχή µου µε τη δυνατότητα να το 
χρησιµοποιήσω, όπου αυτό απαιτείται: ~ πλειοψηφία | χρήµατα | µέσα | 
γνωριµίες | χρόνο | πείρα | αντίληψη ΣΥΝ. έχω, έχω στη διάθεση µου | 
διαθέσιµο · 2. κάνω άµεση χρήση 
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(πράγµατος) σε συγκεκριµένο τοµέα: διαθέτει τα χρήµατα του για 
επενδύσεις || ~ τον χρόνο µου σε επωφελείς δραστηριότητες ΣΥΝ. χρη-
σιµοποιώ, τοποθετώ, επενδύω 3. προσφέρω, αφιερώνω: έχει διαθέσει 
µεγάλο µέρος τής ζωής του στην τέχνη 4. (για διαθήκη) µεταβιβάζω 
τα περιουσιακά µου στοιχεία: διέθεσε όλη του την περιουσία σε κοι-
νωφελή ιδρύµατα ΣΥΝ. καταλείπω, κληροδοτώ, αφήνω 5. παραχωρώ 
(σε κάποιον) την ευχέρεια ή το δικαίωµα χρησιµοποιήσεως (στοιχεί-
ου που µου ανήκει): σας ~ το σπίτι µου, για να µείνετε || µπορείς να 
µου διαθέσεις λίγο από τον χρόνο σου; ΣΥΝ. δίνω 6. προορίζω (κάτι) 
για την πραγµατοποίηση ορισµένου σκοπού: ο χώρος έχει διατεθεί 
για την ανέγερση σχολείου || τα χρήµατα τής συναυλίας θα διατεθούν 
για τα παιδιά των εµπόλεµων περιοχών 7. (ειδικότ. για εµπορεύµατα) 
πουλώ: διαθέτει τα προϊόντα του σε πολύ χαµηλές τιµές || τα είδη µας 
διατίθενται σε ποικίλα σχέδια και χρώµατα 8. (+αιτ. προσώπου 
+επίρρ.) δηµιουργώ θετικά ή αρνητικά αισθήµατα (απέναντι σε 
πρόσωπο, πράγµα ή κατάσταση): µε τα λόγια του µας διέθεσε εχθρικά 
απέναντι σου ΣΥΝ. προδιαθέτω· (µεσοπαθ. διατίθεµαι) 9. έχω την 
επιθυµία, την όρεξη (να κάνω κάτι): ~ να βοηθήσω 10. τρέφω θετικά ή 
αρνητικά αισθήµατα (απέναντι σε κάποιον/κάτι): ~ ευνοϊ-κώς 
απέναντι του 11. (η µτχ. διατεθειµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µετοχή. 

[ΕΤΥΜ. µεσν., µεταπλασµ. τ. τού αρχ. διατίθηµι, βλ. κ. θέτω]. διαθήκη 
(η) {διαθηκών} 1. έγγραφη διατύπωση τής επιθυµίας κάποιου για τον 
τρόπο διαθέσεως των περιουσιακών του στοιχείων µετά τον θάνατο 
του: συντάσσω | γράφω | εκτελώ | προσβάλλω τη ~ || δηµόσια | 
ιδιόχειρη | µυστική ~· ΦΡ. ρίχνω τη διαθήκη προσβάλλω δικαστικώς 
µια διαθήκη και επιτυγχάνω να θεωρηθεί άκυρη 2. (µτφ.) 
παραινέσεις, συµβουλές και νουθεσίες προς τους µεταγενεστέρους ως 
κληροδότηση τής πείρας των µεγαλυτέρων τους: η πολιτική ~ τού 
Ελευθερίου Βενιζέλου || η πνευµατική ~ των προγόνων µας ΣΥΝ. πα-
ρακαταθήκη, υποθήκη 3. ΘΡΗΣΚ. συµφωνία - υπόσχεση (α) Παλαιά 
∆ιαθήκη (συντοµ. Π.∆.) βλ. λ. παλαιός (β) Καινή ∆ιαθήκη (συντοµ. 
Κ.∆.) βλ. λ. καινός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διατίθηµι < δια- + τίθηµι «θέτω». Η λ. χρησιµοποιήθηκε 
από τους Εβδοµήκοντα ως µετάφραση τού εβρ. όρου berith «συν-
θήκη, συµφωνία», περιγράφοντας αρχικώς την ειδική σχέση τού Θεού 
µε τον (λαό) Ισραήλ. Βλ. κ. καινός]. διάθλαση (η) [1861] {-ης κ. -
άσεως | -άσεις, -άσεων} ΦΥΣ. η αλλαγή τής κατεύθυνσης µιας ακτίνας 
φωτός, ενός ηχητικού κύµατος κ.λπ. κατά την πλάγια πρόσκρουση 
τους στη διαχωριστική επιφάνεια δύο µέσων, στα οποία η ταχύτητα 
διάδοσης τού φωτός ή των κυµάτων είναι διαφορετική: ~ φωτός | 
ήχου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. réfraction]. διαθλαστικός, -
ή, -ό [1840] αυτός που µπορεί να προκαλέσει διάθλαση ή να γίνει 
µέσω διαθλάσεως: ~ πρίσµα | επιφάνεια | τηλεσκόπιο. — 
διαθλαστικότητα (η) [1861]. διαθλώ ρ. µετβ. {διαθλάς... | διέθλασα, 
διαθλ-ώµαι, -άται..., -άστηκα, δια)τε)θλασµένος} 1. (κυριολ.) σπάζω 
σε δύο σηµεία, χωρίζω στη µέση 2. ΦΥΣ. προκαλώ τη διάθλαση µιας 
δέσµης φωτός, ενός ηχητικού κύµατος κ.λπ.: το νερό διαθλά το φως. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. διαθλώ (-άω) < δια- + θλώ «σπάζω», αγν. ετύµου]. 
διαθρέψω (να/θα) ρ. → διατρέφω 
διαθρυλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {διαθρυλείς... | διαθρυλούµαι} κυρ. τριτο-
πρόσ. µεσοπαθ. διαθρυλείται φηµολογείται, λέγεται µε µεγάλη έντα-
ση, διατυµπανίζεται: διαθρυλούνται σενάρια επικείµενων εκλογών. 
διαϊδρυµατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε δραστηριότητες µε-
ταξύ ιδρυµάτων: ~ συνεργασία. διαίρεση (η) [αρχ.] {-ης κ. -έσεως | -
έσεις, -έσεων} 1. η κατάτµηση ενός όλου σε δύο ή περισσότερα µέρη: 
η ~ τής χώρας σε διοικητικές περιφέρειες || κοινωνική ~ τού λαού σε 
τάξεις || ~ τού έργου σε τρία µέρη ΣΥΝ. διαχωρισµός, διαµερισµός 2. 
(µτφ.) η διάσπαση ενός συνόλου ανθρώπων σε µικρότερες οµάδες 
λόγω διαφωνιών, αντιθέσεων κ.λπ.: ~ µιας οικογένειας || ~ τής 
Εκκλησίας ΣΥΝ. διάσταση, διχασµός 3. ΜΑΘ. η αντίστροφη προς τον 
πολλαπλασιασµό µαθηµατική πράξη, µε την οποία σε δύο αριθµούς (ή 
δύο πολυώνυµα) αντιστοιχεί ένας τρίτος που πολλαπλασιαζόµενος µε 
τον δεύτερο δίνει τον πρώτο: τέλεια | ατελής ~ 4. ΒΙΟΛ. βασικός 
µηχανισµός πολλαπλασιασµού των κυττάρων ή ολόκληρων των 
οργανισµών, ο οποίος βασίζεται στην ανάπτυξη τµηµάτων που 
αποκόπτονται από το γονικό κύτταρο ή το σώµα τού γονέα ΣΥΝ. 
µίτωση 5. (στη Λογική) η ανάλυση µιας έννοιας γένους στα είδη της. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. διαιρέσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που µπορεί να 
διαιρεθεί ΣΥΝ. διαιρετός. διαιρετέος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που πρέπει 
να διαιρεθεί: - περιουσία 2. ΜΑθ. διαιρετέος (ο) το πρώτο µέλος τής 
διαιρέσεως, ο αριθµός που πρόκειται να διαιρεθεί σε ίσα µέρη, ο 
αριθµητής κλάσµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. διαιρέτης (ο) [µτγν.] 
{διαιρετών} ΜΑΘ. Ο αριθµός µε τον οποίο πρέπει να διαιρεθεί ο 
διαιρετέος· ο παρονοµαστής κλάσµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
διαιρετικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που µπορεί να προκαλέσει διαίρε-
ση: ~ µηχανισµός 2. αυτός που γίνεται µε διαίρεση: ~ διαδικασία. 
διαιρετός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που µπορεί να διαιρεθεί ΣΥΝ. διαι-
ρέσιµος, τµητός 2. ΜΑΘ. Ο αριθµός που διαιρείται ακριβώς από έναν 
άλλον και έχει µηδενικό υπόλοιπο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. διαιρετότητα 
(η) [1812] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα των σωµάτων να υπόκεινται σε 
διαίρεση: η ~ τής ύλης 2. ΜΑΘ. (α) η ιδιότητα ενός αριθµού να 
υπόκειται σε τέλεια διαίρεση (µε µηδενικό υπόλοιπο) (β) (στη θεωρία 
των αριθµών) το κεφάλαιο που πραγµατεύεται τις ιδιότητες τής 
διαίρεσης αριθµών. 

διαιρώ ρ. µετβ. {διαιρείς... | διαίρ-εσα, -ούµαι, -έθηκα, -εµένος (λόγ. 
διηρηµένος)} 1. χωρίζω ένα όλον (σε δύο ή περισσότερα µέρη): ~ το 
µάθηµα σε ενότητες || ~ το ποσό σε 10 µηνιαίες δόσεις ΣΥΝ. κατανέ-
µω, διαχωρίζω, µοιράζω 2. ΜΑΘ. (α) χωρίζω έναν αριθµό σε ίσα µέρη 
µε τη µαθηµατική πράξη τής διαίρεσης (β) είµαι διαιρέτης, χωρίς να 
αφήνω υπόλοιπο: το 4 διαιρεί το 16 3. (µτφ.) προκαλώ διασπαστικές 
κινήσεις, διαταράσσω την ενότητα και την οµόνοια ανάµεσα στα µέ-
λη µιας οµάδας: η κατάργηση τής θανατικής ποινής τείνει να διαι-
ρέσει την κοινή γνώµη ΣΥΝ. διχάζω, διασπώ- ΦΡ. διαίρει και βασίλευε 
(λατ. divide ut règnes) να προκαλείς διχασµό στους αντιπάλους ή 
τους εξουσιαζοµένους, διότι έτσι τους διοικείς ευκολότερα, ασκείς 
χωρίς φόβο την εξουσία σου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, µετοχή. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. διαιρώ (-έω) < δι)α)- + αίρω, βλ. κ. αίρεση]. 

διαισθάνοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {διαισθάνθηκα (λόγ. µτχ. διαι-
σθανθείς, -είσα, -έν)} νιώθω, προαισθανοµαι (κάτι), παρά το γεγονός 
ότι δεν είναι άµεσα αντιληπτό: - τον κίνδυνο || ~ ότι κάτι δεν πάει 
καλά ΣΥΝ. εννοώ, καταλαβαίνω, προβλέπω, νιώθω, διαβλέπω, (οικ.) 
παίρνω µυρωδιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενόραση, αποθετικός. 

διαίσθηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η αντίληψη ή κα-
τανόηση χωρίς τη συµβολή τής λογικής ή των δεδοµένων των αισθή-
σεων': αλάνθαστη | γυναικεία ~ || ακολουθώ | εµπιστεύοµαι τη ~ µου. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενόραση. 

διαισθησιαρχία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, θεωρία σύµφωνα µε την 
οποία η αληθινή γνώση για τον κόσµο επιτυγχάνεται µε τη διαίσθηση 
ΣΥΝ. διαισθητισµός. [ETYM. Απόδ. τού γαλλ. intuitionalisme]. 

διαισθητικός, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που επιτυγχάνεται µε τη διαί-
σθηση ή που προκύπτει από αυτήν: ~ ερµηνεία | γνώση ΣΥΝ. ενορατι-
κός 2. (για πρόσ.) αυτός που είναι προικισµένος µε διαίσθηση: ~ άτο-
µο. — διαιοθηπκ-ά | -ώς επίρρ., διαισθητικότητα (η). [ETYM. Απόδ. 
τού γαλλ. intuitif]. 

διαισθητισµός (ο) η διαισθησιαρχία (βλ.λ.). 
∆ίαιτα (η) (ορθότ. δίετα) το συµβούλιο, η συνέλευση τοπικών ηγεµό-

µων, εκκλησιαστικών αξιωµατούχων και αντιπροσώπων πόλεων (κυρ. 
Γερµανών) στα µεσαιωνικά και, σπανιότ., σε µερικά νεότερα κράτη, 
όπως το νοµοθετικό σώµα στην Ιαπωνία ΣΥΝ. εθνοσυνέλευση, βουλή. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. dieta «ταξίδι ή συγκέντρωση διάρκειας µιας ηµέ-
ρας, ηµερήσια συνεδρίαση» < λατ. dies «ηµέρα»]. 

δίαιτα (η) {-ας κ. (λόγ.) -αίτης | -ών} 1. ο τρόπος διατροφής τον οποίο 
ακολουθεί κανείς: ~ πλούσια σε βιταµίνες | σε υδατάνθρακες || προ-
σέχω τη ~ µου, δεν κάνω καταχρήσεις 2. το ειδικό πρόγραµµα δια-
τροφής το οποίο ακολουθεί κανείς, για να επιτύχει συγκεκριµένα 
αποτελέσµατα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα: ~ αδυνατίσµατος 
| για αθλητές || ο γιατρός τού συνέστησε ειδική ~ για λόγους υγείας || 
ακολουθώ | κάνω αυστηρή ~ || υποβάλλω κάποιον σε ~ || σπάω | χαλώ 
| διακόπτω | παραβιάζω τη ~ || αρχίζω ~ || είµαι σε ~ 3. (ειδικότ.) το 
πρόγραµµα διατροφής που ακολουθεί κανείς, για να χάσει τα πε-
ριττά κιλά και το οποίο κυρ. βασίζεται στον περιορισµό τής τροφής 
που καταναλώνει και των θερµίδων που προσλαµβάνει: αποτελεσµα-
τική | εξαντλητική | εύκολη | σύντοµη ~ || χηµική ~ (µε βάση τα συ-
στατικά των τροφών και τον συνδυασµό τους) || θερµιδική ~ (µε βά-
ση τις θερµίδες που έχει κάθε τροφή) || ~ αστραπή! Χάνετε πέντε κιλά 
σε µία βδοµάδα || ~ συντήρησης (για να σταθεροποιηθεί κανείς σε 
συγκεκριµένο βάρος) 4. (συνεκδ.) φυλλάδιο ή βιβλίο που περιέχει 
προγράµµατα όπως τα παραπάνω µε πληροφορίες για τη δοσολογία, 
τους ενδεικνυόµενους ή επιτρεπτούς συνδυασµούς τροφών, τον αριθ-
µό των θερµίδων κ.λπ. 5. (η γεν. διαίτης ως χαρακτηρισµός) διαιτητι-
κός (βλ.λ.): ψωµί | γιαούρτι | ζάχαρη ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τρόπος ζωής», < διαιτώµαι (-άο-) (βλ.λ.), 
υποχωρητ. Με τη σηµ. 3 η λ. πέρασε σε ξέν. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. diet, 
γαλλ. diète, γερµ. Diät κ.ά.]. 

δίαιτα - διαιτητής: οµόρριζα! Τόσο το διαιτώµαι όσο και το (υπο-
χωρητικό παράγωγο του) δίαιτα είχαν στην Αρχαία δύο διαφορετι-
κές σηµασίες: µία ιατρική (αυτή που διατηρείται και σήµερα· δί-
αιτα = τρόπος διατροφής - διαιτώµαι = διατρέφοµαι, περνώ τη 
ζωή µου) και µία δικαστική (δίαιτα = κρίση από τρίτον, διαιτησία 
- διαιτώµαι = κρίνω, χρησιµεύω ως διαιτητής, από όπου και η λ. 
διαβήτης «κριτής», επίσης αρχαία λέξη). Άρα πρόκειται πράγµατι 
για οµόρριζες λέξεις, που συνδέονται ετυµολογικά και διαφορο-
ποιούνται σηµασιολογικά στη Ν. Ελληνική, όπου το δίαιτα και το 
διαιτώµαι κράτησαν µόνο την ιατρική σηµασία και το διαιτητής 
µόνο τη δικαστική. Αβέβαιο παραµένει αν η λέξη ξεκινάει ετυµο-
λογικά από την έννοια τού «πηγαίνω» *διά + ι-τός> διαιτώ(µαι) 
(το ίτός, ρηµατικό επίθετο τού αρχ. είµι «πηγαίνω», το βρίσκουµε 
στα προσ-ιτός, εισ-ιτήριο, ιτ-αµός κ.ά.) ή, όπως φαίνεται πιθανότε-
ρο, από την έννοια τού «αίτιος»: διά + αιτώ > διαιτώ(µαι) Στην α' 
περίπτωση, από τη σηµ. «πηγαίνω» περάσαµε στη σηµ. «περνώ» 
και στη σηµ. τού «κρίνω» (αρχικά «τον τρόπο ζωής»;)' στη β' περί-
πτωση, από τη σηµ. «αναζητώ τον αίτιο, τον υπεύθυνο» άρα «κρί-
νω», πέρασε η λ. στη σηµ. «περνώ τη ζωή µου», πιθ. µέσω τής σηµ. 
«παρεµβαίνω στον τρόπο ζωής των άλλων, κρίνοντας τους». «Τρίτη 
λύση», λιγότερο πιθανή, θα ήταν οι δύο λέξεις να έχουν αρχικά 
διαφορετική ετυµολογική προέλευση (το ένα από το ειµί, το άλλο 
από το αϊσα > αίτιος) και να συνέπεσαν εκ των υστέρων στη ση-
µασιολογική τους εξέλιξη. 

διαιτησία (η) {1871] {διαιτησιών} 1. (α) η επίλυση διαφορών και η δι-
ευθέτηση εκκρεµοτήτων µεταξύ µεµονωµένων ατόµων ή κρατών από 
τρίτους που επιλέγονται κατόπιν κοινής συµφωνίας: παραπέµπω Ι 
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υποβάλλω στη ~ || επιτροπή διαιτησίας ΣΥΝ. κρίση (β) ΝΟΜ. η δε-
σµευτική διάγνωση τής ισχύος ή τής µη ισχύος µίας έννοµης σχέσης, 
όχι από τακτικό δικαστήριο κατά τη διαδικασία που ορίζει η 
πολιτική δικονοµία, αλλά από τρίτα πρόσωπα στα οποία οι διάδικοι 
συµφώνησαν εγγράφως να υποβάλουν τη διαφορά τους 2. (συνεκδ.) η 
διαδικασία που ακολουθείται σύµφωνα µε τον παραπάνω τρόπο επί-
λυσης των διαφορών: παραποµπή τού θέµατος σε - 3. ΑΘΛ. η επίβλε-
ψη και εφαρµογή των κανονισµών αθλητικού αγώνα από πρόσωπα 
επιφορτισµένα µε αυτό τον ρόλο, τους διαιτητές: κακή | ικανοποιητι-
κή | επιτυχής | άψογη ~ ΦΡ. παρατηρητής διαιτησίας πρόσωπο που 
αξιολογεί τους διαιτητές ενός αγώνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίαιτα. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. arbitrage]. 

διαιτητεύω ρ. µετβ. {διαιτήτευσα} 1. συµµετέχω στη µεσολαβητική 
διαδικασία επιλύσεως διαφορών κατ' απαίτηση των αντιµαχόµενων 
πλευρών 2. ΑθΛ. εποπτεύω αθλητικό αγώνα ως διαιτητής. 

διαιτητής (ο), διαιτήτρια (η) [1892] {διαιτητριών} 1. πρόσωπο ή φο-
ρέας εξουσιοδοτηµένος από τις αντιµαχόµενες πλευρές για την επί-
λυση τής µεταξύ τους διαφοράς ΣΥΝ. κριτής, µεσολαβητής 2. ΑΘΛ. 
πρόσωπο που επιβλέπει την ορθή διεξαγωγή των αγώνων µε την πι-
στή τήρηση των προβλεπόµενων κανονισµών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίαιτα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δίαιτα. Στη σηµ. 2 η λ. αποδίδει το αγγλ. referee]. 

διαιτητική (η) [αρχ.] η επιστήµη που ασχολείται µε θέµατα διατροφής 
και την προσαρµογή τους στις ειδικές ανάγκες των ασθενών. 

διαιτητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον διαιτητή ή µε 
την όλη διαδικασία τής διαιτησίας: ~ απόφαση | δικαστήριο · 2. 
αυτός που σχετίζεται µε τη δίαιτα: ~ κανόνες | αγωγή. 

διαιτολόγιο (το) [1889] {διαιτολογί-ου | -ων} 1. συγκεκριµένο πρό-
γραµµα δίαιτας ανάλογα µε τις επιβαλλόµενες ανάγκες 2. (συνεκδ.) 
το βιβλίο που περιέχει συγκεντρωµένες τις ειδικές κατά περίπτωση 
δίαιτες ΣΥΝ. δίαιτα 3. (περιληπτ.) το σύνολο των φαγητών που κατα-
ναλώνονται µε µεγαλύτερη συχνότητα και χαρακτηρίζουν τη δια-
τροφή πληθυσµιακών συνόλων ή ατόµων: το γιαπωνέζικο ~ στηρίζε-
ται στο ρύζι και στα ψάρια. 

διαιτολόγος (ο/η) [1889] ειδικός που καθορίζει συγκεκριµένο τρόπο 
διατροφής για την απώλεια βάρους ή τη διατήρηση τής καλής φυσι-
κής κατάστασης αθλητών, ασθενών ή άλλων ατόµων, που αντιµετω-
πίζουν προβλήµατα µε τη διατροφή τους. — διαιτολονικός, -ή, -ό. 

διαιτωµαι ρ. αµετβ. αποθ. {διαιτάσαι..., µτχ. διαιτώµενος, -η, -ο· µόνο 
σε ενεστ. κ. παρατ.} έχω συγκεκριµένο τρόπο διατροφής, ακολουθώ 
δίαιτα: ~ σωστά ΣΥΝ. διατρέφοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, δίαιτα, 
υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διαιτωµαι (-άο-), αβεβ. ετύµου. Ενώ το α' συνθ. είναι 
ασφαλώς η πρόθ. διά, δεν µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα αν 
το β' συνθ. προκύπτει από δια-ιτάω (θέµα -ι-τος, πβ. προσ-ιτός, εισ-
ιτήριο, µεταπτωτ. βαθµ. τού ρ. ειµί «πηγαίνω») ή αν συνδ. ετυµολογι-
κά µε το επίθ. αίτιος, το ρ. αιτώ (βλ.λ.) κ.τ.ό., οπότε το ρ. διαιτώ | -
ώµαι θα σήµαινε αρχικώς «διανέµω, διαµοιράζω», από όπου προέ-
κυψαν αργότερα οι υπόλοιπες σηµασίες]. 

διαιωνίζω ρ. µετβ. {διαιώνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. διατηρώ (κάποιον/ 
κάτι) στην αιωνιότητα, αποτρέποντας την εξαφάνιση ή την κατα-
στροφή: ~ ΤΟ είδος | το γένος (µου) 2. (µτφ.-κακόσ.) συντηρώ επ' άπει-
ρον αρνητική κατάσταση: ~ το πρόβληµα | την εκκρεµότητα | το µί-
σος ανάµεσα σε δύο λαούς. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δι)α)- + -αιωνίζω < 
αιών]. 

διαιώνιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που διαρκεί αιώνια, ο ατελεύτητος: ~ 
φύση. 

διαιώνιση (η) [1862] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. η διατήρηση στην 
αιωνιότητα, η αποτροπή τής εξαφάνισης ή τής καταστροφής: η ~ τού 
είδους | τού γένους ΣΥΝ. συνέχιση 2. (µτφ.-κακόσ.) η συντήρηση αρ-
νητικής κατάστασης χωρίς αντιµετώπιση ή ανατροπή της: η ~ ενός 
προβλήµατος | µιας παρεξήγησης | τής βεντέτας | τού µίσους µεταξύ 
των δύο λαών. 

διακαής, -ής, -ές {διακα-ούς | -είς (ουδ. -ή)· διακαέστ-ερος, -ατός} 
(συνήθ. µτφ. για συναισθήµατα) αυτός που είναι ιδιαίτερα θερµός, 
ώστε να βιώνεται µε πολύ έντονο τρόπο: ~ πόθος | επιθυµία | πάθος 
ΣΥΝ. ακατανίκητος, έντονος, σφοδρός, φλογερός. — διακαώς επίρρ. 
[µτγν.], διακαίοµαι ρ. αµετβ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δια- + -καής, πβ. παθ. αόρ. β' ε-κάην τού ρ. καίω]. 

∆ιακαινήσιµος (η) {∆ιακαινησίµου} ΕΚΚΛΗΣ. η εβδοµάδα από την 
Κυριακή τού Πάσχα ώς την Κυριακή τού Θωµά. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
δια- + καινός «νέος, καινούργιος», κατ' αναλογίαν προς το επίθ. 
νηστήσιµος. Η εβδοµάδα αυτή ονοµάστηκε έτσι, ίσως επειδή 
θεωρήθηκε η πρώτη εβδοµάδα τού εκκλησιαστικού έτους ή επειδή 
ήταν η πρώτη εβδοµάδα µετά το βάπτισµα των κατηχουµένων (το 
Μεγάλο Σάββατο)]. 

διακανονίζω ρ. µετβ. [1887] {διακανόνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} ρυθµίζω τις εκκρεµότητες (υπόθεσης, ζητήµατος κ.λπ.), δίνω λύ-
ση: ~ τους λογαριασµούς | τις διαφορές | την υπόθεση | τις λεπτοµέ-
ρειες ΣΥΝ. τακτοποιώ, διευθετώ, κανονίζω. 

διακανονισµός (ο) [1844] η ρύθµιση των εκκρεµοτήτων (µιας υπό-
θεσης), η διευθέτηση: ο ~ ενός λογαριασµού | των διαφορών δύο 
πλευρών ΣΥΝ. τακτοποίηση. 

διακατέχω ρ. µετβ. [µτγν.] {διακατείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται 
κ. ως αόρ.)} 1. (συνήθ. για συναισθήµατα) κυριεύω την ψυχή (κάποι-
ου), δηµιουργώ συγκεκριµένη συναισθηµατική διάθεση (σε κάποιον): 
αγωνία διακατέχει όλο τον κόσµο λόγω τού πυρηνικού ατυχήµατος 2. 
(µεσοπαθ. διακατέχοµαι) (+από) αισθάνοµαι, κυριεύοµαι από (συ-
ναίσθηµα): διακατέχεται από βαθύ αίσθηµα ιστορικής ευθύνης µπρο-
στά στις προκλήσεις των καιρών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, απέχω, παρέχω. 

διάκειµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {ενεστ. διάκ-ειµαι, -είσαι, -ειται, -εί- 

µεθα, -είσθε, -εινται, µτχ. διακείµενος, -η, -ο, δύσχρ. παρατ. διεκ-είµην, 
-εισο, -ειτο, -είµεθα, -είσθε, -ειντο} (λόγ.) (+επίρρ.) 1. βρίσκοµαι σε 
συγκεκριµένη ψυχική κατάσταση, αντιµετωπίζω µε ορισµένο τρόπο 
πρόσωπα, πράγµατα ή καταστάσεις: ~ ευνοϊκά | ευµενώς | δυσµενώς | 
εχθρικώς | φιλικά απέναντι σε κάποιον ΣΥΝ. είµαι διατεθειµένος 2. (η 
µτχ. διακείµενος, -η, -ο) αυτός που έχει συγκεκριµένη στάση | διάθεση 
απέναντι σε κάποιον/κάτι: είναι ευνοϊκά ~ απέναντι µας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 

διακειµενικότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΛ,-ΓΛΩΣΣ. η σχέση που υπάρ-
χει µεταξύ ενός κειµένου (λογοτεχνικού ή µη) προς άλλα συναφή κεί-
µενα (εξωκειµενική ~) ή ανάµεσα στα στοιχεία ενός και τού αυτού 
κειµένου (ενδοκειµενική ~)· στην πράξη, η διακειµενικότητα συνί-
σταται στις άµεσες ή έµµεσες επιδράσεις, στη µίµηση (συνειδητή ή 
υποσυνείδητη) προτύπων, στη σύγκλιση επιλογών από κοινές λογο-
τεχνικές ή άλλες πεποιθήσεις κ.ά. — διακειµενικός, -ή, -ό, διακειµε-
νικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intertextuality]. 

διακείµενο (το) {διακειµέν-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. κάθε κείµενο που συν-
δέεται µε άλλο µε σχέση άµεσης ή έµµεσης επίδρασης. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intertext]. 

διακεκαυµένη (η) (ενν. ζώνη) το τµήµα τής γήινης σφαίρας που πε-
ριλαµβάνεται ανάµεσα στους δύο τροπικούς κύκλους (τού Καρκίνου 
και τού Αιγόκερω) κατά µήκος τού Ισηµερινού και χαρακτηρίζεται 
από θερµές κλιµατολογικές συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια τού έτους. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ. διακαίω. Η φρ. διακεκαυµένη ζώ-
νη απαντά στον Στράβωνα (2.1.1.)]. 

διακεκοµµένος, -η, -ο αυτός που δεν είναι συνεχής, που παρουσιάζει 
διακοπές: ~ γραµµή || ~ συνουσία (κατά την οποία ο άνδρας πριν από 
την εκσπερµάτιση αποσύρει το πέος του από τον γυναικείο κόλπο) 
ΣΥΝ. ασυνεχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ. διακόπτω ως απόδ. τού γαλλ. 
interrompu]. 

διακεκριµένος, -η, -ο 1. (λόγ.) αυτός που διακρίνεται από το(ν) 
αντίστοιχο του, που ξεχωρίζει (από κάτι άλλο): δύο σαφώς - µεταξύ 
τους θέµατα 2. (µτφ.) αυτός που ξεχωρίζει για την προσφορά και το 
έργο του σε συγκεκριµένο τοµέα, που έχει αποκτήσει πολύ καλή φή-
µη και βρίσκεται σε περίοπτη θέση: ~ επιστήµονας | καλλιτέχνης | 
µέλος | προσωπικότητα | οµιλητής || µετάλλιο διακεκριµένων υπηρε-
σιών ΣΥΝ. διαπρεπής, ονοµαστός, διάσηµος. — διακεκριµένως επίρρ. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, φηµισµένος. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ. διακρίνω. Στη σηµ. 2 η λ. αποδί-
δει το γαλλ. distingué]. 

διακεκριµένος µε ένα ή δύο -µ-; Η γραφή µε δύο µ (διακεκριµµέ-
νος) είναι εσφαλµένη και οφείλεται στο ότι οι γράφοντες θεωρούν 
ότι το ρ. κρίνω ως έρρινο πρέπει να γράφεται στη µετοχή του µε 
δύο µ (οξύνω - οξυµµένος, αισχύνοµαι - κατησχυµµένος, αποξη-
ραίνω - απο)ε)ξηραµµένος)\ Το σωστό είναι δια-κεκριµένος (συγ-
κεκριµένος, εγ-κεκριµένος), διότι ο αόρ. και ο παρακ. τού αρχ. ρ. 
κρίνω σχηµατίζονταν από θέµα κρι- (ε-κρί-θην - κρι-θώ, κέ-κρι-µαι 
- κε-κρι-µένος) και όχι κριν-. 

διάκενο (το) {διακέν-ου | -ων} 1. το κενό διάστηµα µεταξύ δύο επι-
φανειών ή σηµείων κυρ. ΤΥΠΟΓΡ. το κενό διάστηµα ανάµεσα σε δύο 
στήλες: µεγάλο ~ || ποιητικό ~ (ο κενός χώρος που µεσολαβεί ανάµε-
σα στις στροφές ή τις ενότητες στίχων ποιήµατος που διακρίνονται 
µεταξύ τους τυπογραφικά) 2. ΜΟΥΣ. Ο κενός χώρος ανάµεσα σε δύο 
γραµµές τού πενταγράµµου, στον οποίο γράφονται νότες (συνήθ. 
εσφαλµ. ονοµάζεται «διάστηµα», βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. 
διάκενος < δια- + κενός]. 

διάκεντρος (η) ΜΑΘ. η ευθεία που ενώνει τα κέντρα δύο κύκλων ή 
δύο σφαιρών. 

διακήρυξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} 1. η επίσηµη δη-
µόσια εξαγγελία (θέσεων και αποφάσεων): ~ διαµαρτυρίας || προε-
κλογική | ιδρυτική | πολιτική | ιδεολογική ~ ΣΥΝ. ανακοίνωση, γνω-
στοποίηση, κοινοποίηση, προκήρυξη 2. (ειδικότ.) η επίσηµη καταγρα-
φή και κοινοποίηση θεµελιωδών αρχών: η ~ τής Ανεξαρτησίας | των 
∆ικαιωµάτων τού Ανθρώπου και τού Πολίτη || ~ των ιµπρεσιονιστών 
ΣΥΝ. µανιφέστο 3. διεθνής σύµβαση που γνωστοποιεί και επικυρώνει 
τη συµφωνία µεταξύ κρατών σε διάφορα θέµατα: ~ φιλίας και συ-
νεργασίας. 

διακηρύσσω κ. διακηρύττω ρ. µετβ. [µτγν.] {διακήρυ-ξα κ. λόγ. 
διεκήρυξα, -χθηκα, -γµένος} 1. (α) εξαγγέλλω επισήµως και δηµοσίως 
(θέση, απόφαση): διακήρυξε την πλήρη διαφωνία του µε την απόρρι-
ψη τού ειρηνευτικού σχεδίου (β) γνωστοποιώ ευρέως (απόφαση, εί-
δηση κ.λπ.): ~ την απόφαση µου | την αντίθεση µου | την πίστη µου 
ΣΥΝ. αναγγέλλω, ανακοινώνω, εξαγγέλλω 2. (ειδικότ.) καταγράφω και 
κοινοποιώ επισήµως (κάτι): διεκήρυξαν την ανεξαρτησία τους. — 
διακηρυκτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

διακινδυνεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {διακινδύνευσα} 1. θέτω σε κίνδυνο, 
εκθέτω σε κίνδυνο: ~ τη ζωή µου | τη θέση µου | τα πάντα ΣΥΝ. δια-
κυβεύω, ρισκάρω, ριψοκινδυνεύω 2. αποτολµώ δηµόσια τοποθέτηση 
σε συγκεκριµένο θέµα µε βάση στοιχεία που δεν είναι επαρκή ή 
ασφαλή, που δεν επιτρέπουν την απόλυτη βεβαιότητα: ~ σχόλιο | πρό-
βλεψη | εκτίµηση ΣΥΝ. ρισκάρω. — διακινδύνευση (η) [1834]. 

διακίνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µεταφορά (προ-
σώπων ή πραγµάτων προς τον τελικό τους προορισµό): η ~ 
επιβατών | εµπορευµάτων | βιβλίων | κεφαλαίων ΣΥΝ. µετακίνηση, 
κυκλοφορία 2. (µτφ.) η διάδοση, η κυκλοφορία πνευµατικών και 
πολιτισµικών 



διακινώ 483 διακόπτω 
 

αγαθών από περιοχή σε περιοχή ή από άτοµο σε άτοµο· ΦΡ. διακίνηση ιδεών η 
διάδοση των ιδεών που αναπτύσσονται σε πνευµατικούς χώρους: ελεύθερη | 
απαγορευµένη ~ || το πανεπιστήµιο είναι κατεξοχήν χώρος διακίνησης ιδεών || 
µια χώρα δεν µπορεί να αναπτυχθεί πνευµατικά αν δεν υπάρξουν χώροι 
ελεύθερης ~ 3. η διανοµή (κυρ. κατά παράνοµο τρόπο), η διάθεση στην αγορά: 
η ~ ναρκωτικών στα σχολεία έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις || παράνοµη ~ 
όπλων. διακινώ ρ. µετβ. {διακινείς... | διακίν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
µεταφέρω (πρόσωπα ή πράγµατα) προς τον τελικό προορισµό: ~ επιβάτες | 
εµπορεύµατα || «τα χρήµατα και οι λογαριασµοί διακινούνται µέσω ενός 
µυστικού δικτύου επιχειρήσεων» (εφηµ.) 2. θέτω στην κυκλοφορία, διανέµω: ~ 
έντυπα | ναρκωτικά 3. (µτφ.) (για σκέψεις, ιδέες, γνώσεις) διαδίδω: τα κόµµατα 
έχουν το συνταγµατικό δικαίωµα να διακινούν ισότιµα τις ιδέες και τις θέσεις 
τους. — διακινητής (ο), διακινήτρια (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διακινώ (-έω), µε διαφορετική σηµ. («θέτω σε κίνηση» - «επιφέρω 
σύγχυση» κ.ά.), < δια- + κινώ]. διακλαδίζοµαι  ρ. αµετβ. αποθ. [1858]   
{διακλαδίσ-τηκα, -µένος} 1. (για δέντρα) αποκτώ κλαδιά 2. (µτφ.) χωρίζοµαι σε 
δύο ή περισσότερες κατευθύνσεις ή επιµέρους τµήµατα: ο δρόµος | ο ποταµός | η 
σιδηροδροµική γραµµή διακλαδίζεται ΣΥΝ. διασπώµαι, χωρίζοµαι, σχίζοµαι. 
Επίσης διακλαδώνοµαι [1849]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ETYM. Απόδ. τού 
γερµ. verzweigen]. διακλαδικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στην εξάρτηση και 
τη σχέση διαφορετικών κλάδων µεταξύ τους: τέτοια σύνθετα θέµατα τής 
επιστήµης απαιτούν - θεώρηση || - σύνδεση | σχέση | προσέγγιση || ~ διάσκεψη | 
συνεργασία | έρευνα. — διακλαδικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
interbranch], διακλάδωση (η) [1843] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο 
χωρισµός ενός συνόλου σε επιµέρους τµήµατα ή κατευθύνσεις: ~ δρόµου | πο-
ταµού | αρτηρίας ΣΥΝ. διαχωρισµός, διάσχιση 2. (συνεκδ.) τµήµα που προκύπτει 
από τη διάσπαση συνόλου· ένας κλάδος κατ' αντιδιαστολή προς τον αρχικό 
κορµό ΣΥΝ. παραβλάσταρο, παρακλάδι. διακλαδωτήρας (ο) εξάρτηµα σε 
σχήµα Τ, σταυρού ή γωνίας, που χρησιµοποιείται για τη σύνδεση σωλήνων στα 
σηµεία διακλάδωσης. διακοινοβουλευτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε δύο ή 
περισσότερες εθνικές κοινοβουλευτικές οµάδες: ~ συνεργασία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. interparlementaire]. διακοινοτικός, -ή, -ό 1. (γενικά) αυτός που 
διεξάγεται µεταξύ κοινοτήτων: οι ~ συνοµιλίες στην Κύπρο 2. αυτός που γίνεται 
µεταξύ των χωρών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης (παλαιότ. Ευρωπαϊκής Κοινότητας): 
~ προγράµµατα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. intercommunautaire]. διακοίνωση (η) 
[1848] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. επίσηµο διπλωµατικό έγγραφο που 
αποστέλλεται στην ανώτατη αρχή χώρας ή διπλωµατικού φορέα για τη 
γνωστοποίηση κρίσιµων θέσεων και αποφάσεων: ~ τής ελληνικής κυβέρνησης | 
διαµαρτυρίας 2. ΠΟΛΙΤ. ρηµατική διακοίνωση ρητά, δηλ. προφορικά αλλά 
επίσηµα, διατυπωµένη θέση µιας χώρας (δήλωση, εξήγηση, διαµαρτυρία κ.λπ.) 
σε µιαν άλλη διά τής διπλωµατικής οδού: «ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα 
προέβη σε - τής Ελλάδος για το θέµα των δηλώσεων τού υπουργού Εξωτερικών 
τής Τουρκίας» (εφηµ.) ΣΥΝ. διάβηµα. — διακοινώνω ρ. [ΕΤΥΜ. < διακοινώνω 
< δια- + -κοινωνώ < κοινός, απόδ. τού διεθνούς όρου note (πβ. κ. ρηµατική 
διακοίνωση < αγγλ. verbal note)]. διακοµίζω ρ. µετβ. [αρχ.]  {διακόµισ-α, -τηκα, 
-µένος}  µεταφέρω (ασθενή ή τραυµατία) σε χώρο νοσηλείας: οι τραυµατίες 
διακοµίστηκαν στο πλησιέστερο νοσοκοµείο. — διακοµιδή [αρχ.] κ. διακό-µιση 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοµίζω. διακοµιστής (ο) 1. αυτός που διακοµίζει κάτι 2. 
(ειδικότ.) εταιρεία µέσω τής οποίας συνδέεται κανείς στο ∆ιαδίκτυο. [ΕΤΥΜ 
µτγν., αρχική σηµ. «ταχυδρόµος, αγγελιαφόρος», < αρχ. διακοµίζω (< δια- + 
κοµίζω). Ο ηλεκτρον. όρος αποτελεί απόδ. τού αγγλ. carrier]. διακοµµατικός, -
ή, -ό αυτός που γίνεται µε τη συµµετοχή όλων των πολιτικών κοµµάτων: ~ 
διάλογος | κοινοβουλευτική επιτροπή | έλεγχος | συµφωνία. — διακοµµατικά 
επίρρ. διακόνεµα (το) → διακονιά 
διακονεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {διακόνεψα} βγαίνω στη γύρα και ζητιανεύω µε 
παρακάλια ΣΥΝ. (λόγ.) επαιτώ, (λαϊκ.) ψωµοζητώ.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διακονώ. 
[ΕΤΥΜ. < διάκονος, βλ. κ. διακονιά]. διακόνηµα (το) [αρχ.] (διακονήµ-ατος | -
ατα, -άτων) ΕΚΚΛΗΣ. η υπεύθυνη εργασία που αναθέτει ο ηγούµενος τής µονής 
σε κάθε µοναχό τού µοναστηριού ΣΥΝ. διακονία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διακονώ. 
διακονητής (ο) ο µοναχός που εκτελεί διακόνηµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική 
σηµ. «ο διάκονος ηλικιωµένου µοναχού (γέροντα) σε µοναστήρι», < αρχ. 
διακονώ (βλ. λ. διάκονος)]. διακονιά (η) (λαϊκ.) 1. η ζητιανιά, η επαιτεία: έπεσε 
στη ~ 2. (συνεκδ.) η ελεηµοσύνη που δίνεται σε ζητιάνο. Επίσης διακόνεµα (το).   
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διακονώ. 
[ΕΤΥΜ. o συνιζηµένος τ. διακ-ονιά µε τη σηµ. «επαιτεία» είναι µεσν. και 
οφείλεται στη συνήθεια των µοναχών (που απεκαλείτο «διακονία») να γυρίζουν 
από σπίτι σε σπίτι ζητώντας χρήµατα και άλλες προσφορές για τα µοναστήρια 
τους]. διακονία (η) {διακονιών} 1. η υπηρεσία, η αφοσίωση σε συγκεκριµένη 
αποστολή: αφιέρωσε τη ζωή του στη ~ τού λαού του ΣΥΝ. υπηρέτηση 2. 
(συνεκδ.) ίδρυµα µε φιλανθρωπική δράση και αποστολή: Αποστολική ∆ιακονία 
τής Ελλάδος 3. ΕΚΚΛΗΣ. το λειτούργηµα και ο βαθµός τού διακόνου ΣΥΝ. 
διακόνηµα· ΦΡ. η εν Χριστώ διακονία (ή εν Χριστφ διακονίρ:) (i) το σύνολο 
των διακόνων (ii) το σύνολο των πι- 

στών που είναι αφιερωµένοι στην υπηρεσία τού Κυρίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διακονώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διάκονος]. 

διακονιαρης (ο) [µεσν.] {διακονιάρηδες κ. διακοναραίοι}, διακονιά ρα (η) 1. 
(λαϊκ.-συχνά µειωτ.) πρόσωπο που ζει ζητιανεύοντας, που παρασιτεί εις βάρος 
άλλων: τι κάθεσαι και τους παρακαλάς σαν ~ αντί να απαιτήσεις τα δικαιώµατα 
σου; ΣΥΝ. ζητιάνος, (λόγ.) επαίτης, ζήτουλας, ψωµοζήτης 2. (κατ' επέκτ.) 
πολύ φτωχός, πρόσωπο που στερείται ακόµη και τα προς το ζην ΣΥΝ. 
θεόφτωχος, αξιολύπητος. Επίσης διακονιάρισσα (η) {διακονιαρισσών}. — 
διακονιάρικος, -η, -ο, διακονιάρικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζητιάνος. 

διακονικός, -ή, -ό [αρχ.] ΕΚΚΛΗΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τον διάκονο ή που 
ανήκει σε αυτόν: ~ άµφια | εκπαίδευση 2. διακονικό (το) (α) το µέρος τού 
Αγίου Βήµατος όπου στέκεται ο διάκονος κατά τη Θεία Λειτουργία (β) το 
σκευοφυλάκιο που βρίσκεται στο Αγιο Βήµα (γ) (στον πληθ.) οι δεήσεις που 
εκφωνεί ο διάκονος. 

διακόνισσα (η) [µεσν.] {διακονισσών} 1. γυναίκα επιφορτισµένη µε τη 
φροντίδα τού ναού 2. η σύζυγος τού διακόνου. 

διάκονος (ο) {διακόν-ου | -ων, -ους} 1. ΕΚΚΛΗΣ. ιερωµένος τής Ορθόδοξης 
Χριστιανικής Εκκλησίας που κατέχει τον κατώτερο από τους τρεις βαθµούς 
τής ιεροσύνης (οι άλλοι δύο είναι ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος) ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) διάκος 2. (µτφ.) αυτός που έχει αφοσιωθεί σε ένα έργο, που υπηρετεί 
έναν σκοπό: ~ τής ειρήνης και τής αγάπης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < διακονώ (υποχωρητ.). Αν το δια- θεωρηθεί 
ά συνθ., τότε ίσως η λ. συνδ. µε το ρ. εγκονώ «υπηρετώ µε προθυµία», για το 
οποίο υποστηρίζεται ότι < εν + -κονώ < θ. κον-, που συνδ. µε λατ. conor 
«επιχειρώ, προσπαθώ». Οι παραδοσιακές απόψεις που συνδέουν ετυµολογικά 
τη λ. διάκονος µε το ουσ. κόνις «σκόνη» ή µε το ρ. διήκω «φθάνω» δεν 
στηρίζονται επαρκώς. Η λ. γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση στους πρώτους 
χριστιανικούς αιώνες, αφού στην Κ.∆. προσδιορίζει τόσο τον εκκλησιαστικό 
βαθµό υπηρεσίας (πβ. Α' Τιµόθ. 3, 8-10, όπου καθορίζονται σαφώς τα 
προσόντα τους) όσο και γενικότερα κάθε πιστό (π.χ. Μάρκ. 10, 43: άλλ' ό'ς αν 
θέλη µέγας γενέσθαι έν ύµΐν εσται υµών διάκονος). Η λ. πέρασε και σε ξέν. 
γλώσσες, π.χ. αγγλ. deacon, γαλλ. diacre, γερµ. Diakonus κ.ά.]. 

διακονώ ρ. µετβ. {διακονείς... | διακόνησα} 1. προσφέρω υπηρεσίες, 
αφοσιώνοµαι (σε κάποιον/κάτι): ~ την υπόθεση τής ειρήνης | την επιστήµη ΣΥΝ. 
υπηρετώ 2. ΕΚΚΛΗΣ. έχω τον βαθµό τού διακόνου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διακονώ (-έω). Βλ. λ. διάκονος]. 

διακονώ - διακονεύω, διακονία - διακονιά. Τα ζεύγη αυτών των λέξεων 
διαφέρουν σηµασιολογικά: το διακονώ σηµαίνει «υπηρετώ, προσφέρω τις 
υπηρεσίες µου», ενώ το διακονεύω σηµαίνει «ζητιανεύω, επαιτώ». 
Αντίστοιχα διαφέρουν τα διακονία «υπηρεσία» και διακονιά «ζητιάνεµα, 
επαιτεία». Παρόµοια σηµασιολογική διαφορά υπάρχει και ανάµεσα στα 
διακόνηµα «υπηρεσία, καθήκον - απασχόληση κάθε µοναχού | µοναχής στα 
κοινόβια µοναστήρια» και διακόνεµα «ζητιάνεµα», καθώς, βεβαίως, και 
ανάµεσα στο διάκονος «υπηρέτης - εκκλησιαστικός βαθµός» και δια-
κονιάρης «ζητιάνος». Η διακονία µετέπεσε στη διακτονιάαπό τους 
µοναχούς τού Μεσαίωνα, που γύριζαν από σπίτι σε σπίτι ζητώντας βοήθεια 
(χρήµατα, τρόφιµα, υλικά) για τα µοναστήρια. 

→ ζητιάνος 

διακοπή (η) 1. προσωρινή ή οριστική αναστολή στη συνέχεια και την οµαλή 
διεξαγωγή ενέργειας ή δραστηριότητας που είχε ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται 
σε εξέλιξη: ~ τής κυκλοφορίας | των συγκοινωνιών | των εργασιών | τής 
κίνησης | των διαπραγµατεύσεων | των διπλωµατικών σχέσεων | τού ταξιδιού 2. 
το σύντοµο διάστηµα που παρεµβάλλεται στις διαδοχικές φάσεις µιας 
δραστηριότητας: ~ µίας ώρας για ξεκούραση || δουλεύει χωρίς - || κάνω µία ~ 
ΣΥΝ. παύση, διάλειµµα 3. (ειδικότ.) προσωρινή επιπλοκή στην οµαλή ροή τού 
ηλεκτρικού ρεύµατος ή γενικότ. στη λειτουργία µηχανηµάτων: πολύωρη | 
ολιγόλεπτη ~ τού δικτύου 4. (ειδικότ. σε συζητήσεις) παρεµβολή στην οµαλή 
ροή τής οµιλίας και παρενόχληση τού οµιλητή µε ερωτήσεις ή άσχετες µε το 
θέµα διαπίστωσες: µην απαντάτε στις διακοπές 5. διακοπές (οι) (α) οι ηµέρες 
κατά τις οποίες αναστέλλουν τις εργασίες τους δηµόσιες υπηρεσίες, 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα κ.λπ. για ξεκούραση, κυρ. µε τη συµπλήρωση 
συγκεκριµένου κύκλου δραστηριοτήτων ή µε αφορµή µεγάλη γιορτή: οι ~ των 
Χριστουγέννων | τού Πάσχα || χειµερινές | θερινές | καλοκαιρινές ~· ΦΡ. τµήµα 
(θερινών) διακοπών τής Βουλής τµήµα τής Βουλής µε περιορισµένο αριθµό 
βουλευτών που συνέρχεται κατά την περίοδο τού καλοκαιριού (β) το χρονικό 
διάστηµα το οποίο αξιοποιείται µε διαφόρους τρόπους από τους εργαζοµένους 
κατά την ετήσια άδεια τους: περνάω τις ~ µου || είµαι σε ~ || έχω | κάνω ~ 
ΣΥΝ. άδεια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διακόπτω]. 

διακόπτης (ο) [1851] {διακοπτών} 1. ειδική διάταξη που χρησιµοποιείται για τη 
διακοπή ή την αποκατάσταση τής ροής ενός κυκλώµατος: ανοίγω | κλείνω | 
ανεβάζω | κατεβάζω | πατάω τον ~ 2. (συνεκδ.) το εξάρτηµα στην εξωτερική 
επιφάνεια συσκευής ή µηχανής ή στην επιφάνεια τοίχου, το οποίο µε ένα 
πάτηµα του θέτει σε λειτουργία τη συσκευή, τη µηχανή (ή επιµέρους 
λειτουργία της), ανοιγοκλείνει το φως κ.λπ.: επάργυροι | πλαστικοί | µοντέρνοι 
| φτηνοί ~ || δεν πρέπει να αγγίζουµε τους - µε βρεγµένα χέρια. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. interrupteur]. 

διακόπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέκοψα, διακόπηκα (λόγ. διεκόπην, -ης, -η...), 
διακεκοµµένος} 1. τερµατίζω (οριστικά ή προσωρινά) ενέργειες ή 
δραστηριότητες που έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλι- 
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ξη: ~ ενα ταξίδι | τις συνοµιλίες | τις διαπραγµατεύσεις | την κυκλοφορία | τον 
αγώνα | µια σχέση | την ηλεκτροδότηση ΣΥΝ. αναστέλλω, παύω, σταµατώ 2. 
(ειδικότ. για συζητήσεις) παρεµβάλλοµαι σε συνοµιλία και διαταράσσω την 
οµαλή ροή τού λόγου τού οµιλητή: µην τον διακόπτεις, πριν ολοκληρώσει τη 
σκέψη του ΣΥΝ. κόβω, σταµατώ 3. (η µτχ. διακεκοµµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

διακορευτής (ο) 1. αυτός που διακορεύει (γυναίκα) · 2. (λαϊκ.) µικρή συσκευή 
γραφείου που ανοίγει τρύπες σε χαρτιά- διατρητική µηχανή ΣΥΝ. 
περφορατέρ. 
[ΕΤΥΜ. < διακορεύω (βλ.λ.). Στη σηµ. τής συσκευής η λ. αποδίδει το γαλλ. 
perforateur]. 

διακορεύω ρ. µετβ. {διακόρευσα} προκαλώ ρήξη τού παρθενικού υµένα (µέσω 
συνουσίας), κάνω µια γυναίκα να χάσει την παρθενιά της ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
ξεπαρθενεύω. — διακόρευση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + -κορεύω < 
κόρη]. 

διάκος (ο) ο διάκονος (βλ.λ., σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. διάκων (κατά το 
σχήµα δράκων - δράκος, γέρων - γέρος κ.τ.ό.), µεταπλασµ. τ. τού αρχ. διάκυνος 
κατά τα τριτόκλιτα σε -ων]. 

διακοσάρης (ο) {διακοσάρηδες},διακοσάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1, ΑΘΛ. 
δροµέας που τρέχει σε αγώνες διακοσίων» µέτρων 2. (ειδικότ. το θηλ.) (α) 
µηχανή διακοσίων κυβικών εκατοστών (β) βιντεοκασέτα διάρκειας διακοσίων 
λεπτών (γ) (λαϊκ.) χρηµατικό ποσό διακοσίων χιλιάδων δραχµών: παίρνει µια 
~ τον µήνα (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ. < διακόσια + παραγ. επίθηµα -
άρης]. 

διακοσάρι (το) {δύσχρ. διακοσαρ-ιού | -ιών} 1. χαρτονόµισµα αξίας διακοσίων 
δραχµών ΣΥΝ. διακοσάρικο 2. αγώνας δρόµου διακοσίων µέτρων 3. (λαϊκ.) 
χρηµατικό ποσό διακοσίων χιλιάδων δραχµών: η επισκευή τού αυτοκινήτου τού 
κόστισε ένα ~ (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < διακόσια + παραγ. επίθηµα -
άρι (< -άριο, βλ.λ.)]. 

διακοσαριά (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά διακοσαριά περίπου διακόσιοι, -ιες, 
-ια: ήταν - άνθρωποι (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < διακόσια + παραγ. 
επίθηµα -αριά]. 

διακοσάρικο (το) χαρτονόµισµα αξίας διακοσίων δραχµών ΣΥΝ. διακοσάρι (σηµ. 
ΐ) (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < διακόσια + παραγ. επίθηµα -άρικο]. 

διακόσια (το) {άκλ.} εκατόν ενενήντα εννέα συν ένα, ο αριθµός 200 (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). 

διακοσιαπλάσιος, -α, -ο διακόσιες φορές µεγαλύτερος ή περισσότερος. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < διακόσιοι + -πλάσιος (βλ.λ.)]. 

διακοσιετηριδα (η) [1881] 1. χρονικό διάστηµα 200 ετών 2. επέτειος για τη 
συµπλήρωση διακοσίων χρόνων από σηµαντικό γεγονός και (συνεκδ.) η 
γιορτή για την επέτειο αυτή. 

διακόσιοι, -ιες, -ια {διακοσίων} αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 
200 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δια- (< δις, κατά το τρια-κόσιοί) + -κόσιοι αντί -κάτιοι (< 
εκατόν, βλ.λ.), όπου το -ο- τού -κόσιοι οφείλεται στην επίδρ. των τριά-κοντα, -
κοστός κ.τ.ό.]. 

διακοσιοµέδιµνος (ο) [1889] {διακοσιοµεδίµν-ου |-ων,-ους} (συνήθ. στον 
πληθ.) ΙΣΤ. (στο τιµοκρατικό σύστηµα τής αρχαίας Αθήνας) κάθε πολίτης, 
µέλος τής τρίτης κοινωνικής τάξης, στην οποία ανήκαν όσοι είχαν εισόδηµα 
άνω των διακοσίων µεδίµνων αλλιώς ζευγίτης (βλ. κ. λ. πεντακοσιοµέδιµνος). 

διακοσιοστός, -ή, -ό [µτγν.] (επίσης γράφεται 200ός στην αραβική αρίθµηση, 
Σ' ή σ' στην ελληνική και CC στη λατινική) αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά 
στον αριθµό διακόσια (200) (βλ. κ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). 

διακόσµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η διαδικασία 
στολισµού ενός χώρου, ο τρόπος διατάξεως των διαφόρων στοιχείων του για 
τη δηµιουργία ενός αισθητικά αρµονικού συνόλου: η ~ τής βιτρίνας | τού 
σπιτιού | τού δωµατίου ΣΥΝ. εξωραϊσµός, καλλωπισµός, στόλισµα 2. (συνεκδ.) 
το σύνολο των στοιχείων που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη τού 
αισθητικού αποτελέσµατος: πρόσεχε, µη χαλάσεις τη ~ ΣΥΝ. διάκοσµος. 

διακοσµητής (ο) [1844], διακοσµήτρια (η) [1894] {διακοσµητριών} πρόσωπο 
ασχολούµενο επαγγελµατικά µε τη διακόσµηση χώρων και κυρ. των 
εσωτερικών ΣΥΝ. ντεκορατέρ. 
[ΕΤΥΜ.Απόδ. τού γαλλ. décorateur, λ. που πλάστηκε από τον φιλόσοφο Π. 
Αρµένη-Βράιλα. Το θηλ. πρωτοαπαντά στον Α. Παπαδιαµάντη]. 

διακοσµητική (η) η τέχνη και η τεχνική τής διακόσµησης. 
διακοσµητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που χρησιµοποιείται για τη διακόσµηση, 

που συντελεί στο αισθητικά επιθυµητό αποτέλεσµα: ~ φυτά | παραστάσεις | 
εικόνα | µοτίβο ΣΥΝ. εξωραϊστικός, καλλωπιστικός· ΦΡ. διακοσµητικές τέχνες 
οι τέχνες και οι επιµέρους ειδικότητες που ασχολούνται µε την αισθητική 
διαµόρφωση ενός χώρου όπως η αγγειοπλαστική, η υφαντουργία, η 
µεταλλοτεχνία, η επιπλοποιία 2. (µτφ.-συνήθ. για πρόσ.) αυτός που παίζει 
ρόλο µη ουσιαστικό και δευτερεύοντα, χωρίς καµία σηµαντική λειτουργία: 
στις συνελεύσεις είναι ~ στοιχείο || έχει ~ ρόλο. 

διάκοσµος (ο) [αρχ.] {διακόσµου | χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των στοιχείων που 
χρησιµοποιούνται για τη διακόσµηση ενός χώρου ΣΥΝ. στολίδια, ντεκόρ 2. το 
ύφος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαρτίζουν µια διακοσµητική 
σύνθεση: αποκριάτικος | εορταστικός | φαντασµαγορικός | εντυπωσιακός | 
χριστουγεννιάτικος | πένθιµος ~ 3. (στο θέατρο) σκηνικός διάκοσµος ο ειδικός 
τρόπος διάταξης τής σκηνής, ο φωτισµός και τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία 
που χρησιµοποιούνται σε θεατρική παράσταση για την πιστότερη απόδοση 
τού αναπαριστώµενου χώρου ΣΥΝ. σκηνογραφία. 

διακοσµώ ρ. µετβ. {διακοσµείς... | διακόσµ-ησα. -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ- 

νος} διατάσσω τα στοιχεία ενός χώρου ή µιας επιφάνειας κατάλληλα για την 
επίτευξη αισθητικώς αρµονικού αποτελέσµατος ΣΥΝ. καλλωπίζω, στολίζω. 
[ΕΤΥΜ. < appc· διακοσµώ (-έω) < δια- + κοσµώ]. 

διακρατικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µεταξύ κρατών: ~ συµφωνία | συνεργασία | 
διένεξη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. interstate]. 

διακρατώ ρ. µετβ. [µτγν.] {διακρατείς... | διακράτησα} διατηρώ (κάτι) για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα στην κατοχή µου: «προτροπές να αγοράσουν, 
να πωλήσουν ή να διακρατήσουν µετοχές» (εφηµ.). — διακράτηση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. interstate]. 

διακριβώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {διακρίβω-σα, -θηκα, -µένος} πιστοποιώ τη 
γνησιότητα ή την πλαστότητα ύστερα από αυστηρώς λεπτοµερή έλεγχο ΣΥΝ. 
εξακριβώνω. — διακρίβωση (η) [µτγν.]. 

διακρίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέκρινα, διακρίθηκα, διακεκριµένος} 1. βρίσκω τις 
διαφορές, τα ιδιαίτερα στοιχεία που διαφοροποιούν τις σχέσεις µεταξύ 
προσώπων, πραγµάτων ή καταστάσεων, που ανήκουν στην ίδια κατηγορία: 
αυτό που διακρίνει τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα είναι η λογική || - το καλό 
από το κακό | το σωστό από το λάθος | τον απατεώνα από τον έντιµο ΣΥΝ. 
ξεχωρίζω, διαχωρίζω 2. (τριτο-πρόσ. διακρίνει, διακρίνουν) (για 
χαρακτηριστικές ιδιότητες) αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάποιου, του 
προσδίδει ένα ιδιαίτερο στοιχείο: τον διακρίνει το ήθος | η εργατικότητα | η 
φιλοτιµία | η πολιτική δεξιοτεχνία | η ευγένεια των τρόπων | το χιούµορ ΣΥΝ. 
χαρακτηρίζει, ξεχωρίζει, διέπει 3. αναγνωρίζω (κάποιον/κάτι) µε τις αισθήσεις 
ή µε τη λογική µου, σχηµατίζω την οπτική ή ακουστική του παράσταση στη 
σκέψη µου: ~ µια φιγούρα στο σκοτάδι | µια λάµψη στο βλέµµα της | τη φωνή 
τους || ήταν αδύνατο να τον ~ µέσα στο πλήθος- (µεσοπαθ. διακρίνοµαι) 4. 
γίνοµαι αντιληπτός από τις αισθήσεις των άλλων και ειδικότ. γίνοµαι ορατός: 
το πλοίο µόλις που διακρινόταν στον ορίζοντα || η ουλή έχει κλείσει και δεν 
διακρίνεται σχεδόν καθόλου ΣΥΝ. φαίνοµαι, παρατηρούµαι, επισηµαίνοµαι 5. 
(α) κερδίζω διάκριση: κατάφερε να διακριθεί στον διαγωνισµό, παίρνοντας την 
τρίτη θέση (β) υπερέχω των άλλων σε συγκεκριµένο τοµέα ή ως προς 
συγκεκριµένες ιδιότητες: ~ στις σπουδές | στον πόλεµο | στη δουλειά µου | ως 
ποιητής ΣΥΝ. ξεχωρίζω 6. έχω ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό µου: - για την 
ευθύτητα τού χαρακτήρα µου | για το ήθος µου | για τη φαντασία και την 
ειλικρίνεια µου || διακρίνεται για τον πρωτότυπο χαρακτήρα τού έργου του 
ΣΥΝ. χαρακτηρίζοµαι, διέποµαι, ξεχωρίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφέρω, µετοχή. 

διάκριση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η διαφοροποίηση µεταξύ 
οµοειδών προσώπων, πραγµάτων ή καταστάσεων: ~ µεταξύ πτυχιούχων και µη 
|| ~ ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη || η ~ των εξουσιών (η άσκηση από 
διαφορετικά πρόσωπα ή φορείς των τριών εξουσιών, τής νοµοθετικής, τής 
εκτελεστικής και τής δικαστικής) ΣΥΝ. διαφορά, διαχωρισµός, διαστολή 2. η 
ικανότητα (κάποιου) να ξεχωρίζει τις λεπτές διαφορές, να κρίνει σωστά και 
ανάλογα µε την περίπτωση, αποφεύγοντας τις άστοχες γενικεύσεις και 
εξισώσεις: η σηµασιολογική ~ των συνωνύµων λέξεων είναι λεπτή διεργασία και 
απαιτεί ειδικές γνώσεις 3. διακρίσεις (οι) (α) η ευνοϊκή αντιµετώπιση και 
µεταχείριση (κάποιου) εις βάρος άλλων: κάνει - ανάµεσα στους µαθητές || 
ανάµεσα στους φίλους δεν γίνονται ~ ΣΥΝ. εύνοια (β) (ειδικότ.) η πολιτική 
προκαταλήψεων εις βάρος ορισµένων ανθρώπων ή κοινωνικών οµάδων που 
αποκλίνουν από την πλειοψηφία (ως προς το χρώµα τού δέρµατος, την 
καταγωγή, την κοινωνική θέση, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις κ.ά.): 
φυλετικές | κοινωνικές | θρησκευτικές | ταξικές ~|| οι ~ των ανθρώπων σε 
ανώτερους και κατώτερους είναι ανεπίτρεπτες σε µια δηµοκρατία ΣΥΝ. ρατσισµός 
4. ειδική τιµή που απονέµεται (σε κάποιον) ως αναγνώριση τής προσφοράς 
(του): τιµητική | υψηλή - || δέχθηκε πολλές ~ · 5. (στη γλώσσα των µοναχών) η 
διακριτικότητα, η διανοητική λεπτότητα και ταπεινοσύνη· η ενέργεια µε 
διακριτικό τρόπο, ώστε να µη θίγει κανείς αλλά και να µη δίνει την αίσθηση ότι 
ξεχωρίζει από τους άλλους: ο γέροντας Παΐσιος µπορούσε να συµβουλεύει και να 
αναπαύει τις ψυχές των προσκυνητών µε µεγάλη διάκριση. διακριτικός, -ή, -ό 1. 
αυτός που είναι ικανός να διακρίνει, να εισχωρεί σε βάθος για την ανεύρεση 
των διαφορών ή που αναφέρεται στην ικανότητα αυτή: ~ βλέµµα | σκέψη | 
λειτουργία ΣΥΝ. διεισδυτικός-ΦΡ. διακριτική ευχέρεια | εξουσία (i) η δυνατότητα 
που παρέχεται σε κάποιον να επιλέγει και να κρίνει ανάµεσα στις 
προσφερόµενες εναλλακτικές λύσεις: το θέµα αυτό ανήκει στη ~ τού προέδρου || 
είναι στη - τού υπουργού να επιλέγει ποια ηµεροµηνία εξυπηρετεί την κατάθεση 
τού νοµοσχεδίου (ii) NOM. διακριτική ευχέρεια έχει το διοικητικό όργανο, όταν 
οι κανόνες που διέπουν την αρµοδιότητα του δεν καθορίζουν εκ των προτέρων 
δεσµευτικά τη δράση του, αλλά του αναγνωρίζουν µικρότερη ή µεγαλύτερη 
ελευθερία κυρίως ως προς το περιεχόµενο τής διοικητικής πράξης ή τη 
σκοπιµότητα έκδοσης της ΑΝΤ. δέσµια αρµοδιότητα 2. αυτός που χαρακτηρίζει 
(κάποιον/κάτι), διακρίνοντας το(ν) από τα οµοειδή του: - γνώρισµα | 
χαρακτηριστικό | σήµα ΣΥΝ. δηλωτικός, χαρακτηριστικός 3. (ειδικότ.) 
διακριτικά (τα) τα χαρακτηριστικά σηµεία των διαφόρων βαθµών συνήθ. στη 
στρατιωτική ιεραρχία · 4. αυτός που δεν προκαλεί την ιδιαίτερη προσοχή ή τα 
σχόλια των άλλων, που δεν είναι φανταχτερός, προκλητικός ή εκκεντρικός: ~ 
ντύσιµο | βάψιµο | παρουσία | ζωή | φωτισµός · 5. αυτός που δεν προσβάλλει µε 
τη συµπεριφορά του ή µε τα λόγια του. — διακριτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < διακρίνω. Στη σηµ. τής ευγενικής και λεπτής συµπεριφοράς η 
λ. αποδίδει το γαλλ. discret, όπως συµβαίνει και µε το παράγ. διακριτικότητα 
(< γαλλ. discrétion)]. 
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διακριτικότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η λεπτότητα τρόπων που χαρακτηρίζει 
µια συµπεριφορά η οποία δεν προκαλεί και δεν θίγει: από ~ δεν ρώτησε την 
ηλικία της || χειρίζοµαι µια υπόθεση µε ~ ΣΥΝ. τακτ, ευγένεια. 

διακριτός, -ή, -ό [1881] αυτός που µπορεί να τον διακρίνει κανείς, να γίνει 
εύκολα αντιληπτός, ευδιάκριτος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. distinct]. 

διακυβέρνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η άσκηση τής ανώτατης 
εξουσίας σε συγκεκριµένο τοµέα, ο τρόπος µε τον οποίο κυβερνάται, 
διευθύνεται (κάποιος/κάτι): η ~ τής χώρας | τού σκάφους || οικονοµική | 
καταπιεστική | νοικοκυρεµένη | κακή | συνετή ~ ΣΥΝ. διεύθυνση, διοίκηση. — 
διακυβερνώ ρ. [αρχ.] {-άς...}. 

διακυβερνητικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται σε δύο ή περισσότερες 
κυβερνήσεις χωρών: ~ συνάντηση κορυφής (σε επίπεδο λ.χ. πρωθυπουργών) | 
διάσκεψη 2. ∆ιακυβερνητική (η) (ενν. σύσκεψη) (στην Ε.Ε.) σύσκεψη σε 
επίπεδο κυβερνήσεων µε τη συµµετοχή πρωθυπουργών (ή εκπροσώπων τους). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. intergouvernemental]. 

διακύβευµα (το) {διακυβεύµ-ατος | -ατα, -άτων) αυτό που µπορεί να κερδίσει ή 
να χάσει κανείς σε ένα εγχείρηµα ή επιχείρηση· αυτό το οποίο επιδιώκει να 
πετύχει, να κερδίσει κ.λπ. κανείς σε ανταγωνισµό: «το βασικό ~ τής επόµενης 
εκλογικής µάχης θα είναι "ποιος" και "πώς" θα διαχειριστεί τη µετά-ΟΝΕ 
εποχή» (εφηµ.) || πολιτικό | οικονοµικό | κοινωνικό | πολιτιστικό ~ ΣΥΝ. (µτφ.) 
στοίχηµα. [ΕΤΥΜ. < διακυβεύω (βλ.λ.), απόδ. τού γαλλ. enjeu]. 

διακυβεύω ρ. µετβ. {διακύβευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. θέτω (κάτι) σε 
κίνδυνο µπροστά στο αβέβαιο αποτέλεσµα γεγονότος ή εγχειρήµατος· τα 
παίζω όλα για όλα: ~ τα συµφέροντα µου | τη ζωή µου | την ειρήνη | τα πάντα 
ΣΥΝ. ρισκάρω, ριψοκινδυνεύω, διακινδυνεύω 2. (µεσοπαθ. διακυβεύοµαι) 
εκτίθεµαι σε κίνδυνο, απειλούµαι: διακυβεύεται η ασφάλεια και η σταθερότητα 
τής χώρας || διακυβεύονται σηµαντικά ποσά. — διακύβευση (η) [1852]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δια- + κυβεύω «παίζω ζάρια - διακινδυνεύω» < κύβος «ζάρι»]. 

διακυµαίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {διακυµάνθηκα} υφίσταµαι συνεχείς 
µεταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, παρουσιάζω κυµατοειδή κίνηση, 
αυξάνοµαι ή µειώνοµαι ΣΥΝ. αυξοµειώνοµαι, (µτφ.) κινούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 

διακύµανση (η) [1880] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} (λόγ.) η συνεχής 
εναλλαγή στην εξέλιξη και τη διαµόρφωση µιας κατάστασης, οι 
αυξοµειωτικές µεταβολές: ~ τιµών | τού κόστους τής ζωής | τού σκορ | τού 
εδάφους || η - τής δηµοτικότητας τού πρόεδρου ΣΥΝ. ανεβοκατέβασµα, 
αυξοµείωση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. fluctuation]. 

διακωµωδώ ρ. µετβ. [αρχ.] {διακωµωδείς... | διακωµώδ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} κάνω (κάποιον/κάτι) να φαίνεται γελοίο)ς), κοροϊδεύω: ~ την 
πολιτική ζωή | τη συµπεριφορά του ΣΥΝ. γελοιοποιώ, σατιρίζω, περιγελώ, 
εµπαίζω, εκθέτω, χλευάζω. — διακωµώδηση (η) [1861]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κοροϊδία, διαδραµατίζω. 

διαλαλητής (ο) [µεσν.] 1. (παλαιότ.) πρόσωπο που διαλαλεί µια είδηση, που 
κάνει (κάτι) ευρύτερα γνωστό ΣΥΝ. ντελάλης 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που 
δηµοσιοποιεί µυστικά και διασπείρει φήµες. 

διαλαλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {διαλαλείς... | διαλάλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
κάνω (µια είδηση, ένα γεγονός ή µυστικό) ευρύτερα γνωστό στην κοινή 
γνώµη µε έντονο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο: οι εφηµερίδες διαλαλούν 
το νέο οικονοµικό σκάνδαλο || άρχισε να διαλαλεί το ευχάριστο νέο σε όλο τον 
κόσµο ΣΥΝ. διατυµπανίζω, κοινολογώ, διακηρύσσω, δηµοσιοποιώ, (οικ.) κάνω 
βούκινο, βγάζω στη φόρα 2. (για εµπορεύµατα) διαφηµίζω µεγαλοφώνως: οι 
µικροπωλητές διαλαλούσαν την πραµάτεια τους. — διαλάληµα (το) [µεσν.] κ. 
δια-λαληµός (ο) [µεσν.] κ. διαλάληση [µτγν.] κ. διαλαλιά (η) [µτγν.]. 

διαλαµβάνω ρ. µετβ. {διέλαβα} (λόγ.) περιλαµβάνω, µιλώ εκτενώς, 
πραγµατεύοµαι: η συµφωνία | ανακοίνωση διαλαµβάνει τα εξής || περί τού 
θέµατος αυτού δεν διαλαµβάνει στο έργο του ο συγγραφέας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αποκτώ, αρπάζω - διαιρώ, διαχωρίζω», < δια- + 
λαµβάνω. Η σηµερινή σηµ. πρωτοαπαντά στον Πλάτωνα, δηλώνοντας τον 
συλλογισµό που βασίζεται σε διακεκριµένες σκέψεις και ταξινοµηµένα 
επιχειρήµατα]. 

διαλάµπω ρ. αµετβ. [αρχ.] {διέλαµψα, µτχ. διαλάµψας, -ασα, -αν)} (µτφ.) 
διακρίνοµαι, ξεχωρίζω: διέλαµψαν στις τέχνες και στα γράµµατα || άνδρες 
διαλάµψαντες στην παιδεία. 

διαλανθάνω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέλαθα} (λόγ.) στη ΦΡ. διαλανθάνει | διέλαθε την 
προσοχή µου διέφυγε την προσοχή µου: διαλανθάνει την προσοχή σας, όµως, 
και η κοινωνική διάσταση τού θέµατος || η στάση του δεν διέλαθε την προσοχή 
µου. 

διαλανθάνω την προσοχή. Τόσο στην αρχαία γλώσσα, απ' όπου προέρχεται 
η λέξη, όσο και στη λόγια παράδοση, η ορθή χρήση τού διαλανθάνω 
«ξεφεύγω, µένω απαρατήρητος» είναι µε αιτιατική (και όχι µε γενική): Το 
γεγονός αυτό διέλαθε την προσοχή των υπευθύνων (και όχι: διέλαθε τής 
προσοχής...). Το ίδιο συντάσσεται και το διαφεύγω: ∆εν πρέπει να διαφύγει 
την προσοχή µας ότι..., όχι: Να διαφύγει τής προσοχής µας... 

διάλεγµα (το) [µεσν.] {διαλέγµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) 1. η επιλογή από 
ένα σύνολο: το ~ των φρούτων | των λαχανικών 2. το ξεχώρισµα των 
επιθυµητών στοιχείων από τα άχρηστα: το ~ των γερών καρπών από τους 
χαλασµένους. 

διαλέγοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {διαλέχθηκα (λογιότ. διελέχθην, 

-ης, -η..., µτχ. διαλεχθείς, -είσα, -έν)} (λόγ.) (+µε) συζητώ λογικά (µε κάποιον), 
συµµετέχω σε συζήτηση: πρόκειται για αυταρχικούς ανθρώπους που ουδέποτε 
διαλέγονται· αποφασίζουν και διατάσσουν... ΣΥΝ. κουβεντιάζω, συνδιαλέγοµαι, 
συνοµιλώ, κάνω διάλογο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, ντιµπέιτ. διαλέγω ρ. µετβ. 
[αρχ.] {διάλε-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. κάνω µια επιλογή από ένα σύνολο 
δυνατών περιπτώσεων, ανάλογα προς τις προτιµήσεις µου: ~ τον δρόµο µου | 
τους φίλους µου | έναν τρόπο ζωής | ένα επάγγελµα || διάλεξε τη µέρα | την ώρα | 
την κατάλληλη στιγµή να έρθει! ΣΥΝ. επιλέγω, ξεχωρίζω, βρίσκω 2. ξεχωρίζω σε 
σύνολο τα χρήσιµα από τα άχρηστα: ~ καρπούς | τα καλά από τα σκάρτα ΣΥΝ. 
ξεδιαλέγω, ξεσκαρτάρω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκλέγω. διάλειµµα (το) {διαλείµµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. η σύντοµη διακοπή που παρεµβάλλεται στα διαδοχικά στάδια 
εξελίξεως συγκεκριµένης χρονικής περιόδου ή καταστάσεως: ένα ~ ειρήνης 
µεταξύ δύο πολέµων || καιρός βροχερός µε διαλείµµατα λιακάδας || ευχάριστο ~ || 
αρκετά δούλεψες, κάνε ένα ~ ΣΥΝ. παύση, διακοπή· ΦΡ. (α) κατά διαλείµµατα 
όχι συνεχόµενα, αλλά κατά µικρά χρονικά διαστήµατα: ο καιρός θα είναι ~ 
νεφελώδης (β) φωτεινό διάλειµµα (i) σύντοµο διάστηµα προσωρινής 
αποκατάστασης τής µνήµης ή τής λογικής διαύγειας σε πάσχοντες από αµνησία 
ή διανοητικές διαταραχές ΣΥΝ. έκλαµψη (ii) (γενικότ.) διάστηµα µε βελτίωση, 
µιας άσχηµης, δυσάρεστης κατάστασης 2. (στο σχολείο) το χρονικό διάστηµα 
που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο διδακτικές ώρες για την ανάπαυση διδασκο-
µένων και διδασκόντων: χτυπάει (το κουδούνι για) ~ ΣΥΝ. ανάπαυλα 3. (σε 
θεάµατα) το διάστηµα διακοπής τής δράσης, που χωρίζει στο µέσον µια 
παράσταση (θεάτρου), κινηµατογραφική προβολή, τηλεοπτικό πρόγραµµα για 
λειτουργικούς λόγους και για ξεκούραση των θεατών ΦΡ. (α) µουσικό 
διάλειµµα σύντοµη διακοπή προγράµµατος στη διάρκεια τής οποίας ακούγεται 
µουσική ή παρουσιάζονται µουσικά κοµµάτια (β) διαφηµιστικό διάλειµµα 
σύντοµη διακοπή στη ροή (συνήθ. τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράµµατος) 
για τη µετάδοση διαφηµίσεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ αρχ. < διαλείπω]. 
διαλείπων, -ούσα, -ον [αρχ.] (για φυσικά ή ιατρικά φαινόµενα) αυτός που 
εµφανίζεται περιοδικά, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, που σταµατά και 
διαδοχικά επανέρχεται: διαλείπων σφυγµός || διαλείποντες πυρετοί || διαλείπουσα 
µανία | χωλότης || διαλείπον φως. διάλειψη (η) {-ης κ. -είψεως | -είψεις, -
είψεων} ΙΑΤΡ. (συνήθ. στον πληθ.) η προσωρινή διαταραχή τής κανονικής 
λειτουργίας οργάνου και ειδικότ. το διανοητικό κενό στην επεξεργασία των 
ερεθισµάτων που προσλαµβάνει ο εγκέφαλος λόγω παθολογικών ή 
ψυχολογικών αιτιών: παθαίνει συχνά ~ τής µνήµης και δεν θυµάται τίποτε || 
υποφέρει από ~ τής καρδιάς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διάλειψις < διαλείπω]. διαλεκτική (η) {χωρ. πληθ.) ΦΙΛΟΣ. 1. 
µέθοδος αναζήτησης τής αλήθειας µέσω µιας διαδικασίας συνεχών 
ερωταποκρίσεων, είτε γενικά µέσω τής συζήτησης είτε µέσω τού συστηµατικού 
διαλόγου ως µεθόδου ευρέσεως της 2. (στην εγελιανή και µαρξική φιλοσοφία) 
η ιδέα τής ενότητας των αντιθέτων στο ιστορικό γίγνεσθαι αλλά και στη σκέψη 
3. (γενικότ.-καταχρ.) η δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ των στοιχείων που 
συνθέτουν ένα σύνολο, µια κατάσταση: στις ανθρώπινες σχέσεις υπάρχει ~, 
καθένας επηρεάζεται από τον άλλον αλλά και τον επηρεάζει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ντιµπέιτ. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γερµ. Dialektik < αρχ. διαλεκτική (ενν. τέχνη) < δια-
λεκτικός < διαλέγοµαι]. διαλεκτικός1, -ή, -ό ΦΙΛΟΣ. 1. αυτός που αναφέρεται στη 
διαλεκτική ή έχει τα χαρακτηριστικά της: η ~ κίνηση τού κόσµου || ~ αλληλεπί-
δραση των ιδεών | σκέψη | διαδικασία | µέθοδος | κριτική 2. (ειδικότ.) 
διαλεκτικός υλισµός το µαρξικό σύστηµα σκέψης που συνδυάζει τον 
φιλοσοφικό υλισµό µε τη διαλεκτική µέθοδο τού Χέγκελ χωρίς το ιδεαλιστικό 
της υπόβαθρο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < διαλέγοµαι, o όρ. διαλεκτικός υλισµός αποτελεί µετάφρ. δάνειο 
από γερµ. dialektischer Materialismus]. διαλεκτικός2, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που 
σχετίζεται µε µια διάλεκτο (βλ.λ.): ~ στοιχεία | διαφορές | τύπος | σύνταξη | 
φαινόµενα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. dialectique < αρχ. διαλεκτικός]. 
διαλεκτολογία  (η) [1893] ΓΛΩΣΣ. κλάδος τής γλωσσολογίας που ασχολείται µε 
τη µελέτη των διαλέκτων, την περιγραφή τους σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα 
(φωνολογικό, µορφολογικό, συντακτικό, σηµασιολογικό), τις σχέσεις µεταξύ 
τους και µε την κοινή, καθώς και τις συνθήκες γένεσης και εξέλιξης τους. — 
διαλεκτολόγος (ο/η) [1890], διαλεκτολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dialectologie]. διάλεκτος (η) {διαλέκτ-ου 
| -ων, -ους) ΓΛΩΣΣ. 1. (α) κάθε γεωγραφική διαφοροποίηση στη χρήση µιας 
γλώσσας (β) (ειδικότ.) γλωσσική ποικιλία οµιλητών συγκεκριµένης 
γεωγραφικής περιοχής που διαφέρει από την επίσηµη µορφή τής γλώσσας 
(νόρµα) σε στοιχεία φωνολογίας, γραµµατικής και λεξιλογίου: κρητική | αττική | 
δωρική ~ ΣΥΝ. γλώσσα, ιδίωµα, ντοπιολαλιά 2. (ειδικότ.) η γλώσσα και συνήθ. 
το ειδικό λεξιλόγιο που χαρακτηρίζει ορισµένη επαγγελµατική ή κοινωνική 
οµάδα, η οποία χρησιµοποιεί τον δικό της συνθηµατικό κώδικα για την 
επικοινωνία των µελών της: τεχνική | δηµοσιογραφική | ποδοσφαιρική ~. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαλέγοµαι. Η λ. διάλεκτος απαντά αρχικώς µε τη σηµ. 
«συνοµιλία, συζήτηση», αντιτιθέµενη προς το ουσ. ερις. o Αριστοτέλης έχει 
ακόµη κατά νου την ετυµολογική αρχή της, όταν τη χρησιµοποιεί µε τη σηµ. 
τού «κοινού λόγου, που εξυπηρετεί την επικοινωνία». Η σηµ. τού τοπικού 
ιδιώµατος ως ποικιλίας µιας κυρίαρχης γλώσσας πρωτοαπαντά στον Πολύβιο 
(2ος αι. π.Χ.). Η λ. πέρασε και 
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σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. dialect, γαλλ. dialecte, γερµ. Dialekt κ.ά.]. 

διάλεκτος - κοινόλεκτος - ιδιόλεκτος - κοινωνιόλεκτος - ιδίωµα 
- ντοπιολαλιά - κοινή - αργκό. Κάθε εθνική γλώσσα υπόκειται σε 
ευρεία διαφοροποίηση: ατοµική ή υφολογική (διαφορετικά χρησι 
µοποιεί τη γλώσσα κάθε οµιλητής µιας γλώσσας), κοινωνικ-ή (οι 
οµιλητές συχνά διαφοροποιούνται κατά ηλικιακές, κοινωνικές, 
επαγγελµατικές, ιδεολογικές κ.ά. οµάδες) και γεωγραφική (τα 
Ελληνικά τής Κρήτης, τής Θεσσαλίας, τού Πόντου, των ∆ωδεκα 
νήσων κ.λπ.). Με τον όρο διάλεκτος οι γλωσσολόγοι χαρακτηρί 
ζουν τη γεωγραφική διαφοροποίηση ευρύτερων περιοχών, ιδ. αυ 
τήν που εµφανίζει έντονες αποκλίσεις από την κοινή γλώσσα σε 
όλα τα επίπεδα (προφορά, γραµµατικοσυντακτική δοµή, λεξιλόγιο) 
και σε βαθµό που οι οµιλητές τής διαλέκτου να µην είναι εύκολα 
κατανοητοί από τους οµιλητές τής κοινής γλώσσας. Αρα ο όρος 
διάλεκτος είναι υπερκείµενη διάκριση. Αντίθετα, ο όρος ιδίωµα δη 
λώνει µικρότερη γλωσσική διαφοροποίηση, που δεν εµποδίζει την 
κατανόηση από τους οµιλητές τής κοινής. Μια διάλεκτος µπορεί 
να έχει περισσότερα από ένα ιδιώµατα. ∆ιάλεκτοι τής Αρχαίας 
Ελληνικής είναι η δωρική, η αχαϊκή, η ιωνική και η αττική. Στη 
νεότερη Ελληνική διακρίνονται οι εξής διάλεκτοι: τσακωνική, πο- 
ντι)α)κ·ή, καππαδοκική, κατωιταλική και (καταχρηστικώς) κυπρια 
κή και κρητική. Όλες οι λοιπές διαφοροποιήσεις αποτελούν τα 
ιδιώµατα. Αυτά, ανάλογα µε τις οµοιότητες και τις διαφορές τους, 
οµαδοποιούνται στα λεγόµενα βόρεια ιδιώµατα (Στερεά Ελλάδα 
εκτός Αττικής, Β. Εύβοια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, 
νησιά τού Β. Αιγαίου και Πόντος), που χαρακτηρίζονται από κω 
φώσεις (προφορά τού ο ως ου, τού ε ως | και σίγηση των ατόνων ι 
και ου: ου Νίκους, τού πιδί, σκλί, αλών', κβαλάου) και στα νότια 
ιδιώµατα (τα υπόλοιπα). Ως ιδιώµατα που διαφέρουν µεταξύ τους 
θεωρούνται τα δωδεκανησιακά, τα κυκλαδίτικα, τα επτανησιακά, 
τα πελοποννησιακά, τα βορειοελλαδικά, τα ηµιβόρεια (Σκύρου, 
Μυκόνου, Καστοριάς, Λευκάδας κ.ά.), τα δυτικά µικρασιατικά, τής 
Χίου, τής Ικαρίας, των Κυθήρων, τής Μάνης, καθώς και τής οµά 
δας Κύµης, Μεγάρων, Αίγινας και παλαιάς Αθήνας. (Ας σηµειωθεί 
ότι για τη δήλωση των γλωσσικών ιδιωµάτων πλάστηκε, τα νεότε 
ρα χρόνια και υπό το κλίµα τής απόδοσης των λόγιων όρων στη 
δηµοτική, και ο όρος ντοπιολαλιά). Αντίθετη προς τις διαλέκτους 
και τα ιδιώµατα είναι η κοινόλεκτος (ενν. γλώσσα) ή κοινολε- 
κτούµενη, δηλ. η κοινή γλώσσα που µιλιέται σε µια χώρα από 
όλους (συµπεριλαµβανοµένων, κατά κανόνα, και αυτών που µι 
λούν διαλεκτικά και ιδιωµατικά). Ως ιδιόλεκτος χαρακτηρίζεται 
από τους γλωσσολόγους, ο τρόπος (γνώση και πράξη) µε τον οποίο 
χρησιµοποιεί ο καθένας τη γλώσσα. Τέλος, ως κοινωνιόλεκτος χα 
ρακτηρίζεται η διαφοροποιηµένη χρήση τής γλώσσας κατά κοινω 
νικές οµάδες (οµιλία των νέων, των στρατιωτών, των φοιτητών, τής 
Αριστεράς, των πολιτικών νεολαιών κ.τ.ό.). Συχνά για τις κοινω- 
νιολέκτους χρησιµοποιείται ο όρος συνθηµατική γλώσσα ή αργκό. 

→ αργκό 

διαλεκτός, -ή, -ό → διαλεχτός 
διαλελυµενος, -η, -ο → διαλύω 
διάλεξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} 1. η οµιλία που γίνεται 

µπροστά σε ακροατήριο για τη διδασκαλία πανεπιστηµιακού µαθή-
µατος σε φοιτητές ή γενικότ. για την πραγµάτευση συγκεκριµένου 
θέµατος: δίνω δηµόσια ~ || σειρά διαλέξεων για τη µοντέρνα τέχνη || 
επιστηµονική ~ ΣΥΝ. οµιλία, λόγος, παράδοση (ειδικότ. για πανεπι-
στηµιακές διαλέξεις) 2. (ειρων.) λόγος µακροσκελής και µε σύνθετο 
περιεχόµενο, πολυλογία ή επιδεικτική φλυαρία: εντάξει, σε καταλά-
βαµε, άφησε τη ~! [ΕΤΎΜ. < αρχ. διάλεξις < διαλέγοµαι «συζητώ, 
κάνω διάλογο»]. 

διαλευκαίνω ρ. µετβ. [µτγν.] {διαλεύκαν-α, -θηκα) προσπαθώ να εξι-
χνιάσω σε όλη του την έκταση ένα ζήτηµα που εµφανίζει ασάφειες: 
~ το µυστήριο | µια σκοτεινή υπόθεση | το έγκληµα. 

διαλεύκανση (η) [1895] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} η εξι-
χνίαση (ζητήµατος), η άρση όλων των ασαφειών, των σκοτεινών ση-
µείων του, ώστε να είναι πλέον ξεκάθαρο, σαφές: η ~ ενός εγκλήµα-
τος | τής υπόθεσης. 

διαλεχτός, -ή, -ό [µεσν.] κ. διαλεκτός [µεσν.] 1. (για πράγµατα) αυτός 
που συγκεντρώνει την κοινή προτίµηση και ξεχωρίζει για την καλή 
του ποιότητα: ~ φρούτα | εµπορεύµατα | αποσπάσµατα ΣΥΝ. εκλεκτός, 
εξαιρετικός, ξεχωριστός 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει πολύ καλή 
φήµη, που ξεχωρίζει µεταξύ των οµοίων του: ~ συνάδελφος | καλ-
λιτέχνης | συµπατριώτης ΣΥΝ. ξεχωριστός, εξαιρετικός, διακεκριµέ-
νος, εκλεκτός. 

διαλλαγή (η) [αρχ.] (λόγ.) η τήρηση συµφιλιωτικής ή συµβιβαστικής 
στάσης απέναντι σε πρόσωπο ή κατάσταση: η ~ των εµπολέµων επι-
τεύχθηκε µε παρέµβαση τού Ο.Η.Ε. ΣΥΝ. συµφιλίωση, συνδιαλλαγή. 
— διαλλάσσοµαι ρ. [αρχ.]. 

διαλλακτικός, -ή, -ό αυτός που διέπεται από πνεύµα συµβιβασµού και 
συµφιλίωσης: ~ πολιτικός | στάση | διάθεση ΣΥΝ. συµβιβαστικός, 
συµφιλιωτικός, συναινετικός, ANT. αδιάλλακτος, ασυµβίβαστος, άκα-
µπτος. — διαλλακτικώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διαλλακτής < διαλλάσσω | -οµαι < δι)α)- + 
άλλάσσω]. 

διαλλακτικότητα (η) [1868] {χωρ. πληθ.) διάθεση συµφιλιώσεως και 
συµβιβασµού, ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις, οι συγκρούσεις, οι 
διαφωνίες: η Ελλάδα αντιµετώπισε το θέµα µε - και µε φανερή προ-
σπάθεια επίλυσης τού προβλήµατος ANT. αδιαλλαξία. 

διαλογή (η) η διαδικασία κατά την οποία ταξινοµούνται τα στοιχεία 

ενός συνόλου και ξεχωρίζονται ορισµένα από αυτά βάσει συγκεκρι-
µένων κριτηρίων: η ~ δελτίων τού ΠΡΟ-ΠΟ (δηλ. αυτών που κερδί-
ζουν) || ~ ψηφοδελτίων (ο διαχωρισµός των εγκύρων από τα άκυρα 
και η ταξινόµηση των εγκύρων) || η ~ φρούτων (των γερών από τα χα-
λασµένα) || προϊόντα πρώτης | δεύτερης διαλογής (δηλ. ποιότητας). 
— διαλογέας (ο/η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαλέγω]. 

διαλογίζοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {διαλογίστηκα} ♦ 1. 
(αµετβ.) σκέφτοµαι: ~ ελεύθερα, απερίσπαστος από τις καθηµερινές 
ενασχολήσεις ΣΥΝ. στοχάζοµαι ♦ 2. (µετβ.) επεξεργάζοµαι µε τη σκέ-
ψη, αναλύω (κάτι) νοητικώς: συζητούσαν επί ώρες και διαλογίζονταν 
για την πραγµατική έννοια τής ελευθερίας ΣΥΝ συλλογίζοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

διαλογικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που φέρει τα τυπικά χαρακτηριστικά 
τού διαλόγου, που βασίζεται στην εναλλαγή απόψεων, επιχειρη-
µάτων κ.λπ. ανάµεσα στους συνοµιλητές: ~ συζήτηση | ποίηµα σε ~ 
µορφή. — διαλογικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., διαλογικότητα (η). 

διαλογισµός (ο) 1. (συχνότ. στον πληθ.) η νοητική διαδικασία για την 
παραγωγή κρίσεων (σχετικά µε σηµαντικό θέµα), καθώς και το 
προϊόν αυτής τής διαδικασίας: «Αφορισµοί και ∆ιαλογισµοί» (Κ. 
Τσάτσος) ΣΥΝ. στοχασµός 2. σκέψη εις βάθος γύρω από πνευµατικά 
συνήθ. θέµατα και ειδικότ. µέθοδος ορισµένων ανατολικών θρησκει-
ών για την ανάπτυξη ψυχοπνευµατικών ικανοτήτων. [ΕΤΎΜ. αρχ. < 
διαλογίζοµαι, αρχική σηµ. «εξισώνω λογαριασµούς -υπολογίζω 
αριθµητικά µεγέθη», < δια- + λογίζοµαι. Η σηµ. 2 είναι ήδη αρχ.]. 

διάλογος (ο) {διαλόγ-ου | -ων, -ους} 1. η συζήτηση ανάµεσα σε δύο ή 
περισσότερους ανθρώπους (για την επίλυση προβλήµατος, την α-
νταλλαγή πληροφοριών κ.λπ.(: οξύτατος ~ διεξήχθη στο αµφιθέατρο 
µεταξύ φοιτητών και καθηγητή || γόνιµος | εποικοδοµητικός | απρο-
κατάληπτος | ειλικρινής | σπινθηροβόλος ~ ΣΥΝ. συζήτηση, κουβέντα, 
στιχοµυθία, συνοµιλία· ΦΡ. (α) διάλογος µεταξύ κωφών για πλήρη α-
συνεννοησία, όταν οι συνοµιλητές εµµένουν στις θέσεις τους και αρ-
νούνται να ακούσουν τους άλλους (β) ανοίγω διάλογο (µε κάποιον) 
ξεκινώ συζητήσεις (µε κάποιον) για ένα θέµα 2. η ανταλλαγή ιδεών ή 
απόψεων σχετικά µε συγκεκριµένο θέµα για την επίτευξη συµφωνίας 
και τη γεφύρωση των αντιθέσεων: ο ~ κυβέρνησης και εργαζοµένων 
κατέληξε σε ναυάγιο || τα προβλήµατα επιλύονται µε - || διεξαγωγή 
γόνιµου - µεταξύ των παραγωγικών τάξεων για την οικονοµική πολι-
τική || ελληνοτουρκικός ~ || δηµόσιος ~ για την εθνική άµυνα ΣΥΝ. συ-
νοµιλίες, διαπραγµατεύσεις 3. κάθε συνοµιλία µεταξύ δύο ή περισ-
σότερων ανθρώπων: τον συνάντησα τυχαία στον δρόµο και είχαµε έ-
ναν σύντοµο ~ 4. (ειδικότ.) η συζήτηση ανάµεσα στα πρόσωπα ενός 
µυθιστορήµατος, ενός θεατρικού έργου κ.λπ. ως δραµατουργικό στοι-
χείο: γρήγοροι | αργοί | ζωηροί | έξυπνοι | πνευµατώδεις ~ τής ταινίας 
ΣΥΝ. στιχοµυθία, ερωταποκρίσεις 5. (συνεκδ.) φιλοσοφικό ή λογοτε-
χνικό έργο µε διαλογική ανάπτυξη τού θέµατος, όπου η έκθεση των α-
πόψεων τού συγγραφέα παρουσιάζεται ως πόρισµα συζητήσεως: οι -
τού Πλάτωνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντιµπέιτ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < διαλέγω | -οµαι «συζητώ». Η λ. πέρασε και σε ξέν. 
γλώσσες, π.χ. αγγλ. και γαλλ. dialogue, γερµ. Dialog κ.ά.]. 

διάλος (ο) → διάβολος 
διάλυµα (το) {διαλύµ-ατος | -ατα, -άτων} ΧΗΜ. οµογενές µείγµα που 

σχηµατίζεται µε την ανάµειξη δύο ή περισσοτέρων ουσιών και πα-
ρουσιάζει την ίδια σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες σε όλη του την 
έκταση: υγρό | στερεό | αέριο -· ΦΡ. (α) ακόρεστο διάλυµα βλ. λ. ακό-
ρεστος (β) κορεσµένο διάλυµα βλ. λ. κορεσµένος (γ) αλκαλικό διάλυ-
µα βλ. λ. αλκαλικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ µεσν., αρχική σηµ. «ερµηνεία, εξήγηση», < αρχ. διαλύω. Ο χη-
µικός όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. solution]. 

διάλυση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) 1. (γενικά) ο χωρι-
σµός ενός συνόλου σε επιµέρους κοµµάτια, η ανάλυση ενός όλου στα 
µέρη του: η ~ µιας µηχανής ΣΥΝ. αποσυναρµολόγηση, αποσύνδεση, 
ξεµοντάρισµα 2. (οικ.) η έντονη φθορά, εξάντληση (υλική, ψυχοπνευ-
µατική): βρίσκοµαι σε κατάσταση διάλυσης απ' την κούραση... 3. η 
διάσπαση τής συνοχής, αποδιοργάνωση, διασκόρπισµα: η ~ τού 
στρατεύµατος | τού κράτους | τής οικονοµίας | τού κόµµατος | τής 
συγκέντρωσης | µιας οικογένειας 4. η παύση τής λειτουργίας και η 
επίσηµη κατάργηση: ~ επιχείρησης µε απόφαση τού πρωτοδικείου || ~ 
τής Βουλής και προκήρυξη εκλογών ΦΡ. βαράω διάλυση βλ. λ. βαράω 
5. (για δεσµεύσεις, συµφωνίες) η µαταίωση ή ακύρωση: η ~ τού αρ-
ραβώνα | τής συµφωνίας 6. η ανάµειξη δύο ή περισσοτέρων ουσιών, 
ώστε να σχηµατιστεί διάλυµα: η ~ τού αλατιού στο νερό 7. (µτφ.) η 
κατάρριψη (άποψης, εντύπωσης κ.λπ. ως ανυπόστατης): ~ µιας υπο-
ψίας | αµφιβολίας | των φόβων κάποιου. 

δίαλυτήριο (το) {διαλυτηρί-ου | -ων} ειδικές εγκαταστάσεις για την 
αποσυναρµολόγηση µεγάλων κατασκευών: ~ πλοίων | αεροσκαφών. 
[ΕΤΥΜ. < διαλύω + παραγ. επίθηµα -τήριο, πβ. κ. στιλβω-τήριο]. 

διαλύτης (ο) {διαλυτών} ΧΗΜ. το σώµα που βρίσκεται σε µεγαλύτερη 
αναλογία σε ένα διάλυµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαλύω. o χηµικός όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
dissolvent]. 

διαλυτικός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να διαλύει µια ουσία: ~ υγρό | 
ουσία 2. (µτφ.) αυτός που επιφέρει διάλυση τού χώρου στον οποίο 
ανήκει: ~ πολιτική | στοιχείο 3. ΧΗΜ. διαλυτικό (το) οργανικός διαλύ-
της που χρησιµοποιείται για τη διάλυση διαφόρων ουσιών ή για την 
αραίωση χρωµάτων ή άλλων πυκνών διαλυµάτων: αραιώνω το διορ-
θωτικό µε ~ 4. ΓΛΩΣΣ. διαλυτικά (τα) οι δύο τελείες που τίθενται πάνω 
από τα φωνήεντα | και υ, για να δηλώσουν ότι δεν συµπροφέρο-νται 
µε το προηγούµενο φωνήεν: παϊδάκια, καταπραΰνω.  — διαλυ- 



διαλυτότητα 487 διαµερίζω 
 

τικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., διαλυτικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαλύτης < διαλύω. Το διαλυτικό (υγρό) είναι µετάφρ. 

δάνειο από γαλλ. solvant (liquide)]. διαλυτότητα (η) [1802] 1. (γενικά) 
η ιδιότητα ενός σώµατος να διαλύεται µέσα σε διαλύτη (βλ.λ.)· η 
δυνατότητα µιας ουσίας να διαλύεται σε κάποια άλλη (υγρή, στερεά ή 
αέρια) ΣΥΝ. ευδιαλυσία, ευ-τηξία 2. ΧΗΜ. η ποσότητα τού σώµατος 
που µπορεί να διαλυθεί σε 
ορισµένη ποσότητα διαλυτικού υγρού και σε ορισµένη θερµοκρασία. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. solubilité]. διαλυτός, -ή, -ό [αρχ.] 
αυτός που µπορεί να διαλυθεί µέσα σε άλλο 
σώµα: ουσίες ~ στο πετρέλαιο. διαλύω ρ. µετβ. [αρχ.] {διάλυσα κ. 
(λόγ.) διέλυσα, διαλύ-θηκα, -µένος κ. (λόγ.) διαλελυµένος} 1. χωρίζω 
ένα σύνολο στα επιµέρους κοµµάτια από τα οποία αποτελείται, 
αναλύω ένα όλον στα µέρη του: ~ µηχανή | παλιό πλοίο ΣΥΝ. 
αποσυναρµολογώ, αποσυνδέω, ξεµοντάρω 2. προκαλώ φθορά (υλική ή 
ψυχοπνευµατική): ~ παπούτσια | ρούχα | έπιπλα | το σπίτι || µε διέλυσε 
η γρίπη || τα νέα για τον χαµό τού παιδιού του τον διέλυσαν ΣΥΝ. 
ξεχαρβαλώνω (για υλική φθορά), ξηλώνω, κάνω κοµµάτια, συντρίβω 
(ψυχικά), προκαλώ κατάρρευση (συναισθηµατική) 3. διασπώ τη 
συνοχή, αποδιοργανώνω ή διασκορπίζω: ~ το στράτευµα | το κράτος | 
την οικονοµία | τον κρατικό µηχανισµό | µια παρέα | το κόµµα | µια 
οικογένεια | διαδήλωση | πορεία | συγκέντρωση || σήµερα, ένας στους 
τέσσερεις γάµους διαλύεται || διαλυµένη οικογένεια | διαλυµένο σπίτι 
(µε διαζευγµένους γονείς) ΣΥΝ. διασπώ, καταστρέφω 4. διακόπτω τη 
λειτουργία (καταστήµατος, οργανισµού, σωµατείου, επιχείρησης) και 
καταργώ επισήµως: µε απόφαση τού πρωτοδικείου διαλύεται η 
επιχείρηση | ο σύνδεσµος | το κατάστηµα || εντός δεκαηµέρου διαλύεται 
η Βουλή και προκηρύσσονται εκλογές ΣΥΝ. εκποιώ (για επιχειρήσεις), 
καταλύω· ΦΡ. ΤΟ διαλύουµε (i) χωρίζουµε, διακόπτουµε τις µεταξύ µας 
σχέσεις (ii) σταµατούµε το γλέντι ή διακόπτουµε µια συνάθροιση και 
αποχωρούµε: το διαλύσαµε γύρω στα µεσάνυχτα ΣΥΝ. φεύγω 5. (για 
δεσµεύσεις ή συµφωνίες) παίρνω πίσω τον λόγο µου, µαταιώνω ό,τι 
θα επακολουθήσει ή ακυρώνω όσα έχουν ήδη προηγηθεί: ~ αρραβώνα | 
γάµο | δεσµό | συµφωνία ΣΥΝ. καταργώ, ακυρώνω, λύνω, διακόπτω 6. 
αναµειγνύω δύο ή περισσότερες ουσίες µε σκοπό τη δηµιουργία 
διαλύµατος: ~ αλάτι σε νερό | µέλι σε ζεστό γάλα || το απορρυπαντικό 
διαλύει τους λεκέδες | τα λίπη 7. (µτφ. για απόψεις, εντυπώσεις ή 
συναισθήµατα) αναιρώ µια ήδη σχηµατισµένη εικόνα ή ιδέα, 
αποδεικνύοντας ότι είναι ανυπόστατη: ~ τις υποψίες | τις αµφιβολίες | 
τις αµφισβητήσεις | τους φόβους | τον θυµό | τους δισταγµούς | την 
παρεξήγηση | τον µύθο | το µυστήριο | τη σύγχυση | την υπόνοια | κάθε 
σκιά στις µεταξύ µας σχέσεις ΣΥΝ. εξαλείφω, εκµηδενίζω, 
εξουδετερώνω. Επίσης (λαϊκότ.) διαλώ {-ας...}. 
διαµαντέ επίθ. {άκλ.} (για κρύσταλλο) αυτός που έχει κατεργασµένες 
άκρες: ~ καθρέφτης | δίσκος. [ΕΤΥΜ. < διαµάντι + καταλ. επίθηµα -
έ (βλ.λ.)]. 

διαµαντένιος, -ια, -ιο [µεσν.] αυτός που αποτελείται ή είναι διακο-
σµηµένος µε διαµάντια: ~ δαχτυλίδι | περιδέραιο ΣΥΝ. αδαµάντινος, 
αδαµαντοκόλλητος. 

∆ιαµαντής (ο) → Αδαµάντιος 
διαµάντι (το) {διαµαντ-ιού | -ιών} 1. πολύτιµος λίθος, που εµφανίζε-

ται στη φύση µε διαφανή κρυσταλλική µορφή ως αλλοτροπική µορ-
φή τού άνθρακα 2. ΤΕΧΝΟΛ. εργαλείο µε διαµαντένιο αιχµηρό άκρο 
που χρησιµοποιείται στη χάραξη ή κοπή σκληρών επιφανειών για 
πρακτικούς ή διακοσµητικούς σκοπούς: οι διαρρήκτες έκοψαν µε ~ 
το τζάµι τού παραθύρου 3. (µτφ. για πράγµατα) οτιδήποτε έχει τη 
στιλπνότητα, την καθαρότητα και τη διαύγεια τού διαµαντιού: νερό | 
κρασί ~ 4. (µτφ. για ανθρώπους) αυτός που διακρίνεται για την ακε-
ραιότητα τού χαρακτήρα του: παιδί | γυναίκα - ΣΥΝ. ηθικός, ενάρε-
τος, αδιάφθορος, έντιµος 5. (µτφ.) αυτός που παρουσιάζει µια ιδιότη-
τα στον ύψιστο βαθµό: το ~ τής αρετής | τού πνεύµατος ΣΥΝ. κορυφή. 
Επίσης αδάµας {αδάµαντος} κ. αδάµαντας (ο). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
µεσν. διαµάντι(ν) < ιταλ. diamante < µτγν. λατ. diamas < αρχ. ά-
δάµας]. 

διαµαντικό (το) 1. κόσµηµα ποικιλµένο µε διαµάντι 2. διαµαντικά 
(τα) κοσµήµατα στολισµένα µε διαµάντια ή άλλους πολύτιµους λί-
θους. 

διαµαντόπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κατεργασµένο διαµάντι δα-
χτυλιδιού ή ακατέργαστο διαµάντι στο φυσικό του µέγεθος. 

διαµαντόσκονη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σκόνη από διαµάντι. 
διαµαρτία (η) {διαµαρτιών} ΙΑΤΡ. ανωµαλία στη διάπλαση µέρων ή 

οργάνων τού σώµατος, που εµφανίζεται κατά την ενδοµήτρια ζωή 
τού νεογνού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαµαρτάνω «αποτυγχάνω παταγωδώς» < δι)α)- + 
άµαρτάνω. Ο ιατρ. όρ. διαµαρτίες (διαπλάσεως) αποτελεί απόδ. τού 
αγγλ. malformations]. 

διαµαρτύρηση (η) [1856] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ. (για 
γραµµάτια, συναλλαγµατικές κ.λπ.) η σύνταξη συµβολαιογραφικής 
πράξης, που γνωστοποιεί τη λήξη τής προθεσµίας εξόφλησης τους. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαµαρτύροµαι. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
protestation]. 

διαµαρτυρία (η) {διαµαρτυριών} 1. προφορική ή γραπτή έκφραση 
ένστασης, αποδοκιµασίας ή διαφωνίας ως αντίθεση σε ενέργεια (την 
οποία κάποιος δεν έχει τη δύναµη να προλάβει ή να αποφύγει): ψή-
φισµα | φωνή | υπόµνηµα | συγκέντρωση | κίνηµα διαµαρτυρίας || 
θύελλα διαµαρτυριών 2. η αντίρρηση, η γκρίνια: δέχεται πάντα ό,τι 
του πεις χωρίς καµία ~ ΣΥΝ. δυσανασχέτηση, µεµψιµοιρία, µουρµού-
ρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαµαρτύροµαι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαµαρτυρώ (-έω) 
< δια- + µαρτυρώ]. 

διαµαρτυρικό (το) [1833] συµβολαιογραφικό έγγραφο που κοινοποιεί 
στους αποδέκτες του τη µη αποδοχή ή τη µη εµπρόθεσµη εξόφληση 
συναλλαγµατικής ή γραµµατίου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
protêt]. 

διαµαρτύροµαι ρ. αµετβ. αποθ. (διαµαρτυρή-θηκα, -µένος} 1. εκ-
φράζω προφορικά ή γραπτά τις αντιρρήσεις, ενστάσεις ή τη διαφω-
νία µου για λόγια ή ενέργειες: ~ για την παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων/ για τα νέα οικονοµικά µέτρα ΣΥΝ. ενίσταµαι, παραπο-
νούµαι 2. (καθηµ.) αντιδρώ µε γκρίνια, εκφράζω δυσαρέσκεια: τώρα 
που του έπεσε όλη η δουλειά µαζεµένη, διαµαρτύρεται ΣΥΝ. εξανί-
σταµαι, εξεγείροµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + µαρτυροµαι < µάρτυς. Η λ. σήµαινε αρχικώς 
«επικαλούµαι θεούς και ανθρώπους ως µάρτυρες», ενώ στην Κ.∆. 
απαντά κυρίως η σηµ. «δίνω εκτεταµένη µαρτυρία, δηµόσια διακή-
ρυξη» (πβ. Πράξ. 20,21: διαµαρτυρόµενος Ίουδαίοις τε και "Ελλησιν 
την εις Θεόν µετάνοιαν και πίστιν εις τον κύριον ηµών Ίησοΰν)]. 

διαµαρτύροµαι - διαµαρτυρώ, διαµαρτυρία - διαµαρτύρηση. Προ-
κειµένου για οικονοµικές συναλλαγές (γραµµάτια, συναλλαγµατι-
κές) χρησιµοποιούµε το ρ. διαµαρτυρώ και το παράγωγο ουσ. δια-
µαρτύρηση (Η τράπεζα του διαµαρτύρησε τρία γραµµάτια - ∆ια-
µαρτυρούνται | διαµαρτυρήθηκαν πολλά γραµµάτια αυτή την εποχή 
- Η διαµαρτύρηση τόσων συναλλαγµατικών από την τράπεζα τον 
καθιστά αφερέγγυο). Αντιθέτως, το διαµαρτύροµαι και το ουσ. 
διαµαρτυρία χρησιµοποιούνται µε τη γενικότερη σηµ. «υποβάλλω 
ένσταση, αντιτίθεµαι, δηλώνω την αντίθεση µου» - «αντίθεση, δή-
λωση τής αντίθεσης». Ας σηµειωθεί ότι στην Αρχαία το διαµαρ-
τύροµαι σήµαινε αρχικά «επικαλούµαι τη µαρτυρία», το διαµαρ-
τυρία την «εξώδικο διαµαρτυρία», ή «εξώδικο έγγραφο», το δε δια-
µαρτυρώ «την υποβολή εξωδίκου» (διαµαρτυρίας). Η λ. διαµαρτύ-
ρηση είναι νεότερη και, προτού προσλάβει τη σηµερινή οικονοµική 
σηµασία, σήµανε επίσης την έντονη και έγγραφη δήλωση αµ-
φισβητήσεως τής ορθότητας ορισµένων εκκλησιαστικών αποφά-
σεων περίφηµη είναι η διαµαρτύρηση (= διαµαρτυρία) των Λου-
θηρανών (1529) κατά των αποφάσεων τού Πάπα, η οποία κατέληξε 
στο θρησκευτικό δόγµα των διαµαρτυροµένων (ή προτεσταντών) 
και τής ∆ιαµαρτυρόµενης Εκκλησίας. Οι διαµαρτυρόµενοι, µάλι-
στα, απεκλήθησαν και διαµαρτυρηταί (Κ. Ασώπιος), χαρακτηρι-
σµός που τελικά δεν επικράτησε. 

διαµαρτυρόµενος, -η (λόγ. -ένη), -ο {διαµαρτυροµέν-ου (θηλ. -ης) | -
ων, -ους} 1. αυτός που σχετίζεται µε τους προτεστάντες και το δόγµα 
τους: ~ Εκκλησία 2. διαµαρτυρόµενος (ο), διαµαρτυρόµενη (η) 
οπαδός τού δόγµατος τού προτεσταντισµού, προτεστάντης | προτε-
στάντισσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαµαρτύροµαι. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. διαµαρτύροµαι, απόδ. τού ξέν. προτε-
στάντης (βλ.λ)]. 

διαµαρτυρώ ρ. µετβ. {διαµαρτυρείς... | διαµαρτύρ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. ΟΙΚΟΝ. (για συναλλαγµατικές ή γραµµάτια) θέτω σε 
λειτουργία διαδικασία διαµαρτυρήσεως (βλ.λ.) για τη µη αποδοχή ή 
τη µη έγκαιρη εξόφληση τους 2. ΝΟΜ. διαµαρτυρηµένο γραµµάτιο | 
διαµαρτυρόµενη συναλλαγµατική γραµµάτιο | συναλλαγµατική που 
δεν έχουν εξοφληθεί µέσα στις νόµιµες προθεσµίες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δια-
µαρτύροµαι. 
[ΕΤΥΜ· < αρχ. διαµαρτυρώ (-έω), αρχική σηµ. «προβαίνω σε νοµικές 
ενέργειες, προκειµένου να µη φθάσει µια υπόθεση στο δικαστήριο», 
< δια- + µαρτυρώ < µάρτυς. Η οικον. σηµ. αποδίδει το γαλλ. protester]. 

διαµάχη (η) [αρχ.] {διαµαχών} 1. έντονη αντιπαράθεση αντιτιθέµε-
νων οµάδων ή των ιδεών που αντιπροσωπεύονται από αυτές: ~ εργα-
τών και εργοδοσίας || η συγκεκριµένη ερµηνευτική προσέγγιση τού 
κειµένου θα αποτελέσει αντικείµενο οξείας επιστηµονικής ~ ΣΥΝ. 
διαπάλη, ανταγωνισµός 2. αντιπαράθεση που καταλήγει σε µικρότε-
ρης ή µεγαλύτερης έκτασης διένεξη και προστριβή: οικογενειακές | 
πολιτικές | θρησκευτικές | κοµµατικές | δικαστικές - ΣΥΝ. έριδα, φι-
λονικία, σύγκρουση, τσακωµός, καβγάς. — διαµάχοµαι ρ. [αρχ.]. 

διαµείβοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (κυρ. στον λόγ. αόρ. διηµείφθην, -ης, -η..., 
µτχ. διαµειφθείς, -είσα, -έν} 1. ανταλλάσσοµαι: κανείς δεν γνωρίζει 
τι ακριβώς διηµείφθη µεταξύ τους 2. διαµειφθέντα (τα) οι συζητή-
σεις που έγιναν, τα λόγια που ειπώθηκαν, που ανταλλάχθηκαν σε συ-
ζήτηση: τα ~ µεταξύ των δύο πλευρών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ανταλλάσσω», < δι)α)- + αµείβοµαι]. 

διαµελίζω ρ. µετβ. {διαµέλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κόβω σε κοµµάτια: 
διαµελισµένα πτώµατα ΣΥΝ. τεµαχίζω, κοµµατιάζω 2. (µτφ.) κατα-
κερµατίζω ένα όλον, λ.χ. ένα κράτος. — διαµελιστής (ο) [I860]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δια- + µελίζω < µέλος]. 

διαµελισµός (ο) [µτγν.] 1. η κοπή, ο τεµαχισµός σε µικρότερα κοµ-
µάτια: ο ~ ενός σώµατος 2. (µτφ.) η αποσύνθεση, η (βίαιη) διάσπαση 
σε κοµµάτια: ο ~ τής Γιουγκοσλαβίας. Επίσης διαµέλιση (η) [1812]. 

διαµελιστικός, -ή, -ό [1866] αυτός που προκαλεί ή χαρακτηρίζεται 
από ενέργειες κατακερµατισµού ενός συνόλου: - σχέδια | πολιτική. 

διαµένω ρ. αµετβ. [αρχ.] {διέµεινα} µένω για µικρότερης ή µεγαλύ-
τερης διάρκειας χρονικό διάστηµα σε συγκεκριµένο µέρος, έχω το 
σπίτι µου (κάπου): διαµένουν µόνιµα στην Αθήνα || πολυµελής οικο-
γένεια διαµένει σε τρώγλη 25 τετραγωνικών ΣΥΝ. κάθοµαι, κατοικώ, 
ζω, µένω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. 

διαµερίζω ρ. µετβ. {διαµέρι-σα, -τηκα | -θηκα, -µένος} (λόγ.) χωρίζω 
και µοιράζω σε µερίδια ΣΥΝ. διαµοιράζω, διανέµω' ΦΡ. (µτφ.) διεµε-
ρίσαντο τα ιµάτια αυτού (διεµερίσαντο τά ιµάτια αυτού, Κ.∆. Ματθ. 
27,35) για περιπτώσεις ανθρώπων που εκµεταλλευόµενοι την αδυνα-
µία ή τον θάνατο κάποιου σπεύδουν να µοιραστούν τα υπάρχοντα 
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του. — διαµερισµός (ο) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοιράζω, διαµέρισµα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < δια- + µερίζω < µέρος. Η φρ. «διεµερίσαντο τα ιµάτια αύτοϋ» προέρχεται 
από την Κ.∆. και περιγράφει την πράξη που έκαναν οι Ρωµαίοι στρατιώτες, οι 
οποίοι έβαλαν κλήρο για να µοιραστούν τα ενδύµατα τού Ιησού, ενώ εκείνος 
ήταν πάνω στον σταυρό (πβ. Ματθ. 27, 35: σταυρώσαντες δέ αυτόν 
διεµερίσαντο τά ιµάτια αύτοϋ βαλόντες κλήρον)]. διαµέρισµα (το) [1871] 
{διαµερίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το αυτόνοµο τµήµα πολυκατοικίας που 
αποτελείται από επιµέρους δωµάτια και χρησιµοποιείται ως κατοικία ή 
εργασιακός χώρος: ιδιόκτητο/ πολυτελές | διαµπερές | ευάερο | ευρύχωρο | άνετο 
~ 2. τµήµα µιας γεωγραφικής περιοχής (χώρας, επαρχίας, πόλης, κωµόπολης 
κλπ.), συ-νήθ. µε διοικητική αυτοτέλεια: ψηφίζω για συµβούλους στο Ε' - Αθη-
νών || γεωγραφικό ~. — (µεγεθ.) διαµερισµατάρα (η) (σηµ. 1), (υποκ.) 
διαµερισµατάκι (το) (σηµ. ΐ(, διαµερισµατικός, -ή, -ό (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. < 
διαµερίζω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. appartement]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. διαµέρισµα είναι νεότερη και εµφανίζεται στον Αγγελο 
Βλάχο (1871). Η λ. διαµέρισµα (από το διαµερίζω) είναι µετα-φραστικό 
δάνειο τού γαλλ. appartment (από όπου και το αγγλ. apartment µε ένα -ρ-) 
που προέρχεται από µεσν. λατ. appartimen-tum, παράγωγο τού p. appartire 
«διαιρώ, διαµερίζω». 

διαµεσολαβητής ιοί. διαµεσολαβήτρια (η) {διαµεσολαβητριών} 1. πρόσωπο 
που διαµεσολαβεί, που βοηθά στη συνεννόηση ή την επίτευξη συµφωνίας 
µεταξύ διαφορετικών (συνήθ. αντίπαλων) µερών: ο ειδικός ~ τού Ο.Η.Ε. για 
το Κυπριακό 2. πρόσωπο που ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
παραλαµβάνει τις καταγγελίες όλων των πολιτών τής Ε.Ε. για οποιαδήποτε 
περίπτωση κακής διοίκησης στο πλαίσιο τής δράσης των κοινοτικών οργάνων 
ή οργανισµών διεξάγει έρευνες και, αν οι καταγγελίες είναι βάσιµες, 
διαβιβάζει εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο ή προς το οικείο όργανο · 3. 
ερµηνευτής ενός κειµένου (λογοτεχνικού, θεατρικού κ.ά.), ο φιλόλογος, 
κριτικός τής λογοτεχνίας ή τού θεάτρου κ.ά. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. (inter)mediator]. 

διαµεσολαβώ ρ. αµετβ. {διαµεσολαβείς... | διαµεσολάβ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) 1. µεσολαβώ, βοηθώ στη συνεννόηση ή την επίτευξη συµφωνίας 
µεταξύ διαφορετικών µερών 2. (ειδικότ.) παρεµβάλλοµαι ανάµεσα στον 
συγγραφέα και τον αναγνώστη για να βοηθήσω τον δεύτερο στην ερµηνεία 
και την κατανόηση ενός κειµένου (λογοτεχνικού, θεατρικού κ.λπ.): ο 
θεατρικός κριτικός διαµεσολαβεί στο θεατρικό κείµενο για να διευκολύνει την 
πρόσληψη του. — διαµεσολάβηση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεσολαβώ. 

διάµεσος, -ος/-η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που βρίσκεται στο µεταξύ διάστηµα 
(τοπικώς, χρονικώς ή εννοιολογικώς): ~ διάστηµα | κενό | απόσταση | στρώµα | 
έννοια ΣΥΝ. ενδιάµεσος ANT. ακραίος, ύστατος 2. ΓΕΩΜ. διάµεσος (η) 
{διαµέσ-ου | -ων, -ους} (α) (~ τριγώνου) το ευθύγραµµο τµήµα που συνδέει 
την κορυφή τριγώνου µε το µέσο τής απέναντι πλευράς (β) (~ τραπεζίου) το 
ευθύγραµµο τµήµα που συνδέει τα µέσα των µη παράλληλων πλευρών 3. 
διάµεσο (το) {διαµέσ-ου | -ων} (α) το ιντερµέτζο (βλ.λ.) (β) το µέντιουµ 
(βλ.λ.). 

διά µέσου πρόθ. [αρχ.] (+γεν.) δηλώνει: 1.τη διέλευση από τόπο: πήγε στο 
χωριό του ~ Τριπόλεως 2. τον τρόπο: ~ τής διπλωµατικής οδού. 

διαµετακοµίζω ρ. µετβ. {διαµετακόµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα) -µένος} µεταφέρω 
(εµπορεύµατα) µέσω τρίτης χώρας, που συνιστά συγκοι-.   νωνιακό κόµβο. — 
διαµετακόµιση (η) [1833]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. transiter]. 

διαµετακοµιστικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διαµετακόµιση 
2. διαµετακοµιστικό εµπόριο η εισαγωγή εµπορευµάτων σε αποθήκες 
τελωνίου µε: σκοπό τη µελλοντική διοχέτευση τους σε επιµέρους αγορές 
ΣΥΝ. τράνζιτ. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού διεθνούς όρου transit < λατ. transitus, p. transire «περνώ, 
διασχίζω»]. 

διαµέτρηµα (το) [1886] {διαµετρήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το µήκος τής 
διαµέτρου (συνήθ. κάννης όπλου) 2. (µτφ. για πρόσ.) η αξία, το κύρος: 
επιστήµονας µεγάλου ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβέλεια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. calibre]. 

διαµετρικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη διάµετρο. 
διαµετρικώς επίρρ. στη ΦΡ. διαµετρικών αντίθετος εντελώς αντίθετος, στο 

άλλο άκρο: το καλό και το κακό είναι διαµετρικώς αντίθετες έννοιες. Επίσης 
διαµετρικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάµετρος. [ΕΤΥΜ. Η φρ. διαµετρικώς αντίθετοι 
αποδίδει τη γαλλ. diamétralement opposés]. 

διάµετρος (η) [αρχ.] {διαµέτρ-ου | -ων, -ους) ΓΕΩΜ. το ευθύγραµµο τµήµα 
που διέρχεται από το κέντρο κύκλου, συνδέοντας δύο σηµεία τής περιφέρειας 
του- ΦΡ. εκ διαµέτρου αντίθετος (εκ διαµέτρου αντικείµενος, παπυρικό 
απόσπ.) εντελώς αντίθετος, ευρισκόµενος στο άλλο άκρο: οι οµιλητές 
υποστήριξαν ~ απόψεις. — διαµετρώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβέλεια. 

εκ διαµέτρου αντίθετος - διαµετρικώς αντίθετος. ∆ιάµετρος 
(ενν. γραµµή) είναι αυτή που, περνώντας µέσα από το κέντρο ενός κύκλου, 
ενώνει δύο απέναντι σηµεία τής περιφέρειας τού κύκλου. Τα δύο αυτά 
σηµεία βρίσκονται σε πλήρη «εκ διαµέτρου» αντίθεση, είναι απολύτως ή 
«εκ διαµέτρου αντίθετα» ή «διαµετρικώς αντίθετα». Η σχέση αυτή ήταν 
ιδιαιτέρως αισθητή στα ουράνια σώµατα (πλανήτες), που χαρακτηρίζονταν 
ως «εκ διαµέτρου αντικείµενοι». 

διαµήκης, -ης, διάµηκες [1898] {διαµήκ-ους | -εις (ουδ. -η)} 1. αυτός 

που εκτείνεται σε όλο το µήκος κάποιου πράγµατος: ~ τοµή ΑΝΤ. εγκάρσιος 2. 
ΝΑΥΤ. διάµηκες (το) η τοµή ενός κατακόρυφου επιπέδου που διέρχεται από την 
πλώρη και την πρύµνη διαιρώντας το πλοίο σε δεξιό και αριστερό τµήµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < δια- + -µήκης (πβ. ουρανο-µήκης) < µήκος]. 

διαµηνύω ρ. µετβ. [µτγν.] {διαµήνυ-σα (λόγ. διεµήνυσα), -θηκα (λόγ. 
διεµηνύθην, -ης, -η...)} (επίσ.) διαβιβάζω (προφορικό ή γραπτό µήνυ-µα): ο 
εισαγγελέας τού Αρείου Πάγου διεµήνυσε στον αρµόδιο ανακριτή να διενεργήσει 
προκαταρκτική εξέταση || διεµήνυσε την πρόθεση του να οδηγήσει την υπόθεση 
στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. — διαµήνυση (η). 

διαµιάς επίρρ.· χωρίς µεσολάβηση χρονικού διαστήµατος, αµέσως: σ' αυτές τις 
περιπτώσεις δεν έχουµε καιρό για σκέψη- οι αποφάσεις λαµβάνονται ~. 

διαµοιράζω ρ. µετβ. [µεσν.] {διαµοίρασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
χωρίζω σε µερίδια, τα οποία διανέµω: διαµοίρασε τα υπάρχοντα του στους 
φτωχούς 2. (µεσοπαθ. διαµοιράζοµαι) παίρνω µερίδιο από (κάτι) µαζί µε 
άλλους: οι συγγενείς διαµοιράστηκαν την περιουσία του. — διαµοίραση (η) 
[µεσν.] κ. διαµοιρασµός (ο) [1782]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοιράζω. 

διαµονή (η) {χωρ. πληθ.} η παραµονή και διαβίωση σε συγκεκριµένο τόπο 
(συνήθ. για περιορισµένο χρονικό διάστηµα): η ~ σε ξενοδοχείο || αναλαµβάνω 
τα έξοδα διαµονής και διατροφής των φιλοξενουµένων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαµένω]. 

διαµονητηριο (το) [1871] {διαµονητηρί-ου | -ων} 1. (παλαιότ.) η άδεια 
παραµονής 2. η άδεια που εκδίδεται από την κοινότητα τού Αγίου Όρους και 
µε την οποία επιτρέπεται σε κάποιον να επισκεφθεί τις µονές εντός τής 
επικράτειας του. 

διαµορφώνω ρ. µετβ. {διαµόρφω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (α) δίνω σχήµα και 
µορφή σε (κάτι): µας αρέσει να διαµορφώνουµε µε το δικό µας γούστο τον 
χώρο όπου ζούµε (β) τροποποιώ τη µορφή ή τη λειτουργία: ~ µια αποθήκη σε 
στούντιο 2. (α) επιδρώ καθοριστικά στην τελική µορφή που κάτι λαµβάνει: οι 
γονείς και οι δάσκαλοι µας µας διαµόρφωσαν ως προσωπικότητες || ~ τις 
συνθήκες | τον χαρακτήρα | την εξέλιξη | τις αντιλήψεις ΣΥΝ. καθορίζω, 
µορφώνω (β) δίνω την τελική µορφή σε κάτι: διαµόρφωσαν το πρόγραµµα τού 
σταθµού | την εξωτερική πολιτική τής χώρας || αυτός ο παίκτης διαµόρφωσε το 
τελικό σκορ µε δύο δικά του γκολ || διαµόρφωσαν τις προϋποθέσεις µιας 
γόνιµης συνεργασίας || στη χώρα αυτή έχει διαµορφωθεί ένα πλαίσιο υγιούς 
ανταγωνισµού 3. καθορίζω την αξία: ~ τα µισθώµατα | τις τιµές προϊόντων | τα 
ενοίκια || «το δολάριο διαµορφώθηκε στα χαµηλότερα επίπεδα των τελευταίων 
εβδοµάδων έναντι τού µάρκου» (εφηµ.) || «οι τιµές των ενοικιαζοµένων 
δωµατίων διαµορφώνονται ελεύθερα» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. διαµορφώ (-
όω) < δια- + -µορφώ < µορφή]. 

διαµόρφωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (α) το να δίνει 
κάποιος συγκεκριµένο σχήµα και µορφή σε κάτι: - εσωτερικού χώρου | 
εδάφους || η ~ πλατείας | χώρου άθλησης (β) η τροποποίηση τής µορφής και 
τής λειτουργίας (συνήθ. χώρου, οικήµατος): ~ τού νεοκλασικού κτηρίου σε 
θέατρο 2. (α) ο καθορισµός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών: ~ χαρακτήρα | 
γούστου | συνειδήσεων || εργάζονται για τη ~ ενός πλαισίου συνεργασίας || η ~ 
άποψης | γνώµης | πολιτικού προσανατολισµού ΣΥΝ. διάπλαση (β) ο 
καθορισµός τής τελικής µορφής: η ~ τού σκορ ενός αγώνα 3. ο καθορισµός τής 
αξίας: η ~ τής τιµής µιας µετοχής στο τέλος τής συνεδρίασης || η ~ των ενοικίων 
σε µια περιοχή. 

διαµορφωτής (ο) [1888], διαµορφώτρια (η) {διαµορφωτριών} 1. πρόσωπο που 
δίνει σχήµα και µορφή σε (κάτι): ~ χώρων | αποφάσεων | πολιτικής ΣΥΝ. 
δηµιουργός 2. (µτφ.) πρόσωπο που διαπλάθει ηθικά και πνευµατικά: ο Ρήγας 
Βελεστινλής υπήρξε ~ τού προεπαναστατικού κλίµατος. — διαµορφωτικός, -ή, 
-ό [µτγν.], διαµορφωτικ-ά /-ώς [1893] επίρρ. 

διαµπερής, -ής, -ές {διαµπερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που φθάνει από το ένα 
άκρο στο άλλο: ~ τραύµα | διαµέρισµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες- 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δι)α)- + -αµπερής < άµπείρω, ποιητ. τ. τού αναπείρω 
«διαπερνώ» (µε συγκοπή) < àva- + πείρω. Βλ. κ. πόρπη]. 

διαµφισβητώ ρ. µετβ. [αρχ.] {διαµφισβητείς... | διαµφισβήτ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. (λόγ.) αµφισβητώ: διαµφισβητούνται τα λεγόµενα του 2. 
προβάλλω διεκδικήσεις (σε κάτι): διαµφισβητεί την κυριότητα ενός οικοπέδου 
τού πατέρα του ΣΥΝ. διεκδικώ, διαφιλονι-κώ. — διαµφισβήτηση (η) [αρχ.]. 

διάνα επίρρ. (καθηµ.) κυρ. στις ΦΡ. κάνω | πετυχαίνω διάνα (i) βρίσκω µε 
ακρίβεια τον στόχο· και ως επιφών. διάνα! (βρήκα στόχο, πέτυχα)' (µτφ.) (ii) 
βρίσκω τη σωστότερη λύση, κάνω τη σωστότερη επιλογή: Εκανε διάνα! 
Πούλησε το κτήµα λίγο πριν πέσει η τιµή του (iii) µαντεύω σωστά: Έκανες 
διάνα! Πράγµατι αυτός ήταν ο ένοχος! [ΕΤΥΜ. < ισπ. diana. Πιθ. από το λατ. 
όνοµα Diana «Αρτεµις», η θεά τού κυνηγιού, τής οποίας την εικόνα συνήθιζαν 
να χρησιµοποιούν ως δείκτη που δήλωνε το κέντρο τού στόχου. Κατ' άλλους, 
< ισπ. diana «εγερτήριο σάλπισµα» < dia «ηµέρα, πρωί»]. 

διαναφορά (η) η αµοιβαία αναφορά µεταξύ στοιχείων τού ίδιου κειµένου: µε 
συνεχείς ~ συνδέει µεταξύ τους στοιχεία τού ποιήµατος που, διαφορετικά, θα 
διέφευγαν την προσοχή τού αναγνώστη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. cross-
reference]. 

διανεµητής (ο) [µτγν.], διανεµήτρια (η) {διανεµητριών} (σηµ. 1) 1. πρόσωπο 
που κάνει διανοµή 2. γεωργικό µηχάνηµα που διανέµει το λίπασµα σε 
καλλιέργειες. 

διανεµητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διανοµή 2. 
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ΓΛΩΣΣ. διανεµητικά αριθµητικά τα αριθµητικά που εκφέρονται εµπρο-
θέτως (ανά + απόλυτο αριθµητικό), π.χ. ανά ένας, ή µε διπλασιασµό 
τού απόλυτου αριθµητικού, π.χ. τρεις-τρεις, και εκφράζουν χωρισµό ή 
κατανοµή: µπείτε στη σειρά ανά δύο || ένας-ένας παρακαλώ, µη 
σπρώχνετε! 

διανέµω ρ. µετβ. [αρχ.] {διένειµα, διανεµή-θηκα, -µέ\Ός} δίνω στον 
καθένα αυτό που του αντιστοιχεί από ένα σύνολο οµοειδών πραγµά-
των: ο ταχυδρόµος διένειµε την αλληλογραφία || ~ φυλλάδια | φαγητό 
για το σπίτι || τα συνεργεία τού Υπουργείου διένειµαν τρόφιµα στους 
σεισµοπαθείς || οι αγρότες ζήτησαν να διανεµηθεί ξανά η γη µε πιο 
δίκαιο τρόπο ΣΥΝ. µοιράζω, κατανέµω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοιράζω. 

διανεύω ρ. αµετβ. {διένευσα} (λαϊκ.) κάνω νεύµα ΣΥΝ. γνέφω. — διά-
νεµα (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + νεύω (βλ.λ.)]. 

διανθίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {διάνθισ-α, -τηκα, -µένος} 1. στολίζω µε κα-
λολογικά στοιχεία: συνήθιζε να διανθίζει την οµιλία του µε απο-
φθέγµατα κλασικών συγγραφέων ΣΥΝ. καλλωπίζω 2. ποικίλλω (λόγο, 
καλλιτεχνικό έργο) µε στοιχεία που επηρεάζουν τον αισθητικό του 
χαρακτήρα: ποιητική ταινία διανθισµένη µε ιδιότυπο χιούµορ. 

διανθρώπινος, -η, -ο αυτός που πραγµατοποιείται ανάµεσα σε αν-
θρώπους: ~ επικοινωνία | σχέσεις | κατανόηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. interhuman]. 

διανόηµα (το) [αρχ.] {διανοήµ-ατος | -ατα, -άτων) αυτό που στοχάζε-
ται (κάποιος): αυτό το φιλοσοφικό βιβλίο εκφράζει υψηλά ~ || οι µα-
θητές πρέπει να µάθουν να εκφράζουν µε σαφήνεια τα διανοήµατα 
τους ΣΥΝ. σκέψη, στοχασµός. 

διανόηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η πνευµατική λει-
τουργία τής σύνδεσης εννοιών µε κρίσεις 2. (περιληπτ.) το σύνολο των 
πνευµατικών ανθρώπων, των διανοουµένων: το µοντέλο τής σύγχρο-
νης καταναλωτικής κοινωνίας χτυπήθηκε πολύ από την προοδευτική ~ 
τής Ευρώπης || η υψηλή ~ ΣΥΝ. άνθρωποι των γραµµάτων | τού πνεύ-
µατος, πνευµατική ηγεσία, ιντελιγκέντσια. 

διανοητής (ο) [µτγν.], διανοήτρια (η) {διανοητριών} άνθρωπος που 
καταπιάνεται µε τη µελέτη γενικότερων πνευµατικών προβληµάτων: 
θεωρούσε τον Ευάγγελο Παπανούτσο ως έναν από τους οξυδερκέ-
στερους Έλληνες ~ τού καιρού του ΣΥΝ. στοχαστής, διανοούµενος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κουλτουριάρης. 

διανοητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διανόηση: ~ 
λειτουργία | ισορροπία | υγεία | εγρήγορση | διαύγεια 2. ΙΑΤΡ. (α) δια-
νοητική καθυστέρηση | ανεπάρκεια η ανάπτυξη τής νοηµοσύνης σε 
επίπεδα χαµηλότερα από τα φυσιολογικά για την ηλικία τού συγκε-
κριµένου ατόµου (β) διανοητική κατάπτωση η ανίατη βλάβη των 
γνωστικών λειτουργιών, η οποία εκδηλώνεται µε νευροψυχικές δια-
ταραχές (γ) διανοητική σύγχυση βλ. λ. σύγχυση 3. αυτός που έχει 
αναπτύξει κυρ. τον τοµέα τής προσωπικότητας του που αφορά στη 
σκέψη: λειτουργεί εγκεφαλικά- είναι καθαρά ~ τύπος ΣΥΝ. εγκεφαλι-
κός ANT. συναισθηµατικός. — διανοητικ-ά | -ως [µτγν.] επίρρ. 

διανοητικότητα (η) [1896] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού σκεπτόµε-
νου ανθρώπου 2. ο βαθµός διανοητικής ανάπτυξης: υψηλή ~ ΣΥΝ. ευ-
φυΐα. 

διάνοια (η) {-ας κ. (λόγ.) -οίας | -ών} 1. η λειτουργία τής σκέψης που 
κωδικοποιεί σε έννοιες και παραστάσεις τα δεδοµένα των αισθήσε-
ων ΣΥΝ. νους, πνεύµα· ΦΡ. (α) προϊόντα τής διανοίας τα πνευµατικά 
δηµιουργήµατα που υπόκεινται στην προστασία των διατάξεων περί 
πνευµατικής ιδιοκτησίας (β) ούτε κατά διάνοια ούτε να το διανοη-
θείς, να µη σου περάσει καν από το µυαλό: Να αντιγράψω στις εξε-
τάσεις; ~! || Να την αφήσω να πάει µόνη της διακοπές; ~! 2. η πνευ-
µατική ικανότητα: ανεπτυγµένη | υψηλή ~ ΣΥΝ. µυαλό 3. (συνεκδ. για 
πρόσ.-καθηµ.) αυτός που έχει πνευµατικές ικανότητες ανεπτυγµένες 
σε πολύ υψηλό βαθµό: τον θεωρούν ~ στα µαθηµατικά ΣΥΝ. µεγαλο-
φυία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδιάθετος, έξυπνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
διανοούµαι]. 

διανοίγω ρ. µετβ. [αρχ.] {διάνοι-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. κατασκευάζω 
(δρόµο, διώρυγα, τούνελ): διανοίχθηκε ο νέος περιφερειακός δρόµος 
2. (µεσοπαθ. διανοίγοµαι) (µτφ.) εµφανίζοµαι, παρουσιάζοµαι: µε την 
τεχνολογική πρόοδο διανοίγονται νέες προοπτικές για το ανθρώπινο 
γένος. — διάνοινµα (το) [1831]. 

διάνοιξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -οίξεως | -θίξεις, -οίξεων} 1. η κατασκευή 
(δρόµου ή περάσµατος): η ~ οδού σε δύσβατη ορεινή περιοχή || ~ διώ-
ρυγας 2. η διαπλάτυνση: δόθηκαν αποζηµιώσεις για τη ~ αγροτικών 
δρόµων ΣΥΝ. πλάτεµα, φάρδεµα, διεύρυνση. 

διανοµέας (ο/η) {διανοµ-είς, -έων} 1. πρόσωπο που έχει έργο του να 
πηγαίνει και να παραδίδει πράγµατα ενός συνόλου σε καθέναν από 
αυτούς που τα δικαιούνται ΣΥΝ. διανεµητής· ΦΡ. (επίσ.) ταχυδροµι-
κός διανοµέας ο ταχυδροµικός υπάλληλος που διανέµει επιστολές 
και δέµατα στους παραλήπτες ΣΥΝ. ταχυδρόµος, γραµµατοκοµιστής 
2. το ντιστριµπιτέρ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. διανοµεύς < αρχ. διανέµω. Η ηλεκτρ. σηµ. στα αυτοκί-
νητα αποδίδει το γαλλ. distributeur). 

διανοµή (η) 1. (α) η παράδοση των αντικειµένων ενός συνόλου σε 
καθέναν από αυτούς που τα δικαιούνται: ~ των σχολικών βιβλίων 
στους µαθητές || ~ συσσιτίου | επιστολών | γαιών στους ακτήµονες || 
κάνω - διαφηµιστικών έντυπων || ~ φαγητών κατ' οίκον (β) η παροχή 
(κυρ. ενέργειας) σε διαφορετικούς αποδέκτες: η ~ ρεύµατος | αερίου 
(γ) η διαίρεση ενός συνόλου σε µέρη σύµφωνα µε κάποια κριτήρια 
και η παράδοση τού κάθε µέρους σε καθέναν από αυτούς που το δι-
καιούται: οι αγρότες ζητούν δικαιότερη ~ τής αγροτικής γης ΣΥΝ. µοί-
ρασµα 2. (συνεκδ.) η υπηρεσία που έχει ως αρµοδιότητα την κατα-
νοµή επιστολών και δεµάτων στους κατά τόπους ταχυδρόµους, κα-
θώς και ο χώρος στον οποίο στεγάζεται 3. η διάθεση στο κοινό: ~ τίτ- 

λων τού ∆ηµοσίου ΣΥΝ. παροχή 4. ΚΙΝΗΜ. (α) το στάδιο που µεσολαβεί 
από την ολοκλήρωση τής παραγωγής µιας ταινίας µέχρι την προβολή 
της στο κοινό- περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες που είναι αναγκαίες 
για να εξασφαλιστεί η προβολή τής ταινίας σε όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερο αριθµό κινηµατογραφικών αιθουσών: οι ελληνικές 
ταινίες έχουν πρόβληµα στη - τους (β) (συνεκδ.) ο αριθµός των αι-
θουσών στις οποίες προβάλλεται µια ταινία: καλή ~ στις µέρες µας 
θεωρείται αυτή που περιλαµβάνει προβολή τής ταινίας τουλάχιστον σε 
δύο πολυκινηµατογράφους 5. (για ρόλους στο θέατρο) ο καθορισµός 
των ρόλων που πρόκειται να υποδυθούν τα µέλη θεατρικού θιάσου, οι 
ηθοποιοί ταινίας ή οι τραγουδιστές όπερας: ταινία που ξεχωρίζει για 
τη ~ της, καθώς συµµετέχει µια πλειάδα καλών ηθοποιών. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < διανέµω]. 

διανοούµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {διανοήθηκα} ♦ 1. (µετβ.) βάζω 
µε τον νου µου, κάνω συγκεκριµένη σκέψη (µόνο αρνητ. ή σε ερώτη-
ση): δεν ~ καν ότι ο γυιος µου θα µπει στο Πανεπιστήµιο- δεν έχω τέ-
τοιες ελπίδες || πώς διανοήθηκες τέτοιο πράγµα; ♦ 2. (αµετβ.) στοχά-
ζοµαι: στην αρχαία Αθήνα υπάρχαν πολλοί που µπορούσαν να δια-
νοούνται ελεύθερα και δηµιουργικά ΣΥΝ. σκέφτοµαι, φιλοσοφώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. διανοούµαι (-έο-) < δια- + 
νοούµαι < νους]. 

διανοουµενίστικος, -η, -ο (µειωτ.) αυτός που µιµείται τα χαρα-
κτηριστικά διανοουµένου, αυτός που χαρακτηρίζεται από επίφαση 
κουλτούρας: ~ ύφος | λόγος ΣΥΝ. κουλτουριάρικος. [ΕΤΥΜ. < 
διανοούµενος + παραγ. επίθηµα -ίστικος, πβ. κ. λαϊκ-ίστι-κος]. 

διανοούµενος (ο) {διανοουµέν-ου | -ων, -ους}, διανοούµενη (η) 
πνευµατικός άνθρωπος που ασχολείται µε τα γράµµατα, τις τέχνες ή 
την επιστήµη, παρεµβαίνοντας και στην κοινωνική και πολιτική ζωή 
µε το ιδιαίτερο βάρος που έχει η άποψη του ΣΥΝ. άνθρωπος των γραµ-
µάτων | τού πνεύµατος, διανοητής. (Βλ. κ. λ. λόγιος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κουλτουριάρης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. intellectuel]. 

διάνος (ο) το πουλί γάλος· η αρσενική γαλοπούλα (βλ.λ.) ΣΥΝ. ινδική 
όρνιθα, κούρκος. [ΕΤΥΜ < ινδιάνος (βλ.λ.)]. 

διανυκτέρευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η 
παραµονή σε συγκεκριµένο τόπο κατά τη νύχτα: θα ξεκινήσουµε στις 
8.00 το πρωί, η ~ θα γίνει στην Καβάλα και την άλλη µέρα θα πε-
ράσουµε στην Τουρκία 2. ΣΤΡΑΤ. η άδεια να περάσει ο στρατιώτης τη 
νύχτα του εκτός στρατοπέδου: ο επιλοχίας τού έδωσε έξοδο µε ~. 

διανυκτερεύω ρ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. διανυκτερεύων, -ούσα, -ον | 
διανυκτέρευσα} 1. περνώ τη νύχτα σε συγκεκριµένο τόπο: θα διανυ-
κτερεύσουµε σε κοντινό χωριό ΣΥΝ. καταλύω, σταθµεύω 2. (η µτχ. 
ενεστ. διανυκτερεύων, -ούσα, -ον) µένω ανοικτός, λειτουργώ τη νύ-
χτα: διανυκτερεύοντα νοσοκοµεία | φαρµακεία | βενζινάδικα || δια-
νυκτερεύων ιατρός || διανυκτερεύουσα (νοσοκόµος). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δια- + νυκτερεύω < νύκτερος «νυχτερινός» < νυξ, νυκτός]. 

διάνυσµα (το) {διανύσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΑΘ. το προσανατολι-
σµένο ευθύγραµµο τµήµα στο οποίο έχουµε ορίσει διεύθυνση, φορά 
και µέτρο ΣΥΝ. άνυσµα. — διανυσµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «καλυφθείσα απόσταση», < αρχ. διανύω. Η µαθ. σηµ. 
αποδίδει το γαλλ. vecteur]. 

διανύω ρ. µετβ. {διάνυσα κ. (λόγ.) διήνυσα, διανύθηκα, -µένος} 1. δια-
τρέχω (συγκεκριµένη απόσταση): ~ πολλά χιλιόµετρα || ένα σώµα 
διανύει τροχιά γύρω από άλλο σώµα ΣΥΝ. καλύπτω 2. (κατ' επέκτ.) (i) 
βρίσκοµαι σε µια συγκεκριµένη χρονική φάση, περίοδο: η εβδοµάδα 
| ο µήνας | ο χρόνος που διανύουµε || ~ το 18ο έτος τής ηλικίας µου 
(ii) αντιµετωπίζω, περνώ: διανύσαµε µια µεγάλη περίοδο κρίσης || 
έχουµε ακόµη πολλά στάδια να διανύσουµε πριν από το τελικό. — 
διάνυση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + άνύω «φέρω εις πέρας, πραγµατοποιώ», πα-
ράλλ. τ. τού ρ. ά-νυ-µι < *ά-νυ-µι < I.E. *sn-nu-. Οµόρρ. αύθ-έντης < 
αύτο- + *έντης < I.E. *sen- (απαθής βαθµ. τής ρίζας µε συνεσταλµ. 
βαθµίδα το sn- του ά-νυ-µι, πβ. σανσκρ. sanóti «κερδίζει»). Η σηµερι-
νή σηµ. ήδη αρχ.]. 

διαξιφισµός (ο) 1. (σπάν.) η ανταλλαγή χτυπηµάτων µε ξίφη ΣΥΝ. ξι-
φοµαχία 2. (συνήθ. µτφ.) η λεκτική αντιπαράθεση µεταξύ συνοµιλη-
τών: από την αρχή τής συζήτησης εµφανίστηκαν ιδεολογικοί ~ || 
εµπλέκοµαι σε έντονους ~ ΣΥΝ σύγκρουση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνοµιλία. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. διαξιφίζοµαι < δια- + ξιφίζοµαι < ξίφος]. 

διαξονικός, -ή, -ό → δι-, -αξονικός 
διαολεµένος, -η, -ο → διαβολεµένος 
διαολιά (η) → διαβολιά 
διαόλια (τα) {χωρ. γεν.} (οικ.) η οργίλη διάθεση, η οργή· κυρ. σε φρά-
σεις, λ.χ. έχω τα ~ µου (έχω τα νεύρα µου) || µ' έπιασαν τα ~ µου 
(εξοργίστηκα). 

διαολίζω ρ. µετβ. {διαόλισ-α, -τηκα, -µένος} (οικ.) εκνευρίζω πολύ, 
εξοργίζω κάποιον: µη µε διαολιζεις µε τις βλακείες σου! || (συνήθ. µε-
σοπαθ.) τέτοια ακούω και διαολίζοµαι. διαολικός, -ή/-ιά, -ό → 
διαβολικός 
διαολογυναίκα (η) → διαβολογυναίκα 
διαολοθήλυκο (το) → διαβολοθήλυκο 
διαολόκαιρος (ο) → διαβολόκαιρος 
διάολοκόριτσο (το) → διαβολοκόριτσο 
διαολόπαιδο (το) → διαβολόπαιδο 
διάολος (ο) → διάβολος 
διαπαιδαγώγηση (η) [1876] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ο τρόπος µε 
τον οποίο ανατρέφεται και εκπαιδεύεται κανείς: οικογενειακή | σε- 
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ξουαλική | στρατιωτική | ηθική | θρησκευτική ~ ΣΥΝ. αγωγή, καθοδή-
γηση, παιδεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. διαπαιδαγωγώ ρ. µετβ. [αρχ.] 
{διαπαιδαγωγείς... | διαπαιδαγώγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 
διαµορφώνω, διαπλάθω τον χαρακτήρα και τη συµπεριφορά 
(κάποιου) µε παιδευτικές µεθόδους: πολλοί είναι οι φορείς που 
διαπαιδαγωγούν τους νέους: σχολείο, πολιτεία, Εκκλησία, οικογένεια 
ΣΥΝ. εκπαιδεύω, καθοδηγώ. διαπάλη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η 
έντονη αναµέτρηση µεταξύ αντιπάλων: ~ µεταξύ κρατών || ταξική | 
ιδεολογική | κοινωνική | κοµµατική ~ ΣΥΝ. ανταγωνισµός, πάλη. 
διά παντός επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) για πάντα· συνήθ. στη ΦΡ. άπαξ (και) 
διά παντός µια για πάντα ANT. προσωρινά, στιγµιαία. 

διαπασών (η/το) {άκλ.} 1. ΜΟΥΣ. (α) το διάστηµα µουσικής κλίµακας 
ΣΥΝ. ογδόη (β) η έκταση µιας φωνής ή ενός οργάνου (από τον χαµη-
λότερο µέχρι τον οξύτερο φθόγγο)- ΦΡ. στη διαπασών (ί) (για ήχο ορ-
γάνου ή ανθρώπινη φωνή) στο µεγαλύτ8ρο ύψος τής κλίµακας, µε τη 
µεγαλύτερη οξύτητα (ii) (κατ' επέκτ.) στη µεγαλύτερη δυνατή έντα-
ση: το ραδιόφωνο έπαιζε όλη µέρα ~ και αναστατώθηκε η πολυκα-
τοικία 2. διαπασών (το) (i) µικρό κρουστό χαλύβδινο όργανο µε στέ-
λεχος που απολήγει σε δύο άκρα, η κρούση των οποίων παράγει τον 
φθόγγο λα και χρησιµοποιείται στο κούρδισµα των οργάνων (ii) µι-
κρό πνευστό όργανο, που θυµίζει σφυρίχτρα, µε προορισµό ανάλογο 
µε τον παραπάνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διαπασών, από τη φρ. ή διό πασών χορδών συµφωνία 
(Πλάτ. Πολιτεία 432a). Στη σηµ. 2 η λ. προέρχεται από το γαλλ. αντι-
δάν. diapason (< λατ. diapason < αρχ. διαπασών)]. 

διαπεπιστευµένος, -η, -ο → διαπιστεύω 
διαπεραιώνω ρ. µετβ. {διαπεραίω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) µεταφέρω 

από τη µια όχθη στην άλλη, από ένα λιµάνι σε άλλο: βάρκες διαπε-
ραίωναν τους πρόσφυγες από τα µικρασιατικά παράλια στα ελληνικά 
νησιά ΣΥΝ. διαπορθµεύω. — διαπεραίωση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διαπεραιώ < δια- + περαιώ (-όω) < πέρας]. 

διαπεραστικός, -ή, -ό [1799] 1. αυτός που προκαλεί την αίσθηση ότι 
διαπερνά, ότι τρυπά πέρα ώς πέρα: ~ κρύο (που «τρυπά τα κόκκα-
λα») || ~ πόνος/ βλέµµα (έντονο βλέµµα που δίνει την αίσθηση ότι δι-
εισδύει στις σκέψεις των άλλων) 2. (ειδικότ. για ήχους) δυσάρεστα 
οξύς, που «τρυπά τα αφτιά»: στριγγή ~ φωνή. [ETYM. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. pénétrant]. 

διαπερατός, -ή, -ό (σώµα) που είναι δυνατόν να διαπεραστεί από φως, 
υγρά, αέρια κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διαπερώ (-άω) (βλ.λ. διαπερνώ), µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. perméable]. 

διαπερατότητα (η) {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα σώµατος να είναι δια-
περατό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. perméabilité]. 

διαπερνώ ρ. µετβ. {διαπερνάς... | διαπέρασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. τρυπώ από τη µια άκρη ώς την άλλη: τον διαπέρασε µε το 
σπαθί του ΣΥΝ. διατρυπώ 2. διεισδύω σε (σώµα), διέρχοµαι µέσα από 
(σώµα): το φως διαπερνά το ηµιδιαφανές γυαλί || (µτφ.) ογκούµενο 
κύµα ξενοφοβίας διαπερνά το κοινωνικό σώµα || (µτφ.) όταν άκουσε 
την φωνή του στο τηλέφωνο, ένα ρίγος διαπέρασε το σώµα της. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. διαπερνώ < αρχ. διαπερώ (-άω) < δια- + περώ < πέ-
ρας]. 

διαπίδυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. (επιστηµ.) η εκροή 
υγρού από τους πόρους τού σώµατος 2. ΦΥΣ. η αµοιβαία διείσδυση 
υγρών ή αερίων µέσα από τις οπές πορώδους φράγµατος που τα δια-
χωρίζει 3. (µτφ.) η αµοιβαία διείσδυση στοιχείων από έναν χώρο σε 
άλλον: «ο Χ.Κ. θέτει το ζήτηµα των επιβιώσεων και των διαπιδύσεων 
των θρησκευτικών στοιχείων µέσα στον θαυµαστό καινούργιο κόσµο 
τής εικονικής πραγµατικότητας» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διαπίδυσις < διαπιδύω «διυλίζω, διηθώ» < δια- + πιδύω 
< πϊδαξ (βλ.λ.)]. 

διαπίστευση (η) [1886] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} ο επίσηµος 
διορισµός πρεσβευτή. 

διαπίστευµα (το) [1887] {διαπιστεύµ-ατος | -ατα, -άτων} καθετί που 
λειτουργεί ως εγγύηση, που παρέχει εµπιστοσύνη. 

διαπιστευµένος, -η, -ο → διαπιστεύω 
διαπιστευτήρια (τα) [1856] {διαπιστευτηρίων} το επίσηµο κυβερνη-

τικό έγγραφο µε το οποίο δηλώνεται ο διορισµός τού διπλωµατικού 
αντιπροσώπου σε µια άλλη χώρα: σύµφωνα µε το διπλωµατικό πρω-
τόκολλο, κάθε νέος πρεσβευτής επισκέπτεται τον πρόεδρο τής ∆ηµο-
κρατίας και του επιδίδει τα ~ του || (µτφ.) το νέο απόκτηµα τής οµά-
δας κατέθεσε τα ~ του από την αρχή τού πρωταθλήµατος (έδειξε τι 
αξίζει). 
[ΕΤΥΜ. < διαπιστευτήριο (γράµµα), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. (lettre) 
créditive | de créance]. 

διαπιστεύω p. µετβ. {διαπίστευ-σα, -θηκα, -µένος κ. (λόγ.) διαπεπι-
στευµένος} (συνήθ. µεσοπαθ. διαπιστεύοµαι) ορίζοµαι (από την κυ-
βέρνηση) διπλωµατικός εκπρόσωπος σε ξένο κράτος: τρεις νέοι πρέ-
σβεις διαπιστεύθηκαν στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Αλβανία || 
είναι διαπιστευµένος στην πρεσβεία µας στο Παρίσι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διαπιστώνω, έµπιστος, µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «θέτω εµπιστοσύνη σε κάποιον», < δια- + 
πιστεύω. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. accréditer]. 

διαπιστώνω ρ. µετβ. [1766] {διαπίστω-σα, -θηκα, -µένος} ανακαλύ-
πτω ή επιβεβαιώνω (συγκεκριµένο γεγονός) µε προσωπική παρατή-
ρηση, εµπειρία και συνάγω συµπεράσµατα: από τα αποτελέσµατα 
των εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές αγνοούν στοιχειώδη 
πράγµατα || δεν πίστευα ότι έπινε, µέχρι που το διαπίστωσα και ο 
ίδιος βλέποντας τον µια µέρα µεθυσµένο. 

[ΕΤΥΜ. < δια- + πιστώνω < πιστός, άσχετο προς το αρχ. διαπιστώ (-
έω) «δυσπιστώ»]. 

διαπιστώνω: οµόρριζα. Το διαπιστώνω (όπως και το διαπίστωση) 
είναι νεότερη λ. που πλάστηκε από τον διδάσκαλο τού Γένους Ευ-
γένιο Βούλγαρι (1716-1806). ∆εν έχει σχέση µε το διαπιστώ (-εις, -
εί...) τής Αρχαίας, το οποίο προέρχεται από τα διά + άπιστώ και 
σηµαίνει «δυσπιστώ». Αντίθετα, το διαπιστεύω | διαπιστεύοµαι 
(για πρέσβεις) είναι το αρχαίο διαπιστεύω µε νέα, εξειδικευµένη 
σηµασία: το αρχ. διαπιστεύω σήµαινε «εµπιστεύοµαι, έχω εµπι-
στοσύνη», το νέο διαπιστεύω σηµαίνει «ορίζω ως πρέσβη», δηλ. ως 
έµπιστο εκπρόσωπο τής χώρας. Τέλος, το δυσπιστώ (συνώνυµο τού 
διαπιστώ στην Αρχαία) από την αρχαία γλώσσα (Πλούταρχος) µέ-
χρι σήµερα χρησιµοποιείται µε τη σηµ. «δεν εµπιστεύοµαι, δεν 
έχω εµπιστοσύνη». Τής ίδιας εποχής (µεταγενέστερης Ελληνικής) 
είναι και το αντίθετο τού δυσπιστώ, το εµπιστεύοµαι (και εµπι-
στεύω). 

διαπίστωση (η) [1766] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να δια-
πιστώνει κανείς (κάτι): αρκούνται στη ~ τού προβλήµατος και δεν 
κάνουν τίποτε για την επίλυση του 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε διαπιστώνει 
κανείς: µια θλιβερή ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαπιστώνω. 

διαπλάθω ρ. → διαπλάσσω 
διαπλακώ (να/θα) ρ. → διαπλέκω 
διαπλανητικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον χώρο των πλα-

νητών, µε το διάστηµα: ~ ταξίδι. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
interplanetary (νόθο συνθ.)]. 

διάπλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η διαµόρφωση τού ηθι-
κοπνευµατικού κόσµου (τού ατόµου): η ηθική ~ των νέων || η ~ τού 
χαρακτήρα ΣΥΝ. διαπαιδαγώγηση, ανατροφή· ΦΡ. σωµατική διάπλαση 
η διαµόρφωση των µερών τού σώµατος: η γυµναστική βοηθά στη σω-
στή ~ || έχει καλή ~ ΣΥΝ. δέσιµο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. διάπλασις < αρχ. 
διαπλάσσω]. 

διαπλάσσω ρ. µετβ. {διέπλασα, διαπλάσ-θηκα (καθηµ. -τηκα), -µέ-
νος) 1. δίνω σχήµα σε (εύπλαστη ύλη) ΣΥΝ. πλάθω, σχηµατοποιώ 2. 
(µτφ.) διαµορφώνω (τον χαρακτήρα, τον ηθικό και πνευµατικό κόσµο 
κάποιου): το σχολείο - τον χαρακτήρα και διαµορφώνει την προσω-
πικότητα των µαθητών ΣΥΝ. διαπαιδαγωγώ, ανατρέφω, καλλιεργώ. 
Επίσης (προφορ.) διαπλάθω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλάθω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διαπλάσσω | -ττω < δια- + πλάσσω | -ττω (βλ.λ.)]. 

διαπλαστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε ή συµβάλλει 
στη διάπλαση 2. ΝΟΜ. διαπλαστική αγωγή η αγωγή µε την οποία επι-
διώκεται η δικαστική αναγνώριση τής υπάρξεως ενός διαπλαστικού 
δικαιώµατος και η αντίστοιχη προς το περιεχόµενο αυτού τού δικαι-
ώµατος µεταβολή (σύσταση, κατάργηση, αλλοίωση) µιας έννοµης 
σχέσης διά τής δικαστικής απόφασης. 

διάπλατα επίρρ.· εντελώς ανοιχτά, σε όλο το πλάτος: άνοιξε ~ την 
πόρτα, για να χωρέσει το πιάνο || άνοιξε ~ την αγκαλιά της ΣΥΝ. ορ-
θάνοιχτα, φαρδιά-πλατιά. 

διάπλατος, -η, -ο αυτός που είναι εντελώς ανοιχτός, σε όλο του το 
πλάτος: άφησε διάπλατες τις πόρτες, να µπει όλος ο κόσµος µέσα ANT. 
κατάκλειστος, θεόκλειστος. [ΕΤΥΜ; < διαπλατύνω (υποχωρητ.)]. 

διαπλάτυνση (η) [1833] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} η αύξηση 
τού εύρους επιφανείας (κυρ. δρόµου, πλατείας κ.λπ.). — διαπλατύνω 

Ρ· [αρ^·]· διαπλέκω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέπλεξα, διαπλέχθηκα (λόγ. 
διεπλάκην, -ης, -η..., να/θα διαπλακώ), διαπεπλεγµένος} συνδέω 
(αλληλεξαρτώµενα στοιχεία)· (µεσοπαθ. διαπλέκοµαι) (συχνά 
κακόσ.) εξαρτώµαι αµοιβαία (µε κάποιον/κάτι): διαπλεκόµενα 
συµφέροντα µεταξύ εκδοτών - πολιτικών. 

διαπλεκόµενα συµφέροντα. Τη δεκαετία τού '80 πλάστηκε (από 
τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη) και καθιερώθηκε βαθµηδόν ο 
όρος διαπλεκόµενα συµφέροντα ή απλώς διαπλεκόµενα. Με αυ-
τόν δηλώνονται τα αθέµιτα αλληλεξαρτώµενα συµφέροντα, που 
αναπτύσσονται παρασκηνιακά µεταξύ πολιτικών και διαφόρων 
επιχειρηµατιών, π.χ. αυτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο 
τής ενηµέρωσης (ως εκδότες εφηµερίδων ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνι-
κών ή τηλεοπτικών σταθµών), ώστε να εξυπηρετούνται αµοιβαία 
οι πολιτικές και επιχειρηµατικές τους σκοπιµότητες (προβολή και 
προπαγάνδα από την πλευρά των πολιτικών και οικονοµικά οφέλη 
από την πλευρά των επιχειρηµατιών). 

διαπλεύσω (να/θα) ρ. → διαπλέω 
διαπλέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {διέπλευσα (να/θα διαπλεύσω)} (για πλοίο ή 
για επιβάτες του) πλέω, ταξιδεύω διασχίζοντας θάλασσα, ποταµό ή 
λίµνη. — διάπλευση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. 

διαπληκτίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {διαπληκτίσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} 
(+µε) συγκρούοµαι λεκτικά µε κάποιον, µαλώνω: οι οδηγοί των αυ-
τοκινήτων που συγκρούστηκαν διαπληκτίζονταν για πολλή ώρα ΣΥΝ. 
λογοφέρνω, φιλονικώ, καβγαδίζω, τσακώνοµαι. — διαπληκτισµός (ο) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δια- + πληκτίζοµαι 
< πλήκτης < πλή-σσω | -ττω]. 

διαπλοκή (η) [αρχ.] (λόγ.) η στενή αλληλεξάρτηση· (συχνά κακόσ.) η 
αµοιβαία εξάρτηση: παρασκηνιακές « || «σκάνδαλο διαπλοκής πολι-
τικών - µαφιόζων» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαπλέκω. 

διαπλοκολογια (η) λόγος ή συζήτηση για διαπλοκή συµφερόντων, 
για διαπλεκόµενα συµφέροντα. — διαπλοκολόγος (ο). [ΕΤΥΜ. < 
διαπλοκή + -λογία]. 



διάπλους 491 διαρκώ 
 

διάπλους (ο) {διάπλου | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το πέρασµα θάλασσας, ποταµού ή 
λίµνης µε σκάφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαπλέω], 

διαπνέω ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} αποτελώ χα-
ρακτηριστικό στοιχείο (κάποιου): τον διαπνέει αλτρουιστικό πνεύµα || (συνήθ. 
µεσοπαθ. +από) οι στρατιώτες πρέπει να διαπνέονται από φιλοπατρία || το έργο 
του διαπνέεται από απαισιοδοξία. 

διαπνοη (η) {χωρ. πληθ.} (επιστηµ.) η αποβολή υδρατµών από τους πόρους και 
την επιφάνια των φύλλων των φυτών  — διαπνευστι-κός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αναπνοή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαπνέω]. 

διαποίµανση (η) [1888] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} η άσκηση τής 
πνευµατικής αρχής και τής διοίκησης τής επισκοπής από αρχιερέα κατά τη 
διάρκεια τής αρχιερατείας του. — διαποιµαίνω ρ. [µτγν.], διαποιµαντικός, -ή, 
-ό. 

διαπολιτισµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε διάφορους πολιτισµούς ή που 
συνδυάζει στοιχεία διαφόρων πολιτισµών: η ~ διάσταση τού µαθήµατος || ~ 
εκπαίδευση | επαφή | σχέση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intercultural]. 

διαποµπεύω ρ. µετβ. {διαπόµπευ-σα, -θηκα, -µένος} εξευτελίζω δηµοσίως 
ΣΥΝ. διασύρω, (λαϊκ.) ποµπεύω.  — διαπόµπευση (η) [1893]. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. ποµπή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + ποµπεύω < ποµπή]. 

διαπορθµεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {διαπόρθµευ-σα, -θηκα, -µένος} µεταφέρω στην 
αντίπερα ακτή ή όχθη ΣΥΝ. διαπεραιώνω. — διαπόρ-θµευση (η) [µτγν.]. 

διαπορώ ρ. αµετβ. {διαπορείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (+για) βρίσκοµαι σε 
έντονη απορία: «ενεός, πανικόβλητος και διαπορών από τα γεγονότα αυτής τής 
εβδοµάδας» (εφηµ.). — διαπόρηση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. διαπορώ (-έω) 
< δι)α)- + απορώ (βλ.λ.)]. 

διαποτίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {διαπότισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
µουσκεύω (κάτι) σε όλη του την έκταση: - το βαµβάκι µε οινόπνευµα 2. 
(συνήθ. µτφ.) επηρεάζω καταλυτικά (για ιδέες ή συναισθήµατα), αφοµοιώνω, 
οικειοποιούµαι πλήρως ιδέες και συναισθήµατα: στη ∆ύση διαποτίστηκε ο 
Κοραής από τα ιδανικά των φιλελεύθερων επαναστάσεων. — διαπότιση (η). 

διαπραγµατεύοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {διαπραγµατεύ-θηκα (καθηµ. -
τηκα)} ♦ 1. (µετβ.) διεξάγω συνοµιλίες για τη διεκπεραίωση θέµατος ή για την 
επίλυση διαφοράς: το κράτος διαπραγµατευόταν την πώληση τής 
προβληµατικής επιχείρησης || ~ τους όρους συνεργασίας | συµφωνίας | 
συµβολαίου 2. καταχρ. αντί τού πραγµατεύοµαι 
♦ (αµετβ.) 3. (+για): η κυβέρνηση διαπραγµατεύεται µε τους τροµο 
κράτες για την απελευθέρωση των οµήρων 4. καταχρ. αντί τού «τυγ 
χάνω διαπραγµάτευσης», π.χ. οι µετοχές διαπραγµατεύονται στο 
Χρηµατιστήριο, αντί οι µετοχές τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο 
Χρηµατιστήριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «εξετάζω λεπτοµερώς», < δια- + πραγµατεύοµαι. Η 
σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. négotier]. 

διαπραγµατεύοµαι - πραγµατεύοµαι. Οι δύο λέξεις έχουν διαφορετική 
σηµασία. Η χρήση τού διαπραγµατεύοµαι αντί τού πραγµατεύοµαι είναι 
λανθασµένη. Συγκεκριµένα, πραγµατεύοµαι (µε αιτιατική ή περί + γεν.) 
σηµαίνει «εξετάζω λεπτοµερώς, αναλύω διεξοδικά» (Στη διδακτορική 
διατριβή του πραγµατεύεται το θέµα των ελληνοτουρκικών διαφορών - Είναι 
πολύ χρήσιµο βιβλίο. Ο συγγραφέας του πραγµατεύεται περί των θεσµών τής 
αρχαίας αθηναϊκής δηµοκρατίας). Αντιθέτως, το διαπραγµατεύοµαι (+αιτ.) 
σηµαίνει «διεξάγω συνοµιλίες για τη διεκπεραίωση ενός θέµατος, συζητώ 
για την επίλυση ενός προβλήµατος» (Οι δύο εταιρείες διαπραγµατεύονται µε 
το ∆ηµόσιο την ανάληψη µεγάλων κατασκευαστικών έργων σε συνεργασία µε 
ξένες εταιρείες). Είναι λάθος να πούµε: Στο βιβλίο του διαπραγµατεύεται το 
θέµα των θεσµών τής δηµοκρατίας (!) αντί Στο βιβλίο του πραγµατεύεται το 
θέµα των θεσµών τής δηµοκρατίας. Το ίδιο ισχύει αντιστοίχως και για τα 
παράγωγα: το πραγµότευση διαφέρει από το διαπραγµάτευση (πβ. και 
διαπραγµατεύσιµος, διαπραγµατευτής, διαπραγµατευτικός). 

διαπραγµάτευση (η) [1833] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η διεξαγωγή 
συνοµιλιών για τη διεκπεραίωση θέµατος ή την επίλυση διαφοράς: ορισµένα 
δευτερεύοντα ζητήµατα µπορούν να γίνουν αντικείµενα διαπραγµάτευσης, αλλά 
στα βασικά παραµένουµε ανυποχώρητοι || το θέµα είναι υπό ~ (δεν έχει ληφθεί 
απόφαση) || (συνήθ. στον πληθ.) οι δύο πλευρές οδηγούνται σε 
διαπραγµατεύσεις || διεξάγονται διαπραγµατεύσεις || η έναρξη των ~ για την 
ένταξη τής Κύπρου στην Ε.Ε. || διµερείς ~ 2. η αγορά και η πώληση µετοχών ή 
οµολόγων στο Χρηµατιστήριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαπραγµατεύοµαι. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. negotiation]. 

διαπραγµατεύσιµος, -η, -ο [1887] αυτός που µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης: ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι τα εθνικά µας δίκαια δεν είναι - 
|| οι µετοχές θα είναι από σήµερα ~ στο Χρηµατιστήριο. 

διαπραγµατευτής (ο) [1840], διαπραγµατεύτρια (η) [διαπραγ-µατευτριών} 
ΠΟΛΓΓ.-ΟΙΚΟΝ. πρόσωπο που εκπροσωπεί µία πλευρά στις συνοµιλίες µε µέλη 
τής άλλης πλευράς για τη διεκπεραίωση θέµατος ή την επίλυση διαφοράς (πβ. 
λ. διαµεσολαβητής): ο Έλληνας ~ στις συνοµιλίες για το Κυπριακό || συνάντηση 
των ~ για την επίλυση τής κρίσης || ~ οµολόγων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
negotiator]. 

διαπραγµατευτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη διαπραγµάτευση: ~ 
αντικείµενο | ικανότητες | αντιπροσωπία· ΦΡ. διαπραγµα- 

τευτικό χαρτί το στοιχείο που µπορεί να χρησιµοποιήσει κανείς σε 
διαπραγµατεύσεις για την ενίσχυση των θέσεων του.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διαπραγµατεύοµαι. διαπράττω ρ. µετβ. [αρχ.] [διέπραξα, διαπρά-χθηκα (καθηµ. -
χτηκα), -γµένος} τελώ, κάνω (κάτι κακό): ~ αδίκηµα | έγκληµα | αδικία εις βάρος 
κάποιου | σφάλµα | αµάρτηµα.   — διάπραξη (η) [αρχ.].   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω. 
διαπρεπής, -ής, -ές (διαπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· διαπρεπέστ-ερος, -ατός} αυτός 
που έχει διακριθεί σε τοµέα κοινωνικής δραστηριότητας, αυτός που έχει κύρος 
και υπόληψη: ~ επιστήµονας ΣΥΝ. επιφανής, φηµισµένος. — διαπρεπώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, φηµισµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαπρέπω]. 
διαπρέπω ρ. αµετβ. [αρχ.] {διέπρεψα} διακρίνοµαι (σε συγκεκριµένο τοµέα), 
έχω µεγάλη επιτυχία, δηµιουργώ σηµαντικό έργο: - στην πολιτική | στη 
ζωγραφική | στα γράµµατα || (κ. ειρων.) νεαροί που διαπρέπουν στην αγένεια. 
διαπροσωπικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε διαφορετικά πρόσωπα, που 
αναφέρεται συγχρόνως σε σχέσεις, καταστάσεις κ.λπ. µεταξύ προσώπων: ~ 
σχέσεις | επαφή ΣΥΝ. διανθρώπινος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
interpersonal]. διαπρύσιος, -α, -ο (λόγ.) στη ΦΡ. διαπρύσιος κήρυκας πρόσωπο 
που διακηρύσσει κάτι µε ιδιαίτερη θέρµη, µε ένταση και παλµό: έγινε ~ τής 
αδελφοσύνης των λαών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δια-πρύ-τιος, πιθ. < δια-πρό «διαµπερώς, πέρα ώς πέρα», όπου η 
µεταβολή -υ- < -ο- (-πρυ- < -προ-) οφείλεται µάλλον σε αιολικό φωνηεντισµό 
(πβ. αιολ. όνυµα, από όπου επώνυµος, ανώνυµος, συνώνυµος κ.λπ., αντί τού 
όνοµα)]. διάπυος, -ος, -ο(ν) (λόγ.) γεµάτος πύον. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < Sia- + πύον]. διαπυουµαι ρ. αµετβ. αποθ. {διαπυείσαι... | 
διαπυήθηκα} (λόγ.) (για πληγή) µαζεύω πύον: το τραύµα διαπυήθηκε. — 
διαπύηση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διαπυώ (-έω) < δια- + πυώ < πύον]. διάπυρος, -η, -ο 1. (για 
υλικά) αυτός που έχει κοκκινίσει από τη θερµότητα, αυτός που βρίσκεται σε 
υψηλή θερµοκρασία: ~ ύλη | µέταλλο ΣΥΝ. πυρωµένος, πυρακτωµένος, καυτός 
2. (µτφ.) πολύ έντονος, ένθερµος: ο ~ πόθος του να γυρίσει στην πατρίδα 3. σε 
στερεότυπη ευχή µε την οποία κλείνουν έγγραφα ή επιστολές ανωτέρων 
εκκλησιαστικών: ~ εν Χριστφ | προς θεόν εύχέτης ΣΥΝ. διακαής, φλογερός, 
σφοδρός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δια- + -πυρός < πυρ]. διαρθρώνω ρ. µετβ. {διάρθρω-σα, -θηκα, -
µένος) 1. συνδέω (στοιχεία) µε τέτοιον τρόπο, ώστε να αποτελέσουν 
οργανωµένο σύνολο ΣΥΝ. συναρθρώνω, συναρµόζω 2. (µτφ., κυρ. για κείµενα) 
διατάσσω µε λογική σειρά (έννοιες και ιδέες), δοµώ και διαπλέκω (επιµέρους 
θεµατικές ενότητες) ΣΥΝ. διατάσσω, διαπλέκω, συνθέτω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοµή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διαρθρώ < δι)α)- + άρθρώ (-όω) < άρθρον]. διάρθρωση (η) 
[αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η δόµηση και σύνδεση των επιµέρους 
µελών σε οργανωµένο σύνολο: η ~ ενός θεατρικοί) έργου || η κοινωνική ~ µιας 
εποχής || η ~ τού χώρου ΣΥΝ. δοµή, υφή, σύνθεση 2. (ειδικότ. για κείµενα) η 
διαπλοκή των επιµέρους θεµατικών ενοτήτων: η ~ ενός ποιήµατος | 
µυθιστορήµατος | άρθρου ΣΥΝ. δόµηση, οργάνωση 3. ΑΝΑΤ. η κλείδωση, η 
άρθρωση των οστών. διαρθρωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη 
διάρθρωση 2. (ειδικότ.) αυτός που προχωρεί σε βάθος, που αγγίζει την ίδια τη 
δοµή, την οργάνωση συστήµατος: για να καταπολεµηθεί η γραφειοκρατία, 
χρειάζονται ~ αλλαγές || ~ παρεµβάσεις | µέτρα | Ταµείο. διάρκεια (η) [µτγν.] {-
ας κ. -είας | χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού διαρκούς: τα κλασικά έργα έχουν ~ 2. 
(η γεν. διαρκείας ως χαρακτηρισµός) αυτός που έχει µεγάλη διάρκεια, συνήθ. 
κατ' αντιδιαστολή προς κάτι που διαρκεί στιγµιαία ή που ισχύει για µία µόνο 
φορά: εισιτήριο ~ (που ισχύει για πολύ καιρό, όχι για µία µόνο φορά) || στυλό ~ 
(στο οποίο δεν ανανεώνεται το µελάνι και αχρηστεύεται όταν τελειώσει το 
σωληνάριο µελάνης που είναι ενσωµατωµένο στην κατασκευή του) || απεργία | 
άδεια | αγώνας - || ενεστώτας ~ 3. το συνεχές χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο 
γίνεται κάτι: κατά τη ~ τού ταξιδιού (κατά τον χρόνο τού ταξιδιού) || κατά τη ~ 
τής προσγείωσης απαγορεύεται το κάπνισµα 4. (συνεκδ.) η έκταση τού παραπάνω 
χρονικού διαστήµατος: η ταινία έχει ~ τρεις ώρες || µεγάλη ~ || γάλα µακράς 
διαρκείας || µουσικό έργο συνολικής - τεσσάρων ωρών. διαρκής, -ής, -ές [αρχ.] 
{διαρκ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από χρονική συνέχεια: 
τα κατάφερε χάρη στις ~ του προσπάθειες ΣΥΝ. αδιάκοπος, ακατάπαυστος, 
αδιάλειπτος ANT. στιγµιαίος 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από µονιµότητα και 
σταθερότητα: η ~ Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας || ~ Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
ΣΥΝ. µόνιµος, σταθερός. — διαρκώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-1Ç. ·«£■ διαρκώ ρ. αµετβ. {διαρκείς... | διήρκεσα) 1. γίνοµαι, συντελούµαι σε 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα: κάθε µάθηµα διαρκεί 45 λεπτά 2. (συνεκδ.) 
έχω µεγάλη ή απεριόριστη διάρκεια, αντέχω στον χρόνο: υπάρχουν οι 
επιπόλαιες φιλίες και οι φιλίες που διαρκούν 3. βρίσκοµαι σε εξέλιξη, σε 
συνέχεια: όσο διαρκεί ο καύσωνας, αποφεύγετε να βγαίνετε έξω! || η απεργία θα 
διαρκέσει µέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα των εργαζοµένων ΦΡ. (λόγ.) 
διαρκούντος τού | διαρκούσης τής... όσο διαρκεί (κάποιος/κάτι): διαρκούσης 
τής εκεχειρίας δεν σηµειώθηκαν κρούσµατα βίας (πβ. λ. µεσούντος). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. διαρκώ (-έω) < δι)α)- + αρκώ. Η φρ. διαρκούντος τού..., όπου το ρήµα 
εµφανίζεται σε γενική απόλυτη µετοχή, αποδίδει το γαλλ. durant le/la...]. 



διαρπάζω 492 διασκεδάζω 
 

διαρπάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {δι-ήρπασα, -αρπάχθηκα, -ηρπασµένος} (λόγ.) 
καταληστεύω, λεηλατώ: «η έρευνα έδειξε ότι κάποιοι διήρπα-σαν τεράστιας 
έκτασης υλικό προοριζόµενο για τους σεισµοπαθείς» (εφηµ.). — διαρπαγή (η) 
[αρχ.]. 

διαρρέω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {διέρρευσα} ♦ 1. (µετβ.) (για ποτα-µό) 
διασχίζω, ρέω µέσα από (έκταση γης): ο ∆ούναβης διαρρέει την Ουγγαρία ♦ 
(αµετβ.) 2. (για υγρά ή αέρια) διαφεύγω ρέοντας µέσα από άνοιγµα: διέρρευσε 
υγραέριο 3. (για χρόνο) παρέρχοµαι, κυλώ: διέρρευσε αρκετός καιρός από τότε 
που πρωτοσυναντηθήκαµε ΣΥΝ. περνώ 4. (για πληροφορία µυστική, απόρρητη 
κ.λπ.) δηµοσιοποιούµαι (διοχετευόµενη σε τρίτους): χθες διέρρευσε (η είδηση) 
ότι επρόκειτο να παραιτηθεί ο υπουργός Περιβάλλοντος. — διάρρευση (η) 
[1892]. 

διαρρέω: παράγωγα. Το διαρρέω χρησιµοποιείται κανονικά ως αµετάβατο 
ρήµα, δηλ. χωρίς αντικείµενο (∆ιέρρευσε η πληροφορία ότι...). Ως 
µεταβιβαστικό χρησιµοποιήθηκε κυρίως στη φράση αφήνω (κάτι) να 
διαρρεύσει (Άφησαν από το Υπουργείο Χωροταξίας να διαρρεύσει ότι η 
νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων θα αρχίσει εντός των εποµένων µηνών). 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το διαρρέω άρχισε να χρησιµοποιείται 
καταχρηστικώς (αντί τού διοχετεύω) και ως µεταβατικό ρήµα 
(Κυβερνητικά στελέχη διέρρευσαν την πληροφορία ότι ετοιµάζονται 
σαρωτικές αλλαγές στην οικονοµία). Παράγωγο τού διαρρέω µε αµετάβατη 
και µεταβατική σηµ. είναι η λ. διαρροή. Τελευταία, µε µεταβατική ιδίως 
σηµασία, χρησιµοποιείται και το διάρρευση (= διάδοση) πληροφοριών. Τε-
λείως διαφορετική είναι η σηµ. τού άλλου παραγώγου, τού διάρροια, που 
χρησιµοποιείται από τον Ιπποκράτη µέχρι σήµερα. 

ρο): διαρρύθµισαν µε µοντέρνο τρόπο το σαλόνι τους. — διαρρύθµιση (η) 
[1888], διαρρυθµισπκός, -ή, -ό [1862]. 

διαρχία (η) [1887] {διαρχιών} 1. η άσκηση τής εξουσίας από δύο πρόσωπα ή 
φορείς 2. ΦΙΛΟΣ, το φιλοσοφικό σύστηµα, θεµελιώδης θέση τού οποίου είναι 
ότι ο κόσµος κυριαρχείται από τις αντίδροµες δυνάµεις τής ύλης και τού 
πνεύµατος ΣΥΝ. δυϊσµός ANT. µονισµός. — διαρχικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δύο. [ΕΤΥΜ. < δι- (< δις «δύο φορές») + -αρχία < άρχω]. 

∆ίας (ο) {∆ία κ. ∆ιός} 1. ΜΥΘΟΛ. Ο βασιλιάς και πατέρας των θεών τού 
Ολύµπου (βλ. κ. λ. Ζευς) · 2. ΑΣΤΡΟΝ. Ο µεγαλύτερος πλανήτης τού ηλιακού 
µας συστήµατος, ο οποίος κινείται ανάµεσα στον Αρη και τον Κρόνο. [ΕΤΥΜ. 
Βλ. λ. Ζευς]. 

διασάλευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η αναστάτωση, η 
διατάραξη µιας κατάστασης: τους συνέλαβαν για ~ τής τάξης ΣΥΝ. κλονισµός. 

διασαλεύω ρ. µετβ. {διασάλευ-σα, -θηκα, -µένος} αναστατώνω, διαταράσσω 
µια κατάσταση: τιµωρούνται όσοι διασαλεύουν την κοινωνική ειρήνη ΣΥΝ. 
κλονίζω. — διασαλευτής (ο) [1891]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + σαλεύω < σάλος 
(βλ.λ.)]. 

διασαλπίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {διασάλπισ-α, -τηκα, -µένος} διαλαλώ, 
διατυµπανίζω (βλ.λ.). 

διασαφηνίζω ρ. µετβ. (διασαφήνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} δίνω 
διευκρινίσεις (για κάτι) κάνοντας το σαφές: ζήτησαν από τον οµιλητή να 
διασαφηνίσει τη θέση του ΣΥΝ. ξεκαθαρίζω, αποσαφηνίζω. — διασαφήνιση 
(η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + -σαφηνίζω < σαφηνής < επίρρ. σάφα (βλ. λ. σα-ψής)1 

 

διαρρηγνύω ρ. µετβ. (διέρρ-ηξα, -ήχθην (κ. -άγην, -ης, -ης...), -ηγµέ-νος) (λόγ.) 
1. δηµιουργώ ρήγµα σε (συµπαγή επιφάνεια, συµπαγές σώµα), σχίζω βίαια: σε 
σεισµούς µεγάλων µεγεθών η ζώνη που διαρρηγνύεται έχει µήκος αρκετών 
δεκάδων χιλιοµέτρων ΣΥΝ. σπάζω · ΦΡ. διαρρηγνύω τα ιµάτια µου (σχίζω τα 
ρούχα µου) διαµαρτύροµαι έντονα, κυρ. υποστηρίζοντας την αθωότητα ή το 
δίκιο µου, συχνά ει-ρων.: πολλοί από εκείνους που κατηγορήθηκαν για 
εγκλήµατα πολέµου διερρήγνυαν τα ιµάτια τους ότι εκτελούσαν διαταγές άλλων 
2. ανοίγω βίαια, παραβιάζω (κλειστό χώρο): δύο ληστές διέρρηξαν το 
χρηµατοκιβώτιο | την τράπεζα | το σπίτι 3. (µτφ.) διακόπτω απότοµα ή βίαια 
(σχέση, δεσµό κ.λπ.): «το εκλογικό σώµα σύντοµα θα διαρρήξει τους 
παραδοσιακούς πολιτικούς δεσµούς του µε τα µεγάλα κόµµατα» (εφηµ.) || η 
ανάπτυξη τής µηχανής τείνει να διαρρήξει την άµεση σχέση ανάµεσα στον 
άνθρωπο και τα µέσα παραγωγής. [ΕΤΎΜ. < αρχ. διαρρήγνυµι < δια- + 
ρήγνυµι, βλ. κ. ρήγµα. Η φρ. διαρρηγνύω τα ιµάτια µου απαντά µε διάφορες 
µορφές τόσο στην Π.∆. όσο και στην Κ.∆., αποτελούσε δε ιδιαίτερο εµφατικό 
τρόπο, µε τον οποίο οι Ισραηλίτες εξέφραζαν αγανάκτηση (π.χ. Ματθ. 26, 65: 
τότε ό άρχιερεύς διέρρηξεν τά ιµάτια αύτοϋ)}. 

διαρρήδην επίρρ. (αρχαιοπρ.) χωρίς περιστροφές ή υπεκφυγές: υποστήριξε ~ τις 
διεκδικήσεις του ΣΥΝ. ρητά, κατηγορηµατικά, απερίφραστα, αναφανδόν. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < δια- + -ρή- (< θ. -ρη-, πβ. παθ. αόρ. êp-ρή-θην, βλ. κ. ρήση) + 
επιρρ. επίθηµα -δην]. 

διαρρήκτης (ο) {διαρρηκτών}, διαρρήκτρια (η) {διαρρηκτριών} πρόσωπο που 
διαπράττει διάρρηξη (βλ.λ., σηµ. 2). — διαρρηκτικός, -ή, -ό [1887]. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. διαρρήγνυµι (βλ. λ. διαρρηγνύω)]. 

διαρρηκτός, -ή, -ό ΝΟΜ. αυτός που είναι δυνατόν να ακυρωθεί: ~ δι-
καιοπραξία | σύµβαση. 

διάρρηξη (η) {-ης κ. -ήξεως | -ήξεις, -ήξεων} 1. η παράνοµη παραβίαση 
κλειστού χώρου: έκαναν ~ στο σπίτι και έκλεψαν όλα τα κοσµήµατα 2. (λόγ.) το 
βίαιο σχίσιµο (πβ. ΙΑΤΡ. ~ σπληνός | µήτρας) 3. η δηµιουργία ρωγµής σε τοίχο 
ή µέλος οικοδοµικού έργου ή σε πέτρωµα, η ρηγµάτωση: στον σεισµό τής 
Ρόδου η ~ των πετρωµάτων έγινε σε υποθαλάσσιο σηµείο τής περιοχής 4. (λόγ.-
µτφ.) η απότοµη διάσπαση τής ενότητας, η βίαιη διακοπή τής συνέχειας: η ~ 
τής ενότητας τού κόµµατος || επήλθε ~ τής σχέσεως του µε το υφιστάµενο 
κοµµατικό σύστηµα 5. ΝΟΜ. η ακύρωση, η διακοπή τής ισχύος: ~ των όρων τού 
συµβολαίου. [ΕΤΎΜ. < µτγν. διάρρηξις < αρχ. διαρρήγνυµι (βλ. λ. 
διαρρηγνύω)]. 

διαρροή (η) 1. η διαφυγή, η απώλεια υγρού ή αερίου µέσα από ανοίγµατα: ~ 
νερού | γκαζιού | ραδιενέργειας | τοξικών ουσιών στο περιβάλλον (µτφ.) 2. η 
γνωστοποίηση µη ανακοινώσιµων στοιχείων: ~ πληροφοριών | µυστικών ! 
θεµάτων εξετάσεων 3. εγκατάλειψη ενός χώρου από πρόσωπα που ανήκαν σε 
αυτόν: ~ ψηφοφόρων τού κυβερνώντος κόµµατος προς τα κόµµατα τής 
αντιπολίτευσης || στις µυστικές ψηφοφορίες υπάρχει συχνά ~ ψήφων (= 
ψηφοφόρων) 4. η απώλεια που παρουσιάζεται κάπου προς όφελος άλλου: η 
φυγή χιλιάδων νέων στο εξωτερικό για σπουδές, επιφέρει ~ πολύτιµου 
συναλλάγµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαρρέω, -ρρ-. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αγωγός - ροή νερού», < διαρρέω. Η σηµ. 2 
αποδίδει το αγγλ. leak]. 

διάρροια (η) {διαρροιών} η συνεχής αποβολή από το έντερο κοπράνων σε 
ρευστή κατάσταση: τον έπιασε | έπαθε ~ ΣΥΝ. ευκοιλιότητα, (λαϊκ.) τσιρλιό. 
— διαρροϊκός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαρρέω, άγνοια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαρρέω. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. diarrhoea, 
γαλλ. diarrhée ή ως µετάφρ. δάνειο, πβ. γερµ. Durchfall]. 

διαρρυθµίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {διαρρύθµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
διευθετώ την επίπλωση και τη διακόσµηση σε (εσωτερικό χώ- 

διασαφηνίζω | διασαφώ, αποσαφηνίζω | αποσαφώ. Από το αρχ. 
επίρρ. σάφα «σαφώς» σχηµατίστηκε το αρχ. επίθ. σαφ-ηνής «αυ 
τός που εµφανίζεται κατά τρόπο σαφή, καθαρό» (πβ. απ-ηνής, 
προσ-ηνής [το τέρµα -ηνής < *άνος «πρόσωπο» είναι κάτι ανάλο 
γο προς το τέρµα -ειδής: ευ-ειδής, δυσ-ειδής]). Από αυτό παρήχθη 
το αρχ. ρ. σαφηνίζω «εξηγώ σαφώς - εκφράζοµαι καθαρά» και τα 
σύνθετα απο-σαφηνίζω και δια-σαφηνίζω µε τα παράγωγα τους. 
Από το σάφα, εξάλλου, παρήχθη το σαφής, από το οποίο σχηµατί 
στηκε ρ. σαφώ, εµφανιζόµενο κυρίως ως σύνθετο αποσαφώ και 
διασαφώ (µε τα παράγωγα τους). → αδιευκρίνητος 

διασάφηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η παροχή δι-
ευκρινίσεων για κάτι, ώστε να γίνει σαφές, ξεκάθαρο: η ~ των βασικών 
θέσεων τού δοκιµίου γίνεται µε τη χρήση παραδειγµάτων 2. (ει-δικότ.) η γραπτή 
δήλωση τής προέλευσης και τού προορισµού εµπορευµάτων στο τελωνείο: 
«καθετί που περνούσε τα σύνορα έπρεπε να περάσει τη διαδικασία των 
διασαφήσεων, γι ' αυτό από τα χαράµατα συνέρρεαν στα τελωνεία οι 
εκτελωνιστές» (εφηµ.). — διασαφητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

διασαφώ ρ. µετβ. {διασαφείς... | διασάφ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} (λόγ.) 
παρέχω διευκρινίσεις σε (συγκεκριµένο θέµα) ΣΥΝ. διασαφηνίζω, 
ξεκαθαρίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διασαφηνίζω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. διασαφώ (-έω) < δια- + 
-σαφώ < σαφής]. 

διάσειση (η) {-ης κ. -είσεως | -είσεις, -είσεων) 1. το δυνατό τράνταγµα ΣΥΝ. 
κλονισµός 2. ΙΑΤΡ. διάσειση εγκεφάλου | εγκεφαλική διάσειση η πρόσκαιρη 
τραυµατική παράλυση των εγκεφαλικών λειτουργιών. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. διάσεισις < αρχ. διασείω. Η ιατρ. σηµ. αποδίδει το αγγλ. 
concussion]. 

διασείω ρ. µετβ. [αρχ.] (διέσεισ-α, διασείσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (σπάν.) 
τραντάζω, σείω δυνατά ΣΥΝ. κλονίζω. 

διάσελο (το) (λαϊκ.) 1. το µονοπάτι που αποτελεί δίοδο µεταξύ βουνών ΣΥΝ. 
κλεισούρα, δερβένι 2. (µτφ.-λογοτ.) το µεταίχµιο: «στης Ιστορίας το ~ όρθιος ο 
γυιος πολέµαγε» (Ν. Βρεττάκος). [ΕΤΥΜ. < δια- + -σελο < σελί < µεσν. 
σελίον, υποκ. τού σέλα]. 

διάσηµος, -η, -ο 1. γνωστός στο ευρύ κοινό, περίφηµος: ~ πιανίστας | ηθοποιός 
|| ~ για τις εκκεντρικές του συνήθειες ΣΥΝ. φηµισµένος, ξακουστός ANT. 
άσηµος 2. ΣΤΡΑΤ. διάσηµα (τα) {διασήµων} τα διακριτικά στρατιωτικού 
βαθµού: τα ~ τού στρατηγού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιβόητος, φηµισµένος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δια- + -σηµος < σήµα. Η σηµ. 2 αποδίδει το γαλλ. insigne(s)]. 

διασηµότητα (η) [1858] {διασηµοτήτων} 1. η καλή φήµη που έχει κάποιος στο 
ευρύ κοινό ΑΝΤ. ασηµότητα 2. (συνεκδ.) διασηµότητα η ευρύτατα γνωστή 
προσωπικότητα: στο φεστιβάλ συγκεντρώνονται πολλές διασηµότητες ΣΥΝ. 
(καθηµ.) φίρµα, βιπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. [ΕΤΥΜ Στη σηµ. 2 η λ. 
αποδίδει το αγγλ. celebrity]. 

διασκεδάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {διασκέδασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα)} ♦ 1. (αµετβ.) 
ενεργώ ώστε να έρθω σε κατάσταση ευθυµίας, ευχάριστης διάθεσης: πάµε 
κάπου να διασκεδάσουµε || ~ σε µπαρ | σε ντίσκο | σε πάρτι | σε γλέντι || ~ µε τα 
αστεία του | κάνοντας φάρσες ΣΥΝ. γλεντώ, το ρίχνω έξω ♦ (µετβ.) 2. κάνω 
(κάποιον) να έρθει σε κατάσταση ευθυµίας, σε ευχάριστη διάθεση: µας 
διασκέδαζε µε τα έξυπνα αστεία του || δεν µε διασκεδάζουν οι ταινίες βίας · 3. 
διασκορπίζω, αποµακρύνω (δυσάρεστο συναίσθηµα): προσπάθησε να 
διασκεδάσει τις κακές εντυπώσεις από την αγενή συµπεριφορά του || ~ τους φό-
βους | τις ανησυχίες κάποιου ΣΥΝ. διαλύω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διασκεδάννυµι «διασκορπίζω» (κατά τα ρ. σε -άζω) < 
δια- + σκεδάννυµι < *σκεδάσ-νυ-µι (από τον αόρ. εσκέδασα κατά το σχήµα 
πετάννυµι - επέτασα, κεράννυµι - έκέρασα), πιθ. < I.E. *sq(h)nd- | *sq(h)en-d- 
«σχίζω, καταστρέφω», πβ. σανσκρ. skhadate 



διασκέδαση 493 διάσταση 
 

«σχίζω», αγγλ. scatter «διασκορπίζω», shatter «θραύω», γερµ. Schindel 
«σχίζα» κ.ά.]. 

ΣΧΟΛΙΟ Είναι ενδιαφέρουσα η σηµασιολογική εξέλιξη τής λ. δια-
σκεδάζω (αρχαιότερος τ. τού διασκεδάννυµι). Αρχική σηµ. τής λ. 
ήταν το «σκορπίζω, διασκορπίζω», που παρέµεινε και σήµερα µέ-
σα από τη λόγια παράδοση («διασκεδάζω τις ανησυχίες» = δια-
σκορπίζω, διαλύω). Από χρήσεις όπως «διασκεδάζω τη θλίψη µου» 
ή «διασκεδάζω την ανία | πλήξη µου» κατά παράλειψη τού ου-
σιαστικού {θλίψη | ανία | την πλήξη κ.τ.ό.), έφθασε το διασκεδάζω 
στη σηµ. «ευχαριστιέµαι, κάνω κάτι που µε ευχαριστεί, περνώ την 
ώρα | τον καιρό µου ευχάριστα». Γενικότερα, η έννοια τής απλής 
διασκέδασης προϋποθέτει την απόσπαση τού ανθρώπου από την 
υποχρεωτική ασχολία και τη στροφή του σε ευχάριστες απασχο-
λήσεις (έτσι δηµιουργήθηκαν τα ξεδίνω, το ρίχνω έξω [πβ. τα 
γαλλ. distraire, γαλλ. divertir από λατ. distrahere «διασπώ, κοµµα-
τιάζω», αγγλ. divert από λατ. divertere «αποσπώ, αποστρέφω», από 
όπου κ.ά.]). 

διασκέδαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η κατά-
σταση στην οποία αισθάνεται κανείς ευθυµία και περνάει ευχάρι-
στα: καλή είναι η δουλειά, αλλά χρειάζεται και η ~ || το έριξε στο πο-
τό και στις ~· ΦΡ. (α) καλή διασκέδαση! (ευχετ.) σε κάποιον που πη-
γαίνει να διασκεδάσει (σε γλέντι, χορό, βραδινή έξοδο κ.λπ.) ΣΥΝ. να 
περάσεις καλά! (β) κέντρο διασκεδάσεως κατάστηµα στο οποίο πη-
γαίνει ο κόσµος για να διασκεδάσει (π.χ. ακούγοντας τραγούδια, χο-
ρεύοντας κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) ο τρόπος µε τον οποίο διασκεδάζει κα-
νείς: η µόνη ~ που του έµεινε είναι η τηλεόραση. 

διασκεδασµός (ο) 1. ο άτακτος διασκορπισµός 2. ΟΠΤ. διασκεδα-
σµός τού φωτός η διάθλαση τού λευκού φωτός σε ακτινοβολίες άλ-
λων χρωµάτων. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < διασκεδάζω, o επιστ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο, πβ. 
αγγλ. dispersion]. 

διασκεδαστής (ο), διασκεδάστρια (η) {διασκεδαστριών} πρόσωπο 
που έχει ως επάγγελµα να διασκεδάζει άλλους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. entertainer. To µτγν. διασκεδαστής σήµαινε 
«διασκορπιστής»]. 

διασκεδαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που προκαλεί ευθυµία, γέλιο: ~ ται-
νία | θέαµα | παιχνίδι | καταστάσεις || τα ~ κόλπα των γελωτοποιών 
ΣΥΝ. αστείος, ευτράπελος, τερπνός 2. (µειωτ.) αυτός που στερείται σο-
βαρότητας: τους τρόµαξε όλους µε τις απειλές του, αλλά προσωπικά 
τον βρήκα µάλλον διασκεδαστικό ΣΥΝ. φαιδρός, αστείος, γελοίος. — 
διασκεδαστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. divertissant. Το µτγν. διασκεδαστι-
κός σήµαινε «διασκορπιστικός»]. 

διασκελιά (η) → δρασκελιά 
διασκελίζω ρ. µετβ. {διασκέλισ-α, -τηκα, -µένος} δρασκελίζω (βλ.λ.). 
— διασκέλισµα (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. διασκελίζοµαι < 
δια- + -σκελίζοµαι < σκέλος]. 

διασκελισµός (ο) 1. το άνοιγµα των σκελών κατά το βάδισµα ή το 
τρέξιµο, η δρασκελιά: περπατούσε µε µεγάλο ~ · 2. ΦΙΛΟΛ. (στην ποί-
ηση) η µη ολοκλήρωση τού νοήµατος σε έναν στίχο και η συνέχιση 
του στον επόµενο, π.χ. «Φαιδρόν τον ουρανόν | Έχεις, και από τα δέν-
δρα σου | Πολλή πάντοτε κρέµεται | Καρποφορία» (Α. Κάλβος). 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. enjembée]. 

διασκέπτοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {διασκέφθηκα} συνεδριάζω για 
τη λήψη αποφάσεων: µετά τις πρόσφατες εξελίξεις, το υπουργικό 
συµβούλιο διασκέφθηκε εκτάκτως, για να καθορίσει τη στάση τής 
κυβέρνησης ΣΥΝ. συσκέπτοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

διασκευάζω ρ. µετβ. {διασκεύασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} επι-
φέρω τροποποιήσεις σε (καλλιτεχνικό έργο λόγου ή µουσικής): δια-
σκεύασαν την «Ειρήνη» τού Αριστοφάνη, για να την παρουσιάσουν σε 
παιδικό κοινό || την ορχηστρική απόδοση των «Ουγγρικών Ραψω-
διών» την έχει διασκευάσει ο ίδιος ο Λιστ. — διασκευαστής (ο) 
[µτγν.], διασκευάστρια (η), διασκευαστικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «προετοιµάζω, παρέχω», < δια- + σκευάζω 
< σκευή. Ήδη µτγν. η σηµ. «αναθεωρώ, διορθώνω (βιβλίο προς έκδο 
ση)»]. 

διασκευή (η) 1. το να διασκευάζει κανείς (κάτι): η ~ λογοτεχνικών 
έργων για την τηλεόραση είναι κάτι ιδιαίτερα απαιτητικό 2. (συνεκδ.) 
το έργο που προκύπτει ως αποτέλεσµα τής παραπάνω εργασίας, η 
νέα µορφή διασκευασµένου έργου: το σενάριο είναι µια ~ τού 
οµώνυµου µυθιστορήµατος (πβ. λ. ριµέικ). [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. 
«εφοδιασµός (µε προµήθειες), κατασκευή», 
< αρχ. διασκευάζω (βλ.λ.). Ήδη µτγν. η σηµ. «νέα έκδοση (έργου) µε 
διορθώσεις»]. 

διάσκεψη (η) {-ης κ. -έψεως | -έψεις, -έψεων} 1. η συνάθροιση προ-
σώπων, συνήθ. ανώτερων κυβερνητικών παραγόντων ή εκπροσώπων 
κρατών, προκειµένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί ειδι-
κών ζητηµάτων: ~ κορυφής (όπου συµµετέχουν αρχηγοί κρατών) 2. 
ΝΟΜ. το στάδιο τής διαδικασίας στα πολυµελή δικαστήρια, µετά από 
τη δηµόσια συζήτηση στο ακροατήριο, κατά το οποίο ο εισηγητής δι-
καστής, αναπτύσσει τις θέσεις του και πραγµατοποιείται µυστική 
συζήτηση µεταξύ των δικαστών τού πολυµελούς δικαστηρίου προ-
κειµένου αυτό να καταλήξει στην απόφαση του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διάσκεψις < διασκέπτοµαι]. 

διασκόπιο (το) {διασκοπί-ου | -ων} το επιδιασκόπιο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. diascope]. 

διασκορπίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {διασκόρπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. σκορπίζω εδώ και εκεί 2. (µτφ.) ξοδεύω απερίσκεπτα, κατα- 

σπαταλώ:  διασκόρπισε την περιουσία της.    — διασκόρπιση (η) 
[µεσν.] κ. διασκορπισµός (ο) [µτγν.]. διασπαθίζω ρ. µετβ. 

{διασπαθισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (κα- 
κόσ.) κατασπαταλώ, ξοδεύω απερίσκεπτα και χωρίς φειδώ: µέλη τής 
κυβέρνησης κατηγορήθηκαν ότι διασπάθισαν το δηµόσιο χρήµα. — 
διασπάθιση (η) [1886]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δια- + σπαθίζω < σπάθη]. 
διάσπαρτος, -η, -ο διασκορπισµένος σε πολλά διαφορετικά µέρη, απ' 
άκρου εις άκρον: υπάρχουν Έλληνες ~ σε όλη την οικουµένη ΣΥΝ. 
διεσπαρµένος, εγκατεσπαρµένος. [ΕΤΥΜ. < διασπείρω]. διάσπαση (η) 
{-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. ο απότοµος ή βίαιος διαχωρισµός 
ενός όλου στα µέρη που το αποτελούν ή σε µικρότερα τµήµατα: η ~ 
ενός πολυεθνικού κράτους σε κρατίδια | ενός κόµµατος ΣΥΝ. 
διαµελισµός 2. (µτφ.) η ρήξη που προκύπτει σε κάτι συµπαγές, ενιαίο: 
η ~ του µετώπου από τον εχθρό || η ~ τής αµυντικής γραµµής ΣΥΝ. 
διάλυση · 3. ΦΥΣ. διάσπαση (τού) ατόµου η µετατροπή ατοµικού πυρήνα 
σε δύο άλλους µε διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον αρχικό, κατά 
την οποία σηµειώνεται εκποµπή ή απορρόφηση ενέργειας • 4. ΧΗΜ. η 
χηµική αντίδραση κατά την οποία µια χηµική ένωση λύεται σε 
απλούστερες ενώσεις ή στα στοιχεία που την αποτελούν. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. διάσπασις < διασπώ. Οι σηµ. τής πυρηνικής φυσικής και τής 
χηµείας αποτελούν απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. désintégration]. 
διασπαστής (ο) [1840], διασπάστρια (η) {διασπαστριών} (κακόσ.) 

πρόσωπο που προκαλεί διάσπαση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. disruptionist]. 

διασπαστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη διάσπαση, κυρ. αυτός 
που επιφέρει διάσπαση: ο αρχηγός τού κόµµατος κατήγγειλε τις ~ 
πρωτοβουλίες || ~ κινήσεις ΣΥΝ. σχισµατικός, αποσυνθετικός.  — 
διασπαστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. disruptif]. 

διασπείρω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέσπειρα, διασπάρθηκα κ. (λόγ.) διεσπά-
ρην (να/θα διασπαρώ), διεσπαρµένος} 1. (λόγ.) σκορπίζω ή τοποθετώ 
εδώ κι εκεί: έχουν διασπείρει ελεύθερους σκοπευτές σε διάφορα ση-
µεία τής πόλης || το καθεστώς είχε διασπείρει τις πυρηνικές κεφαλές 
σε όλη την έκταση τής αχανούς χώρας 2. (µτφ.) διαδίδω (συνήθ. κάτι 
ψευδές): ~ τερατώδη ψέµατα/ ανυπόστατες φήµες/ ψευδείς ειδήσεις. 

διασπορά (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. (λόγ.) το σκόρπισµα εδώ κι εκεί: η 
~ των θραυσµάτων µιας βόµβας | ναρκών σε µια περιοχή ΣΥΝ. δια-
σκορπισµός 2. η ύπαρξη ή τοποθέτηση σε πολλά διαφορετικά σηµεία: 
ο έλεγχος τής διασποράς των πυρηνικών όπλων σε χώρες τού Τρίτου 
Κόσµου || απαιτείται ~ των χώρων στάθµευσης 3. η µετανάστευση σε 
διάφορες χώρες τού κόσµου µέρους µιας εθνικής οµάδας, ενός 
έθνους (αρχικώς προκειµένου για την εγκατάσταση των Εβραίων σε 
διάφορα µέρη τού κόσµου): Έλληνες | Εβραίοι τής ~ 4. η διάδοση (συ-
νήθ. για κάτι αναληθές)- ΦΡ. διασπορά ψευδών ειδήσεων αξιόποινη 
πράξη την οποία διαπράττει όποιος διασπείρει µε οποιονδήποτε τρό-
πο ψευδείς ειδήσεις ή φήµες, ικανές να επιφέρουν ανησυχία ή φόβο 
στους πολίτες ή να ταράξουν τη δηµόσια πίστη ή να κλονίσουν την 
εµπιστοσύνη τού κοινού στο εθνικό νόµισµα ή στις Ένοπλες ∆υνά-
µεις τής χώρας ή να επιφέρουν διαταραχή στις διεθνείς σχέσεις της. 

διασπορέας (ο) [µτγν.] {διασπορ-είς, -έων} 1. αυτός που διασπείρει, 
που σκορπίζει (κάτι) προς διάφορες κατεύθυνσης 2. (µτφ.-κακόσ.) 
αυτός που διαδίδω κάτι ψευδές: ~ ψευδών ειδήσεων. 

διασπώ ρ. µετβ. {διασπάς... | διέσπασα, διασπώµαι, -άται..., διασπάσ-
τηκα (λόγ. -θηκα), διασπασµένος (λόγ. διεσπασµένος)} 1. διαχωρίζω 
απότοµα ή βίαια ένα όλο στα µέρη που το αποτελούν ή σε µικρότερα 
τµήµατα ΣΥΝ. κοµµατιάζω, διαµελίζω, διαλύω 2. προκαλώ ρήξη σε (σε 
κάτι ενιαίο): µε τις ενέργειες τους επιχειρούν να διασπάσουν το 
µέτωπο κατά τού αντιπάλου ΣΥΝ. διχάζω, διαιρώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διασπώ (-άω) < δια- + σπώ «σπάζω», βλ. κ. σπάζω]. 

διαστάλθηκα ρ. → διαστέλλω 
διασταλτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που µπορεί να προκαλεί δια-

στολή ή να διαστέλλεται · 2. ΝΟΜ. διασταλτική ερµηνεία ερµηνεία 
κατά διαστολή, ευρύτερη ερµηνεία µιας διάταξης, σύµφωνα µε το γε-
νικό πνεύµα και όχι µε το στενό γράµµα τού νόµου. 

διασταλτικότητα (η) [1871] {χωρ. πληθ.} 1.ΦΥΣ. η διασταλτική ιδιό-
τητα: η ~ τής θερµότητας 2. η ιδιότητα των σωµάτων να διαστέλλο-
νται µε τη θερµότητα, διατηρώντας τη µάζα τους αναλλοίωτη. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dilatabilité]. 

διασταλτός, -ή, -ό [1861] αυτός που µπορεί να διασταλεί. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dilatable]. 

διάσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. κάθε µέγεθος που 
καθορίζει πόσο µεγάλο είναι ένα αντικείµενο (µήκος, πλάτος, ύψος, 
βάθος, όγκος κ.λπ.): οι ~ τού δωµατίου είναι 4x5 (4 µέτρα µήκος και 
5 πλάτος) || η τέταρτη ~ (ο χρόνος κατά τη θεωρία τής σχετικότητας)· 
ΦΡ. (στις εικαστικές τέχνες) τρίτη διάσταση το βάθος, η προοπτική 2. 
η (µτφ.) πλευρά συγκεκριµένου θέµατος: η τελευταία οµιλία προέ-
βαλε µια ~ τού ζητήµατος, η οποία δεν έχει συζητηθεί αρκετά ΣΥΝ. 
πτυχή, παράµετρος, άποψη 3. διαστάσεις (οι) (α) οι σωµατικές ανα-
λογίες: άψογες ~ || οι ~ τής Μις Υφήλιος είναι 92-55-92 (β) (µτφ.) τα 
όρια, η έκταση που έχει ή λαµβάνει ένα θέµα: θα ήταν καλύτερα να 
αφήσουµε τις υπερβολές και να δούµε το ζήτηµα στις πραγµατικές του 
~ || το φραστικό επεισόδιο δεν πήρε µεγάλες ~ · 4. ΓΥΜΝΑΣΤ. η στάση 
κατά την οποία τα πόδια είναι ανοιχτά και τεντωµένα: µε τα πόδια σε 
~ 5. (µτφ.) η σηµαντική διαφορά, το ασυµβίβαστο: υπήρξε ~ απόψεων 
µεταξύ των συνοµιλητών ΣΥΝ. ρήξη ANT. συµφωνία 6. (για 
ανδρόγυνα) η χωριστή διαβίωση, συνήθ. πριν από την έκδοση διαζυ-
γίου: βρίσκονται σε ~ | εν διαστάσει. [ΕΤΎΜ. < αρχ. διάστασις < 
διίσταµαι]. 



διαστατός 494 διάστρωση 
 

διαστατός, -ή, -ό ΦΙΛΟΣ, δισστατές έννοιες οι έννοιες που δεν µπορούν 
να υπαχθούν από κοινού σε γενικότερη κατηγορία, δεν βρίσκονται 
µεταξύ τους σε σχέση συναλληλίας ή υπαλληλίας ούτε έχουν κοινό 
γνώρισµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διίσταµαι]. 

-διάστατος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν ότι κάτι έχει συγκεκριµένο αριθµό διαστάσεων: µονο-διά-
στατος, τρισ-διάστατος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
διάσταση και απαντά σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. αγγλ. three-dimentional 
« τρισδιάστατος»)]. 

διασταυρούµενος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που διασταυρώνεται (µε κά-
ποιον/κάτι)· στη ΦΡ. διασταυρούµενα πυρά. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. µεσοπαθ. ενεστ. τού αρχ. διασταυροϋµαι (βλ. λ. δια-
σταυρώνω}]. 

διασταυρώνω ρ. µετβ. {διασταύρω-σα, -θηκα,-µένος} 1. τοποθετώ (ά-
ντικείµενα) έτσι, ώστε να σχηµατίζουν σταυρό· ΦΡ. (µτφ.) διασταυ-
ρώνω το ξίφος (µε κάποιον) συγκρούοµαι (µε κάποιον): οι δύο πολι-
τικοί διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη χθεσινή συνεδρίαση τής Βουλής · 
2. πραγµατοποιώ επιµιξία (ποικιλιών φυτών ή ζώων διαφορετι-κής 
ράτσας) µε σκοπό να δηµιουργήσω νέα ποικιλία · 3. εξακριβώ-νω την 
εγκυρότητα (πληροφορίας), ανατρέχοντας και σε άλλες πηγές: ο 
δηµοσιογράφος διασταύρωσε τις πληροφορίες που είχε πριν τις µε-
ταδώσει || αυτό που σου λέω ισχύει, είναι διασταυρωµένο- (µεσοπαθ. 
διασταυρώνοµαι) 4. (για δρόµους, γραµµές κ.λπ.) τέµνοµαι: στο ύψος 
τής Νοµικής η οδός Σόλωνος διασταυρώνεται µε την οδό Σίνα 5. συ-
ναντώµαι τυχαία: διασταυρωθήκαµε καθώς περπατούσα εγώ στην 
Τσιµισκή κι εκείνος έστριβε από την Αγίας Σοφίας || (µτφ.) διασταυ-
ρώθηκαν τα βλέµµατα τους. — διασταύρωµα (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διασταυροϋµαι (-όο-) «οχυρώνω µε όρθιους πασσάλους» < δια- + 
σταυροϋµαι < σταυρός «πάσσαλος». Η σηµερινή σηµ. απαντά από το 
1853 ως απόδ. τού γαλλ. croiser]. 

διασταυρώνω - διασταύρωση. Το πλήθος των σηµασιών που εµ-
φανίζει η λ. διασταυρώνω είναι νέες, ενώ το αρχαίο ρ. διασταυρώ 
είχε µία µόνο και µάλιστα διαφορετική σηµασία («οχυρώνω µε πε-
ρίφραξη από πασσάλους»). Οι νέες σηµασίες πρωτοεµφανίζονται 
τον 19ο αιώνα (πρώτη µαρτυρία από τον Γαβριήλ Σοφοκλέους, 
1853) και αποδίδουν µεταφραστικά σηµασίες που δηλώθηκαν µε 
το γαλλ. croiser ή το αγγλ. cross, o όρος διασταύρωση δεν είναι 
αρχαίος· πρωτοαπαντά το 1861 στον Βασίλειο Λάκωνα. 

διασταύρωση (η) [1861] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να 
διασταυρώνεται (κάτι µε κάτι άλλο): η ~ των ξιφών 2. (ειδικότ.-συ-
νεκδ.) (α) η ποικιλία (φυτού ή ζώου), που προκύπτει ως αποτέλεσµα 
σκόπιµης επιµιξίας ΣΥΝ. (επιστηµ. για φυτά) υβρίδιο (β) (γενικότ.) η 
επιµιξία: «προέρχοµαι από - γονιών δεύτερης και τρίτης γενιάς µε-
ταναστών» (εφηµ.) 3. το σηµείο όπου τέµνονται δύο δρόµοι: στη ~ 
(των οδών) Μεσογείων και Κατεχάκη 4. η εξακρίβωση τής εγκυρότη-
τας (πληροφορίας) µέσω διαφόρων πηγών: ~ στοιχείων/ πληροφοριών 
| είδησης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διασταυρώνω. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από 
γαλλ. croisement]. 

διαστέλλω ρ. µετβ. {διέστειλα, διαστάλθηκα (λόγ. διεστάλην, -ης, -
η...), διεσταλµένος) 1. αυξάνω τις διαστάσεις (ενός πράγµατος), δι-
ευρύνω: παρακολουθούσε µε διεσταλµένους τους µυς τού προσώπου 
από την ένταση || οι διεσταλµένες κόρες των µατιών ΑΝΤ. συστέλλω 
2. ΦΥΣ. (για τη θερµότητα) αυξάνω τον όγκο (σώµατος): το καλοκαίρι 
οι σιδηροδροµικές ράγες διαστέλλονται λόγω ζέστης ANT. συστέλλω 
3. αντιδιαστέλλω (βλ.λ.): στο άρθρο του διαστέλλει τις έννοιες τού 
εθνισµού και τού εθνικισµού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + στέλλω, βλ. κ. στέλνω]. 

διάστηµα (το) {διαστήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το συγκεκριµένο τοπι-
κό ή χρονικό µέγεθος, η τοπική ή χρονική απόσταση: είναι αρκετό το 
~ που πέρασε από τότε που έχω να τον δω || το τελευταίο ~ συµπερι-
φέρεται περίεργα || όταν γράφουµε, καλό είναι να αφήνουµε ανάµεσα 
στις λέξεις ένα µικρό ~ 2. ο άπειρος χώρος, ο οποίος βρίσκεται πέρα 
από την ατµόσφαιρα τής Γης: η εξερεύνηση τού ~|| ο Ψυχρός 
Πόλεµος µεταξύ Η.Π.Α. και Σοβιετικής Ένωσης επεκτάθηκε και στο ~ 
ΣΥΝ. άπειρο, χάος 3. ΜΟΥΣ. (α) ακουστικώς, η διαφορά τού τονικού 
ύψους ανάµεσα σε δύο φθόγγους, που εκφράζεται ως λόγος των συ-
χνοτήτων των φθόγγων αυτών, λ.χ. διάστηµα 2/1 (ογδόης), διάστηµα 
3/2 (πέµπτης) κ.λπ. (β) η απόσταση ανάµεσα σε δύο φθόγγους, που 
µετριέται κατά µήκος µιας κλίµακας, λ.χ. διάστηµα δευτέρας, τρίτης, 
ογδόης (ή οκτάβας) κ.λπ. (γ) η απόσταση ανάµεσα σε δύο φθόγγους, 
που µετριέται σε τόνους και ηµιτόνια, λ.χ. διάστηµα δύο τόνων, διά-
στηµα ενός τόνου και ενός ηµιτονίου (δ) αυξηµένο διάστηµα το διά-
στηµα το οποίο σχηµατίζεται από το αντίστοιχο «καθαρό», µε την 
επαύξηση του κατά ένα, συνήθ., ηµιτόνιο (ε) ελαττωµένο διάστηµα 
το διάστηµα το οποίο σχηµατίζεται από το αντίστοιχο «καθαρό», µε 
τη σµίκρυνση του κατά ένα συνήθως ηµιτόνιο: ελαττωµένη τετάρτη 
(ένας τόνος, δύο ηµιτόνια) | ελαττωµένη πέµπτη (δύο τόνοι, δύο ηµι-
τόνια) (στ) ο κενός χώρος ανάµεσα σε δύο γραµµές τού πενταγράµ-
µου, στον οποίο γράφονται νότες (ορθότ. διάκενο, βλ.λ.) (ζ) διάφωνο 
διάστηµα η διαφωνία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια-στή-ναι, απρφ. αορ. β' τού ρ. διίστηµι «διαχωρίζω 
(χρονικά ή τοπικά)». Η σηµ. 2 αποδίδει το γαλλ. espace]. 

διαστηµάνθρωπος (ο) {διαστηµανθρώπ-ου | -ων, -ους} 1. ο αστρο-
ναύτης 2. ο εξωγήινος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάστηµα. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. 
δάνειο από αγγλ. space-man]. 

διαστηµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το διάστηµα (βλ.λ., σηµ. 

2): ~ λεωφορείο | έρευνα. — διαστηµικά επίρρ. 

διαστηµικός ή διαστηµατικός; Τα ουσιαστικά σε -µα σχηµατίζουν 
κανονικώς παράγωγα επίθετα σε -ικός από το θέµα τής γενικής: 
σύστηµα - συστηµατ-ικός (γεν. συστήµατ-ος), µάθηµα - µαθηµατ-
ικός (γεν. µαθήµατ-ος), επαγγελµατικός, συνθηµατικός, πραγµατι-
κός, κοµµατικός κ.ά. Άρα, κανονικά θα έπρεπε να πούµε διάστηµα 
- διαστήµατ-ος - διαστηµατικός. όπως λέµε (από την ίδια ρίζα -
στη-) συστηµατικός και αποστηµατικός. Το διαστηµικός πλάστηκε 
απευθείας από το θέµα τής ονοµαστικής: διάστηµα - διαστηµικός 
(όπως και τα σύνθετα: διαστηµόπλοιο, διαστηµάνθρωπος αντί 
διαστηµατόπλοιο και διαστηµατάνθρωπος), πιθανόν για να απο-
φευχθούν οι υπερβολικά πολυσύλλαβες λέξεις. Οµοίως, πλάστηκε 
πρόσφατα και ο επιστηµονικός (γλωσσολογικός) όρος συστηµ-
ικός, για να αποφευχθεί ίσως ο (διαφορετικής σηµασίας) παλαιό-
τερος όρος συστηµατικός. 

διαστηµόµετρο (το) [1896] {διαστηµοµέτρ-ου | -ων} µικρός µεταλλι-
κός κανόνας ή όργανο σε σχήµα διαβήτη για τη µέτρηση µικρών απο-
στάσεων κατά τη σχεδίαση ή τη χάραξη γραµµών. 

διαστηµόπλοιο (το) {διαστηµοπλοί-ου | -ων} το σκάφος µε το οποίο 
πραγµατοποιείται πτήση στο διάστηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάστηµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. spaceship]. 

διαστίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέστι-ξα, -γµένος} 1. τοποθετώ σε (κείµενο) 
σηµεία στίξεως ΣΥΝ. στίζω 2. γεµίζω (κάποιον/κάτι) µε στίγµατα: διέ-
στιξαν το κορµί του µε πυρωµένο σίδερο ΣΥΝ. καταστιγµατίζω. — 
διάστιξη (η) [µτγν.]. 

διαστικος, -ή, -ό (για µεταφορικό µέσο) αυτός που εκτελεί δροµολό-
για µεταξύ πόλεων µε ελάχιστες ή καθόλου ενδιάµεσες στάσεις. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. intercity]. 

διάστικτος, -η, -ο γεµάτος στίγµατα ΣΥΝ. κατάστικτος. 
[ΕΤΥΜ. < διαστίζω, πβ. κ. στίζω - στικτός]. 

διάστιχο (το) [µεσν.] {διαστίχ-ου | -ων) 1. το τυπογραφικό διάστηµα 
που παρεµβάλλεται ανάµεσα σε δύο αράδες 2. η ειδική πλάκα που 
χρησιµοποιείται στη στοιχειοθεσία, για να µεγαλώνει το διάστηµα 
ανάµεσα σε δύο τυπογραφικές σειρές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

διάστιχος, -η, -ο [1857] αυτός που γίνεται ανά στίχο: ~ µετάφραση. 
Επίσης διαστιχικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από γαλλ. 
interlinéaire]. 

διαστολέας (ο) {διαστολ-είς | -έων} ΙΑΤΡ το ιατρικό εργαλείο για τη 
διάνοιξη των τοιχωµάτων σωµατικής κοιλότητας (τραχήλου τής µή-
τρας, οισοφάγου κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. διαστολεύς < αρχ. διαστέλλω. Η σηµ. τού ιατρικού ερ-
γαλείου είναι ήδη µτγν. και απαντά στον γιατρό Γαληνό (2ος αι. 
µ.Χ.)]. 

διαστολή (η) 1. η αύξηση των διαστάσεων σώµατος: συστολή και ~ 
τής καρδιάς ΣΥΝ. µεγέθυνση, διόγκωση, πλάτυνση ANT. συστολή 2. 
ΦΥΣ. το φυσικό φαινόµενο τής αύξησης τού όγκου ή των διαστάσεων 
γενικά σώµατος λόγω αύξησης τής θερµοκρασίας ANT. συστολή · 3. 
ΜΟΥΣ. η κάθετη γραµµή που χωρίζει τα µέτρα στο πεντάγραµµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαστέλλω]. 

διαστολικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη διαστολή, και 
ειδικότ. µε τη διαστολή τής καρδιάς: ~ πίεση | ήχος. 

δια στράφηκα ρ. → διαστρέφω 
διαστρεβλώνω ρ. µετβ. {διαστρέβλω-σα, -θηκα, -µένος} παραποιώ το 

περιεχόµενο (λόγων, κειµένων): διαστρέβλωνε συστηµατικά την 
αλήθεια, για να κάνει προπαγάνδα || - τα λεγόµενα | τις απόψεις κά-
ποιου ΣΥΝ. διαστρέφω, αλλοιώνω. — διαστρεβλωτής (ο) [1889], δια-
στρεβλώτρια (η), διαστρεβλωτικός, -ή, -ό [1895]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διαστρεβλώ < δια- + στρεβλω (-όω) < στρεβλός]. 

διαστρέβλωση (η) [1889] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (για λόγια, 
πράξεις κ.λπ.) η παρουσίαση µε ψευδή ή αλλοιωµένη µορφή: η ~ τής 
ιστορικής αλήθειας | τής πραγµατικότητας | των απόψεων | των λό-
γων κάποιου || σκόπιµη | συστηµατική | απαράδεκτη ~ ΣΥΝ. αλλοίω-
ση, παραποίηση. 

διάστρεµµα (το) {διαστρέµµ-ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. η εξάρθρωση, 
το στραµπούληγµα: σοβαρό ~||~ στον αστράγαλο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
διαστρέφω. Η ιατρ. σηµ. ήδη στον Ιπποκράτη (5ος αι. π.Χ.)]. 

διαστρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέστρεψα, διαστράφηκα, διεστραµµένος} 
1. διαστρεβλώνω (βλ.λ.): ~ την πραγµατικότητα | τα λόγια (κάποιου) 
2. (η µτχ. διεστραµµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

διαστροφή (η) 1. η διαστρέβλωση, εσκεµµένη παραποίηση λόγου ή 
κειµένου, για να προκύψει συµπέρασµα που δεν υπήρχε στις προθέ-
σεις τού οµιλητή ή τού συγγραφέα: «η ερµηνεία του αυτή αποτελεί 
δείγµα δηµαγωγίας, ~ τού πολιτικού λόγου» (εφηµ.) ΣΥΝ. αλλοίωση, 
νόθευση · 2. η σεξουαλική ικανοποίηση µε τρόπους που θεωρούνται 
ανώµαλοι ΣΥΝ. ανωµαλία, σεξουαλική παρέκκλιση 3. (συνεκδ.) κάθε 
τρόπος σεξουαλικής ικανοποίησης που θεωρείται ανώµαλος. — δια-
στροφέας (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαστρέφω]. 

διαστρωµάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η κατάταξη 
σε στρώµατα, το να χωρίζεται κάτι σε επιµέρους στρώµατα 2. 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η διάρθρωση µιας κοινωνίας σε κοινωνικά στρώµατα, κα-
τηγορίες και τάξεις, που βρίσκονται σε ιεραρχική σχέση µεταξύ τους 
ΣΥΝ. στρωµατοποίηση, δοµή, επιπεδοποίηση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. stratification]. 

διάστρωση (η) [1856] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΤΕΧΝΟΛ. η δια-
δικασία κατά την οποία ένα υλικό στρώνεται, απλώνεται οµοιόµορ-
φα πάνω σε µια επιφάνεια ή µέσα σε καλούπι κ.α., καθώς και τα 
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επάλληλα στρώµατα των υλικών που αποτελούν την επικάλυψη επι-
φανειών: ~ πλακών | ασφάλτου | χλοοτάπητα | νωπού σκυροδέµατος. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. revêtement]. 

διασυλλογικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µεταξύ δύο ή περισσότερων 
συλλόγων: ~ διοργάνωση | αγώνες. — διασυλλονικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. interclub]. 

διασυµµαχικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στις σχέσεις µεταξύ 
συµµάχων: ~ ασκήσεις | συµφωνίες | διασκέψεις. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. inter-allied]. 

διασύνδεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η σύνδεση µεταξύ 
στοιχείων, γεγονότων κ.λπ.: «αυτό το πυραυλικό σύστηµα έχει δυνα-
τότητα διασύνδεσης µε τις υπάρχουσες συστοιχίες πυραύλων» (εφηµ.) 
|| υπάρχει -µεταξύ των γεγονότων2. (συνήθ. κακόσ.) η σχέση 
γνωριµίας ή συναλλαγής µεταξύ προσώπων ή οµάδων προσώπων, 
που αποσκοπεί στην αλληλοεξυπηρέτηση και το αµοιβαίο όφελος: 
«διαπιστώνεται ~ τής παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών µε την τρο-
µοκρατία και το οργανωµένο έγκληµα» (εφηµ.) || (κυρ. στον πληθ.) 
έχει διασυνδέσεις µε σηµαντικούς οικονοµικούς παράγοντες τής χώ-
ρας || στη χώρα αυτή η µαφία έχει διασυνδέσεις µε την κυβέρνηση. — 
διασυνδέω ρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. connection(s)]. 

διασυνοριακός, -ή, -ό αυτός που βρίσκεται ή γίνεται στα σύνορα δύο 
ή περισσότερων κρατών: ~ συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών κατά 
τής τροµοκρατίας || ~ ζώνη ελέγχου. — διασυνοριακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. interfrontier]. 

διασύρω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέσυρα, διασύρ-θηκα, -µένος} γελοιοποιώ 
δηµοσίως, βλάπτω την καλή φήµη και υπόληψη (κάποιου): µήνυσε 
τον δηµοσιογράφο επειδή τον διασύρει µέσω τηλεοράσεως || οι εθνι-
κιστικές υστερίες διασύρουν τη χώρα διεθνώς || η οµάδα του δια-
σύρθηκε στο ντέρµπι τής Κυριακής (υπέστη ταπεινωτική ήττα) ΣΥΝ. 
εκθέτω, εξευτελίζω, διαποµπεύω. — διασυρµός (ο) [µτγν.]. 

διασφαλίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {διασφάλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
εξασφαλίζω, εγγυώµαι την ασφάλεια: η πολιτική µας διασφαλίζει τα 
εθνικά µας συµφέροντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ασφαλής. 

διασφάλιση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εξασφάλιση, η πα-
ροχή εγγυήσεων για την ασφάλεια: η ~ τής ειρήνης | των συµφερό-
ντων τής χώρας | ίσων ευκαιριών στους πολίτες. 

διασχίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέσχισα, διασχίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), διεσχι-
σµένος} 1. διατρέχω επιφάνεια εδάφους από τη µία άκρη στην άλλη 
ΣΥΝ. διέρχοµαι, περνώ 2. (ειδικότ.) τέµνω (επιφάνεια γης) διερχόµε-
νος διά µέσου αυτής: ο Πηνειός διασχίζει τον θεσσαλικό κάµπο. — 
διάσχιση (η) [µτγν.]. 

διασώζω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέσω-σα, διασώ-θηκα (λόγ. διεσώθην, -ης, -
η..., µτχ. διασωθείς, -είσα, -έν), -(σ)µένος} 1. γλυτώνω (κάποιον) από 
κίνδυνο: ένα καΐκι διέσωσε τους ναυαγούς ΣΥΝ. σώζω, περισώζω 2. 
προφυλάσσω (κάτι) από τη φθορά τού χρόνου, από φυσικές ή άλλες 
καταστροφές: διέσωσε αρκετά χειρόγραφα από την πυρκαγιά || στο 
έργο του διέσωσε πολλές σπάνιες λέξεις ΣΥΝ. διατηρώ, κρατώ 3. (για 
Η/Υ-σπάν.) αποθηκεύω (βλ. κ. λ. σώζω). — διασωστικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛίρ λ. σώζω. 

διασωλήνωση (η) [1895] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. η ει-
σαγωγή ελαστικού σωλήνα σε όργανο ή φυσική κοιλότητα τού σώ-
µατος, λ.χ. η εισαγωγή αναπνευστικού σωλήνα στην τραχεία, για να 
διατηρηθούν ανοιχτές οι αεροφόροι οδοί (σε διάφορες περιπτώσεις, 
όπως σε οίδηµα τού λάρυγγα). — διασωληνώνω ρ. [1895]. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. intubation]. 

διασωµατειακός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στις σχέσεις µεταξύ 
σωµατείων ή που σχετίζεται µε το σύνολο των σωµατείων: ~ µέτωπο 
| συλλαλητήριο. 

διάσωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. σειρά ενεργει-
ών που αποσκοπούν στη σωτηρία (κάποιου), στο να γλυτώσει από 
τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται: η ~ εγκλωβισµένων | των ναυαγών 
2. η προφύλαξη από τη φθορά τού χρόνου, από φυσικές ή εσκεµµένες 
καταστροφές: ~ αρχαίων µηµείων 3. (για Η/Υ-σπάν.) η αποθήκευση 
δεδοµένων ΣΥΝ. σώσιµο. 

διασώστης (ο) {διασωστών}, διασώστρια (η) {διασωστριών} πρό-
σωπο που ανήκει σε οµάδα διάσωσης. [ΕΤΥΜ. < διασώζω, πβ. µτγν. 
διασωστής «αστυνοµικός»]. 

διάτα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η διαταγή: «έβγαλε ~ ο Κρούταγος, τής 
Βουλγαρίας ο τσάρος» (Κ. Παλαµάς). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < διατάζω (υποχωρητ.)]. 

διαταγή (η) 1. η παραγγελία από υπερκείµενη αρχή (συνήθ. σε σώ-
µατα στρατιωτικού χαρακτήρα), που είναι δεσµευτική ως προς την 
εκτέλεση της για το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται: βγάζω | 
εκτελώ - || ήρθε - από το επιτελείο ΣΥΝ. προσταγή, εντολή· ΦΡ. (α) (εί-
µαι) στις διαταγές | (λόγ.) υπό τας διαταγάς (κάποιου) είµαι υπό την 
εξουσία (κάποιου), εκτελώ τις διαταγές (κάποιου): είχε δέκα άνδρες 
υπό τας διαταγάς του (β) στις διαταγές σας! (i) ΣΤΡΑΤ. απάντηση κα-
τωτέρου προς ανώτερο, που δηλώνει ότι θα εκτελεστούν οι διαταγές 
του (ii) (γενικότ.) ως δήλωση ευπείθειας σε κάποιον, ότι θα κάνουµε 
ό,τι µας λέει (γ) ανωτέρα διαταγή βλ. λ. ανώτερος (δ) βασιλική δια-
ταγή και τα σκυλιά δεµένα βλ. λ. βασιλικός 2. (α) το έγγραφο στο 
οποίο περιγράφεται η παραπάνω παραγγελία: έχω εδώ µια ~, σύµφω-
να µε την οποία... || εκδίδω ~ (β) ΝΟΜ. διαταγή πληρωµής εκτελεστός 
τίτλος εκδιδόµενος από τον ειρηνοδίκη ή τον δικαστή τού µονοµε-
λούς πρωτοδικείου για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων ή 
απαιτήσεων παροχής χρεωγράφων οι οποίες αποδεικνύονται εγγρά-
φως, δεν εξαρτώνται από αίρεση, προθεσµία, όρο ή αντιπαροχή και 
το οφειλόµενο ποσό χρηµάτων ή χρεωγράφων είναι ορισµένο (γ) 
ΣΤΡΑΤ. ηµερήσια διαταγή βλ. λ. ηµερήσιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβουλή. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διατάσσω]. 
διάταγµα (το) {διατάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (γενικά) έγγραφη εντο-

λή από υψηλά ιστάµενη αρχή 2. ΝΟΜ. πράξη τού Προέδρου τής ∆η-
µοκρατίας στο πλαίσιο άσκησης τής εκτελεστικής λειτουργίας, στην 
οποία, κατά κανόνα, συµπράττει ο αρµόδιος υπουργός: νοµοθετικό | 
προεδρικό | κανονιστικό ~. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διατάσσω]. 

διατάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {διέταξα, διατάχ-τηκα (λόγ. -θηκα), διατε-
ταγµένος} ♦ 1. (µετβ.) δίνω διαταγή σε (κάποιον): ο λοχίας διέταξε 
τους στρατιώτες να ετοιµαστούν για την πορεία ΣΥΝ. προστάζω· ΦΡ. 
διατεταγµένη υπηρεσία βλ. λ. διατάσσω ♦ (αµετβ.) 2. δίνω διαταγές | 
διαταγή: µόνο να διατάζει ξέρει ΣΥΝ. προστάζω 3. (προστ. διατάξτε) 
είµαι έτοιµος να εκτελέσω διαταγή: διατάξτε, κύριε λοχαγέ! (Βλ. κ. λ. 
διατάσσω). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. διατάσσω (από τον αόρ. διέταξα, που συνέπιπτε 
φωνητικά µε εκείνον των ρ. σε -άζω), βλ.λ.]. 

διατάζω - διατάσσω. Χαρακτηριστική περίπτωση διτυπίας, που ο 
µεν νεότερος τύπος (διατάζω) έχει νέα µορφή (-ζω) και σηµασία 
(«προστάζω»), ενώ ο διατηρηµένος αρχαίος τύπος (δια-τάσσω) έχει 
και τη µορφή (-σσω) και τη σηµασία («βάζω σε τάξη, σε σειρά») 
τού αρχικού ρήµατος, καθώς και (λογιότ.) τη σηµ. «διατάζω». 

-> υποχωρητικός 

διατακτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε διάταγµα ή διαταγή 2. 
διατακτική (η) η ειδική έγγραφη άδεια για είσπραξη, παραλαβή ή 
αποθήκευση: ο πελάτης ζήτησε από τον έµπορο να του κόψει µια - 3. 
ΝΟΜ. διατακτικό (το) το µέρος τής δικαστικής απόφασης, στο οποίο 
καταγράφεται η αποδοχή ή απόρριψη των αιτηµάτων των διαδίκων 
και επιτάσσεται η εκτέλεση όσων έχουν αποφασιστεί (κατ' αντιδια-
στολή προς το αιτιολογικό) ΣΥΝ. (το) διά ταύτα. — διατακτικώς 
επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διατάσσω. Το διατακτικό είναι µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. dispositif]. 

διάτανος (ο) {χωρ. γεν. κ. πληθ.) (λαϊκ.) ο διάβολος (βλ.λ). 
[ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό των λ. διάβολος και σατανάς]. 

διάταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων) 1. η τοποθέτηση σε τάξη 
ή σειρά: η ~ αντικειµένων στον χώρο | κτισµάτων | πλοίων | χερσαί-
ων δυνάµεων ΣΥΝ. διευθέτηση, τακτοποίηση, νοικοκύρεµα 2. (συνήθ. 
µτφ.) η τοποθέτηση σε λογική σειρά έτσι, ώστε να προκύπτει συνοχή 
και αλληλουχία: τον συµβούλεψε να προσέξει στην έκθεση του τη ~ 
των ιδεών ΣΥΝ. ταξινόµηση · 3. ΝΟΜ. τµήµα νόµου ή κανονισµού µε 
ακέραιο νόηµα, που αναφέρει όσα επιβάλλονται για συγκεκριµένο 
θέµα: θεµελιώδεις ~ τού ποινικού κώδικα || συµφώνως προς τις κεί-
µενες ~ · 4. ΤΕΧΝΟΛ. διάφορα στοιχεία | όργανα τοποθετηµένα µε κα-
θορισµένη σειρά · 5. ηµερήσια διάταξη βλ. λ. ηµερήσιος. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. διάταξις < διατάσσω]. 

διαταξικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στη σχέση µεταξύ διαφόρων 
τάξεων, που σχετίζεται µε το σύνολο των τάξεων: ~ συναίνεση. 

διατάραξη (η) [1840] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} το να διατα-
ράσσει κανείς (κάτι), η αναταραχή, η αναστάτωση: συνελήφθη για ~ 
τής κοινής ησυχίας | τής οικιακής ειρήνης ΣΥΝ. διασάλευση. 

διαταράσσω [αρχ.] κ. διαταράζω ρ. µετβ. {διατάρα-ξα, -χτηκα (λόγ. -
χθηκα), -γµένος} 1. προκαλώ αναταραχή σε (κάτι): οι τελευταίες 
προκλήσεις διαταράσσουν το κλίµα οµαλών σχέσεων µεταξύ των δύο 
χωρών || ~ µια συνεργασία ΣΥΝ. διασαλεύω, ταράζω 2. (ειδικότ.) προ-
καλώ ανωµαλίες (στον οργανισµό): οι γιατροί φοβούνταν µήπως το 
τραύµα διαταράξει την ακοή του 3. (η µτχ. διαταραγµένος, -η, -ο) 
αυτός που έχει διαταραχθεί: ~ προσωπικότητα | σχέση | πλανητική 
ισορροπία | συνταγµατική τάξη | ενότητα. 

διαταραχή (η) [µτγν.] 1. η αναταραχή που προκαλείται (κάπου) 2. η 
απώλεια τής οργανικής ή ψυχικής ισορροπίας: ~ ψυχική | διανοητική 
|| ~ τής προσωπικότητας | τής όρασης. 

διάταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) 1. (α) το τέντωµα 
(β) ΙΑΤΡ διάταση του στοµάχου η παθολογική έκταση και χαλάρωση 
των τοιχωµάτων τού στοµάχου (γ) διάταση µυών | τενόντων | συνδέ-
σµων το υπερβολικό τέντωµα των µυϊκών ινών, είτε µερικώς (διά-
στρεµµα) είτε ολικώς (ρήξη), που οφείλεται σε απότοµη κίνηση ή 
τραυµατισµό 2. διατάσεις (οι) το τέντωµα όλων των µυών τού σώµα-
τος µε τη βοήθεια ειδικών ασκήσεων (ή και οργάνων), για να επανέλ-
θουν στην κανονική τους µορφή ή ν' αποφευχθεί το «πιάσιµο». 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διάτασις < διατείνω]. 

διατάσσω ρ. µετβ. {διέταξα, διατάχθηκα, δια)τε)ταγµένος) 1. τοποθε-
τώ (σύνολο) σε τάξη: στρατιώτες καλώς διατεταγµένοι ΣΥΝ. τακτο-
ποιώ, διευθετώ · 2. (λόγ.) διατάζω (βλ.λ.)· ΦΡ. διατεταγµένη υπηρε-
σία η υπηρεσία που προκύπτει από διαταγή προϊστάµενης αρχής: 
εκείνη την ώρα το αστυνοµικό όργανο βρισκόταν σε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διατάζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + τάσσω. Η φρ. διατεταγµένη υπηρεσία αποδίδει 
το γαλλ. service commandé]. 

διατατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί διάταση, τέντωµα: ~ 
ασκήσεις (ασκήσεις για το τέντωµα των µυών χωρίς κίνηση). — δια-
τατικ-ά | -ως επίρρ. 

διατεθειµένος, -η, -ο 1. (+να) αυτός που έχει τη διάθεση ή την προ-
θυµία να προχωρήσει σε συγκεκριµένη ενέργεια: είναι - να κάνει 
υποχωρήσεις προκειµένου να µην οδηγηθούν στο διαζύγιο 2. 
(+επίρρ.) αυτός που εκδηλώνει συγκεκριµένη διάθεση απέναντι σε 
κάποιον/κάτι: είναι ~ εχθρικά | φιλικά | ευνοϊκά απέναντί σου. 
[ΕΤΎΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. διατίθηµι (βλ. κ. διαθέτω). Η φρ. εί-
µαι διατεθειµένος να... αποδίδει τη γαλλ. être disposé à..., η δε φρ. εί- 



διατείνοµαι 496 διατροφή 
 

µαι ευµενώς | δυσµενώς διατεθειµένος έναντι... αποδίδει τη γαλλ. être 
bien | mal disposé envers...]. διατείνοµαι1 ρ. µετβ. αποθ. {µόνο σε 
ενεστ. κ. παρατ.} (+ότι) προβάλλω τον ισχυρισµό: καθένας από τους 
εµπολέµους διατεινόταν ότι είχε δίκιο || διατείνεται ότι του ανήκει η 
κυριότητα τής ιδέας ΣΥΝ. υποστηρίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. Μέση φωνή τού αρχ. διατείνω «τεντώνω ώς το τέρµα» (< δια-+ 
τείνω), τού οποίου η σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ., έχοντας ως αφε-
τηρία τις σηµ. «αγωνίζοµαι να πείσω για την ειλικρίνεια µου, υπο-
στηρίζω έντονα»]. διατελώ ρ. {διατελείς... | διετέλεσα} 1. βρίσκοµαι 
σε ορισµένη κατάσταση: ισχυρίστηκε ότι διατελούσε εν αγνοία τού 
γεγονότος ΣΥΝ. τελώ, είµαι· ΦΡ. (παλαιότ.) διατελώ µετά τιµής | µεθ' 
υπολήψεως ως τυποποιηµένη έκφραση για κλείσιµο επιστολής, 
αίτησης 2. έχω συγκεκριµένη ιδιότητα (θέση, αξίωµα): είχε διατελέσει 
υπουργός Προεδρίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τελώ. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. διατελώ (-έω) «υπάρχω µε ορισµένη ιδιότητα», συνήθ. 
συντάσσεται  µε  κατηγορηµατική  µτχ.:  διατελοΰσι  καθεύδοντες (= 
κοιµώµενοι), < δια- + -τελώ < τέλος]. διατεταγµένος, -η, -ο ~» 
διατάσσω 
διατήρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. το να παραµένει 
κάτι στην κατάσταση ή στα επίπεδα που βρίσκεται τώρα: ~ τής κοι-
νωνικής γαλήνης | τής δηµόσιας τάξης | τής θερµοκρασίας | των τιµών 
2. (ειδικότ. για τρόφιµα) η συντήρηση τους, για να µην αλλοιωθούν: η 
~ των λαχανικών στην κατάψυξη 3. (ειδικότ. µόνο µε έναρθρο 
αντικείµενο) η συνέχιση: η ~ τού θετικού κλίµατος | τού ενδιαφέροντος 
τού κοινού 4. (+ άναρθρο αντικείµενο) η ύπαρξη: η ~ στενών σχέσεων 
µεταξύ των δύο χωρών | φιλικών δεσµών 5. ΦΥΣ. διατήρηση τής 
ενέργειας αρχή σύµφωνα µε την οποία η συνολική ενέργεια ενός 
συστήµατος παραµένει ποσοτικά αµετάβλητη (ασχέτως τού αν αλ-
λάζει µορφές, π.χ. από κινητική γίνεται δυναµική, από µηχανική θερ-
µική κ.λπ.) 6. ΧΗΜ. διατήρηση τής µάζας (ή νόµος τού Λαβουαζιέ ή 
νόµος τής αφθαρσίας τής ύλης) νόµος σύµφωνα µε τον οποίο, σε κάθε 
χηµική αντίδραση που γίνεται σε κλειστό σύστηµα, η µάζα των 
σωµάτων που αντιδρούν είναι ίση µε τη µάζα των προϊόντων τής 
αντίδρασης. διατηρήσιµος, -η, -ο [1865] αυτός που είναι δυνατόν να 
διατηρηθεί, να προστατευθεί από την αλλοίωση: αυτά τα τρόφιµα 
είναι ~ στο ψυγείο. — διατηρησιµότητα (η). διατηρητέος, -α, -ο 
[µτγν.] 1. αυτός που είναι επιβεβληµένο να συντηρηθεί, να διασωθεί 
από τη φθορά: το νεοκλασικό κτίσµα κρίθηκε ~ από το Υπουργείο 
Πολιτισµού 2. διατηρητέο (το) κτίσµα που έχει κηρυχθεί ως µνηµείο 
τής πολιτιστικής κληρονοµιάς µε αποτέλεσµα να απαγορεύεται η 
κατεδάφιση του και να επιβάλλεται η συντήρηση του: η Πλάκα είναι 
η περιοχή µε τα περισσότερα ~ στην Αθήνα. διατηρώ ρ. µετβ. 
{διατηρείς... | διατήρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. φροντίζω ώστε 
κάτι να παραµένει στην κατάσταση ή στα επίπεδα που βρίσκεται 
τώρα: ήθελε να διατηρήσει σε καλή κατάσταση το πατρικό του σπίτι || ~ 
τη φόρµα µου | τη σιλουέτα µου || ~ τις τιµές σε χαµηλά επίπεδα || ~ τις 
αρµόζουσες ισορροπίες || ~ χαµηλούς τόνους στις συζητήσεις µου || ~ 
κάποιον στη ζωή 2. (ειδικότ. για τρόφιµα) συντηρώ για να µην 
αλλοιωθούν: προϊόν σε ειδική συσκευασία, ώστε να µπορεί να το 
διατηρήσεις στο ψυγείο για πολύ καιρό 3. (ειδικότ. µόνο µε έναρθρο 
αντικείµενο) συνεχίζω να έχω κάτι, δεν το χάνω: ~ τις αποστάσεις | το 
φρόνηµα µου ακµαίο | την αισιοδοξία µου | την ψυχραιµία µου | το 
ενδιαφέρον µου για κάτι 4. (+ άναρθρο αντικείµενο) έχω: ~ στενές 
σχέσεις | δεσµούς µε κάποιον · 5. έχω στην κατοχή µου: ~ βίλα στην 
Κηφισιά | επιχείρηση | κατάστηµα | γραφείο ΣΥΝ. διαθέτω, κατέχω- 
(µεσοπαθ. διατηρούµαι) 6. παραµένω αναλλοίωτος, δεν µεταβάλλοµαι: 
~ ακµαίος || το γάλα διατηρείται στο ψυγείο σε θερµοκρασία 4-6°C 7. 
βρίσκοµαι σε καλή κατάσταση υγείας σε σχέση µε την ηλικία µου: οι 
γονείς του διατηρούνται καλά ΣΥΝ. κρατιέµαι 8. (η µτχ. 
διατηρηµένος, -η, -ο) (α) αυτός που παραµένει σε ορισµένη 
κατάσταση (β) (για τρόφιµα) αυτός που συντηρείται στο ψυγείο ή 
στην κατάψυξη. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. διατηρώ (-έω) < δια- + τηρώ (βλ.λ.)]. 
διατίθεµαι ρ. → διαθέτω 
διατίµηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο προκαθορι-
σµός και έλεγχος τού ανώτερου ορίου τιµής εµπορευµάτων (κυρ. τρο-
φίµων πρώτης ανάγκης) ή αµοιβής από τον αρµόδιο κρατικό φορέα: 
αγαθά που το Υπουργείο Εµπορίου συµπεριέλαβε στη ~ είναι το ψωµί, 
η φέτα, το ελαιόλαδο κ.ά. διατιµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {διατιµάς... | διατίµ-
ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµένος} προκαθορίζω το ανώτερο όριο 
(τιµής ή αµοιβής): προϊόντα που υπάγονται στην κατηγορία των 
διατιµηµένων ή ελεγχόµενων για υπερβολικό κέρδος. διατµηµατικός, -
ή, -ό αυτός που γίνεται ή αφορά σε δύο ή περισσότερα τµήµατα 
κάποιου τοµέα δραστηριότητας: ~ πρόγραµµα µεταπτυχιακών 
σπουδών. — διατµηµατικά επίρρ. διάτµηση (η) [1840] j-ης κ. -ήσεως | 
-ήσεις, -ήσεων} ΦΥΣ. είδος παραµόρφωσης ενός στερεού σώµατος, η 
οποία συνίσταται στη µεταβολή τού σχήµατος χωρίς ταυτόχρονη 
µεταβολή τού όγκου ενός στρώµατος τού υλικού. — διατµητικός, -ή, 
-ό [1766]. [ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Durchschnitt]. 
διατοίχω ρ. αµετβ. {διετοίχησα} (λόγ.) ΝΑΥΤ. (για πλοίο) ταλαντεύο-
µαι κατά τον εγκάρσιο άξονα ΣΥΝ. (λαϊκ.) µποτζάρω ΑΝΤ. προνευστά-
ζω, προνεύω, (λαϊκ.) σκαµπανευάζω. Επίσης διατοιχίζοµαι.   — δΐΌ-
τοίχηση (η) [1895] κ. διατοιχισµός (ο). [ΕΤΥΜ. < µτγν. διατοιχώ (-έω) 
< δια- + τοιχώ < τοίχος]. διατοµή (η) 1. το σχήµα που προκύπτει από 
την εγκάρσια τοµή ενός 

σώµατος, π.χ. η ~ σανίδας (σχήµατος παραλληλογράµµου), η ~ σωλήνα 
(σχήµατος κύκλου) 2. (κατ' επέκτ.) το εµβαδόν τού παραπάνω σχήµατος 
(π.χ. το πάχος επί το πλάτος τής τοµής τής σανίδας). [ΕΤΥΜ αρχ. < 
διατέµνω]. 

διατοµικος, -ή, -ό ΧΗΜ. (για µόριο) αυτός που αποτελείται από δύο 
άτοµα τού ίδιου ή διαφορετικών στοιχείων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. diatomic]. 

διατονικός, -ή, -ό ΜΟΥΣ. 1. διατονικό γένος ένα από τα τρία γένη 
(οµάδες τρόπων) τής αρχαίας ελληνικής µουσικής, τα οποία υιοθε-
τήθηκαν και από τους βυζαντινούς θεωρητικούς (τα άλλα δύο είναι 
το χρωµατικό και το εναρµόνιο), το οποίο κινείται κατά τόνους και 
ηµιτόνια (λόγω τής απλότητας του επικράτησε στη ∆ύση και εξελί-
χθηκε στο σύστηµα µείζονος - ελάσσονος τής δυτικής µουσικής) 2. 
µουσική που χρησιµοποιεί ως επί το πολύ τους φθόγγους των διατο-
νικών κλιµάκων (µείζονος - ελάσσονος), χωρίς υπερβολικές αλλοιώ-
σεις, γιατί τότε µεταπίπτει στον χρωµατισµό (βλ. λ. χρωµατικός). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < διάτονος < αρχ. διατείνω. Το διατονικό γένος ονοµά-
στηκε έτσι, επειδή «σφοδρότερον ή φωνή κατ' αυτό διατείνεται», o 
µουσικός όρ. είναι αντιδάν. από γαλλ. diatonique]. 

διάτονος, -ος (καθηµ. -η), -ο αυτός τού οποίου η έκταση φθάνει από 
τη µία µεριά στην άλλη: ~ τοίχος | δοκός | πλινθοδοµη (διπλόκτιστος 
τοίχος, µπατικό χτίσιµο). [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. διατείνω]. 

διάτορος, -ος, -ο (λόγ.) 1. αυτός που είναι τρυπηµένος πέρα ώς πέρα 
ΣΥΝ. διάτρητος 2. (µτφ.) διαπεραστικός (βλ.λ.): ~ κραυγή ΣΥΝ. οξύς. 
— διατόρως επίρρ. [1895]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + -τορος < τείρω «τρυπώ, καταπονώ, προκαλώ οδύ-
νη», βλ. λ. τρίβω, διά-τρη-τος]. 

διατραγωδώ ρ. µετβ. [αρχ.] {διατραγωδείς... | διατραγώδ-ησα,-ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} διεκτραγωδώ (βλ.λ.). 

διατρανώνω ρ. µετβ. {διατράνω-σα, -θηκα, -µένος} εξωτερικεύω µε 
κατηγορηµατικό τρόπο: µε το δηµοψήφισµα τού 1974 ο λαός διατρά-
νωσε την αντίθεση του στον θεσµό τής βασιλείας ΣΥΝ. διακηρύττω. 
— διατράνωση (η). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. διατρανώ < δια- + τρανώ (-όω) < τρανής, βλ. λ. τρανός]. 

διατραπεζικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε συναλλαγές µεταξύ 
τραπεζών: ~ επιτόκια 2. διατραπεζική (αγορά) το σύνολο των συ-
ναλλαγών µεταξύ τραπεζών: πτώση τού δείκτη τιµών στη ~ || εγχώρια 
| διεθνής διατραπεζική αγορά. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
interbank]. 

διατρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέθρεψα (να/θα διαθρέψω), δια-τράφηκα, -
τεθραµµένος} προσπορίζω σε (κάποιον) τα µέσα προς το ζην: ο πρώ-
τος γυιος, αφότου πέθανε ο πατέρας του, διέτρεφε όλη την οικογένεια 
ΣΥΝ. συντηρώ, (οικ.) ταΐζω, τρέφω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρέφω. 

διατρέχω ρ. µετβ. {διέτρεξα} 1. διανύω απόσταση τρέχοντας ή µε 
γρήγορο βηµατισµό 2. διασχίζω κάποια περιοχή, πέρνω από µέσα: ~ 
την πεδιάδα 3. (για χρόνο) διανύω, διάγω: διατρέχει το εικοστό έτος 
τής ηλικίας του 4. (µτφ.) διαδίδοµαι µε ταχύτητα, απλώνοµαι παντού: 
ρίγη συγκίνησης τον διέτρεξαν || φήµες περίεργες διέτρεχαν το χωριό-
ΦΡ. διατρέχω τον κίνδυνο (+να) | διατρέχω κίνδυνο αντιµετωπίζω 
συγκεκριµένο ή µη κίνδυνο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δια- + τρέχω. Η φρ. διατρέχω κίνδυνο είναι µετάφρ. δά-
νειο από γαλλ. courir un danger]. 

διάτρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η διάνοιξη οπής ΣΥΝ. 
διατρύπηση, τρύπηµα 2. ΙΑΤΡ. η παθολογική διάνοιξη οργάνου στα 
σπλάχνα λόγω αλλοίωσης των ιστών των τοιχωµάτων του: ~ στοµά-
χου. — διατρητικός, -ή, -ό [1897]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διάτρησις < διατετραίνω «διατρυπώ» (πβ. αόρ. διέτρη-
σα). Βλ. κ. διάτρητος]. 

διάτρητης (ο), διατρήτρια (η) (σηµ. 1) {διατρητριών} 1. χειριστής 
διατρητικής µηχανής 2. [1887] όργανο µε το οποίο γίνεται διάτρηση. 

διάτρητος, -η, -ο 1. γεµάτος τρύπες ΣΥΝ. κατατρυπηµένος 2. (µτφ.) 
αυτός που επισύρει πολλαπλή κριτική, στον οποίο βρίσκει κανείς 
πολλά ελαττώµατα: το σκεπτικό τής δικαστικής απόφασης είναι ~, 
καθώς στερείται παντελώς τόσο νοµικής όσο και ανθρωπιστικής βά-
σεως || ~ κατηγορητήριο. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < δια- + δισύλλ. ρίζα τερη- < I.E. *tere- «σχίζω, διατρυ-
πώ», πβ. λατ. terere «τρίβω, λειαίνω», γερµ. drücken «πιέζω, σφίγγω», 
drehen «στρέφω», αγγλ. throw «ρίχνω», thrash «ραβδίζω, αλωνίζω», 
thread «κλωστή, νήµα» κ.ά. Η λ. εµφανίζει τη µηδενισµένη (ως προς 
το α' φωνήεν) βαθµίδα τρη- τής ρίζας (πβ. κ. διά-τρη-σις)- από άλλες 
βαθµίδες σχηµατίστηκαν τα τερη-δών, τρω-τός και το αρχ. τέρε-τρον 
«τρυπάνι». Από τη µονοσύλλαβη µορφή τερ- προέρχονται λ. όπως τα 
αρχ. τείρω «τρυπώ, τυραννώ» (< *τέρ-ίω), τόρ-νος, διά-τορ-ος κ.ά.]. 

διατριβή (η) η επιστηµονική πραγµατεία: διδακτορική ~ (ειδική και 
πρωτότυπη επιστηµονική µελέτη που υποβάλλεται σε Α.Ε.Ι. για την 
απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος) || (παλαιότ.) ~ επί υφηγεσία || 
εναίσιµος ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εναίσιµος, µελέτη. 
[ΕΤΥΜ αρλ·, αρχική σηµ. «κατανάλωση χρόνου, ενασχόληση µε κά-
τι», < διατρίβω «ξοδεύω χρόνο». Η σηµ. «επιστηµονική πραγµάτευση 
θέµατος» είναι ήδη αρχ. (πβ. Πλάτ. Θεαίτητος 172c: τους εν φιλοσο-
φία και τη τοιςιδε διατριβή τεθραµµένους»). Η λ. πέρασε και σε ξέν. 
γλώσσες (π.χ. αγγλ. και γαλλ. diatribe, µε τη σηµ. «οξεία κριτική επί 
ενός θέµατος»)]. 

διατρίβω ρ. αµετβ. [αρχ.] {διέτριψα} (λόγ.) περνώ τον χρόνο µου σε 
συγκεκριµένο χώρο: εσχάτως διατρίβει σε κοσµικές ταβέρνες ΣΥΝ. 
συχνάζω.# ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εναίσιµος. 

διατροφή (η) {χωρ. πληθ.} 1. η συντήρηση τού οργανισµού µε τη λή-
ψη τροφής: η υγιεινή διαβίωση βασίζεται στη σωστή ~ || τα έξοδα 
διαµονής και διατροφής ΣΥΝ. τροφή, σίτιση 2. (κατ' επέκτ.) η πάρα- 



διατροφικός 497 διαφέρω 
 

κολούθηση των διατροφικών συνηθειών (κάποιου) από ειδικό γιατρό 
(συνεκδ.) το διαιτολόγιο: το πρόγραµµα περιλαµβάνει υγιεινή - και γυµναστική 
παράλληλα 3. ΣΤΡΑΤ. Ο εφοδιασµός µε τρόφιµα ΣΥΝ. επισιτισµός, τροφοδοσία 
4. ΝΟΜ. η υποχρέωση παροχής σε χρήµα ή είδος που έχει ο υπόχρεος 
σύµφωνα µε τον νόµο ή τη σύµβαση, για την κάλυψη των εν γένει βιοτικών 
αναγκών τού δικαιούχου (τροφή, ένδυση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία κ.ά.), π.χ. 
παλαιότ. η υποχρέωση διατροφής µεταξύ των συζύγων που πήραν διαζύγιο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διατρέφω. Η νοµ. σηµ. αποδίδει το γαλλ. pension alimentaire]. 

διατροφικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη διατροφή: ~ συνήθειες | έθιµα. 
διατρυπώ ρ. µετβ. [αρχ.] {διατρυπάς... | διατρύπ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -

ηµένος} τρυπώ πέρα ώς πέρα ΣΥΝ. διαπερνώ. — δΐΌτρύπη-ση (η). 
διάττων µτχ. {διάττ-οντος, -οντά | -οντες, -όντων) µόνο ΑΣΤΡΟΝ. διάττων 

αστήρ | διάττοντας αστέρας βλ. λ. αστέρας. Επίσης διάττοντας. [ΕΤΥΜ. µτχ. 
ενεστ. τού αρχ. ρ. διάττω | διάΐσσω «εκτινάσσοµαι, αναπηδώ» < δι)α)- + 
άίσσω, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *aiF-ÌK-jco, που συνδ. µε τη λ. αιολος (< *Fai-
FoX-oç, βλ.λ.), ίσως και αιών (< aiF-ών, βλ.λ.)]. 

διατυµπανίζω ρ. µετβ. [1896] {διατυµπάνισ-α, -τηκα, -µένος} γνωστοποιώ 
θορυβωδώς: πάλι διατυµπανίζει τις επιτυχίες του! ΣΥΝ. διαλαλώ, κάνω 
βούκινο. — διατυµπάνιση (η) [1889]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. 
tympaniser]. 

διατυπώνω ρ. µετβ. {διατύπω-σα, -θηκα, -µένος} εκφράζω γλωσσικά κάτι: ~ 
άποψη | επιφύλαξη | ερώτηµα | αντίρρηση ΣΥΝ. δηλώνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διατυπώ (-όω), αρχική σηµ. «σχηµατίζω, δίνω µορφή», < δια- +  τυπώ < τύπος. 
Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γερµ. ausdrücken]. 

διατύπωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο τρόπος µε τον οποίον 
εκφράζεται γλωσσικά κάτι: ~ απόψεων | θέσεων | επιφυλάξεων | αιτήµατος | 
αντιρρήσεων | προτάσεων | ερωτήµατος || προσεκτική | πρόχειρη | λιτή | 
περίτεχνη | διπλωµατική | περιοριστική | γενική ~ 2. η ποιότητα τού λόγου από 
πλευράς γλώσσας, ύφους και σαφήνειας: οι εκθέσεις του είναι πλούσιες σε 
σκέψεις και φαντασία, αλλά υστερούν στη ~ · 3. διατυπώσεις (οι) οι τυπικές 
ενέργειες µε τις οποίες διεκπεραιώνεται και επικυρώνεται (κάτι): στο τελωνείο 
είχαµε πολλές ~. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. διατύπωσις «πλήρης, τελική µορφή - σύστηµα» < διατυπώ 
(βλ.λ.). Οι σηµ. 1, 2 αποδίδουν το γερµ. Ausdruck, ενώ η σηµ. 3 αποδίδει το 
γαλλ. formalités]. 

διαύγεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού διαυγούς (βλ.λ.)- ΦΡ. 
πνευµατική διαύγεια η ικανότητα να σκέπτεται κανείς σωστά, η καθαρότητα 
τού νου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφανής. 

διαυγής, -ής, -ές {διαυγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· διαυγέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και καθαρότητα ΣΥΝ. διαφανής, καθαρός 2. 
(ειδικότ.) αυτός που δεν έχει σύννεφα: ~ ατµόσφαιρα | ορίζοντας ΣΥΝ. 
ανέφελος 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και ακρίβεια: ~ 
λόγος | κατάσταση | κείµενο ΣΥΝ. εύληπτος, κατανοητός, ευκρινής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες, διαφανής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + -αυγής < αυγή]. 

δίαυλος (ο) {διαύλ-ου | -ων, -ους} 1. η στενή δίοδος που συνδέει δύο θάλασσες 
ΣΥΝ. πορθµός, κανάλι· ΦΡ. (µτφ.) δίαυλος επικοινωνίας µέσο, τρόπος 
επικοινωνίας: οι δύο αντίπαλες πλευρές αναζητούν δίαυλο επικοινωνίας 2. (α) 
οι τεχνικές εγκαταστάσεις εκποµπής ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σηµάτων 
ΣΥΝ. κανάλι (β) (συνεκδ.) ο ίδιος ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθµός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αυλός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + αυλός (διάφορο τού επίσης αρχ. 
δίαυλος «αυλός µε δύο σωλήνες» < δι- < δις «δύο φορές» + αυλός)]. 

διαφαίνεται, διαφαίνονται ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {διαφάνηκε (λόγ. 
διεφάνη)} (συνήθ. µτφ.) 1. διακρίνοµαι αµυδρά, όχι πλήρως, µόλις που 
φαίνοµαι: στα λόγια του διαφαίνεται πρόθεση υποχώρησης || διαφαίνεται η 
αλήθεια | η ελπίδα | ο κίνδυνος | η λύση | µια πιθανότητα ΣΥΝ. υπολανθάνω 
ΑΝΤ. καταφαίνοµαι 2. αρχίζω να φαίνοµαι (ως πιθανότητα): στον ορίζοντα 
διαφαίνεται η επίλυση τού προβλήµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

διαφαίνοµαι - καταφαίνοµαι; Συχνά χρησιµοποιείται το διαφαίνεται 
εσφαλµένα µε τη σηµ. «φαίνεται καθαρά, φαίνεται καλώς» (Μετά τις 
δηλώσεις τού Αµερικανού προέδρου διαφαίνεται η περι-πόθητη λύση τού 
Κυπριακού, µε τη σηµ. «είναι φανερή, φαίνεται καθαρά...»!). Η σηµ. αυτή 
δηλώνεται στην Ελληνική µε το καταφαίνεται, ενώ το διαφαίνεται σηµαίνει 
το αντίθετο: «φαίνεται αµυδρά, µόλις που φαίνεται, αρχίζει να φαίνεται». 
Το διαφαίνεται δηλ. είναι συνώνυµο τού (υπο)λανθάνει. 

διαφάνεια (η) {διαφανειών} 1. η ιδιότητα σώµατος να επιτρέπει στο φως να το 
διαπερνά, µε αποτέλεσµα να µπορεί να δει κανείς µέσα από αυτό: η ~ τής 
ατµόσφαιρας | τού νερού | τού ορίζοντα || έλλειψη διαφάνειας ΣΥΝ. διαύγεια, 
καθαρότητα ΑΝΤ. θολούρα, αδιαφάνεια, θαµπάδα 2. (µτφ.) (α) η απουσία 
µυστικών, παράνοµων ή/και δόλιων µέσων και διαδικασιών: η σωστή 
λειτουργία τού χρηµατιστηρίου απαιτεί διαδικασίες διαφάνειας (β) (ειδικότ. 
στην πολιτική) ο έλεγχος των κυβερνητικών διαδικασιών από την κοινωνία, η 
υπέρβαση των κλειστών διαδικασιών (λ.χ. τής κοµµατικής γραφειοκρατίας) 
και των µυστικών και παράνοµων αποφάσεων κοµµατικής ηγεσίας (βλ. κ. λ. 
γκλάσνοστ): ~ στην πολιτική | στις προσλήψεις | στις αναθέσεις δηµοσίων έργων 
| στη χρηµατοδότηση των κοµµάτων | στις κρατικές προµήθειες ΑΝΤ. 
αδιαφάνεια · 3. διαφανής επιφάνεια από ειδικό υλικό που, όταν τη διαπερνά το 
φως προβολέα, προβάλλονται τα κείµε- 

να, τα σχέδια, οι φωτογραφίες κ.λπ., που είναι τυπωµένα πάνω της, σε 
κατακόρυφο και λείο επίπεδο (οθόνη, πίνακα, τοίχο): κείµενο γραµµένο σε ~ || 
προβάλλω | δείχνω διαφάνειες στο κοινό ΣΥΝ. σλά-ιντ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διαφανής. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαφανής. Η σηµ. τής διαφανούς εικόνας που τοποθετείται σε 
προβολέα, αποδίδει το αγγλ. slide]. διαφανής, -ής, -ές {διαφαν-ούς | -είς (ουδ. -
ή)· διαφανέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που επιτρέπει στο φως να τον διαπερνά: - 
ρούχα | γυαλί | νερά | κρύσταλλο | επιφάνεια | πόρτα | ύφασµα ΣΥΝ. διαυγής, 
διάφανος ΑΝΤ. σκοτεινός, θαµπός, θολός, αδιαφανής 2. (µτφ.) αυτός που δια-
κρίνεται καθαρά, εµφανής: ~ κίνητρα | προθέσεις | προσπάθεια! σκοπός ΣΥΝ. 
καθαρός, προφανής, πρόδηλος ΑΝΤ. αδιαφανής, µυστικός 3. αυτός που γίνεται 
φανερά ή δεν έχει ύποπτο χαρακτήρα: ~ διαδικασίες/ διαγωνισµός/ πολιτική/ 
διαχείριση ΣΥΝ. καθαρός, τίµιος, (µτφ.) κρυστάλλινος ΑΝΤ. αδιαφανής, 
µυστικός. Επίσης διάφανος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, άβαφος. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < διαφαίνω | -οµαί]. 

διαφανής - διαυγής - διαφάνεια. Οι λέξεις αυτές δηλώνουν την καθαρότητα 
υλικών και, κατ' επέκταση, άυλων στοιχείων σε σχέση µε δύο έννοιες: το 
«διά µέσου» (η πρόθ. διά) και το «φως» (αυγή και φαίνω «φέρω στο φως, 
κάνω να φανεί κάτι»). Έτσι πλάστηκαν οι (ήδη αρχαίες) λέξεις δι-αυγής | 
διαύγεια και δια-φανής | διαφάνεια, για να δηλώσουν τον έχοντα την 
ιδιότητα τού καθαρού σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µπορείς να βλέπεις διά 
µέσου αυτού. Οι Ρωµαίοι µετέφεραν από τα Ελληνικά τις δύο λέξεις 
αντιστοίχως ως trans-lucens (p. translucere) και trans-parent (p. 
transparere), από όπου πέρασαν και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες (πβ. 
αγγλ. translucent και transparent). Η έννοια τής διαφάνειας καταλαµβάνει 
καίρια θέση στην ποίηση και την ποιητική θεωρία τού Ελύτη: «Σίγουρα θα 
πρέπει να 'ταν µια σταγόνα καθαρού νερού | στην παιδική του ηλικία ο ήλιος 
[...]. Αφήνω τη διαφάνεια. Που έτσι και το φέρει η τύχη ν' αγαπήσεις µια 
κοπέλα, βλέπεις µέσα της: Όπως στα ποιήµατα. Εάν υπάρχει ένας τρόπος να 
πεθάνεις χωρίς ν'αφανίζεσαι -1 είναι αυτός: µια διαφάνεια όπου τα ύστατα 
συστατικά σου | -δρόσος, φωτιά- όντας ορατά για όλους, έτσι κι αλλιώς, | θα 
υπάρχεις κι εσύ εσαεί» («Ο Μικρός Ναυτίλος», σ. 116) και «Το δύσκολο [...] 
είναι να την κατεβάσουµε -τη διαφάνεια εννοώ πάντοτε- από 'κεί ψηλά και 
να την εφαρµόσουµε στα αισθήµατα µας, στις αισθήσεις µας, στις ιδέες µας- 
να βλέπουµε άσχετα, κάποτε κι εναντίον τού κατασκευασµένου µας υπερεγώ, 
µέσα απ' το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο, ποιοι πραγµατικά 
είµαστε και κατ' ακολουθίαν ποιοι θα µπορούσαµε να είµαστε» (Αναφορά 
στον Εµπειρίκο, σ. 18-19). Η έννοια τής διαφάνειας πέρασε, τέλος, στον 
πολιτικό λόγο, όπου γίνεται συχνά λόγος για «διαφανή διαχείριση των 
δηµοσίων πόρων», για «διαφάνεια στην πολιτική», µε αποκορύφωµα τη 
«glasnost», τη διαφάνεια, βασικό στόχο τής ανανεωτικής πολιτικής τού 
Γκορµπατσόφ στην πρώην Σοβιετική Ένωση. 

διάφεγγος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που µπορεί να τον διαπεράσει το φως ΣΥΝ. 
διαφανής, διάφανος, διαυγής ΑΝΤ. σκοτεινός, θολός, θαµπός, αδιαφανής. 

διαφεγγω ρ. αµετβ. {διέφεγγα} φαίνοµαι µέσα από κάτι άλλο, µόλις που 
φαίνοµαι ΣΥΝ. υποφώσκω, αχνοφέγγω ΑΝΤ. φαίνοµαι (καθαρά). 

διαφεντεύω ρ. µετβ. {διαφέντ-ευσα (λαϊκότ. -εψα), -εύτηκα, -εµένος κ. -
ευµένος} (λαϊκ.) 1. έχω υπό την εξουσία µου: να διαφεντεύεις ο ίδιος την 
περιουσία σου || ~ τα υπάρχοντα τους ΣΥΝ. ορίζω, εξουσιάζω, κυβερνώ, 
διαχειρίζοµαι 2. προβάλλω αντίσταση και δεν επιτρέπω να αφαιρεθεί (κάτι 
δικό µου): ~ το κάστρο ΣΥΝ. υπερασπίζοµαι, προστατεύω. — διαφέντεµα (το) 
κ. διαφέντευση (η) [µεσν.], διαφεντευ-τής (ο), διαφεντεύτρα (η). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. διαφεντεύω | διαυθεντεύω | δηφενδεύω < λατ. defendo 
«υπερασπίζοµαι», µε την παρετυµολ. επίδραση των λ. αφέντης, αύθέ-ντης]. 

διαφερόντως επίρρ. [αρχ.] (σπάν.-λόγ.) κατά τρόπο εξαιρετικό: ~ σηµαντικό 
επίτευγµα. 

διαφέρω ρ. αµετβ. {διέφερα} (+από) 1. είµαι ανόµοιος, δεν µοιάζω: τα χρώµατα 
τού δείγµατος διαφέρουν από τα πραγµατικά || οι απόψεις τους διαφέρουν || το 
καινούργιο αυτοκίνητο διαφέρει κατά πολύ από τα προηγούµενα || αν έτσι έχουν 
τα πράγµατα, τότε το θέµα διαφέρει! (αλλάζει, αποκτά άλλο ενδιαφέρον) ΣΥΝ. 
είµαι διαφορετικός, έχω διαφορά ΑΝΤ. µοιάζω, είµαι ίδιος 2. είµαι ξεχωριστός, 
υπερέχω συγκρινόµενος µε άλλους: διέφερε από τους συνοµηλίκους του και 
τελικά διέπρεψε ΣΥΝ. υπερέχω, διακρίνοµαι, πλεονεκτώ, ξεχωρίζω ΑΝΤ. 
µειονεκτώ, υστερώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + φέρω. Το ρ. είχε αρχικώς τη σηµ. «µεταφέρω στην 
άλλη πλευρά, φέρω εις πέρας», ενώ ήδη αρχ. είναι οι σηµ. «διασπείρω 
(φήµες), διατέµνω, διαλύω». Από την Αρχ. το ρ. χρησιµοποιείται (ως αµετβ.) 
και µε τη σηµερινή σηµ. «ξεχωρίζω, διακρίνοµαι»]. 

διαφέρω: συνώνυµα. Η έννοια τής διαφοράς όπως και τής οµοιότητας είναι 
βασική στην ανθρώπινη επικοινωνία. Η διαφορά ως κατάσταση δηλώνεται 
µε το ρ. διαφέρω («οι χαρακτήρες των ανθρώπων διαφέρουν»). Με το 
διαφέρω διαπιστώνεται µια κατάσταση (αµετάβατο ρήµα). Με τα διακρίνω 
και ξεχωρίζω (Μπορεί και διακρίνει | ξεχωρίζει αµέσως τους χαρακτήρες 
των ανθρώπων) περιγράφεται µια ενέργεια (µεταβατικά ρήµατα), δηλ. τα 
ρήµατα αυτά δέχονται «αντικείµενο». Το διαφοροποιώ είναι νεότερο 
µεταβιβαστικό ρ. και σηµαίνει «κάνω κάτι να διαφέρει, να είναι διαφο-
ρετικό» (∆ιαφοροποίησε τη θέση του από αυτή των άλλων συνδι- 
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καλιστών). Το ίδιο και το νεότερο ρ. διαφορίζω, που πλάστηκε 
υποχωρητικά από το διαφορισµός και αποτελεί ακόµη νεολογισµό 
τής Ελληνικής. Στη συνείδηση των οµιλητών και το διαφοροποιώ 
και το διαφορίζω συνδέονται µε το διάφορος και δηλώνουν την 
ενέργεια τού «να κάνεις κάτι να διαφέρει, να είναι διαφορετικό». 

διαφεύγω ρ. µετβ. [αρχ.] (διέφυγα (λόγ. µτχ. διαφυγών, -ούσα, -όν, 
να/θα διαφύγω)} 1. αποµακρύνοµαι εντέχνως (από τόπο ή κατάστα-
ση), χωρίς να γίνοµαι αντιληπτός: οι ληστές διέφυγαν στο εξωτερικό 
ΣΥΝ. ξεφεύγω 2. καταφέρνω να αποφύγω (κάτι αρνητικό για µένα): ο 
δράστης διέφυγε τη σύλληψη || ~ τις κυρώσεις/ τις συνέπειες/ την τι-
µωρία | τον θάνατο· ΦΡ. διαφεύγω την προσοχή (κάποιου) δεν γίνο-
µαι αντιληπτός από κάποιον, δεν µε προσέχει: το γεγονός διέφυγε την 
προσοχή µου ΣΥΝ. (λόγ.) διαλανθάνω (την προσοχή) 3. (για υγρό | αέ-
ριο που είναι κλεισµένο κάπου) διαρρέω, διαχέοµαι: διέφυγε ραδιε-
νέργεια από τον πυρηνικό σταθµό || διέφυγαν δηλητηριώδη αέρια 4. (+ 
γεν. προσ. αντων.) (κάτι) δεν γίνεται αντιληπτό, δεν κατανοείται η 
σηµασία του: σας διαφεύγει µια λεπτοµέρεια σηµαντική· ΦΡ. µου 
διαφεύγει (κάτι) δεν θυµάµαι: ~ αυτή τη στιγµή το όνοµα του. 

διαφεύγει τής προσοχής; Λανθασµένη χρήση. Το σωστό: διαφεύ-
γει την προσοχή: ∆εν διαφεύγει την προσοχή µας η δυσκολία που 
παρουσιάζει η επίλυση τού θέµατος. Ήτοι το διαφεύγω συντάσσε-
ται µε αιτιατική (πβ. διαφεύγω τον κίνδυνο, τη σύλληψη κ.λπ.). 

διαφηµίζω ρ. µετβ. {διαφήµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. πα-
ρουσιάζω στο κοινό (προϊόν, υπηρεσία ή και τρόπο συµπεριφοράς), 
προβάλλοντας τα πλεονεκτήµατα του και την αναγκαιότητα από-
κτησης ή υιοθέτησης του, µε σκοπό να αυξήσω την κατανάλωση του 
ή να οδηγήσω το κοινό στην αποδοχή του: ~ από την τηλεόραση | 
από το ραδιόφωνο | από τις εφηµερίδες και τα περιοδικά | µε επιδεί-
ξεις | µε µηνύµατα | µε γιγαντοαφίσες || ~ αποτελεσµατικά | µε χιού-
µορ | έξυπνα || ~ ένα νέο προϊόν | ένα κόµµα | την αιµοδοσία | µια συ-
ναυλία | ένα βιβλίο ΣΥΝ. λανσάρω, προωθώ ΑΝΤ. δυσφηµώ 2. (σπα-
νιότ.-συνήθ. µε άρνηση) µιλώ επαινετικά (για κάποιον) προβάλλο-
ντας τα προσόντα του: δεν έχει ανάγκη να τον διαφηµίσεις· όλοι στην 
υπηρεσία τον εκτιµούν ΑΝΤ. δυσφηµώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφήµιση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «διαδίδω, διακηρύττω δηµόσια» (πβ. Κ.∆. 
Μάρκ. 1, 45: ήρξατο κηρυσσειν πολλά και διαφηµιζειν τον λόγον), < 
δια- + φηµίζω]. 

διαφήµιση (η) [1887] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η δηµοσιοποί-
ηση και η προβολή των ιδιοτήτων προϊόντος ή προσώπου µε σκοπό 
οικονοµικά ή άλλα οφέλη ή την προβολή µηνυµάτων για κοινωφελείς 
σκοπούς, την προστασία των πολιτών κ.λπ.: χωρίς ~ δεν µπορεί να κι-
νηθεί ένα προϊόν στην αγορά || ο υπεύθυνος για τη ~ τής εταιρείας || 
οι θετικές και οι αρνητικές πλευρές | τα υπέρ και τα κατά τής ~ || ~ για 
την καταπολέµηση των ναρκωτικών || - τού αντικαρκινικού αγώνα 2. 
τοµέας και τεχνική τής εµπορικής και επιχειρηµατικής δρα-
στηριότητας για τη διάδοση πληροφοριών (για προϊόντα, κόµµατα, 
ιδέες κ.ά.), που απευθύνονται σε οµάδα ανθρώπων (υποψήφιοι κατα-
ναλωτές), µε σκοπό να επηρεάσουν την καταναλωτική συµπεριφορά 
τους: δουλεύει χρόνια στη ~ || η ~ αποτελεί έναν από τους δυναµικό-
τερους κλάδους τής οικονοµίας || η ~ συνιστά µορφή οικονοµικού 
ανταγωνισµού 3. (συνεκδ.) καταχώριση σε έντυπο, σύντοµη τηλεο-
πτική | ραδιοφωνική | κινηµατογραφική παρεµβολή στη ροή τού προ-
γράµµατος ή ποικίλου µεγέθους αφίσα για την προβολή προϊόντος, 
ιδέας, κόµµατος κ.ά.: το τηλεοπτικό πρόγραµµα διακόπτεται συχνά 
για διαφηµίσεις || διασκεδαστική | ελκυστική | ενοχλητική | έξυπνη | 
εκτεταµένη | ποµπώδης | πρωτότυπη | προκλητική | πολιτική | σαχλή ~ 
ΣΥΝ. ρεκλάµα ΑΝΤ. δυσφήµηση· ΦΡ. (α) γκρίζα διαφήµιση η συγκε-
καλυµµένη διαφήµιση, η προβολή προϊόντος όχι στον προβλεπόµενο 
διαφηµιστικό χώρο ή χρόνο, αλλά κατά τη διάρκεια τής κανονικής 
ροής ενός προγράµµατος ως στοιχείο τού σκηνικού ή τού σεναρίου: 
όταν η κάµερα δείχνει τη µάρκα τού ποτού που πίνει ο ηθοποιός, 
έχουµε ~ ΣΥΝ. έµµεση διαφήµιση (β) αρνητική | µαύρη διαφήµιση βλ. 
λ. αρνητικός 4. (µτφ.) ο έπαινος, η προβολή των προτερηµάτων (κά-
ποιου) ή των πλεονεκτηµάτων (πράγµατος): δεν χρειάζεται να µου 
κάνεις ~, όλοι ξέρουν ποιος είµαι || κάνει ~ στο καινούργιο της σπίτι. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. réclame]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το διαφήµιση είναι νεότερη λ., που πλάστηκε στην Ελλη-
νική τον 19ο αι. (1887) για να αποδώσει το γαλλ. réclame (πβ. κ. ρε-
κλάµα), από το λατ. reclamare «αναφωνώ». Η λ. σχηµατίστηκε από 
το αρχ. (µτγν.) διαφηµίζω, που σηµαίνει «κάνω γνωστό, εξαπλώ-
νω», γι' αυτό και γράφεται κανονικά µε -ι- (διαφήµιση). Αντιθέτως, 
το αρχ. δύσφηµος (< δυσ- + φήµη, αντίθ. τού εύφηµος «εύφηµος 
µνεία»), ως σύνθετο έδωσε παρασύνθετο ρ. σε -ώ, -είς, -εί..., το ρ. 
δυσφηµώ (πβ. φιλόσοφος - φιλοσοφώ, άγρυπνος - αγρυπνώ, οικο-
δόµος - οικοδοµώ), σύµφωνα µε τον κανόνα τού σχηµατισµού πα-
ρασύνθετων ρηµάτων από σύνθετα (όχι µε προθέσεις) ονόµατα, 
που είναι γνωστός ως «χρυσούς κανών τού Scaliger» (praeceptum 
aureum Scaligeri). Από το ρ. δυσφηµώ το παραγόµενο ουσιαστικό 
είναι η δυσφήµηση µε -η- (πβ. κινώ - κίνηση, αµφισβητώ - αµφι-
σβήτηση, δυσανασχετώ - δυσανασχέτηση κ.τ.ό.), το οποίο είναι και 
το ορθό. Αναλογικά προς το διαφηµίζω - διαφήµιση πλάστηκαν 
και τύποι δυσφηµίζω - δυσφήµιση, παράλληλοι και νεότεροι από 
τους τ. δυσφηµώ - δυσφήµηση. Οπωσδήποτε, προτιµότεροι -και 
ορθότεροι- παραµένουν οι αρχικοί τύποι: δυσφηµώ - δυσφήµηση. 

διαφηµιστής (ο) [1894], διαφηµίστρια (η) {διαφηµιστριών} πρό-
σωπο που έχει ως επάγγελµα τη διαφήµιση, που ασχολείται µε την 
προβολή προϊόντος ή υπηρεσίας στο κοινό: επιτυχηµένος | ευρηµατι-
κός | ταλαντούχος ~. 

διαφηµιστικός, -ή, -ό [1891] αυτός που γίνεται για διαφήµιση ή σχε-
τίζεται µε αυτή: ~ φυλλάδιο | γιγαντοαφίσα | µήνυµα | εκποµπή | πρό-
γραµµα | δαπάνη | λόγοι | υλικό | εκστρατεία | σλόγκαν | χρόνος | 
γραφείο | εταιρεία | διάλειµµα. — διαφηµιστικά επίρρ. 

διαφθείρω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέφθ-ειρα (λόγ. διεφθάρην, -ης, -η..., να/θα 
διαφθαρώ, µτχ. διαφθαρείς, -είσα, -έν), -αρµένος} 1. ωθώ ή οδηγώ στη 
διαφθορά (βλ.λ.): οι κακές συναναστροφές διαφθείρουν || ~ την κοι-
νωνία | τον χαρακτήρα | την ψυχή ΣΥΝ. εξαχρειώνω, εκµαυλίζω, εκ-
φαυλίζω 2. παρασύρω σε ανήθικες πράξεις ΣΥΝ. ατιµάζω, αποπλανώ 
3. (ειδικότ.) εκπαρθενεύω: τον κατηγορούν ότι διέφθειρε µιαν ανήλι-
κη ΣΥΝ. διακορεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

διαφθείρω: συνώνυµα. Όλες οι σχολιαζόµενες λέξεις δηλώνουν 
ηθική φθορά. Από αυτές το διαφθείρω και το εκφυλίζω αναφέρο-
νται περισσότερο στα ήθη, στον χαρακτήρα, στην ηθική υπόσταση 
(Με τα λόγια, τις πράξεις και το παράδειγµα του έχει διαφθείρει τα 
ήθη των νέων τής µικρής πόλης - Έχει πια εκφυλισθεί σ' αυτή τη 
χώρα κάθε έννοια ηθικής και αξιοπρέπειας). Τα εκµαυλίζω, 
εξαχρειώνω (αχρείος) και εκφαυλίζω (φαύλος) κυριολεκτούνται 
για πρόσωπα: Κατηγορείται ότι εκµαύλισε τις γυναίκες τού περι-
βάλλοντος του και τις οδήγησε στην πορνεία - Η φτώχια, η αθλιό-
τητα και η έλλειψη παιδείας έχουν εξαχρειώσει τους κατοίκους 
πολλών περιοχών τής χώρας - Με δωροδοκίες, χρηµατισµούς και 
αθέµιτα µέσα έχει εκφαυλίσει τους υπαλλήλους τής υπηρεσίας και 
του εγκρίνουν τα πάντα. 

διαφθορά (η) 1. η φθορά των ηθών, η εξαχρείωση, η ανηθικότητα-

(ειδικότ.) η κατάσταση στην οποία χρησιµοποιούνται αθέµιτα µέσα, 
για να παραβιάζονται οι νόµοι (µε δωροδοκίες, εξυπηρετήσεις, προ-
σφορές κ.λπ.) για ιδιωτικό όφελος: η ~ των ανώτερων αξιωµατούχων 
ενός καθεστώτος || η ~ στη δηµόσια διοίκηση || κοινωνική | πολιτική | 
ηθική | ψυχική ~ ΣΥΝ. σήψη, εκµαυλισµός, φαυλότητα, εκφυλισµός, 
ατιµία ΑΝΤ. ηθικότητα, τιµιότητα 2. (ειδικότ.) η κατάσταση κατά την 
οποία δεν τηρούνται οι ηθικοί κανόνες στη σεξουαλική συµπεριφο-
ρά: η πορνεία είναι ~ || νέοι που βουλιάζουν στη ~ ΣΥΝ. ακολασία, 
προστυχιά, έκλυση ηθών ΑΝΤ. ηθικότητα. [ΕΤΎΜ. αρχ. < 
διαφθείρω]. 

διαφθορεας (ο) {διαφθορ-είς, -έων} πρόσωπο που προκαλεί ή ωθεί 
στη διαφθορά: ~ των νέωνΣΥΝ. εκµαυλιστής. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
διαφθορεύς < διαφθείρω]. 

διαφθορείο (το) [1890] (λόγ.) το µέρος όπου συντελείται εξαχρείωση 
ηθών (ειδικότ.) το πορνείο. 

διαφιλονικώ ρ. [αρχ.] {διαφιλονικείς... | διαφιλονίκ-ησα, µτχ. µεσο-
παθ. ενεστ. διαφιλονικούµενος, -η, -ο} θέτω υπό αµφισβήτηση: ~ τα 
κυριαρχικά δικαιώµατα | την ηγεσία || διαφιλονικούµενα εδάφη ΣΥΝ. 
διεκδικώ, αµφισβητώ. — διαφιλονίκηση (η) [1825]. 

διαφορά (η) 1.η έλλειψη οµοιότητας: ~ αξίας | απόψεων | γραµµής | 
θερµοκρασίας | µεγέθους || αριθµητική | αισθητή | απειροελάχιστη | 
βασική | ειδοποιός (βλ.λ.) | ιδεολογική | κοινωνική | ποσοτική | ποιοτική 
| ριζική | ουσιώδης ~ || εντοπίζεται | διαπιστώνεται | εξαλείφεται | 
καταργείται µια ~ ΣΥΝ. ανοµοιότητα, απόκλιση, απόσταση ΑΝΤ. 
οµοιότητα· ΦΡ. µε τη (µόνη) διαφορά ότι... αποκλίνοντας ως προς: 
ακολούθησε το αρχικό σχέδιο, - ξεκίνησε πέντε λεπτά νωρίτερα 2. 
(συνεκδ.) το να ξεχωρίζει (κάτι) από τα όµοια του, επειδή υπερέχει: η 
αισθητή ~ τού νέου προϊόντος από τα ήδη υπάρχοντα ανέβασε τις 
πωλήσεις του ΣΥΝ. υπεροχή, ανωτερότητα ΑΝΤ. µειονεξία · 3. (συνήθ. 
στον πληθ.) η αντιδικία (προς κάτι): ο Ο.Η.Ε. έχει ως στόχο του την ει-
ρηνική επίλυση των διαφορών µεταξύ των κρατών-µελών || αγεφύρω-
τες | διπλωµατικές | ιδεολογικές | κτηµατικές | συνοριακές | συζυγικές 
| χρηµατικές | υφιστάµενες ~ || λύνω | επιλύω | ρυθµίζω | διευθετώ τη ~ 
ΣΥΝ. αντίθεση, ασυµφωνία, διαφωνία, διένεξη, φιλονικία ΑΝΤ. 
οµοφωνία, οµόνοια, συµφωνία 4. ΝΟΜ. η αµφισβήτηση από την πλευ-
ρά των διαδίκων τής ισχύος ή µη ισχύος ενός δικαιώµατος ή µιας έν-
νοµης σχέσης τού ουσιαστικού δικαίου, η οποία αίρεται µε τη δε-
σµευτική διάγνωση τού δικαστηρίου (πβ. λ. υπόθεση, αµφισβητούµενη 
δικαιοδοσία): επίδικος ~ (για την οποία γίνεται η δίκη) · 5. ΜΑΘ. 
(µεταξύ δύο αριθµών | ποσών) το εξαγόµενο τής πράξης τής αφαίρε-
σης ή ο αριθµός που πρέπει να προστεθεί στον µικρότερο, για να γί-
νει ίσος µε τον µεγαλύτερο: η - τού 6 από το 4 είναι 2 || θα πληρώσω 
τη ~ ΣΥΝ. υπόλοιπο 5. (γενικότ.) η απόσταση µεταξύ µεγεθών που εκ-
φράζονται αριθµητικά: πήρε το πρωτάθληµα µε ~ τερµάτων || πρώτος 
και µε (µεγάλη) ~ || ~ εδρών | ψήφων || η ~ τής ώρας µεταξύ δύο χω-
ρών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδοποιώ. [ΕΤΎΜ. αρχ. < διαφέρω]. 

διαφορετικά επίρρ. 1. µε τρόπο διαφορετικό: έλυσε το πρόβληµα ~ 
ΣΥΝ. αλλιώς, αλλιώτικα ΑΝΤ. όµοια, οµοίως, ίδια 2. σε αντίθετη περί-
πτωση: πρέπει να έρθεις µαζί µας- ~ θα µείνεις µόνος σου ΣΥΝ. αλ-
λιώς, ειδεµή, ειδάλλως. 

διαφορετικός, -ή, -ό 1. αυτός που διαφέρει: ~ άποψη | ερµηνεία | 
οπτική ΣΥΝ. αλλιώτικος ΑΝΤ. ίδιος, όµοιος 2. (µτφ.) αυτός που διαφέ-
ρει από ό,τι είναι κοινωνικώς αποδεκτό: ο σεβασµός τού άλλου, τού 
διαφορετικού από τους πολλούς, χαρακτηρίζει τις ανεκτικές κοινωνίες 
ΣΥΝ. περιθωριακός, αποκλίνων ΑΝΤ. συνηθισµένος, κανονικός, 
νορµάλ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάφορος, όµοιος. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. διαφορετικός | διαφορητικός < αρχ. διαφορώ (·έω) 
«διασπείρω» (κατά την εξέλιξη και την επίδρ. τού ρ. διαφέρω) < διά- 
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φόρος]. 
διαφορετικότητα (η) [1889] {χωρ. πληθ.} το να διαφέρει (κάποιος) 

από τους άλλους (συνήθ. τους πολλούς) ως προς τα εξωτερικά χαρα-
κτηριστικά, την καταγωγή, τις επιλογές του κ.ά.: υπερασπίζοµαι το 
δικαίωµα στη ~ || η ~ δεν πρέπει να θεωρείται απειλή ANT. οµοιότητα, 
ταυτότητα, οµοιογένεια (πβ. λ. ιδιαιτερότητα). 

διαφοριζω ρ. µετβ. {διαφόρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ΜΑΘ. 
εκτελώ υπολογισµούς, για να βρω το διαφορικό µιας συνάρτησης 
(βλ. λ. διαφορικός, σηµ. 2) 2. διαφοροποιώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφέρω. 
[ΕΤΥΜ. Το µεσν. διαφορίζω (< αρχ. διάφορον) έχει τη σηµ. «έχω όφε-
λος, κέρδος». Η µαθ. σηµ. αποδίδει το γαλλ. différencier]. 

διαφορικός, -ή, -ό 1. (λόγ.-σπάν.) αυτός που σχετίζεται µε τη διαφο-
ρά: ~ ψυχολογία (κλάδος που έχει ως αντικείµενο τις διαφορές στη 
συµπεριφορά των ατόµων υπό ανάλογες συνθήκες) 2. ΜΑΘ. αυτός που 
συσχετίζει µεταβλητούς αριθµούς και ποσότητες, που βοηθούν στον 
υπολογισµό τής πορείας µαθηµατικής καµπύλης: ~ λογισµός | εξισώ-
σεις (που συνδέουν µια συνάρτηση µε τις παραγώγους διαφόρων τά-
ξεων} 3. διαφορικό (το) σύστηµα από γρανάζια στον άξονα κινήσεως 
τού αυτοκινήτου, που κατευθύνει µε τέτοιον τρόπο την κινητήρια δύ-
ναµη, ώστε να επιτρέπει τη γρηγορότερη κίνηση ορισµένων τροχών 
(πρόσθιων ή οπίσθιων), ανάλογα µε το σύστηµα µετάδοσης · ΦΡ. δια-
φορικός αναλυτής βλ. λ. αναλυτής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. διαφορά, o όρ. διαφορικές εξισώσεις είναι µετά-
φρ. δάνειο από αγγλ. differential equations. Οµοίως και ο διαφορικός 
λογισµός (< γαλλ. calcul différentiel), καθώς και το ουδ. διαφορικό 
(< γαλλ. différentiel)]. 

διαφορισµός (ο) (λόγ.) ο εντοπισµός τής διαφοράς, τής απόκλισης 
µεταξύ συναφών εννοιών ή πραγµάτων ΣΥΝ. διαφοροποίηση. Επίσης 
διαφόριση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφέρω. 

διάφορο (το) → διάφορος 
διαφοροποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να γίνεται 

κάτι διαφορετικό από άλλα όµοια: ολοκληρωτική | σταδιακή | ελάχι-
στη | σηµαντική - || η ~ τού υπουργού από την κυβερνητική πολιτική 
οδήγησε στην αποµάκρυνση του ANT. εξοµοίωση 2. ΒΙΟΛ. το σύνολο 
των φαινοµένων που σχετίζονται µε τη δηµιουργία των διαφορετικών 
ιστών ενός οργανισµού µε τη µεταβολή αρχικώς όµοιων κυττάρων 
αδιαφοροποίητων ως προς τη δοµή και τη λειτουργία τους· ΦΡ. σε-
ξουαλική | φυλετική διαφοροποίηση το στάδιο κατά το οποίο το έµ-
βρυο αποκτά τα µορφολογικά χαρακτηριστικά τού αρσενικού ή τού 
θηλυκού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλλαγή. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
differentiation]. 

διαφοροποιητικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει τη δυνατότητα να κάνει 
κάτι διαφορετικό από τα άλλα, να επιφέρει µεταβολή 2. ΓΛΩΣΣ. 
διαφοροποιητική αξία η ιδιότητα ορισµένων φθόγγων τής γλώσσας, 
των φωνηµάτων (βλ.λ.), να δίνουν διαφορετικές σηµασίες, όταν βρε-
θούν στο ίδιο γλωσσικό περιβάλλον, π.χ. π(όνος) - τ(όνος) - φ(όνος) -
µ(όνος). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. differentiative]. 

διαφοροποιώ ρ. µετβ. (διαφοροποιείς... | διαφοροποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. κάνω (κάτι) να διαφέρει από (κάτι άλλο): διαφο-
ροποίησε τη στάση του στη νέα του δήλωση || ~ απότοµα | βαθµιαία | 
ολικώς | οριστικώς τις απόψεις µου ΣΥΝ. αλλάζω, µεταβάλλω ΑΝΤ. 
συντηρώ, διατηρώ 2. (µεσοπαθ. διαφοροποιούµαι) τοποθετούµαι δια-
φορετικά ως προς άλλον, υιοθετώ διαφορετική άποψη: αρκετοί βου-
λευτές τού κυβερνώντος κόµµατος διαφοροποιήθηκαν από τις θέσεις 
τού προέδρου τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφέρω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. differentiate]. 

διάφορος, -η, -ο {διαφόρων} 1. (συνήθ. στον πληθ.) αυτός που εµφα-
νίζει ποικιλία, παντός είδους: ασχολείται µε ~ µικροζητήµατα || ~ αι-
τίες | διατυπώσεις | εκδηλώσεις | ερωτήσεις | εκδοχές | λάθη | λύσεις | 
κίνδυνοι | φήµες || (ως αντων.) διάφοροι υποστηρίζουν αυτή την εκ-
δοχή ΣΥΝ. ποικίλος, παντοειδής ΑΝΤ. συγκεκριµένος· ΦΡ. πολλά και 
διάφορα για ανόµοια πράγµατα, µε διαφορετικό περιεχόµενο: ακού-
γονται ~ για τον γείτονα || ~ έχουν υποστηριχθεί σχετικά µε τον συγ-
γραφέα αυτού τού έργου 2. (λαϊκ.) διάφορο (το) (α) αυτό που καρ-
πώνεται κανείς ως κέρδος: συµφώνησαν στο ~ και κλείσανε τη δου-
λειά ΣΥΝ. συµφέρον, όφελος ΑΝΤ. ζηµιά, (λαϊκ.) χασούρα (β) (συνεκδ.) 
ο τόκος, τα επιπλέον χρήµατα που παίρνει ο δανειστής µε την επι-
στροφή τού κεφαλαίου: το - ήταν αβάσταχτο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
διαφέρω]. 

διάφορος - διάφοροι - διαφορετικός. Το επίθ. διάφορος τής 
Αρχαίας, που είχε περίπου τις χρήσεις τού σηµερινού διαφορετι-
κός, στη Ν. Ελληνική υποχώρησε βαθµηδόν στο να χρησιµοποιεί-
ται σχεδόν µόνο στον πληθυντικό µε τη λειτουργία αοριστολογι-
κής (επιθετικής) αντωνυµίας (Τον απασχολούν διάφορα προβλή-
µατα - Θα συναντήσεις διαφόρους ανθρώπους, που θα προσπαθή-
σουν να σε εκµεταλλευτούν - ∆ιάφοροι υποστηρίζουν ότι το κλίµα 
έχει αλλάξει). Χρησιµοποιείται όταν ο οµιλητής δεν θέλει να 
κατονοµάσει και να προσδιορίσει επακριβώς τα λεγόµενα, αλλά 
θέλει να δηλώσει «πλήθος» και «ποικιλία». Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις το διάφοροι, -ες, -α αντιστοιχεί στο (αοριστολογικό) πολλοί 
«ποικίλης υφής». Στον ενικό η λ. υποκαταστάθηκε από το µεσν. 
διαφορετικός, το οποίο είναι πιθανόν να ανάγεται στο αρχ. δια-
φορώ (< διάφορος), που δεν σώζεται στη Ν. Ελληνική (πβ. κ. αρχ. 
επίθ. διαφορητικός από το διαφορώ µε χρήση ιατρικού όρου). 

διαφοροτρόπως επίρρ. [1847] (λόγ.) 1. µε διαφορετικό τρόπο: καθέ-
νας εκφράζεται ~ 2. µε διάφορους, ποικίλους τρόπους: έσπευσε να 

του εκφράσει την ευγνωµοσύνη του ~ ΣΥΝ. ποικιλοτρόπως. διάφραγµα 
(το) {διαφράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΑΝΑΤ. Ο κύριος αναπνευστικός 
µυς, θολοειδής και µεµβρανώδης, που χωρίζει τη θωρακική από την 
κοιλιακή κοιλότητα 2. κάθε λεπτό τοίχωµα που διαχωρίζει δύο 
κοιλότητες ή µάζες µαλακού ιστού στο σώµα: ~ τής γλώσσας | τού 
εγκεφάλου | τής λεκάνης | τής καρδιάς | τού οσχέου · 3. ΦΩΤΟΓΡ. το 
ρυθµιζόµενο άνοιγµα φακού, το οποίο ελέγχει την ποσότητα φωτός που 
περνά από αυτόν: η φωτογραφία βγήκε πολύ φωτεινή, γιατί 
χρησιµοποίησα πολύ ανοιχτό ~ · 4. ΙΑΤΡ. κολπική συσκευή, από 
ελαστική ή πλαστική ύλη, που εφαρµόζεται στον τράχηλο τής µήτρας 
και λειτουργεί ως αντισυλληπτικό µέσο. — διαφραγµατικός, -ή, -ό 
[1783]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαφράσσω. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, π.χ. 
αγγλ. diaphragm, γαλλ. diaphragme, από τις οποίες προήλθαν ως µε-
τάφρ. δάνεια οι σηµερινοί επιστηµ. όροι]. διαφυγή (η) [αρχ.] 1. η 
αποµάκρυνση (κάποιου) από (ένα σηµείο), συνήθ. κατά τρόπο κρυφό ή 
όχι συνηθισµένο: οι ληστές αναζητούσαν τρόπο διαφυγής ΣΥΝ. 
δραπέτευση 2. (ειδικότ.) η διαρροή αερίου ή υγρού µέσα από τον 
χώρο στον οποίο είναι κλεισµένο: η ~ τοξικών αερίων από εργοστάσιο 
χηµικών 3. ΜΟΥΣ. είδος ξένου φθόγγου (βλ.λ.), ο οποίος δεν ανήκει 
στη συγχορδία µε την οποία συνακούε-ται, αλλά προκύπτει από την 
κίνηση ενός συγχορδιακού φθόγγου κατά διάστηµα δευτέρας. 
διαφύγω (να/θα) ρ. → διαφεύγω 
διαφυγών, -ούσα, -όν {διαφυγ-όντος, -όντα | -όντες (ουδ. -όντα), -
όντων (θηλ. -ουσών)} αυτός που έχει διαφύγει (βλ. λ. διαφεύγω)· ΦΡ. 
διαφυγόν κέρδος το κέρδος που δεν πραγµατοποιήθηκε εξαιτίας κά-
ποιου λόγου: τα διαφυγόντα κέρδη τής εταιρείας από την ξαφνική 
µαταίωση των πτήσεων ανέρχονται σε πολλά εκατοµµύρια || αποζη-
µίωση που περιλαµβάνει και το ~. [ΕΤΥΜ. Μτχ. αορ. β' τού αρχ. 
διαφεύγω]. διαφύλαξη (η) [1825] {-ης κ. -άξεως | χωρ. πληθ.} η 
διατήρηση (πράγµατος) µε επιµέλεια και προσοχή: η ~ των εθνικών 
κειµηλίων | τής εθνικής κληρονοµιάς | των εργασιακών συµφερόντων 
ΣΥΝ. διάσωση ΑΝΤ. παραµέληση. διαφυλάσσω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{διαφύλα-ξα, -χθηκα, -γµένος} φροντίζω ώστε να προστατευθεί και 
να διατηρηθεί (κάτι): ~ το απόρρητο | την πίστη µου | τα µνηµεία | τη 
σωµατική µου ακεραιότητα | τις παραδόσεις | την ανεξαρτησία | τη 
σταθερότητα || ~ από τη φθορά | από την καταστροφή | από την 
παραβίαση ΣΥΝ. συντηρώ, περισώζω, προστατεύω, προασπίζω ΑΝΤ. 
παραµελώ, καταστρέφω. διάφυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 
ΑΝΑΤ. το µεσαίο τµήµα κάθε µακρού οστού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διάφυσις (ήδη στον Ιπποκράτη) < διαφύοµαι < δια- + 
φύω | -οµαι]. διαφωνία (η) [αρχ.] {διαφωνιών} 1.η διάσταση 
απόψεων, η ασυµφωνία γνωµών: εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του µε 
τη γραµµή τού κόµµατος || υπάρχει ένα βασικό σηµείο διαφωνίας 
µεταξύ τους ΣΥΝ. αντιγνωµία, διχογνωµία ΑΝΤ. οµοφωνία, 
οµογνωµοσύνη 2. [µτγν.] ΜΟΥΣ. στην παραδοσιακή ευρωπαϊκή 
µουσική, το µουσικό διάστηµα που, λόγω τής µεγάλης εσωτερικής 
έντασης που εγκλείει, παρουσιάζει τραχύ άκουσµα και τείνει να 
«λυθεί» προς ένα άλλο διάστηµα «σύµφωνο» (βλ.λ.) (ακουστικά, 
αντιστοιχεί σε πολύπλοκη αριθµητική σχέση των συχνοτήτων των δύο 
φθόγγων που το αποτελούν η µουσική πρωτοπορία τού 20ού αι. 
προχώρησε σε «χειραφέτηση τής διαφωνίας» µε την κατάργηση τής 
απαίτησης για «λύση» τού διάφωνου διαστήµατος) ΣΥΝ. διάφωνο 
διάστηµα. διαφωνώ ρ. αµετβ. {διαφωνείς... | διαφώνησα} (µε κάποιον 
σε κάτι) εκφράζω διαφωνία σχετικά µε κάτι: τα κόµµατα διαφωνούν 
ως προς τα οικονοµικά || ~ ριζικά | εµπράκτως || ~ µαζί σου σε όλα τα 
θέµατα || ~ µε όλους τους οµιλητές ΣΥΝ. αντιλέγω, αντιτίθεµαι ΑΝΤ. 
συµφωνώ, οµογνωµώ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. διαφωνώ < δια- + φωνώ (-έω) < φωνή]. διαφωνών, -
ούσα, -ούν (διαφων-ούντος (θηλ. -ούσης) | -ούντες (ουδ. -ούντα), 
ούντων (θηλ. -ουσών)} αυτός που είναι αντίθετος, συνήθ. σε επίπεδο 
ιδεολογίας: οι ~ συνδικαλιστές απεχώρησαν || (κ. ως ουσ.) οι ~ 
διεγράφησαν από το κόµµα ΣΥΝ. αντιφρονών. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού 
αρχ. διαφωνώ (-έω)]. διαφωτίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {διαφώτισ-α, -τηκα, -
µένος} 1. παρέχω σαφείς πληροφορίες, ενηµερώνω σωστά ή γενικότ. 
παρέχω παιδεία σε (κάποιον): πρέπει να διαφωτιστεί η κοινή γνώµη για 
τα ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής ΣΥΝ. κατατοπίζω 2. αποκαλύπτω 
την αλήθεια, ξεκαθαρίζω, εξιχνιάζω: η αστυνοµία | η ανάκριση 
διαφωτίζει πλήρως την υπόθεση | το µυστήριο | το έγκληµα | την 
εξαφάνιση ΣΥΝ. διαλευκαίνω ΑΝΤ. συσκοτίζω. — διαφώτιση (η) 
[µτγν.], διαφωτιστικός, -ή, -ό [1861]^ διαφωτισµός (ο) [1887] {χωρ. 
πληθ.) 1.η παροχή γνώσεων, ενηµέρωσης ή γενικότ. παιδείας 2. ΙΣΤ. 
(α) ∆ιαφωτισµός (ο) πνευµατική κίνηση που εκδηλώθηκε τον 18ο αι. 
και απέβλεπε στην απαλλαγή τού ανθρώπου από τις προλήψεις και τις 
αυθεντίες και στη διάδοση τής επιστηµονικής γνώσης µε την 
καλλιέργεια τού ορθού λόγου (βλ. κ. λ. διαφωτιστής κ. αιώνας των 
Φώτων): ο αιώνας τού ~ (β) Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός η 
πνευµατική κίνηση που από τα µέσα τού 18ου αι. µέχρι τα πρώτα 
χρόνια τής ύπαρξης τού ελληνικού κράτους προσπάθησε να 
µεταδώσει τα φώτα τού ευρωπαϊκού πνεύµατος (Ευρωπαϊκός 
∆ιαφωτισµός) στον υπόδουλο ελληνισµό, συµβάλλοντας στην εθνική 
αφύπνιση και την καλλιέργεια του. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. Enlightenment, γαλλ. Lumières, γερµ. 
Aufklärung]. διαφωτιστής (ο) [1897], διαφωτίστρια (η) 
{διαφωτιστριών} 1. κα- 
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θένας από τους πνευµατικούς ανθρώπους, που συµµετείχαν στην κίνηση τού 
∆ιαφωτισµού (βλ.λ., σηµ. 2): διαπρεπείς διαφωτιστές ήταν ο Βολταίρος, ο 
Μοντεσκιέ, ο Ντιντερό, ο ντ' Αλαµπέρ κ.ά. 2. (ευφηµ.) προπαγανδιστής (κυρ. 
σε κοµµατική ιδεολογία), πρόσωπο που αναλαµβάνει να µυήσει κάποιον στις 
αρχές και τις κατευθυντήριες γραµµές της. 

διαφωτος, -η, -ο [1896] αυτός που δέχεται φως από παντού ΣΥΝ. κα-τάφωτος. 
διαχαράσσω ρ. [µτγν.] {διαχάρα-ξα, -χθηκα, -γµένος} (λόγ.) 1. καθορίζω (τα 

όρια) χαράσσοντας γραµµές: τα όρια των δύο νέων κρατών διαχαράχθηκαν 
από ειδική συνθήκη ΣΥΝ. οριοθετώ, χωρίζω, οροθετώ 2. (µτφ.) καθορίζω τον 
τρόπο ή την πορεία δράσεως: ~ πολιτική ΣΥΝ. προγραµµατίζω, ρυθµίζω. — 
διαχάραξη (η) [µτγν.]. 

διαχειµάζω ρ. αµετβ. {διαχείµασα} (λόγ.) περνώ τον χειµώνα (κάπου): συχνά οι 
κάτοικοι ορεινών περιοχών διαχειµάζουν σε πεδιάδες ΣΥΝ. ξεχειµωνιάζω. — 
διαχείµαση (η) [1897]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + χειµάζω (βλ. λ. χειµάζοµαι)]. 

διαχειρίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {διαχειρίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} κάνω 
τις απαραίτητες ενέργειες για (κάτι που υπάγεται στην αρµοδιότητα µου), 
αποφασίζω τι πρέπει να γίνει για κάθε περίπτωση: ~ τα κοινά | την εξουσία | 
µυστικά κονδύλια | την τύχη τής χώρας | τα εθνικά ζητήµατα | τα οικονοµικά 
τού κράτους | περιουσία | ποσά || ~ κάτι υπεύθυνα | προσωπικώς | εν λευκώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

διαχειρίζοµαι: σύνταξη. «Γα κονδύλια τής Ε.Ο.Κ. θα διαχειριστούν 
από ειδική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στο υπουργείο Οικονοµι 
κών». Η χρήση αυτή είναι λανθασµένη. Το σωστό είναι: Η διαχεί 
ριση των κονδυλίων τής Ε.Ο.Κ. θα γίνει από... Το διαχειρίζοµαι ως 
αποθετικό ρήµα (δηλ. µόνο σε -οµαι, αφού δεν υπάρχει διαχειρί- 
ζωΐ) σχηµατίζει την παθητική φωνή του µε περίφραση (Η διαχεί 
ριση γίνεται από...). Αλλιώς, µπορεί να µετατρέψει κανείς τη σύ 
νταξη σε ενεργητική: ...ειδική επιτροπή που θα διαχειριστεί τα 
κονδύλια τής Ε.Ο.Κ. → αποθετικός 

διαχείριση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των ενεργειών 
που κάνει κανείς, για να τακτοποιήσει, να επιλύσει ή να προωθήσει θέµατα 
τής αρµοδιότητας του, ο τρόπος µε τον οποίο τα χειρίζεται: ~ κρατικών 
υποθέσεων | προβληµάτων 2. (ειδικότ.) ΟΙΚΟΝ. ο συνδυασµός υλικών και 
πνευµατικών µέσων µιας επιχείρησης για την επίτευξη τής µέγιστης 
απόδοσης: η ~ τού δηµοσίου χρήµατος | πόρων | περιουσίας | κονδυλίων ΣΥΝ. 
διεύθυνση, διοίκηση 3. (συνεκδ.) υπηρεσία αρµόδια για οικονοµικές κυρ. 
υποθέσεις (πληρωµές, εισπράξεις κ.λπ.): το γραφείο τής ~ βρίσκεται στον 
πρώτο όροφο 4. ΠΛΗΡΟΦ. η διαδικασία µε την οποία µεταφέρει, αντιγράφει, 
διαγράφει, οργανώνει, µετασχηµατίζει κανείς δεδοµένα ή αρχεία σε Η/Υ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διαχειρίζοµαι. 

διαχείριση: ορθογραφία. Με -ι- ή µε -η-; Επειδή προέρχεται από ρ. σε -ίζω 
(-ίζοµαι), γράφεται µε -ι- (διαχείριση). Συχνά γράφεται εσφαλµένα µε -η- 
(διαχείρηση!) από παρασύνδεση µε το επιχείρηση, το οποίο γράφεται σωστά 
µε -η- ως παράγωγο ρήµατος σε -ώ: επιχειρώ - επιχείρηση, όπως επινοώ - 
επινόηση, κινώ - κίνηση, συζητώ - συζήτηση. Αλλά: διαχειρίζοµαι - 
διαχείριση, µεταχειρίζοµαι - µεταχείριση. Για το πρόβληµα τής ορθογραφίας 
τού εγχείρηση βλ.λ. 

και συγκρίνει κανείς δύο ή περισσότερες συγχρονίες, δύο ή περισσότερες 
χρονικές καταστάσεις µιας γλώσσας (π.χ. την Αρχ. και τη Ν. Ελληνική), 
δηλ. την εξέλιξη και µεταβολή τής γλώσσας µέσα στον συγκεκριµένο 
χρόνο. Αυτή είναι η σηµασία και η αρχική χρήση τού διαχρονικός. Από τη 
γλωσσολογία η λέξη διαχρονικός πέρασε (από τη δεκαετία τού '80 κυρίως) 
σε ευρύτερη χρήση, σηµαίνοντας: (α) «εξελικτικός» (β) (νέα σηµ.) «ο 
υπάρχων µέσα στον χρόνο, ο διανύων την πορεία του µέσα στον χρόνο, 
αυτός που ξεπερνά ή δεν περιορίζεται µόνο στο παρόν, από παλιά µέχρι 
σήµερα» (Η διαχρονική πορεία τού κόµµατος αποδεικνύει τη συνοχή των 
στελεχών του - Αυτές οι αρχές έχουν διαχρονική αξία). o συνδυασµός 
συγχρονικής και διαχρονικής θεώρησης συνιστά τη λεγόµενη παγχρονική 
θεώρηση τής γλώσσας, την πληρέστερη, αφού µέσα στην παγχρονία 
(συγχρονία και διαχρονία) τα γλωσσικά φαινόµενα εξετάζονται χωριστά 
µεν, αλλά συνδυαστικά σε ένα δισδιάστατο επίπεδο. 

διαχρονικός, -ή, -ό 1. αυτός που διατηρεί τη σηµασία ή την αξία του κατά το 
πέρασµα τού χρόνου, που ξεπερνάει τον χρόνο και ισχύει σε διάφορες εποχές: 
έργο µε ~ αξία || διδασκαλία που περιέχει ~ µηνύµατα ΣΥΝ. υπερχρονικός 2. 
ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη διαχρονία (βλ.λ.): ~ γλωσσολογία | 
µορφολογία ||η~ εξέταση τής λειτουργίας τού παρακειµένου στην αρχαία, τη 
µεταγενέστερη και τη µεσαιωνική Ελληνική. — διαχρονικ-ά | -ώς επίρρ., 
διαχρονικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαχρονία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. diachronique]. 

διάχρυσος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που είναι στολισµένος µε χρυσό: ~ 
ύφασµα | κόσµηµα ΣΥΝ. χρυσοΰφαντος, χρυσοποίκιλτος. 

διαχρωµία (η) {διαχρωµιών} τεχνική για τη µετατροπή τού ασπρόµαυρου φιλµ 
σε έγχρωµο. — διαχρωµατικός, -ή, -ό. 

διαχύνω ρ. → διαχέω 
διάχυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. ο διασκορπισµός προς όλες τις 

κατευθύνσεις: ~ αερίων | φωτός | υγρών | θερµότητας ΣΥΝ. εκποµπή, έκλυση 
2. ΦΥΣ. η διείσδυση ενός υγρού ή αερίου σε ένα άλλο · 3. διαχύσεις (οι) η 
έντονη έκφραση συναισθηµάτων: ερωτικές | τρυφερές | επιδεικτικές - || 
διαχύσεις χαράς | ευθυµίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάχυτος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διάχυσις < διαχέω. o φυσ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
diffusion, ενώ η σηµ. 3 αποδίδει (στον πληθ.) το γαλλ. effusions]. 

διαχυΐΊκός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που εκδηλώνει έντονα τα συναισθήµατα του: οι 
~ άνθρωποι συχνά παρεξηγούνται ως υπερβολικοί ΣΥΝ. εκδηλωτικός, 
εγκάρδιος ANT. µαζεµένος, κλειστός, συγκρατηµένος. — διαχυτικ-ά | -ώς 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διαλυτός», < διαχέω. Η σηµερινή σηµ. είναι 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. effusant]. 

διαχυτικότητα (η) [1887] {χωρ. γεν. πληθ.} η έντονη εκδήλωση φιλικών 
συναισθηµάτων προς άλλους µε χειρονοµίες, λόγια, εκφράσεις προσώπου, 
έντονες κινήσεις γενικά: άρχισε τις ~ µπροστά σε όλους. 

διάχυτος, -η, -ο αυτός που έχει διασκορπιστεί, που έχει διαδοθεί σε µεγάλη 
έκταση: είναι ~ η εντύπωση ότι σύντοµα θα έχουµε εκλογές || ~ αγανάκτηση | 
γαλήνη | ανησυχία | ευωδιά | ερωτισµός | ενθουσιασµός | ερωτήµατα | 
δυσπιστία | λύπη | φήµη | φόβος || ~ φως (που ανακλάται προς όλες τις 
κατευθύνσεις, όταν προσκρούει σε τραχείες επιφάνειες). — διάχυτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διαχέω]. 

 

διαχειριστής (ο) [1856], διαχειρίστρια (η) {διαχειριστριών} 1. πρόσωπο που 
διευθετεί υποθέσεις για λογαριασµό άλλων και ειδικότ. αυτός που ρυθµίζει τις 
οικονοµικές υποθέσεις (λ.χ. εταιρείας): ο ~ τής οικογενειακής περιουσίας | 
κεφαλαίου || «οι πολιτικοί κατάλαβαν ότι έχουν γίνει απλοί ~ των αποφάσεων 
και των παιχνιδιών χρηµατιστών και τραπεζιτών» (εφηµ.) 2. (ειδικότ.) 
πρόσωπο που φροντίζει για τη σωστή λειτουργία πολυκατοικίας: ~ γίνεται εκ 
περιτροπής ένας από τους ενοίκους τής πολυκατοικίας. 

διαχειριστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη διαχείριση ή τον 
διαχειριστή: - έλεγχος | ατασθαλίες | περίοδος. — διαχειρι-σπκ-ά | -ως επίρρ. 

διαχέω ρ. µετβ. {διέχυσα, διαχύ-θηκα, -µένος} σκορπίζω τριγύρω: ~ φως | οσµή 
ΣΥΝ. εκπέµπω, αναδίδω. Επίσης διαχύνω [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + χέω, 
βλ. λ. χύνω]. 

διαχρονία (η) {διαχρονιών} 1. η µελέτη των φαινοµένων µέσα στον χρόνο 2. 
ΓΛΩΣΣ. (α) η µελέτη των δοµών και των λειτουργιών τής γλώσσας µέσα 
στον χρόνο, δηλ. ως προς την προέλευση, την εξέλιξη και τις µεταβολές τους 
(β) (ειδικότ.) η σύγκριση µεταξύ δύο τουλάχιστον συγχρονικών συστηµάτων 
µιας γλώσσας· π.χ. τής µυκηναϊκής και τής κλασικής ελληνικής γλώσσας ΑΝΤ. 
συγχρονία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. diachronie]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η προέλευση τής λέξης είναι ενδιαφέρουσα. Τη λ. διαχρονία, ως 
γλωσσολογικό όρο στην αρχή, έπλασε ο ιδρυτής τής µοντέρνας 
γλωσσολογίας, ο Ελβετός γλωσσολόγος Ferdinand de Saussure (1857-
1913). Η λ. διαχρονία (γαλλ. diachronie) επινοήθηκε από τον Saussure, για 
να δηλώσει τον αντίποδα τής συγχρονίας (γαλλ. synchronie). Με τον όρο 
συγχρονία ο Saussure δήλωσε την κατάσταση τής γλώσσας, το πώς είναι 
µια γλώσσα σε δεδοµένο χρόνο, υποστηρίζοντας ότι οι γλωσσολόγοι 
πρέπει να περιγράφουν τη γλώσσα µε τη µορφή που έχει το σύστηµα της 
σε ορισµένο χρόνο (συγχρονική θεώρηση). Το αντίθετο τής συγχρονίας 
είναι, κατά τον Saussure, η διαχρονία, η εξέλιξη τής γλώσσας µέσα στον 
χρόνο. Μιλάµε για διαχρονία και διαχρονική θεώρηση, όταν µελετά 

διάχυτος - διαχυτικός. Και τα δύο συνδέονται µε το διαχέω, (το 
διαχυτικός µέσω τού διάχυση). ∆ιάχυτος (ευθυµία, φως, πνευµατικότητα, 
αγάπη κ.λπ.) σηµαίνει «σκορπισµένος και υπάρχων παντού - φανερός 
παντού, ολοφάνερος». Το διαχυτικός (Ο χ είναι πολύ διαχυτικός), 
συνδεόµενο µε το διαχύσεις, σηµαίνει «εκδηλωτικός, αυτός που φανερώνει 
ανοιχτά τα συναισθήµατα του». 

διαχωρίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {διαχώρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. χωρίζω στα δύο ή 
ξεχωρίζω δύο όµοια πράγµατα: το αυλάκι διαχωρίζει τα χωράφια ως φυσικό 
όριο || ~ το σαλόνι µε πρόσθετο τοίχο ΣΥΝ. διαιρώ, χωρίζω ΑΝΤ. συνενώνω · 2. 
διακρίνω σε χωριστή κατηγορία: ~ τη δηµόσια από την ιδιωτική ζωή | το 
µαύρο από το λευκό | τη φαντασία από την πραγµατικότητα || ~ τις ευθύνες µου | 
τη θέση µου | την τύχη µου (δεν δέχοµαι να είµαι συνυπεύθυνος) ΣΥΝ. 
ξεχωρίζω · 3. ΤΥΠΟΓΡ. διαχωρίζω χρώµατα αναλύω στα τέσσερα βασικά 
χρώµατα τής τετραχρωµίας εικόνα για την εκτύπωση. — διαχώριση (η) [αρχ.], 
διαχωριστής (ο) [µτγν.], διαχωριστικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

διαχωρισµός (ο) [µτγν.] 1. η διάκριση, ο χωρισµός ενός (στοιχείου, προσώπου) 
από άλλο: ο ~ των αρµοδιοτήτων || φυλετικός - (ρατσισµός) 2. µέθοδος 
αποµάκρυνσης ενός στοιχείου από άλλο· (ειδικότ.) µέθοδος αποµάκρυνσης 
ενός ή περισσοτέρων συστατικών από αρχικό µείγµα, προκειµένου για τον 
καθαρισµό ουσιών από άλλες, την εξαγωγή µετάλλων από µετάλλευµα κ.λπ. 
3. ΤΥΠΟΓΡ. διαχωρισµός χρωµάτων η εργασία ανάλυσης των χρωµάτων µιας 
έγχρωµης εικόνας στα τέσσερα βασικά χρώµατα (µπλε, κίτρινο, κόκκινο και 
µαύρο) για εκτύπωση στο σύστηµα όφσετ. 

διαχωριστικός, -ή, -ό (κυριολ.) αυτός που χωρίζει κάτι στα δύο ή από τα όµοια 
του- ΦΡ. (α) διαχωριστική γραµµή (i) το φυσικό ή τεχνητό όριο που χωρίζει δύο 
περιοχές: ο ∆ούναβης είναι η ~ µεταξύ Ρουµανίας και Βουλγαρίας (ii) (µτφ.) το 
νοητό όριο: η ~ ανάµεσα στη φαντασία και την πραγµατικότητα (iii) (κακόσ.) 
το όριο που χωρίζει δύο αντίπαλους χώρους: οι ~ υπονοµεύουν την ενότητα τού 
κόµµατος (β) διπλή διαχωριστική (ενν. γραµµή) διπλή γραµµή στο οδόστρωµα 
που δηλώνει απαγόρευση προσπέρασης (γ) διαχωριστική νησίδα 



διαψεύδω 501 διδακτορία 
 

κατασκευή (συνήθ. από τσιµέντο ή µέταλλο) ή επιµήκης σειρά φώ-
των (θάµνων ή δέντρων) στο µέσο τού οδοστρώµατος εθνικών οδών, 
που χωρίζει τα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας των οχηµάτων, ώστε να 
αποφεύγονται τα τροχαία δυστυχήµατα. — διαχωριστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. διαχωρίζω. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. δια-
χωριστική γραµµή (< γαλλ. ligne disjunctive), διαχωριστική νησίδα 
(< αγγλ. traffic island)]. 

διαψεύδω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέψευσα, διαψεύσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. δηλώνω ή/και αποδεικνύω ότι (κάτι) είναι ψευδές ή ότι (κά-
ποιος) ψεύδεται: - το δηµοσίευµα | τις διαδόσεις | τον ισχυρισµό | την 
κατηγορία | την καταγγελία || ~ κατηγορηµατικά | µετ' αγανα-κτήσεως 
κάποιον ΑΝΤ. επαληθεύω, επιβεβαιώνω · 2. δεν επιβεβαιώνω, δεν 
πραγµατοποιώ κάτι, τού οποίου αναµένεται η πραγµατοποίηση: ~ τις 
ανησυχίες | την αισιοδοξία | τα προγνωστικά | τις προσδοκίες | τις 
προβλέψεις | τις ελπίδες 3. (µεσοπαθ. διαψεύδοµαι) αποδεικνύεται ότι 
έχω άδικο, ότι κάνω λάθος: οι προβλέψεις του διαψεύστηκαν 
παταγωδώς. 

διάψευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. δήλωση που απο-
δεικνύει ή επιχειρεί να αποδείξει ότι (κάτι) είναι ψευδές ή ότι (κά-
ποιος) ψεύδεται: ~ δηµοσιεύµατος | διαδόσεων | καταγγελιών || επί-
σηµη | ρητή | τυπική | έµπρακτη ~|| ο υπουργός προέβη σε ~ των φη-
µών για υποτίµηση τής δραχµής ΑΝΤ. επαλήθευση, επιβεβαίωση 2. η 
µη επαλήθευση ή η µη πραγµατοποίηση (προσδοκίας, πρόβλεψης 
κ.λπ.): η ~ των προσδοκιών του τον οδήγησε στην αποτρόπαιη πράξη 
|| η ~ των ελπίδων | των υποψιών | των προβλέψεων || άµεση | απότοµη 
| θλιβερή | ξαφνική ~ ΑΝΤ. επαλήθευση 3. (ειδικότ.) η απογοήτευση 
από τη µη πραγµατοποίηση προσδοκίας: είχε έντονο το αίσθηµα τής 
διάψευσης. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. διάψευσις < αρχ. διαψεύδω. Η σηµ. 3 αποτελεί απόδ. 
τού αγγλ. frustration]. 

διαψειισιµότητα (η) {χωρ. πληθ.} η δυνατότητα να αποδειχθεί κάτι 
ψευδές. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. falsiflability]. 

δια ψύχω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέψυξα, διαψύχθηκα, διεψυγµένος} (λόγ.) 
χαµηλώνω τη θερµοκρασία ΣΥΝ. ψυχραίνω, δροσίζω ΑΝΤ. θερµαίνω. 

διβάνι (το) {χωρ. πληθ.} ΙΣΤ. 1. (παλαιότ.) η αίθουσα συνεδριάσεων 
τής κυβέρνησης στην Οθωµανική Αυτοκρατορία 2. (συνεκδ.) η κυ-
βέρνηση τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας: συνεδριάζει το ~. Επίσης 
(λόγ.) διβάνιο(ν) [ΕΤΥΜ µεσν., βλ. λ. ντιβάνι]. 

διβάρι (το) {διβαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το βιβάρι (βλ.λ.) [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
βιβάριον (µε προληπτική ανοµοίωση) < λατ. vivarium < vivo «ζω»]. 

διβολίζω ρ. µετβ. {διβόλισ-α, -τηκα, -µένος} οργώνω (χωράφι) για δεύ-
τερη φορά, για να καταστραφούν τα ζιζάνια. — διβόλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. διβολώ (-έω) < αρχ. δίβολος < δι- (< δίς) + -βόλος < 
βάλλω]. 

δίβολος, -η, -ο (για χωράφι) αυτός που έχει οργωθεί για δεύτερη φορά 
µέσα σε έναν χρόνο, για να καταστραφούν τα ζιζάνια. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
βλ. λ. διβολίζω]. 

δίβουλος, -η, -ο 1. αυτός που δεν µπορεί να καταλήξει σε µία άποψη: 
~ πελάτης ΣΥΝ. δίγνωµος, αναποφάσιστος, αµφιταλαντευόµενος, 
αµφιρρεπής ΑΝΤ. αποφασισµένος, σίγουρος, σταθερός 2. αυτός που 
παρουσιάζει στους άλλους γνώµη αντίθετη από την πραγµατική: 
τους ξεγέλασε η πανουργία τού ~ συµβούλου τους ΣΥΝ. δόλιος, απα-
τεώνας, υποκριτής. — διβουλία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< δι- (< δίς) + -βουλος < βουλή]. 

διγαµία (η) -+ δίγαµος 
δίγαµµα (το) [µτγν.] {άκλ.} το έκτο γράµµα τού πρώιµου ελληνικού 

αλφαβήτου (F), το οποίο παρίστανε φθόγγο προφερόµενο παρόµοια 
µε το σηµερινό «β». 

ΣΧΟΛΙΟ Ονοµάστηκε έτσι από το σχήµα τού γράµµατος (F), που εί-
ναι δύο γάµµα (το ένα πάνω στο άλλο). Ήταν κανονικός φθόγγος 
τής Αρχ. Ελληνικής, που σε άλλες διαλέκτους (Ιωνική και Αττική) 
σιγήθηκε νωρίς, ενώ σε άλλες (∆ωρική) διατηρήθηκε έως και τους 
ελληνιστικούς χρόνους. Το δίγαµµα ήταν παράγωγο ενός ηµιφώνου 
(w) τής ινδοευρωπαϊκής γλώσσας, το οποίο στην Ελληνική εµφανί-
ζεται ως φωνήεν (είναι το υ) και ως σύµφωνο (είναι το δίγαµµα), ή-
τοι ως /u/(u) και ως /ν/(Ε). Παραδείγµατα: I.E. *werg-, ελλην. Εέργον 
(που σιγήθηκε στα Ελληνικά, αλλά σώζεται στα αγγλ., γερµ. κ.α.), 
αγγλ. work (το w είναι το ελλην. δίγαµµα), γερµ. WerkT.E. *weid-, ελ-
λην. Εειδος, αρχ. ΨοΙδα «γνωρίζω», εΕιδον > εϊδον/εϊδα, λατ. videre 
«βλέπω», γαλλ. voir, σανσκρ. veda «Βέδαι, γνώσεις, σοφία», αγγλ. 
wise «σοφός», γερµ. wissen «γνωρίζω», αγγλ. view, γαλλ. vue «θέα» 
κ.ά. Έτσι εξηγούνται στην Ελληνική και γλωσσικές σχέσεις όπως 
ρέω - ρεύµα - ρυάκι {ρεΕ-ω > ρέ-ω, ρεύ-µα, ρυ-άκι, όπου φαίνεται η 
σχέση Ε:υ). 

δίγάµος, -η, -ο αυτός που έχει συνάψει δεύτερο γάµο, ενώ ισχύει 
ακόµη νοµικά ο πρώτος: οι - διώκονται ποινικά. — διγαµία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δι (< δίς) + γάµος]. 

∆.Ι.Γ.Ε. (η) ∆ιεύθυνση Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης. 
διγενής, -ής, -ές {διγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (σπάν.) αυτός που προ-
έρχεται από δύο διαφορετικά γένη, φυλές ή εθνότητες · 2. (για ζώα 
και φυτά) αυτός που διαθέτει και τα δύο φύλα, ερµαφρόδιτος ΣΥΝ. 
αρσενικοθήλυκος 3. ΓΛΩΣΣ. (όνοµα) που έχει δύο γένη (αρσ. κ. θηλ.) 
και τα δηλώνει µε τον ίδιο µορφολογικό τύπο, π.χ. ο-η σαφής, ο-η 
πρόεδρος: ~ επίθετα | ουσιαστικά. — διγένεια (η) [I860]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. 

[ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «ερµαφρόδιτος - διπλής καταγωγής», < δι-
(< δίς) + -γενής < γένος]. 

δίγλυφος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που έχει διπλό σκάλισµα: ~ αρχιτε-
κτόνηµα 2. δίγλυφο (το) αρχιτεκτονικό κόσµηµα µε δύο γλυφές. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < δι- (< δίς) + -γλυφός < γλύφω «σκαλίζω»]. 

διγλωσσία (η) [1830] {χωρ. πληθ.} 1. ΓΛΩΣΣ. (α) η χρήση στο εσωτερι-
κό οµάδας ή λαού δύο διαφορετικών γλωσσών (β) (καταχρ.) η χρήση, 
στο εσωτερικό οµάδας ή λαού, µορφών τής ίδιας γλώσσας, οι οποίες 
συνήθ. εξυπηρετούν διαφορετικούς επικοινωνιακούς σκοπούς και 
έχουν άλλο κύρος· ορθότ. διµορφία (βλ.λ.) 2. το να γνωρίζει και να 
χρησιµοποιεί κανείς δύο γλώσσες ως µητρικές: ~ παιδιών που προέρ-
χονται από µικτούς γάµους · 3. (µτφ.-κακόσ.) η υποκριτική έκφραση 
διαφορετικών απόψεων αναλόγως προς την περίσταση: η ~ µιας κυ-
βέρνησης σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. 
[ΕΤΥΜ. Η σηµ. «διµορφία» από ελληνογενή ξένο όρο (< γαλλ. 
diglossie), ενώ η σηµ. τής χρήσης διαφορετικών γλωσσών (κατεξοχήν 
διγλωσσία) αποδίδει το αγγλ. bilingualism]. 

διγλωσσία - διµορφία. o όρος διγλωσσία χρησιµοποιήθηκε σε σχέση 
µε το γλωσσικό ζήτηµα, για να δηλώσει τη χρήση δύο γλωσσών (!) 
στην Ελλάδα, τής καθαρεύουσας και τής δηµοτικής. Η χρήση τού 
όρου είναι προφανώς εσφαλµένη, διότι η καθαρεύουσα και η 
δηµοτική υπήρξαν δύο µορφές τής ίδιας γλώσσας (δεν διέθεταν 
δύο εντελώς διαφορετικά φωνολογικά, µορφολογικά και συντα-
κτικά συστήµατα, ούτε δύο εντελώς διαφορετικά λεξιλόγια!). Αρα 
το σωστό θα ήταν να µιλάµε για διµορφία στην περίπτωση τής 
Ελληνικής, αφήνοντας τον όρο διγλωσσία για περιπτώσεις που σε 
µια χώρα (π.χ. στο Βέλγιο, στην Ελβετία κ.α.) µιλούν δύο διαφορε-
τικές γλώσσες (στο Βέλγιο µιλούν Φλαµανδικά [Ολλανδικά] και 
Γαλλικά, στην Ελβετία µιλούν Γαλλικά, Γερµανικά και Ιταλικά 
κ.ο.κ.). Στη γλωσσολογία χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικοί όροι 
για τις διαφορετικές αυτές περιπτώσεις: οι όροι bilingualism (δύο 
διαφορετικές γλώσσες) και diglossia (δύο µορφές τής ίδιας γλώσ-
σας), o όρος bilingualism αποδίδεται στην Ελληνική µε το διγλωσ-
σία, ενώ ο όρος diglossia µε το διµορφία. 

δίγλωσσος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που χρησιµοποιεί για τις επικοι-
νωνιακές του ανάγκες δύο γλώσσες: οι Βλάχοι είναι ~ Έλληνες, µι-
λούν δηλ. τα Βλάχικα και τα Ελληνικά ΑΝΤ. µονόγλωσσος 2. αυτός 
που συντάσσεται σε δύο γλώσσες: ~ κείµενο | συνθήκη | επιγραφή | 
έκδοση · 3. (κακόσ.) αυτός που εκφράζει διαφορετικές απόψεις ανα-
λόγως προς την περίσταση: ~ πολιτικός ΣΥΝ. υποκριτής. 

διγλώχιν (ο/η) {διγλώχ-ινος | -ίνων} 1. αυτός που έχει δύο γλωσσίδια, 
άκρα 2. ΑΝΑΤ. δινλώχιν βαλβίς {διγλώχινος βαλβίδος) η κολποκοιλια-
κή βαλβίδα τής αριστερής κοιλίας τής καρδιάς. 

δίγνωµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει δύο γνώµες για το ίδιο θέµα, 
που δεν εκφέρει σταθερή άποψη ΣΥΝ. δίβουλος, δίγλωσσος, αµφιτα-
λαντευόµενος, αµφιρρεπής ΑΝΤ. αποφασιστικός, σταθερός, σίγουρος. 
— διγνωµία (η) [µεσν.]. 

δίγραµµος, -η, -ο 1. αυτός που αποτελείται από δύο γραµµές 2. δί-
γραµµη επιταγή τραπεζική επιταγή που έχει διπλή διαγράµµιση και 
µπορεί να εισπραχθεί µόνον σε τράπεζα («γενική διαγράµµιση») ή 
από την τράπεζα που αναγράφεται σε αυτήν («ειδική διαγράµµιση»). 

δίδαγµα (το) {διδάγµ-ατος | -ατα, -άτων} το συµπέρασµα που συνά-
γεται από διδασκαλία ή εµπειρία και που έχει πρακτική χρησιµότητα 
για τη ζωή τού ανθρώπου, υποδεικνύοντας τι πρέπει να γίνεται σε 
κάθε περίπτωση: αποκοµίζω | εξάγω | αντλώ | συνάγω | βγάζω | εν-
στερνίζοµαι ένα ~ || βαθύτερο | σοφό | πολύτιµο ~||~ τής πείρας | τού 
µαθήµατος | τής Ιστορίας | τού Ευαγγελίου || το ηθικό ~ αυτού τού 
παραµυθιού είναι ότι «όποιος ζητάει τα πολλά, χάνει και τα λίγα». 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διδάσκω]. 

διδακτέος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που πρέπει να διδαχθεί: ~ ύλη. 
διδακτήριο (το) {διδακτηρί-ου | -ων} το κτήριο στο οποίο γίνονται 
µαθήµατα, διδασκαλία: το νέο - χτίστηκε µε τα λεφτά τού κληροδο-
τήµατος || ιδιωτικό | δηµόσιο | σπουδαίο ~ ΣΥΝ. σχολείο, σχολή. — δι-
δακτηριακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < διδάσκω (µέσω ρηµατ. επιθ. διδακτός). Το αρχ. διδακτήριον 
είχε τη σηµ. «απόδειξη»]. 

διδακτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διδασκαλία: ~ 
µέθοδος | όργανα και µέσα | εγχειρίδια | βιβλία (αυτά που έχουν 
εγκριθεί από το κράτος για διδασκαλία στα σχολεία) | ανάγκες | σκο-
πός | εµπειρία | προσωπικό | ώρα | έργο 2. διδακτική (η) ο κλάδος τής 
παιδαγωγικής επιστήµης, που ασχολείται µε τη µεθοδολογία και τα 
προβλήµατα τής διδασκαλίας: γενική | ειδική ~ · 3. αυτός που διδά-
σκει, που οδηγεί σε διδάγµατα: ~ ιστορία | παραµύθι | ταινία | πάθηµα 
| ποίηση. — διδακτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

διδακτισµός (ο) (χωρ. πληθ.} η τάση κάποιου να θέλει να διδάξει, να 
δίνει διδάγµατα, συνήθ. µε τρόπο απόλυτο, δογµατικό ή µε ρητορισµό 
και υπεροψία: ρηχός | στείρος — II ο — των ποιηµάτων του τα καθιστά 
απωθητικά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. didactisme]. 

διδάκτορας (ο/η) {(θηλ. διδάκτορος) | διδακτόρων} (συντοµ. δρ) το 
πρόσωπο στο οποίο απονεµήθηκε τίτλος µεταπτυχιακός για πρωτό-
τυπη επιστηµονική πραγµατεία (διδακτορική διατριβή(, η οποία 
εγκρίθηκε από επιτροπή καθηγητών πανεπιστηµιακής σχολής: ανα-
γορεύω | ανακηρύσσω σε διδάκτορα || επίτιµος ~ τής Φιλοσοφικής 
Σχολής ΣΥΝ. δόκτορας. Επίσης (λόγ.) διδάκτωρ [1833] {διδάκτ-ορος | 
-όρων}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διδάσκαλος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Doktor < λατ. doctor]. 

διδακτορία (η) [1833] ο τίτλος τού διδάκτορα: διατριβή επί ~. 



διδακτορικός 502 διεγερσιµότητα 
 

διδακτορικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον διδάκτορα 
ή τη διδακτορία: ~ διατριβή | δίπλωµα 2. διδακτορικό (το) (α) η δι-
δακτορική διατριβή, η πρωτότυπη επιστηµονική µεταπτυχιακή εργα-
σία, που οδηγεί στον τίτλο τού διδάκτορα: κάνω το ~ µου || έχω αρχί-
σει ~ || υποβάλλω | υποστηρίζω το - µου (β) ο τίτλος τού διδάκτορα, 
η διδακτορία: έχει ~. [ΕΤΥΜ. Το διδακτορικό (δίπλωµα) αποδίδει το 
γαλλ. doctorat]. 

διδακτός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που µπορεί να διδαχθεί: ο Σωκράτης 
υποστήριζε ότι η αρετή είναι ~. 

δίδακτρα (τα) [µτγν.] {διδάκτρων} τα χρήµατα που πληρώνει κανείς, 
για να διδαχθεί (κάτι): ακριβά | ετήσια - || αυξήσεις στα ~ των ιδιω-
τικών σχολείων || πληρώνω | καταβάλλω τα ~. 

διδάξας, -ασα, -αν {διδάξ-αντος (θηλ. -άσης), -αντα | -αντες (θηλ. -
ασαι, ουδ. -αντα), -άντων (θηλ. -ασών)} (λόγ.) στη ΦΡ. πρώτος διδά-
ξας πρόσωπο που πρώτο εφαρµόζει κάτι καινούργιο στο είδος του, το 
οποίο αποτελεί το πρότυπο που ακολουθούν και άλλοι στη συνέχεια: 
υπήρξε ο ~ στην οργάνωση λογιστηρίων || (κ. ειρων.) ήταν οι πρώτοι 
διδάξαντες στις απάτες αυτού τού είδους. [ΕΤΥΜ. Μτχ. αορ. τού 
αρχ. διδάσκω]. 

διδασκαλείο (το) [αρχ.] 1. η σχολή για την κατάρτιση ή επιµόρφωση 
δασκάλων ή καθηγητών: ~ Μέσης Εκπαίδευσης 2. ο χώρος στον 
οποίο γίνεται διδασκαλία· εκπαιδευτήριο: ~ ελληνικής γλώσσας ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) δασκαλειό. 

διδασκαλία (η) [αρχ.] {διδασκαλιών} 1. η διαδικασία µεταδόσεως 
γνώσεων από τον δάσκαλο στον µαθητή: ~ εποπτική | υποδειγµατική 
| συστηµατική | µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές || κατ' οίκον ~ (µέσω 
ιδιαιτέρων µαθηµάτων και όχι µέσω σχολείου) || αίθουσα | µέθοδος | 
αρχές | τρόπος διδασκαλίας || ~ χορού | µουσικής ΣΥΝ. µάθηµα, πα-
ράδοση, διδαχή (πανεπιστηµιακή) 2. (συνεκδ.) η υπόδειξη αυτού που 
θεωρείται σωστό ή που πρέπει να γίνει: µε ηθικοπλαστικές διδασκα-
λίες δεν τον φέρνεις στον σωστό δρόµο ΣΥΝ. νουθεσία, δασκάλεµα, 
καθοδήγηση, διδαχή · 3. το σύνολο των αρχών και των κανόνων θρη-
σκείας, επιστηµονικής ή φιλοσοφικής θεωρίας: χριστιανική ~ || η ~ 
τού Σωκράτη ΣΥΝ. διδαχή · 4. η όλη διαδικασία που αποσκοπεί στην 
παρουσίαση θεατρικής παράστασης και περιλαµβάνει την ερµηνεία 
τού έργου και την καθοδήγηση των ηθοποιών και των υπολοίπων συ-
νεργατών από τον σκηνοθέτη: έγινε διάσηµος για την υποδειγµατική 
και πρωτοποριακή ~ τού αρχαίου δράµατος · 5. διδασκαλίες (οι) 
(στην αρχαιότητα) τα επίσηµα πρακτικά των δραµατικών αγώνων, 
που περιείχαν τα ονόµατα των τριών ποιητών που συµµετείχαν στους 
αγώνες, των χορηγών και των πρωταγωνιστών, τους τίτλους των δρα-
µάτων και το αποτέλεσµα τής κρίσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διδάσκαλος. 

διδασκαλικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τη διδασκαλία ή 
τον διδάσκαλο: ~ έργο || ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος. 

διδάσκαλος (ο) {διδασκάλ-ου | -ων, -ους}, διδασκάλισσα (η) [µεσν.] 
{διδασκαλισσών} (λόγ.) 1. δάσκαλος (βλ.λ.), πρόσωπο που διδάσκει 
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση· ΦΡ. άνευ διδασκάλου χωρίς 
δάσκαλο· συνήθ. για µεθόδους εκµάθησης ξένης γλώσσας µε προσω-
πική οργάνωση τής µελέτης και ελέγχου τής προόδου µόνο από τον 
ενδιαφερόµενο 2. (γενικότ.) πρόσωπο που διδάσκει, ερµηνεύει ή δια-
φωτίζει: οι διδάσκαλοι τού Νόµου | τής Εκκλησίας | τού Γένους. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέµυθος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διδάσκω + παραγ. επίθηµα -αλός 
(πβ. κ. πάσσ-αλος)]. 

διδάσκαλος: συνώνυµα. Οι λέξεις που δηλώνουν στις (ινδοευρω-
παϊκές γλώσσες τη σηµ. «διδάσκω - δάσκαλος» προέρχονται, κα-
τά κανόνα, είτε από λέξεις που σηµαίνουν «µαθαίνω» (πβ. δι-δά-
σκω - οµηρ. ε-δάην «έµαθα» - ά-δαής «αµαθής» - λατ. disco «µα-
θαίνω» (< di-da-sco), doc-eo «διδάσκω», doctor «διδάσκαλος») είτε 
από λέξεις που σηµαίνουν «δείχνω πώς» (πβ. αγγλ. teach, οµόρρ. 
γερµ. zeigen «δείχνω», σανσκρ. upa-dic «δείχνω - διδάσκω», όλα 
από την ίδια ρ. µε το ελλην. δείκ-νυ-µι) ή «οδηγώ, δείχνω τον δρό-
µο» (πβ. καθηγοϋµαι «οδηγώ» > καθηγητής «οδηγός» και «δάσκα-
λος») ή «διατάσσω, είµαι κύριος» (πβ. αγγλ. master «κύριος» και 
«δάσκαλος» -headmaster, schoolmaster- από λατ. magister «κύ-
ριος, αρχηγός» και «δάσκαλος», από όπου γαλλ. maître «δάσκα-
λος» κ.ά.). Το διδάσκαλος (< διδάσκω) είναι η αρχαιότερη λ. από 
όλη την οµάδα και χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα, συχνότερα µε 
τον τ. δάσκαλος, που προήλθε µε απλολογία (πβ. τετράπεζα < τρά-
πεζα, άµφιφορεύς > άµφορεύς). Τον 19ο αι. έγινε ιδιαίτερα γνωστή 
η λ. µε τη διαφωτιστική δραστηριότητα που ανέπτυξαν οι περίφη-
µοι ∆ιδάσκαλοι τού Γένους (Ευγ. Βούλγαρις, Ανθ. Γαζής, Νεόφ. ∆ού-
κας κ.ά.). Η λ. καθηγητής («καθοδηγητής, οδηγός», «δάσκαλος») 
αναπτύχθηκε στους χρόνους περί τον Χριστό και χρησιµοποιείται 
στο Ευαγγέλιο τού Ματθαίου (23, 8 κ. εξ.): «ύµεϊς δέ µη κληθήτε 
ραββί [εβρ. λ. = διδάσκαλος]· είς γάρ εστίν υµών ό διδάσκαλος, ό 
Χριστός [...] µηδέ κληθήτε καθηγηταί, εις γάρ υµών εστίν ό καθη-
γητής, ό Χριστός». Από την αρχαία λ. διδαχή «διδασκαλία» σχη-
µατίστηκε το νεοελλ. διδάχος «δάσκαλος». Νεόπλαστη (τού 19ου 
αι.) είναι και η λ. διδάκτωρ, που χρησιµοποιήθηκε για να αποδώ-
σει το λατ. doctor (< doceo) «διδάσκαλος» και «ο έχων άδεια δι-
δασκαλίας στο πανεπιστήµιο, δόκτωρ (τίτλος πανεπιστηµιακός)». 
Επειδή τέτοια άδεια διδασκαλίας απαιτείτο ειδικά για τους για-
τρούς, το doctor (δόκτωρ) σήµαινε και «γιατρός». Τελευταία, άρ-
χισε να χρησιµοποιείται και ο όρος διδάσκων ως γενική λ. για 
οποιαδήποτε βαθµίδα και µε ουδέτερο, περιγραφικό περιεχόµενο, 
αντίθετα προς το βιωµατικό περιεχόµενο και την παιδευτική βα-
ρύτητα που απέκτησε η λ. δάσκαλος, που έφθασε να είναι προ-
σφώνηση και προσφορά τιµής στον προσφωνούµενο. 

διδάσκω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {δίδα-ξα (µτχ. διδάξας, -ασα, -αν), -χθηκα 
(λόγ. µτχ. διδαχθείς, -είσα, -έν), -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. µεταφέρω (γνώ-
σεις), µαθαίνω (κάτι) σε (κάποιον): ~ Ελληνικά | τραγούδι || από µάν-
να σε κόρη διδάσκεται η τέχνη τού κεντήµατος || (µτφ.) η Ιστορία µάς 
διδάσκει για το παρόν και το µέλλον || διδαχθείσα ύλη (τα µαθήµατα 
που διδάχθηκαν οι µαθητές)· ΦΡ. (α) πρώτος διδάξας βλ. λ. διδάξας 
(β) δάσκαλε που δίδασκες (και νόµο δεν εκράτεις) για όποιον 
υποδεικνύει ή επιβάλλει σε άλλους πράγµατα που ο ίδιος δεν τηρεί: 
Μετά από τόσα αντικαπνιστικά κηρύγµατα που µας έκανε, τον 
βρήκαν να καπνίζει στα κρυφά! ~! · 2. διακηρύσσω αυτό που θεωρώ 
σωστό σε µεγάλο κοινό: ~ µια νέα θρησκεία | ένα φιλοσοφικό σύ-
στηµα | µια θεωρία · 3. (για το αρχαίο δράµα) ανεβάζω (θεατρική 
παράσταση): δίδαξε τους «Όρνιθες» στην Επίδαυρο ♦ 4. (αµετβ.) 
ασκώ το επάγγελµα τού δασκάλου ή τού καθηγητή: φέτος ~ σε ένα 
επαρχιακό σχολείο || έχω διδάξει σε όλες τις τάξεις τής δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < δι-δά-σκω, ενεστ. αναδιπλασιασµός τού θ. δα-, το οποίο 
µαρτυρείται στο απρφ. παθ. αορ. β' δα-ήναι (πβ. α-δα-ής) < *δασ-ήναι < 
*dns-, που ίσως συνδ. µε λατ. disco «µαθαίνω», γαλλ. discipline 
«επιστήµη, µάθηση» κ.ά. Οµόρρ. ά-δαής (βλ.λ.), αδηµονώ (βλ.λ.), δί-
δακ-τρα κ.ά.]. διδάσκων (ο) {διδάσκ-οντος, -οντά | -οντες, -όντων}, 
διδάσκουσα (η) {διδασκ-ούσης | -ουσών) (λόγ.) πρόσωπο που 
διδάσκει· κυρ. εκπαιδευτικός που στελεχώνει σχολικό ίδρυµα: η 
αναλογία διδασκόντων - διδασκοµένων στα πανεπιστήµια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. διδάσκαλος. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. διδάσκω]. διδαχή (η) 1. η 
διδασκαλία, η προτροπή, που αποβλέπει στη νουθεσία: το παράδειγµα 
είναι η πιο πειστική ~ ΣΥΝ. καθοδήγηση, κήρυγµα, δασκάλεµα 2. το 
σύνολο των αρχών και των κανόνων θρησκείας, επιστηµονικής ή 
φιλοσοφικής θεωρίας: οι ~ τού Χριστού | των Αποστόλων || οι 
«∆ιδαχές» τού Κοσµά τού Αιτωλού ΣΥΝ. διδασκαλία, δόγµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. διδάσκαλος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διδάσκω (παρακ. δεδίδαχα)]. διδάχος 
(ο) (σπάν.) πρόσωπο που υποδεικνύει ή διδάσκει τους άλλους, ο 
δάσκαλος: «πάλι τους είδα κυκλικά ωσάν ο αρχαίος ~» (Α. 
Σικελιανός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διδάσκαλος. [ΕΤΥΜ < διδαχή (υποχωρητ.)]. 
δίδραχµο (το) {διδράχµ-ου | -ων} (παλαιότ.) το νόµισµα που αξίζει 
δύο δραχµές ΣΥΝ. δίφραγκο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δίδραχµο < δι- (< δίς) + 
δραχµή]. δίδραχµος → δι-, -δραχµος διδυµία (η) → δίδυµος 
διδυµογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η γέννηση διδύ-
µων. δίδυµος, -η, -ο 1. καθένα από τα δύο παιδιά που κυοφορούνται 
µαζί και γεννιούνται κατά την ίδια γέννα από την ίδια µητέρα: ~ αδελ-
φοί | αδελφές || µοιάζουν σαν ~· (κ. ως ουσ.) δίδυµοι | δίδυµες (οι), δί-
δυµα (τα) · 2. (µτφ.) αυτός που παρουσιάζει συµµετρία και οµοιότητα 
µε άλλον: ~ µύες | αδένες (οι όρχεις) | κρύσταλλο 3. (συνήθ. στον 
πληθ.) διπλός ή δύο όµοια πράγµατα µαζί: ~ πυροβόλα | πύργοι (σε 
κάστρο) || ~ τείχος · 4. δίδυµο (το) {διδύµ-ου | -ων) (α) δύο άνθρωποι 
που συνηθίζουν να εµφανίζονται µαζί ή συνεργάζονται στενά για την 
επίτευξη κοινού στόχου: το επιθετικό ~ τής οµάδας || γνωστό ~ τού 
ελληνικού κινηµατογράφου || όταν είναι αυτοί οι δύο µαζί, φτειάχνουν 
ένα αχτύπητο χιουµοριστικό ~! ΣΥΝ. ντουέτο (β) στοίχηµα στον 
ιππόδροµο σε δύο άλογα · 5. ∆ίδυµοι (οι) {∆ιδύµ-ων, -ους} (α) 
ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής αστερισµός τού Β. Ηµισφαιρίου (β) ΑΣΤΡΟΛ. το 
τρίτο ζώδιο τού ζωδιακού κύκλου, που θεωρείται ότι κυριαρχεί την 
περίοδο 21/5-21/6 (γ) (συνεκδ.-στον εν.) το πρόσωπο που έχει γεννηθεί 
κατά τη διάρκεια τής παραπάνω περιόδου. — διδυµία (η). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. δί-δυ-µος, µε εκφραστικό αναδιπλασιασµό τού δύο]. ∆ιδυµότειχο 
(το) {∆ιδυµοτείχου} κωµόπολη τού νοµού Έβρου, κοντά στα σύνορα 
µε την Τουρκία. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ∆ιδυµότειχον < δίδυµον τείχος, εξαιτίας τού δίδυµου 
τείχους που περιέβαλλε την πόλη κατά τους βυζαντινούς χρόνους, 
όταν το ∆ιδυµότειχο αποτελούσε τόπο εξορίας], ∆ιδώ (η) {-ώς κ. -ούς} 
1. ΜΥΘΟΛ. πριγκίπισσα τής Τύρου' µετά τη δολοφονία τού συζύγου 
της από τον αδελφό της Πυγµαλίωνα κατέφυγε στην Αφρική όπου 
ίδρυσε την Καρχηδόνα 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Dido, 
αβεβ. ετύµου, πιθ. φοιν. αρχής]. δίδω ρ. → δίνω 

διεγείρω ρ. µετβ. {διήγειρα, διεγέρ-θηκα, -µένος) εξάπτω, ερεθίζω: ~ 
το ενδιαφέρον/ τα ένστικτα | τα πάθη και τα µίση | την προσοχή | τη 
φαντασία || ~ σεξουαλικά | ψυχικά κάποιον || πολιτικοί λόγοι που διε-
γείρουν τα πλήθη || φάρµακα που διεγείρουν τα νεύρα || τον διεγείρουν 
τα αισθησιακά θεάµατα (τον εξάπτουν σεξουαλικά) ANT. κατευνάζω, 
καταπραΰνω, ηρεµώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + εγείρω]. διέγερση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -έρσεως | -έρσεις, -έρσεων} 1. η αντίδραση σε 
εξωτερικό ερέθισµα, που συνοδεύεται από ένταση, έξαψη, ερεθισµό 
κλπ.: ~ των νεύρων/ καταθλιπτική | των οργάνων τού σώµατος 2. 
(ειδικότ.) ο σεξουαλικός ερεθισµός (των γεννητικών οργάνων): βρί-
σκοµαι σε - 3. ΝΟΜ. αξιόποινη πράξη την οποία διαπράττει όποιος µε 
οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει δηµόσια άλλους σε απεί-
θεια κατά των νόµων ή των διαταγµάτων ή εναντίον άλλων νόµιµων 
διαταγών τής Αρχής: ~ σε διάπραξη εγκλήµατος. διεγερσιµότητα (η) 
[1811] {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η ικανότητα των κυττάρων ή των 
οργανισµών να αντιδρούν σε εκείνες τις αλλαγές τού περιβάλλοντος, 
οι οποίες µπορούν να λειτουργήσουν ως ερέθισµα ΣΥΝ. 
ερεθιστικότητα. 



διεγέρτης 503 διεµβολίζω 
 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. excitabilité]. 
διενέρτης (ο) [1887] {διεγερτών}, διεγέρτρια (η) {διεγερτριών} 

πρόσωπο που µπορεί να ερεθίσει, να µεταδώσει έξαψη ή να τονώσει 
κάποιον ή κάτι. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. excitant]. 

διεγερτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που προκαλεί διέγερση τού νευ-
ρικού συστήµατος: ~ χάπια 2. (ειδικότ.) αυτός που προκαλεί σεξουα-
λική διέγερση: ~ σταγόνες ΣΥΝ. αφροδισιακός 3. διεγερτικό (το) κα-
θετί το οποίο προκαλεί σεξουαλική διέγερση. — διεγερτικά επίρρ. 

διεγκέφαλος (ο) {διεγκεφάλ-ου | -ων, -ους} ένα από τα τµήµατα τού 
εγκεφάλου, που περιλαµβάνει τους οπτικούς θαλάµους, την επίφυση, 
την υπόφυση και τον υποθάλαµο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
νεολατ. diencephalon]. 

διεγχειρητικος, -ή, -ό αυτός που εφαρµόζεται ή εκτελείται κατά τη 
διάρκεια εγχείρησης: ~ χολαγγειογραφία | ακτινογραφία. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intraoperative]. 

διεδρικός, -ή, -ό → δι-, -εδρικός 
δίεδρος, -η, -ο → δι-, -εδρος 
διέδωσα ρ. → διαδίδω 
∆.Ι.Ε.Ε. (η) ∆ιεύθυνση Ιδιωτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 
διεθνής, -ής, -ές [1853] {διεθν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που ανα-

φέρεται σε περισσότερες από µία χώρες ή στο σύνολο των εθνών: -
αναγνώριση | αποµόνωση | δίκαιο | δύναµη | προσκήνιο | διαγωνι-
σµός | Τύπος | προσανατολισµός | θέµατα | εξελίξεις | σύµβαση | επί-
πεδο | σχέσεις | φεστιβάλ | έκθεση βιβλίου | πρακτορείο | σύνορα | 
εµπόριο | κατακραυγή | πτήσεις | κοινή γνώµη | νοµιµότητα | σταυ-
ροφορία | συνέδριο || ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης || οι εκλογές διε-
ξήχθησαν υπό την παρουσία ~ παρατηρητών τού Ο.Α.Σ.Ε. ΣΥΝ. πα-
γκόσµιος ANT. εθνικός· ΦΡ. (α) ∆ιεθνής Αµνηστία βλ. λ. αµνηστία (β) 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο βλ. λ. ∆.Ν.Τ. (γ) ∆ιεθνές ∆ικαστήριο βλ. 
λ. δικαστήριο (δ) διεθνής οργανισµός βλ. λ. οργανισµός (ε) διεθνής 
κοινότητα το σύνολο των κρατών µε παρακρατικές µεταξύ τους σχέ-
σεις · 2. διεθνής (ο/η) αθλητής οµαδικού αθλήµατος, που έχει συµ-
µετάσχει έστω και µία φορά σε επίσηµο αγώνα εθνικής οµάδας: η 
οµάδα περιλαµβάνει στις τάξεις της τρεις ~ · 3. ∆ιεθνής (η) (α) κα-
θεµιά από τις τέσσερεις παγκόσµιες οργανώσεις των κοµουνιστικών 
κοµµάτων (1864, 1889, 1919, 1937): απόφαση τής Γ ∆ιεθνούς (β) ο πα-
γκόσµιος ύµνος των κοµουνιστικών κοµµάτων («Εµπρός, τής γης οι 
κολασµένοι...») (γ) (κακόσ.) κάθε οργάνωση µε παγκόσµια επιρροή 
και δράση: η ~ των ναρκωτικών | τής τροµοκρατίας. — διεθνώς 
επίρρ. [1893]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, εθνικισµός. [ΕΤΥΜ. < δι)α)- 
+ -εθνής < έθνος, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. international]. 

διεθνικός, -ή, -ό [1895] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον διεθνισµό 
(βλ.λ.): ~ θεωρία | τάση | στάση ΣΥΝ. διεθνιστικός ΑΝΤ. εθνικιστικός 
2. αυτός που σχετίζεται µε περισσότερες από µία χώρες ή µε το σύ-
νολο των εθνών: ~ δίκτυα πληροφοριών. — διεθνικώς επίρρ., διεθνι-
κότητα (η). 

διεθνικός - διεθνής. Το διεθνικός δεν δηµιουργήθηκε εξαρχής ως 
σύνθετο των διά + εθνικός, αλλά ήταν αποτέλεσµα µεταπλασµού 
τού διεθνής «επί το δηµοτικότερον», για να αποφευχθεί δηλ. ο 
(τριτόκλιτος) τύπος σε -ης, γεν. -ους, που την περίοδο τής έξαρσης 
τού γλωσσικού τον θεωρούσαν καθαρευουσιάνικο. Είναι δηλ. πε 
ρισσότερο προϊόν τεχνητού µεταπλασµού, σε αντίθεση µε άλλους 
µεταπλασµούς (διαφανής - διάφανος, ανωφελής - ανώφελος, πο 
λύπαθης - πολύπαθος κ.ά.). → 
άβαφος 

διεθνισµός (ο) [1893] 1. η θεωρία σύµφωνα µε την οποία πρέπει να 
επιδιώκεται η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των λαών και η κατάρ-
γηση των επιµέρους εθνικών συµφερόντων ΑΝΤ. εθνικισµός 2. (στον 
µαρξισµό) δόγµα το οποίο πρεσβεύει την ένωση όλων των λαών rat 
την κατάργηση των συνόρων («προλετάριοι όλων των χωρών ενωθεί-
τε»)· ΦΡ. προλεταριακός διεθνισµός η ενδεδειγµένη στάση τού κο-
µουνιστή, όταν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, να υποτάσσει την πολι-
τική τού τοπικού του κόµµατος και τής πατρίδας στις ανάγκες τής 
εξωτερικής πολιτικής τής Σοβιετικής Ένωσης. — διεθνιστής (ο), διε-
θνίστρια (η), διεθνιστικός, -ή, -ό, διεθνιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. internationalisme]. 

διεθνολόγος (ο/η) [1889] επιστήµονας που ασχολείται µε τη µελέτη 
των σχέσεων µεταξύ των κρατών, µε το διεθνές δίκαιο (βλ. λ. διε-
θνής). — διεθνολογία (η), διεθνολογικός, -ή, -ό. 

διεθνοποίηση (η) [1887] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΠΟΛΙΤ. η 
απόπειρα χειρισµού ενός θέµατος ή προβλήµατος ως ζητήµατος µε 
ευρύ διεθνές νοµικό ή πολιτικό ενδιαφέρον και όχι µε περιφερειακή 
ή περιορισµένη εµβέλεια: η ~ τού Κυπριακού. — διεθνοποιώ ρ. {-
είς...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. internationalisation]. 

διεθνώς επίρρ. → διεθνής 
διέθρεψα ρ. → διατρέφω 
διείδα ρ. → διαβλέπω 
διείσδυση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) 1. (α) η εισχώ-

ρηση σε κάτι (β) (για διάφορες ουσίες) (κυριολ.) το να διαπερνά και 
να εισχωρεί σε κάτι: η διείσδυση τού υγρού στο ύφασµα- (µτφ) · 2. το 
να φτάνει κάποιος σε βάθος ή στην ουσία: η ~ στις σκέψεις και στα 
συναισθήµατα αυτού τού ανθρώπου δεν είναι δυνατή ΣΥΝ. εµ-
βάθυνση 3. το να εισχωρεί κάποιος/κάτι σε έναν χώρο και να επι-
βάλλεται µε έµµεσο πολλές φορές οίλλά και συστηµατικό τρόπο: η ~ 
τής αµερικανικής κουλτούρας στην ελληνική κοινωνία || η ~ τής πλη-
ροφορικής στην καθηµερινή ζωή || η οικονοµική ~ τής Ελλάδας στα 

Βαλκάνια 4. το να εισχωρεί κάποιος τεχνηέντως σε χώρο που δεν εί-
ναι τής δικαιοδοσίας του ή στον οποίο κινείται ένας κλειστός κύκλος 
ανθρώπων: η ~ τής µαφίας στην εξουσία || η ~ νεόπλουτων στον 
χώρο τής αριστοκρατίας || η ~ ξένων πρακτόρων στις κρατικές µυ-
στικές υπηρεσίες. 

διεισδυτικός, -ή, -ό [1887] αυτός που έχει την ικανότητα να διεισ-
δύει, να εµβαθύνει: ~ ανάλυση | βλέµµα | µατιά | κριτική. — διεισ-
δυτικά επίρρ. 

διεισδυτικότητα (η) [1886] {χωρ. πληθ.} η ικανότητα διείσδυσης: η ~ 
µιας ξένης κουλτούρας στην εγχώρια ζωή || η ~ µιας θρησκείας σε µια 
περιοχή || η ~ τής ανάλυσης | τής µατιάς κάποιου. 

διεισδύω ρ. αµετβ. {διείσδυσα} (+σε) 1. διαπερνώ (κάτι) και εισχωρώ 
σε (αυτό): το φως διεισδύει στο δωµάτιο µέσ'από τις γρίλιες ΣΥΝ. 
τρυπώνω, χώνοµαι, µπαίνω· (µτφ.) 2. εισχωρώ στην ουσία, πηγαίνω 
στο βάθος: η µατιά του προσπαθούσε να διεισδύσει στα βάθη τής 
ψυχής της ΑΝΤ. µένω στην επιφάνεια 3. εισχωρώ σε χώρο που δεν εί-
ναι στη δικαιοδοσία µου: µεγάλες δυτικές εταιρείες διεισδύουν οι-
κονοµικά στην Α. Ευρώπη || ~ στις τάξεις τού εχθρού | στα παρασκή-
νια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µπαίνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δι)α)- + εισδύω (βλ.λ.)]. 

διεκδίκηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αξίωση ικανοποίη-
σης αιτήµατος, κυρ. µε προσφυγή στη ∆ικαιοσύνη· (γενικότ.) η απαί-
τηση για απόκτηση, η προσπάθεια να κάνουµε δικό µας (κάτι που 
ώς τώρα δεν µας ανήκε): εδαφικές ~ || οι ~ των εργαζοµένων (για κα-
λύτερες εργασιακές συνθήκες ή αµοιβές). 

διεκδικητής (ο) [µεσν.], διεκδικήτρια (η) {διεκδικητριών} πρόσωπο 
που αξιώνει να ικανοποιηθούν τα δικαιώµατα του ή να καταλάβει 
θέση ή αξίωµα: ~ περιουσίας | τίτλου | θρόνου. 

διεκδικητικός, -ή, -ό [1854] 1. αυτός που σχετίζεται µε διεκδίκηση 
(πράγµατος, δικαιώµατος, αξιώµατος κ.λπ.): ~ αγωγή 2. αυτός που ξέ-
ρει να διεκδικεί (τα δικαιώµατα του), που ζητεί ό,τι του ανήκει: πρό-
κειται για ~ άτοµο || ~ πολιτική. 

διεκδικώ ρ. µετβ. {διεκδικείς... | διεκδίκ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} απαιτώ 
και αγωνίζοµαι να επιτύχω ή να αποκτήσω (κάτι) ή να το διατηρήσω 
στην κατοχή µου: ~ τη νίκη | την ικανοποίηση αιτηµάτων | την εξου-
σία | τίτλο | τα πρωτεία | εδάφη | βραβείο | κληρονοµιά | ελευθερία | 
ίση µεταχείριση | µια θέση εργασίας || ~ µε πείσµα | θαρραλέα | δικα-
στικά | µε κάθε τρόπο τα δίκαια µου || διεκδικεί επάξια µια θέση στις 
σελίδες τής ιστορίας τού αιώνα µας. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. διεκδικώ, αρχική σηµ. «εκδικούµαι», < δι)α)- + έκδικώ 
< έκ + δικώ (-έω) < δίχ·η. Η σηµερινή σηµ. πρωτοαπαντά στον Ιου-
στινιάνειο Κώδικα (6ος αι. µ.Χ.) ως απόδ. τού λατ. vindicare]. 

διεκπεραιώνω ρ. µετβ. {διεκπεραίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. περατώνω, 
ολοκληρώνω εργασία µε σειρά ενεργειών µου: ~ εντολή | εργασία | 
αποστολή | έργο | συναλλαγή | καθήκοντα | συµφωνία ΣΥΝ. φέρω εις 
πέρας, εκτελώ 2. (ειδικότ.) ταξινοµώ, οργανώνω και αποστέλλω: ~ έγ-
γραφα | αλληλογραφία. — διεκπεραιωτής (ο) [1833], διεκπεραιώτρια 
(η), διεκπεραιωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. διεκπεραιοϋµαι < δι)α)- + έκπεραιοϋµαι < έκ + πε-
ραιώ | -οϋµαι (βλ.λ.)]. 

διεκπεραίωση (η) [1833] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η ολο-
κλήρωση µιας εργασίας: ~ έργου | αποστολής 2. (ειδικότ.) η ταξινό-
µηση, οργάνωση και αποστολή (εγγράφων, αλληλογραφίας, εντύπων 
κ.ά.) 3. (συνεκδ.) υπηρεσία που εκτελεί την παραπάνω εργασία. 

διεκτραγωδώ ρ. µετβ. [1888] {διεκτραγωδείς... | διεκτραγώδ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} διηγούµαι µε δραµατικό τρόπο: ~ µε µελανά 
χρώµατα τη ζωή µου || ~ µια άθλια κατάσταση | την οικτρή οικονο-
µική θέση | τα µαρτύρια | τη µοίρα µου. — διεκτραγώδηση (η) 
[1896]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαδραµατίζω. [ΕΤΥΜ < δι)α)- + µτγν. 
έκτραγωδώ (-έω) < έκ + τραγωδώ < τραγφδός]. 

διέλαβα ρ. → διαλαµβάνω 
διέλαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} µέθοδος κατεργασίας µετάλ-
λων, από την οποία παράγονται σωλήνες ή ράβδοι. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
διέλασις, αρχική σηµ. «επέλαση», < διελαύνω (< δι)α)-+ έλαύνω). Η 
σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

διελέγχω ρ. µετβ. [αρχ.] {διήλεγξα} (λόγ.) υποβάλλω σε λεπτοµερή 
έλεγχο. 

διέλευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. το πέρασµα µέσα 
από (κάτι): επιτρέπω | εµποδίζω | απαγορεύω τη ~ || ~ ζώων | αµαξο-
στοιχιών | οχηµάτων | πεζών || άδεια διελεύσεως 2. ΝΟΜ. αβλαβής 
διέλευση βλ. λ. αβλαβής 3. (συνεκδ.) το ίδιο το µέρος, µέσα από το 
οποίο περνά κανείς: επικίνδυνη | ελεύθερη | προβληµατική | αδύνατη ~ 
|| Προσοχή! ~ πεζών ΣΥΝ. διάβαση, δίοδος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
διέλευσις < δι)α)- + ελευσις]. 

διελκυστίνδα (η) {διελκυστινδών} 1. παιχνίδι µε σχοινί ή άλλο µη-
χανισµό, στα άκρα τού οποίου βρίσκονται αντίπαλα άτοµα ή οµά-
δες, που προσπαθούν τραβώντας το σχοινί ή τον µηχανισµό να πα-
ρασύρουν τον αντίπαλο προς το µέρος τους 2. (µτφ.) ο έντονος αντα-
γωνισµός µεταξύ δύο αντιπάλων για την επικράτηση σε κάποιον χώ-
ρο: «η ~ Η.Π.Α. και Γερµανίας για την επιρροή στις χώρες τής Κ. και 
Α. Ευρώπης φαίνεται να κλίνει προς τη γερµανική πλευρά» (εφηµ.). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελκύω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < διελκυστός (< αρχ. διέλκω) + παραγ. επίθηµα -ίνδα, το 
οποίο χρησιµοποιήθηκε στην Αρχ. ως προσδιοριστικό παιχνιδιών 
(π.χ. κρυπτ-ίνδα, κυνηγητ-ίνδα κ.ά.]. 

διεµβολίζω ρ. µετβ. {διεµβόλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. διατρυπώ µε έµ-
βολο 2. (µτφ.) (α) διεισδύω κάπου από τα πλάγια: ο παίκτης διεµβό-
λισε από τα αριστερά την αντίπαλη άµυνα (β) πλήττω κάποιον µε 
πλάγιο τρόπο ή µέσω τρίτου 3. εισχωρώ σε χώρο επιρροής τρίτων. — 
διεµβόλιση (η). 



διένειµα 504 διεύθυνση 
 

[ΕΤΥΜ. < δι)α)- + εµβολίζω (βλ.λ.)]. 
διένειµα ρ. → διανέµω 
διένεξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} έντονη αντιπαράθεση: εσωτερική | 

διεθνής | εδαφική | οξύτατη | κοµµατική | µακροχρόνια | τοπική | φυλετική ~ || η 
~ οξύνεται | αµβλύνεται || διευθετώ | προκαλώ | τερµατίζω | επεκτείνω τη ~ || 
σηµεία | θύµα | αφορµή διενέξεως ΣΥΝ. σύγκρουση, τσακωµός, διαµάχη. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. διένεξις < διενεγκεϊν, απρφ. αορ. β' τού αρχ. ρ. διαφέρω]. 
διενέργεια (η) {χωρ. πληθ.} η οργάνωση και ολοκλήρωση έργου από αρµόδιο 
πρόσωπο ή φορέα: η ~ εκλογών | ανακρίσεων ΣΥΝ. πραγµατοποίηση, 
διεξαγωγή. [ΕΤΥΜ. < διενεργώ]. 
διενεργώ ρ. µετβ. [µτγν.] {διενεργείς... | διενήργ-ησα, διενεργ-ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} (λόγ.) οργανώνω και φέρω εις πέρας στο πλαίσιο τής αρµοδιότητας 
µου: ~ ανάκριση | αρχαιρεσίες | προανάκριση | διαγωνισµό | έρευνα | έλεγχο | 
εκλογές ΣΥΝ. διεξάγω, εκτελώ, πραγµατοποιώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω. 

διεξάγω ρ. µετβ. {διεξήγαγα (να/θα διεξαγάγω), διεξήχθην, -ης, -η..., (µτχ. 
διεξαχθείς, -είσα, -έν)} (λόγ.) 1. ξεκινώ και προωθώ µια διαδικασία, 
(προσπαθώ να) τη φέρω εις πέρας: ~ εκστρατεία κατά τού καπνίσµατος || ~ 
αγώνα | ανακρίσεις | δίκη | έρευνα | έλεγχο | εκλογές | ασκήσεις | ανασκαφές | 
πειράµατα | συζήτηση | διαγωνισµό | διαπραγµατεύσεις || ~ (κάτι) κανονικά | µε 
απόλυτη τάξη | µε µυστικότητα | αποτελεσµατικά | υπό δραµατικές συνθήκες 
ΣΥΝ. διενεργώ, επιτελώ, πραγµατοποιώ 2. (µεσοπαθ. διεξάγοµαι) γίνοµαι, 
βρίσκοµαι σε: η κυκλοφορία στους δρόµους διεξάγεται µε δυσκολία || η δίκη 
διεξάγεται κεκλεισµένων των θυρών. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δι)α)- + εξ + άγω]. 

διεξαγωγή (η) [µτγν.] 1. η έναρξη, προώθηση και ολοκλήρωση µιας 
διαδικασίας: η ~ εκλογών | συνεδρίου | δίκης | στρατιωτικής επιχείρησης || 
απρόσκοπτη ~ έρευνας ΣΥΝ. διενέργεια 2. ΝΟΜ. η εξέταση µαρτύρων ενώπιον 
εισηγητή δικαστή πολιτικών δικαστηρίων. 

διεξέρχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {διεξ-ήλθα (µτχ. διεξελθών, -ούσα, -όν)} 
(λόγ.) πραγµατεύοµαι ή οµιλώ διεξοδικά για (κάτι): ~ ένα θέµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διαβάζω, αποθετικός. 

διεξήγαγα ρ. → διεξάγω 
διεξοδικός, -ή, -ό αυτός που περιλαµβάνει όλες τις λεπτοµέρειες: ~ απάντηση | 

ανάλυση | ανάπτυξη | αναφορά | διαπραγµάτευση | εξέταση | έρευνα | εξήγηση | 
εργασία | συζήτηση | διαδικασία ΣΥΝ. εκτενής, λεπτοµερής, εξαντλητικός, 
εξονυχιστικός ANT. συνοπτικός, γενικός. — διεξοδικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., 
διεξοδικότητα (η) [1873]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διέξοδος]. 

διέξοδος (η) [αρχ.] {διεξόδ-ου | -ων, -ους} 1. το σηµείο από το οποίο µπορεί 
κανείς να βγει: η περίπολος βρήκε ~ ανάµεσα στα βουνά και ξέφυγε από τον 
ασφυκτικό κλοιό των εχθρών ΣΥΝ. δίοδος, πέρασµα ΑΝΤ. αδιέξοδο 2. (µτφ.) 
ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί κανείς να ξεπεράσει ένα πρόβληµα: δεν 
διαφαίνεται ~ από την κρίση || αναζητώ | ψάχνω για ~ στα προβλήµατα µου || 
βρίσκω ~ στο διάβασµα | στη γυµναστική || πολλοί νέοι αναζητούν ~ στα 
ναρκωτικά και στη βία ΣΥΝ. λύση, διαφυγή ANT. αδιέξοδο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αδιέξοδο, οδός. 

διεπίδραση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η αµοιβαία επίδραση ανάµεσα 
σε δύο ή περισσότερα στοιχεία (ενός συνόλου), πρόσωπα, συστήµατα 
πληροφορικής και χρήστες κ.λπ.: η ~, η οποία υφίσταται µεταξύ φτώχιας και 
εγκληµατικότητας. — διεπιδραστικός, -ή, -ό, διεπιδρώ ρ. {-άς...}. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. interaction]. 

διεπιστηµονικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται σε περισσότερους από έναν 
επιστηµονικούς κλάδους: ~ έρευνα | τµήµα | αντικείµενο | πρόβληµα | 
συζήτηση ΣΥΝ. διακλαδικός 2. αυτός που αποτελείται από επιστήµονες 
διαφορετικών κλάδων: ~ συµβούλιο | επιτροπή. — διεπιστηµονικ-ά | -ώς 
επίρρ., διεπιστηµονικότητα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
interdisciplinary]. 

διεπιφανεια (η) {διεπιφανειών} 1.ΤΕΧΝΟΛ. κύκλωµα που επιτρέπει τη 
σύνδεση δύο συσκευών που δεν είναι συµβατές µεταξύ τους 2. (µτφ.) το 
επίπεδο επαφής στο οποίο συναντώνται µεταξύ τους διαφορετικά πράγµατα, 
στοιχεία, έννοιες: η ~ των σχέσεων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. inteface]. 

διέπλεξα ρ. → διαπλέκω 
διέπλευσα ρ. → διαπλέω 
διέπω ρ. µετβ. {δύσχρ. παρατ. διείπον µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} καθορίζω, 

ρυθµίζω, κανονίζω: γραφειοκρατική νοοτροπία διέπει την υπαλληλική 
συµπεριφορά || (κ. µεσοπαθ.) τα φυσικά φαινόµενα διέπονται από αιώνιους και 
σταθερούς νόµους || διέπεται από αρχές | ήθος | µέτρο | ρυθµό | πίστη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + επω «ασχολούµαι, φροντίζω για κάτι» (άσχετο προς 
το ρ. έποµαι «ακολουθώ») < I.E. *sep- «φροντίζω, επιµελούµαι», πβ. σανσκρ. 
sâpati, λατ. sepelio «ενταφιάζω» κ.ά. Οµόρρ. δί-οπος (βλ.λ.)]. 

διεργασία (η) [1872] {διεργασιών} σειρά ενεργειών που εκτυλίσσονται 
βαθµιαία προς συγκεκριµένο αποτέλεσµα: οι ~ στο εσωτερικό τού κόµµατος 
για την ανάδειξη νέου προέδρου συνεχίζονται ΣΥΝ. (µτφ.) ζύµωση (πβ. λ. 
διαδικασία). 

διερεύνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η προσεκτική έρευνα 
(για την εξακρίβωση στοιχείων, προθέσεων κ.λπ.): η ~ µιας υπόθεσης | των 
προθέσεων (κάποιου). 

διερευνητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη λεπτοµερή έρευνα για 
την εξακρίβωση (στοιχείων, προθέσεων κ.λπ.): ~ προσπάθεια | ερώτηση | 
εντολή (η εντολή που δίνεται από τον πρόεδρο τής 

∆ηµοκρατίας στον αρχηγό τού κόµµατος που ήρθε πρώτο στις άλογες, χωρίς 
να έχει πάρει απόλυτη πλειοψηφία, προκειµένου να ερευνήσει κατά πόσον 
µπορεί να σχηµατίσει κυβέρνηση, που θα λάβει 
ψήφο εµπιστοσύνης στη Βουλή). — διερευνητικ-ά | -ώς επίρρ. διερευνώ ρ. 

µετβ. [αρχ.] {διερευνάς... | διερεύν-ησα, -ώµαι, -άται..., 
-ήθηκα, -ηµένος} εξετάζω µε προσοχή και σε βάθος: ~ τα αίτια τού 
ατυχήµατος || - τις καταγγελίες | το θέµα | το µυστήριο | τις προθέσεις | τα 
στοιχεία || - τη δυνατότητα | το ενδεχόµενο να γίνει κάτι 
ΣΥΝ. ερευνώ, ψάχνω, ανιχνεύω. — διερευνητής (ο) [αρχ.], διερευνή- 

τρια (ή) {διερευνητριών}. διερµηνέας (ο/η) [1819] {(θηλ. διερµην-έως) | -είς, -
έων} ειδικός που βοηθεί να επικοινωνήσουν µεταξύ τους άνθρωποι που δεν 
µιλούν την ίδια γλώσσα, µεταφράζοντας τα λεγόµενα τού ενός στη γλώσσα τού 
άλλου : η παρεξήγηση οφείλεται σε λάθος τού ~ || οι επίσηµοι ~ τού Υπουργείου 
Εξωτερικών || (µτφ.) ο ένας παρεξηγεί τα λόγια του άλλου· χρειάζονται ~, για να 
µην τσακώνονται! Επίσης (λόγ.) διερµηνέας (ο/η) {διερµηνέως}. — διερµηνεία 
(η) [1808]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεταφραστής. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
interprète]. 
διερµηνεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {διερµήνευ-σα, -θηκα, -µένος} 1. µιλώ 

εκφράζοντας τη διάθεση ή τις επιθυµίες άλλων: ο εκπρόσωπος τής 
µειοψηφίας, διερµηνεύοντας το λαϊκό αίσθηµα, απαίτησε εκλογές ΣΥΝ. 
µεταφέρω, εκφράζω · 2. (ειδικότ.) µεταφράζω, εξηγώ κάτι σε άλλη γλώσσα, 
συνήθ. προφορικά ΣΥΝ. είµαι διερµηνέας. — διερµήνευση (η) [αρχ.], 
διερµηνευτής (ο) [αρχ.], διερµηνεύτρια (η), διερµη-νευτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

διέρρευσα ρ. → διαρρέω 
διέρρηξα ρ. -+ διαρρηγνύω 
διέρχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {διήλθα (µτχ. διελθών, -ούσα, -όν)} (λόγ.) 1. 

περνώ µέσα από, διά µέσου: ο ποταµός διέρχεται από τις πεδιάδες τού Βορρά || 
σκοτώθηκε από διερχόµενο όχηµα ΣΥΝ. διανύω, διαβαίνω- ΦΡ. κέντρο 
διερχοµένων (i) ΣΤΡΑΤ. στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις οποίες 
φιλοξενούνται προσωρινά οι στρατιώτες που µεταβαίνουν στις µονάδες τους 
για να καταταγούν ή κατά τις µετακινήσεις τους από µονάδα σε µονάδα (ii) 
(µτφ.-µειωτ.) χώρος στον οποίο πηγαινοέρχεται συνεχώς κόσµος: τι έκανες το 
σπίτι µας, ~; 2. περνώ, ζω: η χώρα διέρχεται κρίσιµες ώρες || ~ κρίση | κίνδυνο 
| κάµψη | στιγµές αγωνίας ΣΥΝ. διανύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

διερωτώµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {διερωτάσαι... (µτχ. διερωτώµενος, -η, -ο) | 
διερωτήθηκα} (λόγ.) εκφράζω απορία και προβληµατισµό: ~ αν αξίζει όλη 
αυτή η προσπάθεια || ~ ειλικρινά | εναγωνίως ΣΥΝ. αναρωτιέµαι, απορώ. — 
διερώτηση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

δίεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΜΟΥΣ. η αλλοίωση και το σηµείο 
αλλοιώσεως που δηλώνει ότι ο φθόγγος που ακολουθεί πρέπει να εκτελεσθεί 
κατά ένα ηµιτόνιο υψηλότερα- η λέξη συνοδεύει την ονοµασία τής νότας: 
κουαρτέτο σε ντο δίεση µινόρε. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. dièse < αρχ. δίεσις 
«το συντοµότερο διάστηµα στη µουσική κλίµακα - ηµιτόνιο» < διίηµι 
«αφήνω, επιτρέπω» < δι)α)- + ίήµι «ρίχνω»]. 

διεσπάρην ρ. → διασπείρω 
διεσπαρµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει διασκορπιστεί: τσιγγάνικα φύλα είναι 

- σε όλη την Ευρώπη ΣΥΝ. σκόρπιος ΑΝΤ. συγκεντρωµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. διασπείρω]. 

διεστάλην ρ. -> διαστέλλω 
διέστειλα ρ. → διαστέλλω 
διεστραµµένος, -η, -ο αυτός που αποκλίνει από ό,τι θεωρείται ορθό, ηθικό, 

φυσιολογικό (κυρ. ο σεξουαλικά ανώµαλος): ~ ορέξεις | ευχαρίστηση | πάθος | 
ψυχή | παιχνίδια | µυαλό | δολοφόνος ΣΥΝ. ανήθικος, διεφθαρµένος, έκλυτος, 
έκφυλος ΑΝΤ. ηθικός, φυσιολογικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. διαστρέφω]. 

διεστώτα (τα) (λόγ.) οι διαφορές· συνήθ. στη ΦΡ. συµβιβάζω τα διε-
στώτα βρίσκω τρόπο επίλυσης των διαφορών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διεστώτα (ως αντώνυµο τού ηνωµένα), πληθ. ουδ. τού τ. 
διεστώς, -ώτος, µτχ. παρακ. τού ρ. διίσταµαι (βλ.λ.)]. 

διετής, -ής, -ές → δι-, -ετής 
διετία (η) → δι-, -ετία 
διευθέτηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) η τακτοποίηση, η 

ρύθµιση (προβλήµατος, θέµατος κ.λπ.): ~ εκκρεµοτήτων | πολιτικής διένεξης | 
κρίσεως | διαφορών. 

διευθετώ ρ. µετβ. {διευθετείς... | διευθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
τακτοποιώ, βάζω τάξη και, κατ' επέκτ., επιλύω: ~ διαφορά | διένεξη | ζήτηµα | 
κρίση | κατάσταση | πρόβληµα || ~ ειρηνικά | δίκαια | οριστικά | οµαλά | 
προσωρινά ΣΥΝ. εξοµαλύνω, ρυθµίζω, διακανονίζω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
διευθετώ (-έω) < δι)α)- + εύθετώ < εύθετος «κατάλληλος, τακτοποιηµένος, 
διατεταγµένος»]. 

διεύθυνση (η) [1833] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η συστηµατική 
οργάνωση και επίβλεψη (έργου, επιχείρησης, προσωπικού κ.λπ.) από 
πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που τίθενται επί κεφαλής: ~ ορχήστρας | θεάτρου 
| σχολείου | εφηµερίδας | παραγωγής || αναλαµβάνω από σήµερα τη ~ τού 
οργανισµού ΣΥΝ. διοίκηση, διακυβέρνηση 2. ∆ιεύθυνση (η) υπηρεσιακός 
κλάδος οργανισµού, υπεύθυνος για τη λειτουργία τοµέα: ~ Αγροτικών 
Ασφαλίσεων | Αγορανοµίας | Αλλοδαπών || ΙΖ'∆ιεύθυνση τού Υπουργείου 
Εσωτερικών 3. (συνεκδ.) ο χώρος, το γραφείο στο οποίο βρίσκονται όσοι 
ασκούν τη διοίκηση και, κατ' επέκτ., ο ίδιος ο επί κεφαλής: η ~ τού 
καταστήµατος σας ευχαριστεί θερµά || εκ τής διευθύνσεως (συνήθ. σε 
εγκυκλίους ή άλλα επίσηµα έγγραφα που περιέχουν οδηγίες από τους 
διευθυντές) || ~ σύνταξης (σε µέσο ενηµέρωσης) ΣΥΝ. διευθυντής, διοίκηση · 4. 
ΦΥΣ. η ευθεία 
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γραµµή, ο άξονας πάνω στον οποίο κινείται αντικείµενο ή βρίσκεται 
κάποιο διανυσµατικό φυσικό µέγεθος: η ~ τής δύναµης F είναι ο άξο-
νας χχ' 5. σύστηµα διευθύνσεως ο µηχανισµός που επιτρέπει στον 
οδηγό να κατευθύνει το όχηµα χρησιµοποιώντας τιµόνι (σε αυτοκί-
νητο), πηδάλιο (σε αεροπλάνο) κ.ο.κ. · 6. ο τόπος διαµονής (κάποι-
ου), όπως καθορίζεται από την περιοχή, την οδό και τον αριθµό τού 
σπιτιού του: µου δίνετε τη ~ σας; || κατάλογος τηλεφώνων και διευ-
θύνσεων || η ~ ήταν λανθασµένη, µε αποτέλεσµα να µη βρω το σπίτι 
του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 
[ΕΤΎΜ. Η σηµ. 4 αποδίδει το γαλλ. direction, ενώ η σηµ. 6 αποδίδει το 
γαλλ. adresse]. 

διευθυντήριο (το) [1782] {διευθυντηρί-ου | -ων} 1. ο χώρος που στε-
γάζει τη διεύθυνση/διοίκηση ΣΥΝ. γραφείο διευθύνσεως · 2. (α) ΙΣΤ. 
∆ιευθυντήριο (το) η περίοδος 1795-99 τής Γαλλικής Επανάστασης, 
κατά την οποία την εξουσία είχε πενταµελής επιτροπή (β) (κατ' επέ-
κτ.) κάθε ολιγοπρόσωπη και αυταρχική διοίκηση µε υπ8ρβολική 
εξουσία: έχει εγκαταστήσει - και δεν επιτρέπει σε κανέναν να αυτε-
νεργήσει || το ~ των Βρυξελλών. [ΕΤΥΜ. Η σηµ. 2 αποτελεί µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. Directoire]. 

διευθυντής (ο) [µτγν.] {-ή κ. (λόγ.) -ού, κλητ. διευθυντά}, διευθύ-
ντρια (η) [1867] {διευθυντριών} πρόσωπο που διευθύνει, που ασκεί 
τη διεύθυνση (βλ.λ.): ο ~ σχολείου | εταιρείας | γραφείου | σπουδών | 
πωλήσεων | εφηµερίδας | προσωπικού | ορχήστρας | σύνταξης (σε µέσο 
ενηµέρωσης) || οικονοµικός | γενικός ~. 

διευθυντικός, -ή, -ό [1826] αυτός που σχετίζεται µε τον διευθυντή ή 
τη διεύθυνση: ~ θέση | στέλεχος επιχειρήσεως | καθήκοντα | αρµο-
διότητες | γραφείο | αποφάσεις | χειρισµοί. 

διευθύνω ρ. µετβ. {µτχ. ενεστ. διευθύνων, -ούσα, -ον | διηύθυνα, δι-
ευθύνθηκα} 1. οργανώνω συστηµατικά και επιβλέπω την εκτέλεση 
έργου, την πορεία συνόλου δραστηριοτήτων, ασκώ τη διεύθυνση 
(βλ.λ.): ~ θίασο | επιχείρηση | εµπορική αντιπροσωπία ΣΥΝ. διοικώ, 
κυβερνώ, (οικ.) κουµαντάρω· ΦΡ. διευθύνων | διευθύνουσα σύµβου-
λος µέλος τού διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας, µε από-
φαση τού οποίου εκπροσωπεί την εταιρεία και διαχειρίζεται τις υπο-
θέσεις της 2. (ειδικότ. για ορχήστρα) συντονίζω (ως διευθυντής ορ-
χήστρας): τη Φιλαρµονική Ορχήστρα τής Νέας Υόρκης διηύθυνε επί 
δεκαετίες ο ∆. Μητρόπουλος · 3. οδηγώ προς συγκεκριµένη κατεύ-
θυνση, κινώ προς συγκεκριµένο σηµείο: ~ το βλέµµα | το πλοίο ΣΥΝ. 
κατευθύνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δι)α)- + 
εύθυνω < ευθύς]. 

διευκόλυνση (η) [1815] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η εξυ-
πηρέτηση (µιας διαδικασίας), η χρήση µέσων, µεθόδων κ.λπ., ώστε να 
γίνει (κάτι) πιο εύκολο: η ~ τής κυκλοφορίας µέσω παρακαµπτηρίων 
οδών || η ~ τής αγοράς συναλλάγµατος 2. διευκολύνσεις (οι) οι οικο-
νοµικές εξυπηρετήσεις (π.χ. η δυνατότητα πληρωµής µε δόσεις): πα-
ρέχω ~ ΣΥΝ. ευκολίες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 

διευκολύνω ρ. µετβ. [1857] {διευκόλυ-να, -νθηκα, -µένος} 1. καθιστώ 
πιο εύκολη µια διαδικασία: ~ την κυκλοφορία ! τη συγκοινωνία ! την 
επικοινωνία | την παραγωγή | το εµπόριο | την πληρωµή | τα σχέδια | 
την κατάσταση | τη συνάντηση | τις εκλογές | το αγοραστικό κοινό | 
την πέψη | τον εργαζόµενο || ~ κάποιον µε κάθε τρόπο ΣΥΝ. βοηθώ, 
προσφέρω, κάνω εκδούλευση ΑΝΤ. δυσχεραίνω 2. (ειδικότ.) παρέχω 
οικονοµική εξυπηρέτηση: του ζήτησε να τον διευκολύνει µε την 
έγκριση ενός άτοκου δανείου ΣΥΝ. ενισχύω ΑΝΤ. επιβαρύνω. — δι-
ευκολυνπκός, -ή, -ό [1854]. 

διευκρινίζω ρ. µετβ. [1892] {διευκρίνισ-α, -τηκα, -µένος} καθιστώ 
(κάτι) σαφές: ζητήθηκε από τον πρέσβη να διευκρινίσει τις θέσεις τής 
χώρας του || ~ τα κίνητρα | τους λόγους | µια έννοια | τη θέση µου | τη 
στάση µου | δηλώσεις | προθέσεις || ~ αρµοδίως | πλήρως | περαιτέρω 
ΣΥΝ. ξεκαθαρίζω, αποσαφηνίζω, διαφωτίζω, εξηγώ, ξεδιαλύνω ΑΝΤ. 
συσκοτίζω. Επίσης (αρχαιοπρ.) διευκρινώ [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ < 
διευκρινώ, κατά τα ρ. σε -ίζω. Το αρχ. διευκρινώ (-έω) < δι)α)- + 
εύκρινώ < ευκρινής]. 

διευκρίνιση (η) [1892] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. το να γίνει 
(κάτι) πιο σαφές, να διαφωτίζεται περισσότερο η σηµασία του (ώστε 
να σχηµατίζουµε ακριβή εικόνα για αυτό): αυτό το σηµείο τού κει-
µένου χρειάζεται ~ ΣΥΝ. διασάφηση, αποσαφήνιση, εξήγηση 2. (συ-
νεκδ., συνήθ. στον πληθ.) οτιδήποτε συµβάλλει στο να γίνει κάτι σα-
φέστερο: ζητήθηκαν από τους εξεταστές διευκρινίσεις σχετικά µε το 
θέµα ΣΥΝ. διασάφηση, αποσαφήνιση. 

διευκρινιστικός, -ή, -ό αυτός που διευκρινίζει, που καθιστά κάτι 
σαφές: - ερώτηση | σχόλιο | απάντηση | δήλωση. — διευκρινιστικά 
επίρρ. 

διεύρυνση (η) [1879] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η αύξηση 
τού εύρους: η ~ τού δρόµου | τού ορύγµατος ΣΥΝ. διαπλάτυνση ΑΝΤ. 
στένεµα 2. η επέκταση σε περισσότερους χώρους ή πεδία: η ~ τού 
πνεύµατος | τής εκλογικής βάσης ενός κόµµατος | ενός γνωστικού 
αντικειµένου ||η~ µιας περιφέρειας ||η~ των αρµοδιοτήτων | των ερ-
γασιών | των επιχειρήσεων | τής Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την εισδοχή 
νέων χωρών-µελών ΑΝΤ. συρρίκνωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 

διευρύνω ρ. µετβ. {διεύρυ-να, -νθηκα, -µένος} 1. ενεργώ ώστε να αυ-
ξηθεί κάτι σε πλάτος, να αποκτήσει περισσότερο εύρος: ~ δρόµο/ κύ-
κλο | εδαφικό χώρο || (µτφ.) το χάσµα µεταξύ πλούσιου Βορρά και 
φτωχού Νότου συνεχώς διευρύνεται ΑΝΤ. στενεύω, περιορίζω 2. (µτφ.) 
κάνω κάτι ευρύ, να εκτείνεται σε περισσότερους χώρους ή πεδία: ~ 
τους ορίζοντες | τον κύκλο εργασιών | τις σχέσεις µου | µια συνερ-
γασία | το πνεύµα µου | τις αρµοδιότητες | την επιρροή | τη βάση δε-
δοµένων || παρέχει στη µειονότητα διευρυµένη αυτονοµία ΣΥΝ. ευρύ-
νω, πλαταίνω, αυξάνω ΑΝΤ. στενεύω, συρρικνώνω, περιορίζω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < δι)α)- + εύρύνω < ευρύς]. 
διεφθάρην ρ. → διαφθείρω 
διεφθαρµένος, -η, -ο αυτός που έχει υποστεί (ηθική κυρ.) διαφθορά ή 

συµβάλλει σε αυτήν ανήθικος: ~ πολιτικός | κράτος | φύση | 
καθεστώς | νεολαία || - ως το κόκκαλο ΣΥΝ. έκφυλος, ακόλαστος ΑΝΤ. 

ηθικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ Μτχ. 
παθ. παρακ. τού αρχ. διαφθείρω]. διέφυγα ρ. -+ 
διαφεύγω διέχυσα ρ. → διαχέω 
δίζυγο (το) ΓΥΜΝΑΣΤ. όργανο γυµναστικής που αποτελείται από δύο 

οριζόντιες, παράλληλες µεταξύ τους και ισοϋψείς δοκούς, οι οποίες 
στηρίζονται σε τέσσερεις στύλους· ΦΡ. ασύµµετρο δίζυγο οι ασύµ-
µετροι ζυγοί (βλ. λ. ζυγός). [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. δίζυγος]. 

διζωνικός, -ή, -ό αυτός που αποτελείται από δύο (γεωγραφικές) ζώνες 
ή σκοπεύει στην ύπαρξη δύο ζωνών: ~ οµοσπονδία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. bizonal (νόθο συνθ.)]. 

διήγηµα (το) [µτγν.] {διηγήµ-ατος | -ατα, -άτων} πεζογράφηµα µικρής 
σχετικά έκτασης, το οποίο παρουσιάζει την ολοκληρωµένη αφήγηση 
περιστατικού ή ιστορίας: αστυνοµικό | φανταστικό | ρεαλιστικό | σα-
τιρικό ~ || συλλογή διηγηµάτων || διαγωνισµός | ήρωας | πλοκή | πρό-
σωπα | υπόθεση | δοµή | έκταση | είδος | συγγραφή | ανάγνωση | επι-
λογή | διδασκαλία | ερµηνεία | τέχνη | τεχνική διηγήµατος. — (υποκ.) 
διηγηµατάκι (το), διηγηµατικός, -ή, -ό [αρχ.], διηγηµατικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

διηγηµατογράφος (ο/η) [1883] συγγραφέας διηγηµάτων: γλαφυρός | 
πολυγραφότατος ~. — διηγηµατογραφία (η) [1895], διηγηµατογράφοι 
ρ. [1892] {-εις...}. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. nouvelliste]. 

διήγηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η εξιστόρηση γε-
γονότος, περιστατικού, η αναλυτική περιγραφή συµβάντων: προφορι-
κή | γραπτή ~ 2. (συνεκδ.) το κείµενο που περιέχει την αναλυτική πε-
ριγραφή γεγονότων: «∆ιήγησις των συµβάντων τής ελληνικής φυλής» 
(τα Αποµνηµονεύµατα τού Θ. Κολοκοτρώνη). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

διηγούµαι ρ. µετβ. αποθ. {διηγείσαι... | διηγή-θηκα, -µένος} περιγρά-
φω (γεγονός ή περιστατικό) σε προφορικό ή γραπτό λόγο: ~ ένα παλιό 
παραµύθι | µια ιστορία | τα καθέκαστα | τη ζωή µου || ~ µε έντονο 
ύφος | µε γλαφυρότητα ΣΥΝ. αφηγούµαι, περιγράφω, εκθέτω, εξιστο-
ρώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, ηγούµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διηγούµαι (-έο-) < δι)α)- + ηγούµαι «είµαι αρχηγός -
πιστεύω, νοµίζω»]. 

διήθηµα (το) [µτγν.] {διηθήµ-ατος | -ατα, -άτων} το καθαρό υγρό που 
µένει, αφού φιλτράρουµε αιώρηµα στερεού σε υγρό (ενώ αυτό που 
µένει επάνω στο φίλτρο ονοµάζεται ίζηµα). 

διήθηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η διοχέτευση αιω-
ρήµατος (στερεού σε υγρό ή αέριο) µέσα από φίλτρο, το οποίο συ-
γκρατεί τα στερεά σωµατίδια αφήνοντας να περάσει το καθαρό υγρό 
ή αέριο ΣΥΝ. διύλιση, φιλτράρισµα, σούρωµα · 2. ΙΑΤΡ. η επέκταση 
µιας παθολογικής αλλοίωσης κατά συνέχεια ιστού, λ.χ. διήθηση τού 
ορθού από καρκίνο τής κύστης. 

διηθώ ρ. µετβ. {διηθείς... | διήθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} διοχε-
τεύω αιώρηµα (στερεού σε υγρό ή αέριο) µέσα από φίλτρο, το οποίο 
συγκρατεί τα στερεά σωµατίδια αφήνοντας να περάσει το καθαρό 
υγρό ή αέριο ΣΥΝ. φιλτράρω, διυλίζω, σουρώνω. — διηθητικός, -ή, -ό, 
διηθητός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διηθώ < δι)α)- + ηθώ (-έω) « φιλτράρω» < *se-tho (η έλ-
λειψη δασύτητας λόγω ανοµοιώσεως προς το -θ-) < I.E. *së «διυλίζω», 
πβ. αλβ. shosh «κοσκινίζω» κ.ά. Οµόρρ. ήθ-µός (βλ.λ.)]. 

διηκω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.-σπάν.) φθάνω από ένα 
σηµείο σε άλλο: η παρουσία τέτοιων λέξεων διήκει όλους τους αιώ-
νες από τους τραγικούς ώς τη σύγχρονη γλώσσα µας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δι)α)- + ήκω «έχω έλθει, έφθασα» (βλ. λ. αν-ήκώ)]. 

διηλεκτρικός, -ή, -ό αυτός που δεν είναι καλός αγωγός τού ηλε-
κτρικού ρεύµατος: ~ µέσο ΣΥΝ. µονωτικός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. dielectric]. 

διήλθα ρ. → διέρχοµαι 
διηµερεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µτχ. ενεστ. διηµερεύων, -ούσα, -ον | διη-
µέρευσα} (λόγ.) 1. περνώ την ηµέρα: οι εκδροµείς διηµέρευσαν στα 
Τέµπη 2. (για κατάστηµα) µένω ανοιχτός όλη την ηµέρα: διηµερεύον 
φαρµακείο | νοσοκοµείο ΑΝΤ. διανυκτερεύω. — διηµέρευση (η) 
[µτγν.].✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενήµερος. 

διηµερίδα (η) εκδήλωση που εκτείνεται χρονικά σε διάστηµα δύο 
ηµερών: ~ ποίησης | αφιερωµένη στον κινηµατογράφο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
συνέδριο. 

διήµερος, -η, -ο → δι-, -ήµερος 
διηνεκής, -ής, -ές [διηνεκ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που διαρ-

κεί για πάντα, χωρίς διακοπή: ~ αναζήτηση | προβληµατισµός | κόποι 
| προσπάθειες ΣΥΝ. διαρκής, ακατάπαυστος, αιώνιος ΑΝΤ. στιγµιαίος, 
σύντοµος, ακαριαίος· ΦΡ. εις το διηνεκές χωρίς διακοπή: του φαινό-
ταν ότι η προσπάθεια θα συνεχιζόταν ~. — διηνεκώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + -ενεκ-ής, τού οποίου το θ. *ενεκ- µαρτυρείται 
στον αόρ. β' ένεγκεϊν τού ρ. φέρω]. 

διηπειρωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται σε δύο ή παραπάνω 
ηπείρους: -µεταφορές/ σχέσεις/ κύπελλο (αθλητική διοργάνωση µε-
ταξύ των πρωταθλητριών οµάδων τής Ευρώπης και τής Αµερικής) 2. 
αυτός που διασχίζει µια ήπειρο: ~ πύραυλοι. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. intercontinental]. 

διηρηµένος, -η, -ο → διαιρώ 
διήρκεσα ρ. → διαρκώ 



διθέσιος 506 δικαιοστάσιο 
 

διθέσιος, -α, -ο → δι-, -θέσιος 
διθύραµβος (ο) {διθυράµβ-ου | -ων, -ους} 1.ΦΙΛΟΛ. εορταστικό τρα-

γούδι και στη συνέχεια είδος τής χορικής ποίησης, µε ενθουσιώδη 
χαρακτήρα, που τραγουδιόταν από χορευτές (άνδρες ή αγώρια) στο 
πλαίσιο τής διονυσιακής λατρείας µε τη συνοδία αυλού· αρχικά πε-
ριείχε θέµατα από τη ζωή τού ∆ιονύσου και αποτέλεσε τον πρόδροµο 
τής τραγωδίας 2. (συνεκδ.) ιδιαιτέρως επαινετική κριτική: γράφτηκαν 
διθύραµβοι από τους κριτικούς για την ερµηνεία της στον ρόλο τής 
Μήδειας ΣΥΝ. εγκώµιο ΑΝΤ. ψόγος, µοµφή, λοιδορία. — διθυραµβι-
κός, -ή, -ό [αρχ.], διθυραµβικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου, πιθ. προελλην. (µη I.E.) λ., όπως και οι οµοιοκατάληκτες 
θρίαµβος, ίαµβος, που ανήκουν στο λεξιλόγιο τού τραγουδιού και τού 
χορού. Ανεπιβεβαίωτη παραµένει η υπόθεση ότι πρόκειται για I.E. λ. 
που συνδ. µε σανσκρ. ânga- «µέλος, µελωδία» (ως προς το -αµβος), η 
οποία αφήνει ανερµήνευτο το ά συνθ. διθυρ-]. 

δίθυρος, -η, -ο → δι-, -θυρος 
διίδρωµα (το) [1879] {διιδρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. παθολογικό 

βιολογικό υγρό µε χαµηλή περιεκτικότητα σε λεύκωµα ΑΝΤ. εξίδρωµα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. transsudat]. 

διίδω ρ. → διαβλέπω 
διίσταµαι ρ. αµετβ. αποθ. {διίστα-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται (µτχ. δι-

ιστάµενος, -η, -ο)' παρατ. διιστ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο} 
(λόγ.) παρουσιάζω διαφορές, διαφωνίες: οι γνώµες στο συµβούλιο δι-
ίστανται || διισταµένες απόψεις ΣΥΝ. διαφέρω, αποκλίνω ΑΝΤ. συ-
γκλίνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ.αρχ. < δι)α) + ϊσταµαι 
(βλ.λ.)]. 

διισχυρίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {διισχυρίστηκα} (λόγ.) ισχυρίζο-
µαι (κάτι) παρουσιάζοντας αναλυτικά τη σκέψη µου. — διισχυρι-
σµός (ο) [1871]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

δικάζω ρ. µετβ. {δίκασ-α, -τηκα, -µένος} 1. εξετάζω (κάτι/κάποιον) ως 
προς τη νοµιµότητα του, εφαρµόζω τον νόµο ως δικαστής, ρυθµίζω 
διαφορές και κρίνω το αξιόποινο πράξεων: δικάζει πολλές υποθέσεις 
κάθε µέρα || θα µε δικάσουν αύριο ΣΥΝ. απονέµω δικαιοσύνη· ΦΡ. µη-
δέ νί δίκη ν δικάσης, πριν αµφοίν µύθο ν ακούσης βλ. λ. µηδείς · 2. (µε-
σοπαθ. δικάζοµαι) (α) περνώ από δίκη, κρίνοµαι από δικαστήριο: ~ ως 
ηθικός αυτουργός | για εγκληµατική δράση | για εσχάτη προδοσία | 
ερήµην (χωρίς να παρίσταµαι στο δικαστήριο) (β) (καταχρ. αντί τού 
καταδικάζοµαι): δικάστηκε ισόβια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < δίκη]. 

δίκαια επίρρ. 1. σύµφωνα µε τους νόµους και τους κανόνες, µε το δί-
καιο: γι'αυτό που έκανε - τιµωρήθηκε 2. όπως έπρεπε να συµβεί, δι-
καιολογηµένα: µε τόσα που του είπες - αγανάκτησε ΣΥΝ. ευλόγως, 
σωστά. Επίσης (λόγ.) δικαίως [αρχ.]. 

δικαιικός, -ή, -ό κ. (ορθότ.) δικαϊκός [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε 
το δίκαιο. — δικαιικά κ. δικαϊκά επίρρ. 

δίκαιο (το) [αρχ.] {δικαί-ου | -ων} 1. ΝΟΜ. το σύνολο των κανόνων που 
ρυθµίζουν αναγκαστικά τις σχέσεις των µελών µιας κοινωνίας, ορί-
ζοντας τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις καθενός και προβλέποντας κυρώσεις για τη µη τήρηση 
των κανόνων: Εµπορικό | Κληρονοµικό | Οικογενειακό | Συνταγµατικό | 
Σωφρονιστικό | Αστικό (που ρυθµίζει τις βασικές σχέσεις τής ιδιωτικής 
ζωής και των ιδιωτικών συναλλαγών) | ∆ηµόσιο | Ιδιωτικό (που 
ρυθµίζει τις σχέσεις οι οποίες αναφέρονται στα ιδιωτικά συµφέροντα) 
| ∆ιοικητικό | ∆ιεθνές (που ρυθµίζει τις σχέσεις των κρατών) | 
Εκκλησιαστικό | Εµπράγµατο (που ρυθµίζει τις έννοµες σχέσεις των 
προσώπων προς τα πράγµατα) | Ενοχικό (που ρυθµίζει τις σχέσεις µε-
ταξύ δύο προσώπων, από τα οποία το ένα δικαιούται να αξιώσει από 
το άλλο πράξη ή παράλειψη) | Κοινοτικό (οι νόµοι τής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) | Εργατικό ~ || αποκατάσταση | επικράτηση | παράβαση τού 
δικαίου || κανόνας δικαίου || ~ γραπτό (οι γραπτοί νόµοι) | άγραφο || 
εθιµικό δίκαιο (κοινωνικά ήθη, κοινωνικές συνήθειες, κανόνες ευ-
πρέπειας κ.λπ., που δεν έχουν όµως αναγκαστικότητα)· ΦΡ. (α) το δί-
καιο των πολλών | τής πυγµής | τού ισχυρότερου οι πολλοί | οι 
ισχυρότεροι επιβάλλουν τη θέληση τους (β) το δίκαιο τής ζούγκλας 
όπου επικρατεί η βούληση τού δυνατού, όπου δεν προστατεύεται ο 
αδύνατος 2. (α) θετικό δίκαιο που ισχύει σε ορισµένο χρόνο και σε 
ορισµένη πολιτεία (β) φυσικό δίκαιο η αιώνια, αναλλοίωτη και κοινή 
για όλους ιδέα τού ορθού σύµφωνα µε το καλό, το αγαθό (γ) κράτος 
∆ικαίου κράτος, τού οποίου τη λειτουργία καθορίζει το δίκανο, 
σύστηµα νόµων, και όχι ένα πρόσωπο αυθαίρετα, λ.χ. µονάρχης 3. (µε 
κεφ.) η νοµική επιστήµη: σπουδάζει ~ · 4. η νόµιµη αξίωση, ό,τ^ 
δικαιούται κανείς σύµφωνα µε τον νόµο ή µε το περί δικαίου αίσθηµα: 
θα υπερασπιστούµε τα δίκαια τού λαού µας ΣΥΝ. απαίτηση, δικαίωµα 
ΑΝΤ. υποχρέωση · 5. ό,τι θεωρείται σωστό, η ιδανική αντί-^ λήψη για 
το δίκαιο, η ιδέα τής δικαιοσύνης (πβ. φυσικό δίκαιο, σηµ. 2): δεν 
είναι ~ άλλοι να ευηµερούν και άλλοι να πεινούν ΣΥΝ. ορθό, πρέπον, 
δέον, επιτρεπτό ΑΝΤ. άδικο, ανεπίτρεπτο· ΦΡ. περί δικαίου αίσθηµα | 
αίσθηµα δικαίου βλ. λ. αίσθηµα 6. δίκαια (τα) οι διεκδικήσεις που 
απορρέουν από το ορθό, την ιδέα τής δικαιοσύνης: αγωνίζεται για τα 
~ τού έθνους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίκιο. 

δίκαιογραφο (το) [1833] {δικαιογράφ-ου | -ων} ΝΟΜ. το έγγραφο µε 
το οποίο αποδεικνύεται το νόµιµο δικαίωµα (κάποιου) ΣΥΝ. τίτλος, 
πιστοποιητικό. 

δικαιοδοσία (η) {δικαιοδοσιών} ΝΟΜ. 1. η περιορισµένη σε καθορι-
σµένο πλαίσιο εξουσία, που παραχωρείται σε κρατικά όργανα ή πο-
λίτες από τον νόµο: το θέµα σας υπάγεται στη ~ άλλης υπηρεσίας || 
επεκτείνω | διευρύνω τη - κάποιου || περιέρχοµαι στη - || άµεση | 
έκτακτη | αναγνωρισµένη | απεριόριστη | διοικητική | εκκλησιαστική - 
ΣΥΝ. εξουσία, αρµοδιότητα 2. (ειδικότ.) (α) η εξουσία των οργάνων 

τού κράτους για απονοµή δικαιοσύνης (β) αµφισβητούµενη δικαιο-
δοσία η εξουσία των πολιτικών δικαστηρίων να δικάζουν ιδιωτικές 
διαφορές, διαφορές δηλαδή όπου αντικείµενο δίκης αποτελεί ένα δι-
καίωµα ή µία έννοµη σχέση ρυθµιζόµενη από το ιδιωτικό δίκαιο (γ) 
εκούσια δικαιοδοσία όπου το δικαστήριο δεν κρίνει επί τής ισχύος ή 
µη ιδιωτικών δικαιωµάτων ή εννόµων σχέσεων, αλλά διατάζει κυρίως 
ρυθµιστικά µέτρα διαπλαστικού ή διαπιστωτικού χαρακτήρα (δ) διε-
θνής δικαιοδοσία η εξουσία των δικαστηρίων ενός κράτους να εκδι-
κάζουν διαφορές µε στοιχεία αλλοδαπότητας, π.χ. όταν κάποιος ή 
και οι δύο διάδικοι είναι αλλοδαποί. — δικαιοδοτικός, -ή, -ό, δικα!-
οδοτώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ, µτγν. < δικαιοδοτώ < δίκαιο + -
δοτώ (-έω) < δότης]. 

δικαιοδόχος (ο/η) [1833] ΝΟΜ. πρόσωπο στο οποίο µεταβιβάζονται 
τα δικαιώµατα άλλου ΑΝΤ. δικαιοπάροχος. [ΕΤΥΜ. < δίκαιο- + -
δόχος < δέχοµαι]. 

δίκαιοκρισία (η) [µτγν.] {δικαιοκρισιών} η δίκαιη δικαστική απόφα-
ση: ουδέποτε αµφισβητήθηκε η ~ του, η ικανότητα του να κρίνει σω-
στά και να αποδίδει δικαιοσύνη. 

δικαιοκρίτης (ο) [µτγν.] {δικαιοκριτών} πρόσωπο που αποφασίζει 
αµερόληπτα, ο δίκαιος κριτής: (ως επίθ.) ο ~ Θεός. 

δικαιολόγηση (η) → δικαιολογώ 
δικαιολογησιµος, -η, -ο [1843] αυτός που µπορεί να δικαιολογηθεί, 

για τον οποίον µπορεί να διατυπωθούν δικαιολογίες. 
δικαιολογητικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που µπορεί να δικαιολογήσει: 

~ στάση || η ~ βάση τής δικαστικής απόφασης 2. δικαιολογητικά (τα) 
έγγραφα ή στοιχεία που χρειάζεται κάποιος για να προβεί σε νόµιµες 
ενέργειες: συγκεντρώνω | επισυνάπτω τα απαραίτητα ~ || υποβάλλω 
τα ~ µου για την έκδοση ταυτότητας | διαβατηρίου || - για την έγκριση 
δανείου. 

δικαιολογία (η) [αρχ.] {δικαιολογιών} 1. ό,τι λέει κανείς για να εξη-
γήσει ή να καλύψει σφάλµα ή παράλειψη: πού τη σκαρφίστηκες αυτή 
τη ~; || γελοία | πρωτότυπη | απαράδεκτη | απίστευτη | εύκολη | κοινή | 
πρόχειρη ~ || βρίσκω - ΣΥΝ. πρόφαση, αφορµή ΑΝΤ. αιτία 2. ο 
ισχυρισµός µε τον οποίο αποδεικνύεται το δίκιο (κάποιου): προτού 
τον δικάσεις, άκουσε προσεκτικότερα τη ~ του || σοβαρή | ακατανόητη 
| αβάσιµη | λογική | ανεπαρκής | νόµιµη | ικανοποιητική | παράξενη | 
αστήρικτη ~ || προβάλλω - ΣΥΝ. επιχείρηµα, λόγος, αιτιολογία, αιτία 3. 
(ειρων.) δικαιολογίες (οι) για περιπτώσεις στις οποίες αµφισβητούµε 
την ειλικρίνεια κάποιου: -...· αντί να πει ότι δεν ήθελε να έρθει, λέει 
ότι δεν µπόρεσε, ότι κάτι έτυχε και τα γνωστά... || άσε τις - και πες 
µου την αλήθεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία. 

δικαιολογώ ρ. µετβ. {δικαιολογείς... | δικαιολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} 1. θεωρώ ότι (κάποιος) δρα ή ότι (κάτι) συντελείται µε τρόπο 
ορθό και σύµφωνα µε τους κανόνες: ~ απολύτως τις πράξεις του || ~ 
(κάποιον) πλήρως | εν µέρει || δικαιολογηµένες απουσίες από το 
σχολείο || ~ τις διαµαρτυρίες κάποιου που αδικήθηκε ΣΥΝ. δικαιώνω, 
κρίνω σωστό ΑΝΤ. καταδικάζω, αµαυρώνω 2. προβάλλω ελαφρυντικά 
ή προφάσεις, για να υπερασπιστώ (κάποιον): προσπαθεί να δικαιο-
λογήσει στον διευθυντή την απουσία των συναδέλφων του || µην προ-
σπαθείς να τον δικαιολογήσεις, είναι αδικαιολόγητος · 3. αποτελώ την 
αιτία: η καθηµερινή έκθεση στην ακτινοβολία δικαιολογεί την πάθηση 
στα µάτια του || η ξενοφοβία των πολιτών δικαιολογεί την έξαρση 
ρατσιστικών φαινοµένων ΣΥΝ. αιτιολογώ, εξηγώ. — δικαιο-λογηµέν-
α /-ως επίρρ., δικαιολόγηση (η) [1843]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δικαιολογώ 
(πβ. αρχ. δικαιολογούµαι) < δίκαιο- + -λογώ (-έω) < λόγος]. 

δικαιοπάροχος (ο/η) [1864] {δικαιοπαρόχων} ΝΟΜ. πρόσωπο που µε-
ταβιβάζει δικαιώµατα του σε άλλον ΑΝΤ. δικαιοδόχος. [ΕΤΥΜ. < 
δίκαιο- + -πάροχος < παρέχω]. 

δικαιοπρακτικός, -ή, -ό ΝΟΜ. αυτός που σχετίζεται µε τη δικαιο-
πραξία (βλ.λ;): ~ αποτελέσµατα | ικανότητα. 

δικαιοπραξία (η) [1890] {δικαιοπραξιών} ΝΟΜ. το πραγµατικό (νοµο-
τυπική µορφή, αντικειµενική υπόσταση), το οποίο περιέχει αναγκαία 
δήλωση βουλήσεως και το οποίο αναγνωρίζεται στον νόµο ως λόγος 
για να επέλθει η έννοµη συνέπεια που θέλησε ο δικαιοπρακτών: ικα-
νός | ανίκανος για ~ || µονοµερής | διµερής | εν ζωή ~. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. acte judiciaire). 

δίκαιος (ο) ο επί κεφαλής σκήτης στο Αγ. Όρος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
δίκαιος «τοποτηρητής θρησκευτικού ηγέτη», πιθ. από τη δοτ. δικαίω 
(αρχ. δίκαιος)]. 

δίκαιος, -η, -ο 1. αυτός που είναι σύµφωνος µε τους νόµους και τους 
κανόνες, που συµφωνεί µε το δίκαιο: διεθνής πρωτοβουλία για τη ~ 
επίλυση τού Κυπριακού || ~ αίτηµα | ικανοποίηση | πράξη | αξίωση | 
αγώνας ΣΥΝ. νόµιµος, ορθός, σωστός ΑΝΤ. άδικος- ΦΡ. επί δικαίους και 
αδίκους βλ. λ. άδικος 2. δίκαιο (το) βλ.λ. · 3. αυτός που χαρακτηρίζεται 
από έλλειψη µεροληψίας, αντικειµενικός: ~ κριτής | συ-λ µπεριφορά | 
παρατήρηση | εξέταση | διαγωνισµός | νόµοι | πολιτικός ΣΥΝ. 
αµερόληπτος ΑΝΤ. άδικος, µεροληπτικός·  ΦΡ. (α) κοιµάται τον 

s ύπνο τού δικαίου για αφελή άνθρωπο, που δεν καταλαβαίνει τι συµ-
βαίνει γύρω του ή ότι τον εξαπατούν (β) ο ύπνος τού δικαίου µε ήσυ- 
Νχη συνείδηση, για άνθρωπο χωρίς ενοχές ή έγνοιες · 4. αυτός που έχει 
λόγους να συµβεί: η παρανοµία επέσυρε τη - οργή τού πλήθους || — 
δυσφορία | παράπονο | πόθος | χειροκρότηµα | αναγνώριση ΣΥΝ. 
δικαιολογηµένος ΑΝΤ. αδικαιολόγητος. 
[ΕΤΥΜ, αρχ., αρχική σηµ. «ο συµµορφούµενος προς τους θεσµούς, τις 
δικανικές αποφάσεις», < *δίκα-ιος < δίκα | δίκη]. 

δικαιοστάσιο (το) {δικαιοστασί-ου | -ων} προσωρινή αναστολή τής 
εκδίκασης υποθέσεων και ταυτόχρονη αναστολή προθεσµιών, παρα-
γραφών κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < δίκαιο- + -στάσιο < στάσις, απόδ. τού διεθνούς 
νεολατ. όρου 
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Justitium]. 
δικαιοσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η τήρηση και εφαρµογή των νό-

µων µε τρόπο αντικειµενικό, αµερόληπτο: αρχές ισοτιµίας και δικαι-
οσύνης || αποκαθιστώ | αποδίδω | απονέµω | εφαρµόζω | εδραιώνω τη 
~ || η έννοια | το αίσθηµα τής - || παρωδία δικαιοσύνης ΣΥΝ. δίκαιο, 
νοµιµότητα ANT. αδικία 2. (συνεκδ., συνήθ. µε κεφ.) το νοµικό σύστη-
µα µε το οποίο ένα κράτος εφαρµόζει το ∆ίκαιο και οι συνακόλουθοι 
θεσµοί και λειτουργοί (δικαστήρια, δικαστές κλπ.): η λειτουργία | ο 
πέλεκυς | η ανεξαρτησία | ο υπουργός τής ∆ικαιοσύνης || καταφεύγω | 
παραπέµπω | έχω εµπιστοσύνη στη ~ ΦΡ. ναός τής ∆ικαιοσύνης το 
δικαστήριο ΣΥΝ. ναός τής Θέµιδος 3. (καταχρ.) η κοινή αντίληψη πε-
ρί δικαίου, αυτό που οι πολλοί θωρούν δίκαιο, σωστό να γίνεται· (ει-
δικότ.) η απόδοση στον καθένα αυτού που του αξίζει, η αντιµετώπιση 
του µε σωστό και δίκαιο τρόπο: µεταχειρίζοµαι κάποιον µε ~ || δεν 
υπάρχει ~ στον κόσµο· άλλοι πεινάνε, ενώ άλλοι δεν ξέρουν τι να 
κάνουν τα λεφτά τους 4. (γενικότ.) η απουσία αδικίας, ανισοτήτων 
κ.λπ.: κοινωνικ-ή ~. 

ΒΑΘΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Α. Πολιτικά δικαστήρια 
Ειρηνοδικείο  →  Ειρηνοδίκης Πρωτοδικείο   
→  (α) ∆ικαστικός Πάρεδρος 

(β) Πρωτοδίκης 
(γ) Πρόεδρος Πρωτοδικών 

Εφετείο →  (α) Εφέτης 
(β) Πρόεδρος Εφετών 

Άρειος Πάγος →  (α) Αρεοπαγίτης 
(β) Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου 
(γ) Πρόεδρος Αρείου Πάγου 

Β. Ποινικά δικαστήρια 
Πταισµατοδικείο → Πταισµατοδίκης 

(Ειρηνοδίκης) 
Μονοµελές Πληµµελειοδικείο -> Πληµµελειοδίκης 

(Πρωτοδίκης) 
Τριµελές Πληµµελειοδικείο → 3 Πληµµελειοδίκες 

(Πρωτοδίκες) 
Τριµελές Εφετείο Πληµµεληµάτων → 3 Εφέτες 
Πενταµελές Εφετείο Πληµµεληµάτων→ 5 Εφέτες 
Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων → 3 Εφέτες 
Πενταµελές Εφετείο Κακουργηµάτων→ 5 Εφέτες 
Ποινικά τµήµατα Αρείου Πάγου → Αρεοπαγίτες 

Γ. ∆ιοικητικά δικαστήρια 
Ελεγκτικό Συνέδριο 

(α) Εισηγητής (Πρωτοδίκης) 
(β) Πάρεδρος (Εφέτης) (γ) 
Σύµβουλος (Αρεοπαγίτης) (δ) 
Αντιπρόεδρος (ε) Πρόεδρος 

Συµβούλιο Επικρατείας → Οι ίδιοι βαθµοί 

δικαιούµαι ρ. µετβ. αποθ. {δικαιούσαι, -ούται... | παρατ. δικαιούµουν 
κ. (λόγ.) εδικαιούµην, -ούσο, -ούτο...} 1. έχω νόµιµο δικαίωµα (για κά-
τι): δικαιούται ίσο µερίδιο απ' την κληρονοµιά 2. έχω δίκιο να κάνω 
(κάτι), ενεργώ δικαιολογηµένα: δικαιούται να υπερηφανεύεται για 
την επιτυχία του || δεν δικαιούται να οµιλεί για νοµιµότητα αυτός που 
την κατήργησε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληρώ, αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
δικαιούµαι (-όο-) < δίκαιος]. 

δικαιούχος (ο/η) [1833] ΝΟΜ. πρόσωπο που έχει νόµιµο δικαίωµα 
(για κάτι): οι δικαιούχοι των µεριδίων εισέπραξαν το ποσό που τους 
αναλογούσε || το επίδοµα θα καταβληθεί στους ~ σύντοµα. [ΕΤΥΜ. < 
δίκαιο + -ούχος < έχω]. 

δικαιόχρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ.-ΟΙΚΟΝ. µορφή 
εµπορικής συνεργασίας, βάσει τής οποίας µια µεγάλη εταιρεία πα-
ραχωρεί σε µια άλλη (συνήθως µικρή) το δικαίωµα να χρησιµοποιεί 
την επωνυµία της, το σήµα, τις τεχνικές µεθόδους ή ακόµη και τις 
µεθόδους διοικήσεως έναντι χρηµατικής αµοιβής. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. franchising (βλ. λ. φραντσάιζινγκ)]. 

δικαίωµα (το) {δικαιώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΝΟΜ. η ελευθερία που 
αναγνωρίζεται από τον νόµο σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να ενεργεί 
για την ικανοποίηση των έννοµων συµφερόντων του: ~ ελευθερίας | 
αυτοδιάθεσης | έκφρασης | απεργίας || ασκώ | αφαιρώ | διασφαλίζω | 
στερώ | προστατεύω | υπερασπίζω | διεκδικώ | παραχωρώ | αποκτώ ~ 
|| εκλογικά | πολιτικά | συνταγµατικά | κοινωνικά | ατοµικά | 
εµπράγµατα | κεκτηµένα | κληρονοµικά | κυριαρχικά - || αναφαίρετο | 
απαράγραπτο | αποκλειστικό | θεµελιώδες - ΣΥΝ. απαίτηση ΑΝΤ. 
υποχρέωση- ΦΡ. (α) ανθρώπινα δικαιώµατα | δικαιώµατα τού ανθρώ-
που βλ. λ. ανθρώπινος (β) αµεταβίβαστο δικαίωµα βλ. λ. αµεταβίβα-
στος (γ) δικαίωµα ακρόασης συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα 
των διαδίκων να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να αναπτύξουν ενώ-
πιον τού δικαστηρίου τους ισχυρισµούς τους και αντίστοιχη υπο-
χρέωση τού δικαστή να λάβει υπ' όψιν του και να εξετάσει τους 
ισχυρισµούς αυτούς 2. δικαιώµατα (τα) (α) το νόµιµο ποσοστό που ει-
σπράττει ο δηµιουργός ενός έργου από την εµπορική εκµετάλλευση 
τού έργου του: συγγραφικά -· ΦΡ. πνευµατικά δικαιώµατα βλ. λ. 
πνευµατικός (β) η δυνατότητα εµπορικής εκµετάλλευσης προϊόντος: 
αυτός ο εκδοτικός οίκος εξασφάλισε τα ~ τού µυθιστορήµατος για να 
το εκδώσει στα Ελληνικά || η κρατική τηλεόραση έχει τα - αναµετά- 

δοσης τού διαγωνισµού τραγουδιού τής Γιουροβίζιον 3. η δυνατότητα 
που αναγνωρίζεται σε κάποιον να κάνει κάτι: έχω κάθε ~ να απαιτώ 
εξηγήσεις για τη συµπεριφορά σου || δεν έχεις το ~ να µου µιλάς έτσν 
για ποια µε πέρασες; || είναι ~ τού καθενός | καθένας έχει το ~ να 
ρυθµίζει όπως θέλει την προσωπική του ζωή || ποιος σου έδωσε | πού 
βρήκες το - να µας µιλάς έτσι; || (+σε) όλοι έχουν ~ στο όνειρο | στην 
ελπίδα | σε ένα καλύτερο αύριο | στη ζωή | στον έρωτα- ΦΡ. (α) δίνω 
δικαιώµατα (σε κάποιον) µε τη στάση µου επιτρέπω σε κάποιον να µε 
κατακρίνει: ήταν πάντα άψογος στη συµπεριφορά του· ποτέ δεν έδωσε 
δικαιώµατα στους άλλους || αν δίνεις δικαιώµατα, λογικό είναι να σε 
σχολιάζουν (β) δικαίωµα µου (να...) προσωπικό µου ζήτηµα, δικό µου 
θέµα: ~ να κάνω ό,τι νοµίζω- εσένα τι σε νοιάζει; || άσ' τον να πάει 
όπου θέλει· δικαίωµα του! (γ) µε ποιο δικαίωµα µε ποια άδεια, ποιος 
(σου) επιτρέπει να...: ~ µου µιλάς µε αυτό τον τρόπο; || ~ διαδίδεις 
τέτοια ψεύδη; [ΕΤΥΜ. αρχ. < δικαιώ (-όω) < δίκαιος]. δικαιωµατικά 
επίρρ.· µε την αξία (κάποιου), επάξια, δίκαια: του 

ανήκει ~ || κέρδισε τη νίκη ~. Επίσης (λόγ.) δικαιωµατικώς [1833]. 
δικαιωµατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε δικαίωµα, νόµιµη 
αξίωση ή δικαιολογηµένη απαίτηση ή παροχή. δικαιώνω ρ. µετβ. 
{δικαίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (για αρµόδιο όργανο) αποφαίνοµαι ότι 
(κάποιος) έπραξε ορθά ή ότι (κάτι) είναι σωστό: το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο τον δικαίωσε και δέχθηκε την προσφυγή του 2. αποδεικνύω 
σωστό, επιβραβεύω: οι µετέπειτα εξελίξεις δικαίωσαν τις επιλογές του 
ΑΝΤ. διαψεύδω 3. αποδεικνύω ότι δικαίως υπάρχει ή γίνεται κάτι: στο 
ρεσιτάλ ο διάσηµος πιανίστας δικαίωσε τη φήµη του | το όνοµα του | τα 
όσα λέγονται γι ' αυτόν || µε τη θαυµάσια εµφάνιση του δικαίωσε την 
παρουσία του στον τελικό τού αθλήµατος- ΦΡ. δικαιώνω τις 
προσδοκίες | ελπίδες ανταποκρίνοµαι στις προσδοκίες | ελπίδες: η 
λαµπρή εµφάνιση τής οµάδας άρσης βαρών στην Ολυµπιάδα δικαίωσε 
τις προσδοκίες όλων µας 4. (µεσοπαθ. δικαιώνοµαι) µου 
αναγνωρίζουν ότι έχω δίκιο, βρίσκω το δίκιο µου: δικαιώθηκε µετά 
από πολύχρονο δικαστικό αγώνα || «ο αγώνας τώρα δικαιώνεται» 
(πολιτικό σύνθηµα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. δικαιώ (-όω) < 
δίκαιος]. δικαίως επίρρ. → δίκαια 
δικαίωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ωσεως | -ωσεις, -ώσεων} 1. η αναγνώριση 
(από αρµόδιο όργανο) ότι κάποιος έχει δίκιο σε ό,τι ζητεί, διεκδικεί, 
υποστηρίζει κ.λπ.: η ~ ενός πολίτη σε αντιδικία του µε το ∆ηµόσιο || η 
απόφαση τού δικαστηρίου αποτελεί ~ των προσπαθειών του 2. (µτφ.) η 
αναγνώριση τής αξίας: ο δηµόσιος έπαινος αποτελεί τη ~ αγώνων µιας 
ζωής || η σηµερινή διπλωµατική επιτυχία συνιστά ~ τής πολιτικής του 
στο υπουργείο || οι προειδοποιήσεις του βρήκαν θλιβερή ~ στις φετινές 
καταστροφές ΣΥΝ. επιβεβαίωση ΑΝΤ. διάψευση 3. ΕΚΚΛΗΣ. η 
απολύτρωση τού ανθρώπου από την προπατορική αµαρτία µε το έργο 
τού Ιησού Χριστού και ο εξαγιασµός του µε την ενέργεια τού Αγίου 
Πνεύµατος και την προσωπική του πίστη. δικανικος, -ή, -ό αυτός που 
αναφέρεται σε δίκη ή δικαστήριο: ~ κλάδος | πάλη | σταδιοδροµία | 
ύφος | λόγος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δίκη, όπου ο µορφολ. σχηµατισµός (σε -ανικός) παρα-
µένει ασαφής. Η λ. είχε αρχικώς υποτιµητική χρήση, αναφερόµενη 
στην ευγλωττία και τη φλυαρία τού ρήτορα, ο οποίος έγραφε και εκ-
φωνούσε λόγους σε δίκη]. δίκαννο (το) [1866] κυνηγετικό όπλο µε 
δύο χαλύβδινους σωλήνες (κάννες), µέσω των οποίων εκτοξεύονται 
τα βλήµατα. [ΕΤΥΜ. < δι- (< δις) + -καννο < κάννη]. δικάσιµος, -η, -
ο [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που µπορεί να περάσει από δίκη 2. (συνήθ.) 
ΝΟΜ. δικάσιµος | (καθηµ.) δικάσιµη (ενν. ηµέρα) (η) η ηµέρα κατά την 
οποία ορίζεται να διεξαχθεί δίκη: η υπόθεση παραπέµφθηκε σε τακτική 
δικάσιµο. δικαστηριακός, -ή, -ό [1887] αυτός που σχετίζεται µε το 
δικαστήριο: 
~ πρακτική. δικαστήριο (το) {δικαστηρί-ου | -ων} ΝΟΜ. 1. (περιληπτ.) 
οι δικαστές που εκδικάζουν υποθέσεις µε ποικίλο περιεχόµενο: ~ 
πρωτοβάθµιο | αναθεωρητικό | αρµόδιο || δευτεροβάθµιο | έκτακτο | 
λαϊκό (βλ. λ. λαϊκός) | τακτικό (µε τακτικούς δικαστές, βλ. λ. δικαστής) 
| ορκωτό | µικτό ~· ΦΡ. (α) πολιτικό δικαστήριο το δικαστήριο που 
κατά κανόνα ρυθµίζει τις ιδιωτικές διαφορές (λ.χ. τον γάµο, το 
διαζύγιο, την κληρονοµιά, τη σύσταση εταιρείας κ.λπ.) (β) ποινικό 
δικαστήριο το δικαστήριο που δικάζει αξιόποινες κατά τον νόµο 
πράξεις ή παραλείψεις (πταίσµατα, πληµµελήµατα και κακουργήµατα) 
(γ) διοικητικό δικαστήριο το δικαστήριο που ασχολείται µε τις 
διαφορές µεταξύ τής διοίκησης (τού κράτους) και των πολιτών (δ) 
ειδικό δικαστήριο το δικαστήριο που συγκροτείται για την 
αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων (λ.χ. των ενστάσεων κατά τού κύρους 
εκλογών, την ουσιαστική αντισυνταγµατικότητα τυπικού νόµου κ.λπ.) 
(ε) στρατιωτικό δικαστήριο το δικαστήριο που δικάζει στρατιωτικά 
αδικήµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις τού Στρατιωτικού Ποινικού 
Κώδικα (στ) εκκλησιαστικό δικαστήριο το δικαστήριο που δικάζει τα 
παραπτώµατα των κληρικών (ζ) ∆ιεθνές ∆ικαστήριο προαιρετικό και 
αυτόνοµο δι-καιοδοτικό όργανο των Ηνωµένων Εθνών µε έδρα τη Χάγη 
(η) Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο βλ. λ. ευρωπαϊκός 2. (περιληπτ.) το σύνολο 
των δικαστών που εκδικάζουν µια υπόθεση, η σύνθεση τού 
δικαστηρίου: το ~ απαλλάσσει τον κατηγορούµενο || το ~ κρίνει | 
αποφασίζει | δείχνει επιείκεια | καταδικάζει | συνεδριάζει | 
επιλαµβάνεται µιας υποθέσεως | διακόπτει τις εργασίες του | δηλώνει 
αναρµόδιο | προχωρεί στην εξέταση µαρτύρων || ο πρόεδρος | ο 
γραµµατέας τού ~· ΦΡ. Οργανισµός ∆ικαστηρίων το σύνολο των 
κανόνων ∆ικαίου, που ρυθµίζουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και 
τη λειτουργία των δικαστηρίων 3. (συνεκδ.) ο τόπος και το κτήριο 
όπου διεξάγονται οι δίκες: η µετα- 
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Πολιτικά ∆ικαστήρια 

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Αρειος Πάγος 
Εφετεία 
Πολυµελή Πρωτοδικεία - Μονοµελή Πρωτοδικεία 
Ειρηνοδικεία 

  

Ποινικά 

∆ιοικητικά ∆ικαστήρια 

Άρειος Πάγος 
Μικτά Ορκωτά Εφετεία - Πενταµελή Εφετεία - Τριµελή Εφετεία 
Μικτά Ορκωτά ∆ικαστήρια 

Τριµελή 

Μονοµελή 

Τριµελή Εφετεία 

Μονοµελή - Τριµελή 

Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο για όλη τη 
χώρα 

                              Ναυτοδικεία 

                                        Αεροδικεία 

Ειδικό ∆ικαστήριο για την ευθύνη υπουργού 

Συµβούλιο τής Επικρατείας 

Συµβούλιο τής Επικρατείας 
Τριµελή - Μονοµελή ∆ιοικητικά Εφετεία 
Τριµελή - Μονοµελή ∆ιοικητικά Πρωτοδικεία 

Ελεγκτικό Συνέδριο 

Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο 

φορά των δικαστηρίων στην περιφέρεια τής πόλης διευκόλυνε τη συ-
γκοινωνία || οδηγούµαι στο ~ (δικάζοµαι) ΣΥΝ. ναός τής ∆ικαιοσύνης 
| τής Θέµιδος 4. (συνεκδ.) η εκδίκαση υποθέσεως, η διεξαγωγή δίκης: 
οι δικηγόροι απέχουν από τα ~ || η υπόθεση έφθασε στα ~ || έχω ~ αύ-
ριο- ΦΡ. πηγαίνω | σέρνω | τραβάω | στέλνω | τρέχω κάποιον στα δι-
καστήρια οδηγώ την υπόθεση κάποιου σε δικαστικό αγώνα, τον φέρ-
νω στη θέση τού κατηγορουµένου σε δίκη: µας τρέχει στα δικαστή-
ρια δυο χρόνια τώρα γι' αυτή την υπόθεση || τον πήγε στα δικαστήρια 
για κάποια κτηµατική διαφορά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δικαστήριον < δικάζω 
+ παραγ. επίθηµα -τήριον]. 

δικαστής (ο/η) {θηλ. δικαστού· κλητ. δικαστά} 1. δηµόσιος λειτουρ-
γός ο οποίος συνδέεται µε το κράτος µε αµειβόµενη πάγια σχέση και 
συγκροτεί το δικαστήριο είτε µόνος του είτε από κοινού µε άλλους 
δικαστές, απολαύει δε λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας: 
αδέκαστος | αµείλικτος | αµερόληπτος | αυστηρός | επιεικής | δίκαιος | 
σκληρός ~||~ τακτικός (πρόσωπο µε κύριο έργο του την άσκηση τής 
δικαστικής λειτουργίας) | ειδικός (που δεν έχει ως κύριο έργο του την 
άσκηση τής δικαστικής λειτουργίας, λ.χ. ένας µουφτής (βλ.λ.) σε 
υποθέσεις Ελλήνων µουσουλµάνων) 2. (α) αθλητικός δικαστής βλ. λ. 
αθλητικός (β) φυσικός δικαστής ο δικαστής ο οποίος προσδιορίζεται 
από τον νόµο µε αντικειµενικά κριτήρια πριν ακόµη υποβληθεί η αί-
τηση δικαστικής προστασίας για τη συγκεκριµένη διαφορά ή υπόθε-
ση. Επίσης (καθηµ.) δικαοτίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δικάζω]. 

δικαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους δικαστές, τη 
δίκη ή το δικαστήριο: ~ απόφαση | εξουσία | αρχές | µέγαρο | πλάνη | 
διαµάχη | υπηρεσίες | έρευνα | έξοδα | προστασία | προσφυγή || ~ 
αγώνας (η δίκη) | σώµα (οι δικαστές) | λειτουργοί (δικαστές και ει-
σαγγελείς) | αντιπρόσωπος (συνήθ. δικηγόρος που αποστέλλεται σε 
εκλογικό τµήµα για τις βουλευτικές, δηµοτικές ή κοινοτικές εκλογές) 
| έξοδα (που κάνει ο διάδικος για τη δίκη) | υπάλληλοι (κυρ. οι γραµ-
µατείς ή υπάλληλοι γραµµατείας δικαστηρίων και εισαγγελιών κ.ά.) 
| επιµελητής (βλ.λ.) | πληρεξούσιος (βλ.λ.) | όρκος (βλ.λ.) || θα ακο-
λουθήσουν τη - οδό για την επίλυση τής διαφοράς τους || ~ συµπα-
ράσταση (βλ.λ.) 2. δικαστικός (ο/η) δικαστής ή εισαγγελέας: οι προ-
αγωγές των ~. — δικαστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

δικατάληκτος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. (για επίθ. τριγενές) που έχει δύο 
καταλήξεις, δηλ. όµοια κατάληξη στο αρσ. και θηλ. γένος, λ.χ. ο/η νο-
σογόνος, το νοσογόνο. 

δικάταρτος, -η, -ο [1888] ΝΑΥΤ. 1. (για πλοίο) αυτός που έχει δύο κα-
τάρτια 2. δικάταρτο (το) πλοίο µε δύο κατάρτια. 

∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (το) ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων 
Σπουδών Αλλοδαπής. 

δικέλλα (η) [δικελλών] εργαλείο για σκάψιµο, που έχει τη µία άκρη 
διχαλωτή. Επίσης δικέλλι (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δίκελλα < *δι)σ)-κελ-]α, αβεβ. ετύµου, πιθ. < δι- (< δίς 
«δύο») + -κελ-, που συνδ. µε το ουσ. κελεΐς «αξίνα» και µε το ρ. κλώ 
(-άω) «σπάζω» (βλ. λ. κλάσµα), οπότε η λ. δίκελλα θα είχε τη σηµ. τού 
εργαλείου που διαθέτει δύο σκαπτικές αιχµές, αξίνες]. 

δικέρατος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει δύο κέρατα ή που χωρίζε-
ται σε δύο τµήµατα που µοιάζουν µε κέρατα 2. διχαλωτός (βλ.λ.) 3. 
δικέρατο (το) έντοµο µε δύο κεραίες. 

δικέρι (το) κηροπήγιο µε δύο κεριά- επίσης το ανάλογο εκκλησιαστικό 
σκεύος. Επίσης δίκερο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. δικέριον < δι- (βλ.λ.) + 
κερί(ον)]. 

δίκερος, -η, -ο αυτός που έχει δύο κέρατα ή που αποτελείται από δύο 
τµήµατα που µοιάζουν µε κέρατα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δίκερως, -ωτος (µε µεταπλασµό κατά τα δευτερόκλιτα 
σε -ος) < δι- (βλ.λ.) + -κερως < κέρας, -ατός]. 

δικέφαλος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει δύο κεφάλια: ~ αετός 
(σύµβολο τού Βυζαντίου, που κοιτάζει και προς την Ανατολή και προς 
τη ∆ύση, όπου και η επικράτεια τής αυτοκρατορίας) · 2. ∆ικέφαλος 
(ο) (δικεφάλ-ου | -ων, -ους] ονοµασία αθλητικών οµάδων που έχουν 
ως σύµβολο τους τον δικέφαλο αετό (Α.Ε.Κ., Π.Α.Ο.Κ., επειδή ιδρύθη-
καν από πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα 
τού Βυζαντίου): ο ~ ενισχύθηκε µε τις τελευταίες µεταγραφές || ο ~ 
τού Βορρά (ο Π.Α.Ο.Κ.) · 3. ΑΝΑΤ. µυς που βρίσκεται στην πρόσθια 
πλευρά τού βραχίονα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 

∆ίκη (η) ΜΥΘΟΛ. κόρη τού ∆ία και τής Θέµιδος, θεότητα που αποτελεί 
προσωποποίηση τής δικαιοσύνης- συχνά λατρευόταν µαζί µε τις 
αδελφές της Ευνοµία και Ειρήνη ■ ΦΡ. έστι ∆ίκης οφθαλµός (ος τα 
πάνθ' ορά) βλ. λ. οφθαλµός. 
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[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < δίκη (βλ.λ.)]. 
δίκη (η) {δικών} 1. η εκδίκαση υποθέσεως ενώπιον δικαστηρίου 2. (ει-δικότ.) 

ΝΟΜ. (α) (µε τυπική έννοια) η διαδικασία για την παροχή τής ζητούµενης 
δικαστικής προστασίας (β) (µε ουσιαστική έννοια) η έννοµη σχέση τού 
δικονοµικού δικαίου η οποία συνδέει τους διαδίκους και το δικαστήριο: 
διεξάγω | κερδίζω | αναβάλλω | διακόπτω τη ~ || καταθέτω | παραπέµπω σε ~ || 
ατελείωτη | ερήµην | ιστορική | κεκλεισµένων των θυρών (που δεν επιτρέπεται 
να την παρακολουθήσει το κοινό) | πολύκροτη ~ || περνώ από ~ (δικάζοµαι) 
ΣΥΝ. ακροαµατική διαδικασία· ΦΡ. (α) θεία δίκη η (θεϊκής προελεύσεως) 
τιµωρία (λέγεται για όσους υφίστανται δεινά, αφού έχουν διαπράξει αδικίες): 
η αρρώστια που βρήκε τον παιδοκτόνο ήταν ~ ΣΥΝ. νέµεση (β) ανακοίνωση 
δίκης βλ. λ. ανακοίνωση (γ) µηδενί δίκην δικάσης, πριν αµφοίν µύθον 
ακούσης βλ. λ. µηδείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαδικασία, δωσίλογος. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
µηδενισµ. βαθµ. τού θ. δεικ- (πβ. δείκ-νυ-µι «δείχνω»). Η λ. δίκη 
χρησιµοποιήθηκε στον Όµηρο µε τη σηµ. «κανόνας, συνήθεια», παράλληλα 
µε τη λ. θέµις. Ωστόσο, ενώ η δίκη αναφερόταν αποκλειστικά στην ανθρώπινη 
δικαιοσύνη, η θέµις περιέγραψε επίσης τη θεία δικαιοσύνη, τον τρόπο 
εφαρµογής των θεϊκών αποφάσεων. Έτσι, ήδη στον Όµηρο η λ. δίκη 
χαρακτήριζε πολλές φορές την κρίση, ορθή ή εσφαλµένη, η οποία εκφερόταν 
εις βάρος κάποιου. Ως νοµικός όρ. η λ. απαντά στους Αττικούς συγγραφείς]. 

δικηγοράκος (ο) (υποκ.-µειωτ.) ο δικηγόρος που δεν έχει να επιδείξει (ακόµα) 
σηµαντική σταδιοδροµία και επιτυχίες, συνήθ. νέος δικηγόρος ΑΝΤ. 
µεγαλοδικηγόρος. Επίσης (λόγ.) δικηγορίσκος. 

δικηγορία (η) {χωρ. πληθ.} το επάγγελµα τού δικηγόρου: ασκεί τη ~ επί τριάντα 
έτη || µαχόµενη ~. 

δικηγορίστικος, -η, -ο (κακόσ.) δικολαβίστικος (βλ.λ.).  — δικηγο-ρίστικα 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. < δικηγόρος + παραγ. επίθηµα -ίστικος, πβ. κ. κοριτσ-ίστικος]. 

δικηγόρος (ο/η) 1. ειδικός επιστήµονας (πτυχιούχος Νοµικής) που 
επαγγελµατικά παρέχει νοµικές συµβουλές και παρίσταται στα δικαστήρια ή 
στις αρχές για λογαριασµό άλλων: διάσηµος | έγκριτος | ικανός | πετυχηµένος | 
έξυπνος | εύγλωττος | ετοιµόλογος | διακεκριµένος | πληρεξούσιος ~ || δεν µιλώ 
χωρίς τον ~ µου || να απευθυνθείς στον ~ µου || ασκούµενος ~ (που δεν έχει 
αναλάβει ακόµη υποθέσεις, βοηθός παλιού δικηγόρου) ΣΥΝ. συνήγορος, 
(κακόσ.) δικολάβος · 2. αυτόκλητος υπερασπιστής: ευχαριστώ για την 
υπεράσπιση, αλλά δεν χρειάζοµαι ~. Επίσης (καθηµ.) δικηγορίνα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.}. — δικηγορικός, -ή, -ό [1856], δικηγοριλίκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δικηγόρος < δίκη + -ηγορος (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < αγορά]. 

δικηγορόσηµο (το) {δικηγοροσήµ-ου | -ων) ΝΟΜ. ειδικό ένσηµο που 
επικολλούν οι δικηγόροι στα δικαστικά έγγραφα. 

δικηγορώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {δικηγορείς... | δικηγόρησα} ασκώ τη δικηγορία, το 
επάγγελµα τού δικηγόρου. 

δίκην επίρρ. (λόγ.) (+γεν.) όπως ακριβώς, σαν: αν και υπάλληλος, συ-
µπεριφερόταν στο κατάστηµα ~ ιδιοκτήτου || «ορισµένοι δηµοτικοί άρχοντες 
κατηγορούνται ότι διαχειρίζονται το δηµοτικό και δηµόσιο χρήµα - 
φεουδάρχου» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. αιτ. τού ουσ. δίκη, που χρησιµοποιήθηκε 
επιρρηµατικώς]. 

ΣΧΟΛΙΟ Αρχική σηµ. τής λ. δίκη ήταν «συνήθεια, χρήση, τρόπος, 
κανόνας» (πβ. το οµηρικό αύτη δίκη εστί βροτών «αυτός είναι ο τρόπος των 
θνητών, έτσι συνηθίζουν οι θνητοί»). Η σηµ. αυτή χρησιµοποιήθηκε και 
στη µεταγενέστερη πεζογραφία, από όπου το δίκην σε επιρρηµατική χρήση 
έφθασε να σηµαίνει «κατά τον τρόπο, όπως». 

δίκηο (το) → δίκιο 
δικηροτρικηρα (τα) [1819] ΕΚΚΛΗΣ. κηροπήγια από τα οποία το ένα έχει δύο 

κεριά (δίκηρο) και το άλλο τρία κεριά (τρίκηρο). 
δίκιλος, -η, -ο → δι-, -κιλος 
δικινητήριος, -α, -ο → δι-, -κινητήριος 
δίκιο (το) (λαϊκ.) ό,τι είναι ορθό και σύµφωνο προς τους ηθικούς κυρ. και τους 

κοινωνικούς κανόνες, προς το κοινό περί δικαίου αίσθηµα: το ~ είναι να 
µοιραστούν τα λεφτά οι δυο τους, αφού και οι δύο ήταν ιδιοκτήτες τού 
διαµερίσµατος || έχεις απόλυτο ~ ANT. άδικο- ΦΡ. (α) για να λέµε | για να πούµε 
και τού στραβού το δίκιο βλ. λ. στραβός (β) δίνω (σε κάποιον) δίκιο θεωρώ 
ότι (κάποιος) έπραξε ορθά: δεν δίνω δίκιο σε κανέναν από τους δύο- φταίνε 
εξίσου ΣΥΝ. δικαιώνω ΑΝΤ. καταδικάζω (γ) παίρνω ro δίκιο µου πίσω παίρνω 
εκδίκηση από κάποιον: περίµενε είκοσι χρόνια, µέχρι να πάρει το δίκιο του 
πίσω ΣΥΝ. παίρνω το αίµα µου πίσω, εκδικούµαι (δ) µε το δίκιο µου δικαιολο-
γηµένα: µε το δίκιο τους διαµαρτύρονται· τους υποσχέθηκαν τόσα και δεν 
έκαναν τίποτα (ε) µε πνίγει το δίκιο (µου) για δικαιολογηµένη αγανάκτηση: 
φωνάζω, γιατί ~ (στ) βρίσκω το δίκιο µου δικαιώνοµαι, µου δίνουν δίκιο: πού 
να βρεις το δίκιο σου αν δεν έχεις κάποιον να σε βοηθήσει! (ζ) έχω δίκιο | έχω 
το δίκιο µε το µέρος µου αυτά που λέω ή έχω κάνει είναι τα σωστά: ~, γι ' 
αυτό και δεν φοβάµαι κανέναν! (βλ. κ. λ. δίκαιο κ. δίκαιος). [ΕΤΥΜ. µεσν., 
συνιζηµένος τ. τού αρχ. δίκαιον]. 

δίκιο ή δίκηο; o τύπος δίκιο έγινε µε συνίζηση (συµπροφορά) του 
-αι- µε το ακόλουθο φωνήεν. Στη συµπροφορά το -αιο προφέρθηκε 
ηµιφωνικά ως [-yo], γι' αυτό και γράφεται µε τον απλούστερο τρό 
πο (ως -ι-), ήτοι δί-και-ο > δί-καιο > δί-κιο (το -η- θα σήµαινε ότι το 
-αι- ετράπη σε -η-, πράγµα που δεν είναι σωστό) (πβ. παλαιός > 
παλιός, ελαία > ελιά, ωραίος > πανώριος). → συνίζηση 

δικλίδα κ. (εσφαλµ.) δικλείδα (η) η βαλβίδα που ρυθµίζει την κίνηση υγρού ή 
αερίου προς µία διεύθυνση, χωρίς να του επιτρέπει να αντιστρέψει πορεία· ΦΡ. 
ασφαλιστική δικλίδα | δικλίδα ασφαλείας (i) 
η βαλβίδα που ρυθµίζει την ασφαλή και βαθµιαία έξοδο τού ατµού από τον 
λέβητα (ii) (µτφ.) καθετί που προστατεύει από κίνδυνο, από δυσάρεστες 
εξελίξεις: «η µόρφωση δεν αποτελεί από µόνη της την -για να αποφευχθεί η 
εκδήλωση βίας» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δικλίς, -ίδος < δι- (< δίς) + -κλίς < κλίνω. Η φρ. ασφαλιστική 
δικλίδα αποδίδει το γαλλ. soupape de sûreté]. 

δικλίδα ή δικλείδα; Το δικλίδα ετυµολογικά ανάγεται στο αρχ. δι-κλίς, -
ίδος, που συνδέεται µε το ρ. κλίνω και σηµαίνει τη «δίφυλλη πόρτα», άρα 
τη στερεή, τη δυνατή, την απαραβίαστη θύρα. ∆εν έχει σχέση δηλ. µε το ρ. 
κλείνω, αλλά µε το κλίνω, γι' αυτό και γράφεται µε -ι-. Ωστόσο, 
παραδίδεται και τ. δίκλεις (από τον Ιπποκράτη), που σηµαίνει τον 
«διπλοκλεισµένο». Η λέξη αυτή, αν έχει διασωθεί σωστά, θα έδινε τ. 
δικλείδα (µε τον τόνο στην προπαραλήγουσα), που δεν υπάρχει. Αρα, είναι 
ασφαλέστερο να ακολουθήσουµε την παραδεδοµένη λ. δικλίδα, 
ορθογραφηµένη µε -ι-. 

δίκλινης, -ής, -ές 1. (για επιφάνεια) αυτός που έχει δύο κλίσεις προς τα έξω και 
κάτω εκατέρωθεν ενός µεσαίου άξονα 2. ΑΡΧΙΤ. η «δίρι-χτη» στέγη, µε κλίση 
από τον κορυφαίο άξονα προς τις δύο πλευρές τού κτηρίου. [ΕΤΥΜ. < δι- (< 
δις) + -κλινής < κλίνω]. 

δίκλινος, -η, -ο → δι-, -κλινος 
δίκλίτος, -η, -ο → δι-, -κλίτος 
δίκλωνος, -η, -ο [1896] 1. αυτός που έχει δύο κλώνους, κλαδιά: το D.N.A. έχει ~ 

σχήµα ✈  2. αυτός που έχει υφανθεί µε δύο κλωστές: ~ µετάξι. 
δικογραφία (η) [αρχ.] {δικογραφιών} το σύνολο των εγγράφων που 

σχετίζονται µε την εκδίκαση µιας υπόθεσης: ογκώδης | πολυσέλιδη | 
κουραστική -1| µελετώ | εξετάζω τη ~. 

δικόγραφο (το) [1833] {δικογράφ-ου | -ων} ΝΟΜ. έγγραφο το οποίο 
συντάσσεται από τους διαδίκους ή τους δικαστικούς τους πληρεξουσίους και 
µε το οποίο είτε πραγµατοποιείται είτε πιστοποιείται µία διαδικαστική πράξη: 
~ αγωγής | εφέσεως || επίδοση δικογράφου. 

δίκογχος, -η, -ο → δι-, -κογχος 
δικοινοτικός, -ή, -ό αυτός που αποτελείται από δύο κοινότητες: ~ οµοσπονδία. 
δικολαβίστικος, -η, -ο (για επιχειρήµατα, δικαιολογίες) αυτός που γίνεται µε 

σκοπό να παρουσιάσει τα πράγµατα όπως εξυπηρετούν κάποιον και όχι 
σύµφωνα µε την αλήθεια: ~ επιχειρήµατα. — δικο-λαβίστικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < δικολάβος + παραγ. επίθηµα -ίστικος, πβ. κ. ακαταλαβ-ίστι-κος, 
νοµικ-ίστικος]. 

δικολάβος (ο) 1. ΝΟΜ. (παλαιότ.) πρακτικός δικηγόρος που δεν είχε πτυχίο και 
µπορούσε να δικηγορεί µόνο σε κατώτερα δικαστήρια 2. (µτφ.-κακόσ.) 
πρόσωπο που προσπαθεί µε διάφορους τρόπους να παρουσιάσει τα πράγµατα 
όπως το εξυπηρετούν, να εµφανιστεί ότι έχει δίκιο (ακόµη και παραποιώντας 
την αλήθεια) ΣΥΝ. στρεψόδικος. — δικολαβισµός (ο), δικολαβία (η), 
δικολαβικός, -ή, -ό, δικολαβικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < δίκη + -λάβος (θ. -λαβ-, πβ. αόρ. β' ε-λαβ-ον, ρ. λαµβάνω)]. 

δικοµανία (η) [1868] {χωρ. πληθ.) η µανία για δίκες, η υπερβολική επιθυµία να 
παρακολουθεί κανείς δίκες ή να προσφεύγει συχνά στη δικαιοσύνη ακόµη και 
για ασήµαντους λόγους ΣΥΝ. δικοφιλία. — δι-κοµανής, -ής, -ές [1888]. 

δικοµµατισµός (ο) [1895] ΠΟΛΙΤ. η κυριαρχία δύο κοµµάτων στην πολιτική ζωή 
ενός τόπου- η εναλλαγή στην εξουσία δύο µόνο κοµµάτων (λ.χ. στις Η.Π.Α., 
το ∆ηµοκρατικό και το Ρεπουµπλικανικό). — δι-κοµµατικός, -ή, -ό, 
δικοµµατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. bipartisanism]. 

δικονοµία (η) [1833] {δικονοµιών} ΝΟΜ. η κωδικοποίηση των νοµοθετικών 
κειµένων που ρυθµίζουν τα όργανα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 
παροχής έννοµης προστασίας: πολιτική | ποινική ~ ΣΥΝ. δικονοµικό δίκαιο. — 
δικονοµικός, -ή, -ό [1890], δικονοµικ-ά | -ώς [1856] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < δίκη + -
νοµία < νόµος]. 

δίκοπος, -η, -ο (κυριολ.) (για κοπτικά όργανα) αυτός που έχει δύο κόψεις: ~ 
µαχαίρι ΣΥΝ. αµφίστοµος, δίστοµος- ΦΡ. (µτφ.) δίκοπο µαχαίρι λόγος, πράξη, 
ενέργεια, κατάσταση κ.λπ. που χρησιµοποιείται εναντίον κάποιου, αλλά που 
µπορεί να στραφεί και εναντίον αυτού που το χρησιµοποιεί: η ευηµερία 
αποτελεί ~ για τον σύγχρονο άνθρωπο || «αγάπη που 'γινες ~» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. 
µπούµερανγκ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < δι- (< δις) + -κόπος 
< κόπτω]. 

δίκορφος, -η, -ο → δι-, -κόρφος 
δικός, -ή/-ιά, -ό αντων. κτητική (+ µου, σου, του, µας κ.λπ.) 1. για να δηλωθεί 

σχέση ιδιοκτησίας µε έµφαση στο πρόσωπο που κατέχει κάτι και το οποίο 
δηλώνει η γεν. τής προσ. αντων.: το ~ µου σπίτι | αυτοκίνητο || η ~ σας 
επιχείρηση 2. για να δηλωθεί ότι κάτι σχετίζεται αποκλειστικά µε το πρόσωπο 
που δηλώνει η προσ. αντων.: η ~ µας γιορτή || ο - σας γάµος || ο ~ µας κόσµος 
3. για πρόσωπο µε το οποίο συνδέεται στενά κάποιος· για συγγενή, οικείο, 
στενό φίλο, οµοϊδεάτη: είχε δικούς του ανθρώπους µέσα στο υπουργείο και 
εξυπηρετήθηκε αµέσως || θα πάω να δω τους δικούς µου (τους συγγενείς µου) || 
κάθε κυβέρνηση εξυπηρετεί τους δικούς της (τους οπαδούς της) 4. (διαλεκτό 
δικοί (οι) συγγενείς, οικεία πρόσωπα: το σπίτι του είναι ανοι- 
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χτό για ξένους και δικούς· ΦΡ. (α) (αργκό) ο δικός σου | η δικιά σου αντί τού 
«εγώ | εµένα» ή τού «αυτός | αυτή»: Να δεις τη δικιά σου (= αυτή για την 
οποία µιλάµε) πώς χόρευε! || Πήγα ο δικός σου (= εγώ) να του ζητήσω τον 
λόγο... (β) ro θέλω όλα δικά µου έχω υπερβολικές και παράλογες απαιτήσεις 
(γ) λέω τα δικά µου (i) συζητώ για θέµατα καθαρά προσωπικού 
ενδιαφέροντος: είχαν καιρό να συναντηθούν και να πουν τα δικά τους (ii) λέω 
αυτά που συνηθίζω να λέω και που µε χαρακτηρίζουν: ο Νίκος άρχισε να λέει 
τα δικά του και µας ζάλισε (iii) λέω πράγµατα άσχετα µε το θέµα, αποφεύγω 
να µπω στο θέµα: µόλις τον ζορίσεις λίγο, αρχίζει να λέει τα δικά του και δεν 
βγαίνει συµπέρασµα (δ) (σε ευχάριστα γεγονότα, όπως αρραβώνα, γάµο κ.λπ.) 
και στα δικά σου | σας! ευχή από εγγάµους σε αγάµους να συνάψουν και 
αυτοί γάµο (ε) τα δικά µου δικά µου και τα δικά σου δικά µου ειρων. για 
άνθρωπο πλεονέκτη, που τα θέλει όλα δικά του (στ) (αργκό) δικέ µου! ως 
προσφώνηση φίλου: Μπράβο ~! Καλά τα λες! (ζ) το δικό µου (ενν. θέληµα) οι 
επιθυµίες µου, αυτό που εγώ θέλω: θέλω πάντα να γίνεται | να περνάει | να 
κάνω ~. Επίσης (λόγ.) ιδικός [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ιδικός < αρχ. ϊδιος]. 

δικοτυλήδονος, -η, -ο [1873] BOT. 1. αυτός που έχει δύο κοτυληδό-νες (βλ.λ.) 2. 
δικοτυλήδονα (τα) αγγειόσπερµα φυτά, των οποίων το έµβρυο φέρει δύο 
κοτυληδόνες. Επίσης δικότυλος [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
dicotylédones (πληθ.)]. 

δικοφιλία (η) {χωρ. πληθ.} η τάση να προσφεύγει κανείς στη δικαιοσύνη για 
ασήµαντους λόγους ΣΥΝ. δικοµανία. 

δίκοχος, -η, -ο 1. αυτός που έχει δύο γωνιώδεις προεξοχές, δηλ. κόγχες 2. 
δίκοχο (το) στρατιωτικό πηλήκιο χωρίς γείσο, µε δύο προεξοχές εµπρός και 
πίσω. [ΕΤΥΜ. < δι- (< δις) + -κόχος < κόχη < κόγχη]. 

δικράνι (το) {δικραν-ιού | -ιών) γεωργικό εργαλείο το οποίο αποτελείται από 
ξύλινο στέλεχος που απολήγει σε διχαλωτό άκρο· χρησιµοποιείται σε 
διάφορες γεωργικές εργασίες (µάζεµα χορταριών, πα-λαιότ. στο λίχνισµα των 
σιτηρών κ.λπ.) ΣΥΝ. δίκρανο, διχάλα, φούρκα. [ETYM. µεσν., υποκ. τού 
µτγν. δίκρανον < αρχ. δίκρανος < δι- (< δις) + -κράνος, βλ. λ. κρανίο]. 

δίκρανο (το) [µτγν.] {δικράν-ου | -ων} 1. το δικράνι (βλ.λ.) 2. (σπάν.) στενό 
πέρασµα µεταξύ δύο απόκρηµνων βράχων ΣΥΝ. δίοδος 3. µονάδα µεταβολών 
τού βεληνεκούς στις βολές πυροβολικού· ΦΡ. διέρχοµαι | περνώ από 
καβδιανά δίκρανα βλ. λ. καβδιανός. 

δίκροκος, -η, -ο [µεσν.] κ. δίκορκος [µεσν.] (συνήθ. στο ουδ. για το αβγό) 
αυτός που έχει δύο κρόκους. 

δίκταµο (το) {-ου κ. -άµου | -ων κ. -άµων} BOT. θεραπευτικό αρωµατικό φυτό 
που ευδοκιµεί στο κρητικό όρος ∆ίκτη· (συνεκδ.) το αφέψηµα που 
παρασκευάζεται από αυτό. Επίσης δίκταµνο κ. δίχταµο (το) κ. δίκταµνος (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δίκταµνον, πιθ. < ∆ίκτη, όνοµα βουνού τής Κρήτης, όπου 
φύτρωνε το δίκταµνο. Το επίθηµα -αµνον πιθ. προελλην.]. 

δικτάτορας (ο) {δικτατόρων} 1. ΠΟΛΙΤ. πρόσωπο (πολιτικός ή στρατιωτικός) 
που κατέλαβε την εξουσία µε βίαιο συνήθ. τρόπο, επωφελούµενος από 
κρίσιµες καταστάσεις ή πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές και ο οποίος 
συγκεντρώνει στο πρόσωπο του (επίσηµα ή παρασκηνιακά) όλες τις πολιτικές 
και στρατιωτικές εξουσίες, ασκώντας τις µε βίαιο τρόπο και µε περιορισµό ή 
κατάργηση των δηµοκρατικών ελευθεριών 2. (µτφ.) πρόσωπο που 
συµπεριφέρεται ή ενεργεί αυταρχικά και αυθαίρετα, χωρίς να υπολογίζει τη 
γνώµη των άλλων ΣΥΝ. τύραννος, σατράπης, δυνάστης. Επίσης (λόγ.) 
δικτάτωρ [µτγν.] {δι-κτάτορος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διδάσκαλος, φασισµός. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. δικτάτωρ, -ορός < λατ. dictator < dicto «διατάσσω, παραγγέλλω», 
θαµιστικό τού ρ. dico «λέγω»]. 

δικτάτορας - δικτάκτορας, δικτατορία - δικτακτορία. Πολύ συνηθισµένο 
λάθος -που ακούγεται και από µορφωµένους- είναι η χρήση τύπων µε -κ- 
(µπροστά από το -τορ-): δικτάκτορας, δικτακτορία. Η λέξη, προερχόµενη 
από το λατ. dictator, δεν έχει -κ-, αφού παράγεται από το διδάσκω 
(διδακτός | διδακτικός κ.λπ.), για να αποδώσει το λατ. doctor. 

δικτατορία (η) [µτγν.] {δικτατοριών} ΠΟΛΙΤ. 1. καθεστώς που προκύπτει 
συνήθ. µετά από βίαιη κατάληψη τής εξουσίας (συχνά κατόπιν 
πραξικοπήµατος), η οποία ασκείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα κατά 
παράβαση των κανόνων ∆ικαίου (κατάργηση ατοµικών ελευθεριών, 
πολιτικών δικαιωµάτων, απαγόρευση τής αντιπολίτευσης, λογοκρισία κ.λπ.) 2. 
η εξουσία τού δικτάτορα: η ~ τού Φράνκο διήρκεσε σχεδόν σαράντα χρόνια- 
ΦΡ. (στον µαρξισµό) δικτατορία τού προλεταριάτου µεταβατικό πολιτικό 
σύστηµα, πριν από την εγκαθίδρυση τής σοσιαλιστικής αταξικής κοινωνίας, 
σύµφωνα µε το οποίο η εργατική τάξη θα αναλάβω την εξουσία µετά την 
κατάλυση τού καπιταλιστικού συστήµατος και τού αστικού κράτους 3. (µτφ.) 
η επιβολή προτύπου, θεσµού, συνήθειας κ.ά. σε έναν χώρο µε ιδιαίτερα αισθη-
τό τρόπο: η ~ τού γκρι στις φετινές κολεξιόν/ τωνΜ.Μ.Ε. | τού κορσέ τον 
προηγούµενο αιώνα. — δικτατορικός, -ή, -ό [1877], δικτατορεύω ρ., 
δικτατορικ-ά | -ώς [1853] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δικτάτορας, φασισµός. 

δικτατορίσκος (ο) (µειωτ.) 1. ασήµαντος δικτάτορας 2. (µτφ.) πρόσωπο 
ασήµαντο ή µικρό σε ηλικία, που καταπιέζει τους άλλους µε τις απαιτήσεις 
του. 

∆ίκτη (η) όρος τής Κρήτης στον νοµό Λασιθίου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ∆ίκτη | 
∆ίκτον, αιγαιακής προελ., αγν. ετύµου]. 

δικτυακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε δίκτυο (τηλεπικοινωνιακό, 
συγκοινωνιακό κ.λπ.) 2. (καταχρ.) αυτός που σχετίζεται µε το διαδίκτυο, 
διαδικτυακός: ~ χρήστης | έντυπο | περιοδικό || εταιρεία παροχής ~ υπηρεσιών. 
— δικτυακά επίρρ. 

δίκτυο (το) {δικτύ-ου | -ων} 1. (λόγ.) το δίχτυ (βλ.λ.) 2. ΤΕΧΝΟΛ. σύνολο 
πολύπλοκων κυκλωµάτων ή συστηµάτων τηλεπικοινωνίας, ηλεκτροδότησης, 
ύδρευσης, αποχέτευσης, συγκοινωνίας κ.λπ.: τηλεπικοινωνιακό | αποχετευτικό 
| συγκοινωνιακό ~||~ πληροφοριών | µεταφορών | αεράµυνας 3. ΠΛΗΡΟΦ. (α) 
το σύνολο των µέσων για τη διασύνδεση Η/Υ έτσι, ώστε να επικοινωνούν 
µεταξύ τους για τη µεταφορά πληροφοριών και την τηλεπεξεργασία 
πληροφοριών: συνδέοµαι σε ~ || είµαι στο - || µπαίνω | βγαίνω στο ~ (β) το 
∆ιαδίκτυο (βλ.λ.) 4. (µτφ.) οργανωµένη οµάδα προσώπων και µέσων, που 
συνδέονται µε πολύπλοκο τρόπο για την επίτευξη κοινού στόχου, θεµιτού ή 
αθέµιτου: ~ καταστηµάτων | επιχειρήσεων | κατασκόπων | διακίνησης 
ναρκωτικών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δίκτυον, πιθ. υποκ. τού *δίκτυς «ρίψη, βολή», 
αγν. ετύµου, προελλην. µη I.E. λ. Οι σηµ. 2-4 αποτελούν µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. net]. 

δικτυοπειρατής (ο) µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, συνήθ. ταλαντούχος 
ερασιτέχνης, που χειρίζεται µε επιδεξιότητα τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
ιδιαίτερα τους µικροϋπολογιστές, και προσπαθεί να αποκτήσει παράνοµα 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των αρχείων υπολογιστή, σπάζοντας τους 
κωδικούς ασφαλείας ΣΥΝ. κυβερνοπει-ρατής, χάκερ. — δικτυοπειρατεία (η). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. hacker < p. hack «τεµαχίζω - αποκτώ παράνοµη 
πρόσβαση σε δίκτυο υπολογιστών»]. 

δικτύωµα (το) {δικτυώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΤΕΧΝΟΛ. µεταλλική κατασκευή που 
µοιάζει µε δίχτυ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. reticulation]. 

δικτυώνω ρ. µετβ. {δικτύω-σα, -θηκα, -µένος} 1. ΤΕΧΝΟΛ. εντάσσω (κάποιον) 
σε δίκτυο: θα δικτυώσουν τις εταιρείες κοινής δραστηριότητας 2. (µτφ.) 
εντάσσω (κάποιον) σε οργανωµένη οµάδα ατόµων µε κοινά συµφέροντα και 
επιδιώξεις· (µεσοπαθ. δικτυώνοµαι) 3. αποκτώ γνωστούς, που µπορούν να 
µου φανούν χρήσιµοι 4. συνδέοµαι µε δίκτυο (υπολογιστών, ραδιοτηλεοπτικό 
κ.λπ.): έχει δικτυωθεί στο Ίντερ-νετ 5. (η µτχ. δικτυωµένος, -η, -ο) αυτός που 
έχει κύκλο γνωστών, που µπορούν να του φανούν χρήσιµοι: αυτός είναι καλά 
- στον πολιτικό χώρο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δικτυοϋµαι (-όο-) «συλλαµβάνοµαι σε δίχτυ» < αρχ. δίκτυον. 
Οι σηµερινές σηµ. απευθείας από το νεοελλ. δίκτυο]. 

δικτύωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΤΕΧΝΟΛ. η σύνδεση µε δίκτυο 
(ραδιοτηλεοπτικό, υπολογιστών): τεχνολογία δικτύωσης υπολογιστών || «η - 
των υπουργείων µε τράπεζες πληροφοριών διεθνών οργανισµών» (εφηµ.) 2. 
(µτφ.) η σύναψη γνωριµιών που µπορούν να φανούν χρήσιµες: έχει 
εντυπωσιακή ~ στον πολιτικό κόσµο 3. (καταχρ.) η σύνδεση µε το διαδίκτυο, η 
διαδικτύωση 

δικτυωτός, -ή, -ό [µτγν.] κ. διχτυωτός 1. αυτός που έχει σχήµα διχτύου, που 
µοιάζει µε δίχτυ: ~ κάλτσες 2. δικτυωτό (το) πλέγµα από λεπτές ξύλινες ή 
µεταλλικές ράβδους, που διασταυρώνονται µεταξύ τους, σχηµατίζοντας 
τετράγωνα ή ροµβοειδή ανοίγµατα και χρησιµεύει ως χώρισµα ή 
παραπέτασµα ΣΥΝ. καφάσι, καφασωτό, πέργκολα. — δικτυωτά επίρρ. 

δικυκλιστής (ο) [1891], δικυκλίστρια (η) {δικυκλιστριών} ο οδηγός δίτροχου 
οχήµατος (ποδηλάτου, µοτοσυκλέτας). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
bicycliste (νόθο συνθ.)]. 

δίκυκλος, -η, -ο 1. αυτός που έχει δύο κύκλους (τροχούς): ~ όχηµα ΣΥΝ. 
δίτροχος 2. δίκυκλο (το) {δικύκλ-ου | -ων} όχηµα µε δύο τροχούς, το 
ποδήλατο ή η µοτοσυκλέτα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < δι- (< αρχ. δίς) + κύκλος. Το δίκυκλο αποδίδει το γαλλ. 
bicycle]. 

δικύλινδρος, -η (λόγ. -ος), -ο [1888] ΤΕΧΝΟΛ. (για µηχανή) αυτός που έχει 
δύο κυλίνδρους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. bicylindrical (νόθο 
συνθ.)]. 

δίκωπος, -η, -ο → δι-, -κωπος 
δίλεπτος, -η, -ο → δι-, -λεπτός 
δίληµµα (το) {διλήµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) συλλογισµός 

που συνίσταται σε δύο αντιθετικές προτάσεις, από τις οποίες όποια και αν 
επιλεγεί θα έχει εξίσου θετικό ή αρνητικό αποτέλεσµα 2. (κατ' επέκτ.) η 
κατάσταση αµηχανίας που προκαλείται από την ανάγκη επιλογής µεταξύ δύο 
κρίσιµων, εξίσου επιθυµητών ή επώδυνων λύσεων: κρίσιµο | εκβιαστικό | 
πολιτικό ~ || βρέθηκε σε ~ ποια από τις δύο προτάσεις να δεχθεί· ΦΡ. τεχνητό 
δίληµµα ο εξαναγκασµός για την επιλογή µεταξύ δύο λύσεων, οι οποίες 
παρουσιάζονται δήθεν ως οι µόνες δυνατές. — διληµµατικός,-ή,-ό [1861]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αµφισβητούµενη πρόταση», < δι- (< δίς) + 
λήµµα, µε τη σηµ. «λογική πρόταση λαµβανοµένη ως αληθής, προϋπόθεση» 
(Αριστοτέλης) < λαµβάνω. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. 
dilemma, γαλλ. dilemme κ.ά., από όπου προέκυψε (τον 17ο αι.) η συνήθης 
σηµερινή σηµ.]. 

δίλιτρος, -η, -ο → δι-, -λιτρος 
δίλοβος, -η, -ο → δι-, -λοβός 
δίλόφος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει δύο λόφους · 2. (κυρ. για πτηνά) αυτός 

που έχει δύο λοφία. 
διµελής, -ής, -ές → δι-, -µελής 
διµερής, -ής, -ές → δι-, -µερής 
διµεταλλικος, -ή, -ό [1894] 1. ΤΕΧΝΟΛ. αυτός που αποτελείται από δύο 

διαφορετικά µέταλλα µε διαφορετικό συντελεστή διαστολής: ~ έλασµα που 
χρησιµοποιείται στους θερµοστάτες 2. ΟΙΚΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε τον 
διµεταλλισµό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. bimétallique (νόθο 
συνθ.)]. 

διµεταλλισµός (ο) [1848] ΟΙΚΟΝ. νοµισµατικό σύστηµα που ίσχυσε µέχρι το 
τέλος τού 19ου αι. και βασιζόταν σε διπλό µεταλλικό νοµισµατικό κανόνα, 
δηλ. στην παράλληλη χρήση χρυσού και αργύρου 
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ως µέσων συναλλαγής. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. bimétallisme (νόθο συνθ.)]. 

δίµετρος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει διαστάσεις (µήκος, ύψος, 
πλάτος) δύο µέτρων · 2. ΜΕΤΡ. (στίχος) που είναι γραµµένος σε δύο 
µέτρα · 3. ΜΟΥΣ. αυτός που εκτείνεται σε δύο µέτρα: ~ παύση. 

διµέτωπος, -η, -ο [µτγν.] (µτφ.) αυτός που έχει δύο µέτωπα, που είναι 
στραµµένος προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: εξαπέλυσε 
ταυτόχρονα ~ επίθεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 

διµήνι (το) {διµην-ιού | -ιών} (λαϊκ.) είδος σιταριού που θερίζεται δύο 
µήνες µετά τη σπορά του. Επίσης (διαλεκτ.) διµήνια. 

διµηνία (η) → δι-, -µηνία 
διµηνιαίος, -α, -ο → δι-, -µηνιαίος 
διµηνίτικος, -η, -ο αυτός που είναι δύο µηνών. 
δίµηνος, -η, -ο → δι-, -µηνός 
δίµιτος, -η, -ο 1. (ύφασµα) υφασµένο µε δύο κλωστές, που έχει πυκνή 

ύφανση 2. δίµιτο (το) το ύφασµα τζιν (βλ. λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < δι- (< 
δίς) + µίτος «κλωστή, νήµα»]. 

διµοιρία (η) {διµοιριών} στρατιωτικό (ή αστυνοµικό) σώµα που απο-
τελείται συνήθ. από είκοσι τέσσερεις άνδρες: δύο ~ των Μ.Α.Τ. φρου-
ρούσαν τον προπονητή και τους παίκτες κατά την είσοδο τους στο 
γήπεδο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
[ΕΤΥΜ, αρχ., στη µτγν. σηµ. «ηµιλόχιο», < δι- (< δίς) + -µοιρία < 
µοίρα]. 

διµοιρίτης (ο) [µτγν.] {διµοιριτών} ΣΤΡΑΤ. Ο αρχηγός διµοιρίας. 
διµορφία (η) [1895] {διµορφιών} 1. η ύπαρξη δύο µορφών ή η εµφά-

νιση µε δύο µορφές 2. ΧΗΜ. η ιδιότητα χηµικών ενώσεων να παρου-
σιάζοµαι σε δύο διαφορετικές κρυσταλλικές καταστάσεις 3. ΓΛΩΣΣ. 
η παράλληλη χρονικά χρήση δύο µορφών τής ίδιας γλώσσας (λ.χ. στη 
Ν. Ελληνική, τής δηµοτικής και τής καθαρεύουσας). Επίσης διµορ-
φισµός)ο) [1888], —δίµορφος,-η,-ο [µτγν]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διγλωσσία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dimorphic, o γλωσσ. όρ. αποδίδει 
το αγγλ. diglossia, που µερικές φορές µεταφέρεται εσφαλµένα ως δι-
γλωσσία (βλ.λ.)]. 

δίνη (η) {δινών} 1. περιστροφική κίνηση νερού ή ανέµου, που οφείλε-
ται συνήθ. στη συνάντηση αντίθετων ρευµάτων ΣΥΝ. στρόβιλος, 
(λαϊκ.) ρούφουλας, ανεµοστρόβιλος, ρουφήχτρα 2. (µτφ.) συναίσθη-
µα, κατάσταση ή σειρά γεγονότων που προκαλούν ανωµαλία ή ανα-
στάτωση: η ~ των πολιτικών αντιθέσεων/ των αλλαγών/ τού πολέµου 
| τού πάθους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δΐ-νΕ-α, αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση µε το ρ. δίεµαι «κυ-
νηγώ, καταδιώκω» δεν ευσταθεί ούτε από µορφολογικής ούτε από 
σηµασιολογικής πλευράς. Αν το ρ. δινέω (< *δϊ-νέΕ-ω < δίνη) θεωρη-
θεί ότι προέρχεται από χειλοϋπερωικό θέµα *qwi-, τότε, παρά τις φω-
νητικές δυσκολίες, θα µπορούσε να συσχετιστεί µε το ρ. βινέω 
«οχεύω, συνουσιάζοµαι» (µε υβριστική χοήση)]. 

δίνω κ. (λόγ.) δίδω [µτγν.] κ. (διαλεκτ.) δώνω ρ. µετβ. {έδωσα (σπάν. 
έδωκα· να/θα δώσω), δόθηκα (να/θα δοθώ..., λόγ. µτχ. δοθείς, -είσα, 
-έν), δοσµένος} 1. µεταβιβάζω (κάτι) από το χέρι µου στο χέρι (κά-
ποιου άλλου): δώσε µου τις φωτογραφίες που κοίταζες πριν || δώσε 
µου το αλάτι ΣΥΝ. (λόγ.) εγχειρίζω ΛΝΤ. παίρνω· ΦΡ. (α) δίνω πίσω 
επιστρέφω (β) (µτφ.) δίνω (σε κάποιον) τα παπούτσια στο χέρι τον 
διώχνω µε τον πλέον εξευτελιστικό τρόπο, τον αποπέµπω 2. (γενικά) 
προσφέρω, χορηγώ: η εκδήλωση αυτή µας δίνει την ευκαιρία να σας 
ευχαριστήσουµε || δεν του έδωσε άδεια να λείψει για λίγες µέρες 3. 
παρέχω, παραχωρώ (κάτι που µου ανήκει σε άλλον µε ή χωρίς αντάλ-
λαγµα): θα µου δώσεις το φόρεµα σου για σήµερα το βράδυ; || (πα-
ροιµ.) αλλού τρως, αλλού πίνεις κι αλλού πας και το δίνεις (για γυ-
ναίκα που απατά τον άνδρα ο οποίος τη συντηρεί, συνήθ. τον σύζυγο 
της)· ΦΡ. (α) δίνω ένα χέρι (µεσν. φρ.) | ένα χεράκι προσφέρω τη 
βοήθεια µου: θα µας δώσεις ένα χέρι στη µετακόµιση; (β) δίνω στη 
δηµοσιότητα γνωστοποιώ, ανακοινώνω (γ) (κάτι) δίνει και παίρνει 
(µεσν. φρ.) για κάτι που γίνεται σε µεγάλη έκταση, που γνωρίζει µε-
γάλη διάδοση: τα ναρκωτικά δίνουν και παίρνουν στην περιοχή µας 
(δ) δίνω το αίµα µου (για κάποιον | κάτι) βλ. λ. αίµα (ε) δίνω και το 
βρακί µου για κάτι προσφέρω τα πάντα για να αποκτήσω ή να µου 
συµβεί κάτι 4. (ειδικότ.) αφήνω κληρονοµιά, κληροδοτώ: ο θείος του 
δεν είχε παιδιά και του έδωσε όλη του την περιουσία 5. (για κηδεµό-
νες) επιτρέπω (στον κηδεµονευόµενο) να παντρευτεί ή αποφασίζω 
ποιον θα παντρευτεί: έδωσαν την κόρη τους σ' ένα κακοµαθηµένο 
πλουσιόπαιδο 6. πουλώ σε ορισµένη τιµή: πόσο θα µου (το) δώσεις 
τελικά το αυτοκίνητο; 7. απονέµω: τα βραβεία µάς έδωσε ο πρόεδρος 
τής Σχολής 8. αναθέτω: τι δουλειά θα µου δώσεις να κάνω; 9. πληρώ-
νω, καταβάλλω (αµοιβή ή µισθό): πόσα σου δίνει τον µήνα; ΦΡ. δεν 
δίνω δεκάρα | δεκάρα τσακιστή | δυάρα αδιαφορώ εντελώς 10. προ-
σπορίζω, αποφέρω: πόσο τόκο δίνει το κεφάλαιο σου; || αυτή η πε-
ριοχή δίνει καλούς καρπούς || µια δουλειά που σου δίνει πολλά 11. 
παρουσιάζω δηµόσια, εκτελώ· διοργανώνω: ~ ρεσιτάλ | συναυλία | 
παράσταση || (µτφ.-ειρων.) ~ σόου | παράσταση (γίνοµαι θέαµα σε 
άλλους, διασκεδάζουν οι άλλοι µαζί µου) 12. (+ουσ.) σε φράσεις που 
δηλώνουν ό,τι και το αντίστοιχο ουσ., λ.χ. ~ όρκο (ορκίζοµαι) | υπό-
σχεση (υπόσχοµαι) | δάνειο (δανείζω) | προσοχή (προσέχω) κ.λπ. 13. 
(στην προστ. δώσε) βάλε δύναµη: ~ κι άλλο και τα καταφέραµε! (µε-
σοπαθ. δίνοµαι) 14. παρέχοµαι, µεταβιβάζοµαι (σε κάποιον): µου δί-
νεται η ευκαιρία να πετύχω τους στόχους µου || δίνονται δάνεια || 
(λόγ.) δίδονται τα εξής στοιχεία 15. (µτφ.) αφιερώνοµαι σε κάτι µε 
ζήλο: δόθηκε ολόψυχα στην επιστήµη του 16. (µτφ.) ανταποκρίνοµαι 
στις ερωτικές επιθυµίες κάποιου: του δόθηκε χωρίς αναστολές · ΦΡ. 
(α) δίνω σηµεία ζωής γνωστοποιώ την ύπαρξη µου: ανησυχούν οι 
συγγενείς, γιατί δεν έχει δώσει σηµεία ζωής (αγνοείται η τύχη του) (β) 
δίνω τον λόγο µου | τον λόγο τής τιµής µου βλ. λ. λόγος (γ) δίνω 

τόπο στην οργή (µεσν. φρ.) συγκρατώ τον θυµό µου, υποχωρώ: µη θυ-
µώνεις, δώσε τόπο στην οργή! (δ) δίνω δρόµο | πόδι (σε κάποιον) διώ-
χνω, απορρίπτω (κάποιον): του 'δώσε δρόµο (ε) δίνω ξύλο | ένα χέρι 
ξύλο (σε κάποιον) χτυπώ (κάποιον): κάθισε ήσυχος, γιατί θα σου δώ-
σω ξύλο (στ) δίνω (σε κάποιον) να καταλάβει βλ. λ. καταλαβαίνω (ζ) 
του δίνω και καταλαβαίνει βλ. λ. καταλαβαίνω (η) µου τη δίνει τρε-
λαίνοµαι, χάνω τα λογικά µου: από τη στενοχώρια τού την έδωσε και 
δεν ήξερε τι έλεγε (θ) (κάποιος | κάτι) µου τη δίνει (ι) (κάποιος/κάτι) 
µε εκνευρίζει: ~ η φάτσα του (ii) µου αρέσει υπερβολικά: Μου τη δί-
νει αυτή η µουσική! Με φτειάχνει! (ι) (κάποιος | κάτι) µου τη δίνει στα 
νεύρα (κάποιος/κάτι) µε εκνευρίζει: ~ στα νεύρα αυτός ο θόρυβος 
(ια) (αργκό) του δίνω φεύγω αµέσως, δίνε του! φύγε αµέσως!: να του 
δίνουµε όσο είναι καιρός! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, θυµώνω. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < µτγν. δίδω < αρχ. δί-δω-µι (µε ενεστ. αναδιπλασιασµό) < θ. 
*δω- < I.E. *dö- «δίνω», πβ. σανσκρ. da-dâ-mi, λατ. dare, donum 
«δώρο», γαλλ. donner «δίνω» (< λατ. donare «δωρίζω»), ισπ. dar, ρουµ 
da, ιταλ. donare, πολ. dac, αλβ. dhanë κ.ά. Οµόρρ. δό-σις (-η), δό-της, 
δο-τήρ (-ας), δώ-ρο(ν) κ.ά. Το µεσν. δώνω < αρχ. δίδωµι, από τον αόρ. 
έδωσα, που συνέπιπτε φωνητικά µε εκείνον των ρ. σε -ώνω, πβ. πλή-
ρωσα - πληρώνω, ύψωσα - υψώνω κ.τ.ό. Η φρ. δίνω τόπο στην οργή 
(ήδη µεσν.) απαντά και στην Κ.∆.: µή εαυτούς έκδικοϋντες, αγαπη-
τοί, άλλα δότε τόπον τη οργή, Ρωµ. 12,19]. 

δίνω - δίδω. Το αρχ. ρ. δίδωµι µεταπλάστηκε από ρ. σε -µι (δίδωµι) 
σε βαρύτονο ρ. σε -ω (δίδω) ήδη τον 3ο αι. µ.Χ., ενώ σε νεότερους 
χρόνους µεταπλάστηκε εκ νέου από ρ. σε -ω (δίδω) σε ρ. σε -νω (δί-
νω), σύµφωνα µε µια γενικότερη τάση των ενεστωτικών τύπων τής 
Ελληνικής (πβ. κλείω > κλείνω, δέω > δένω, λύω > λύνω, ενδύω > 
ντύνω, φέρω > φέρνω, σπείρω > σπέρνω, στέλλω > στέλνω, πτύω > 
φτύνω κ.ο.κ. κατά τα ρήµατα σε -νω: έφθασα - φθάνω και ιδίως τα 
πολλά ρ. τού τύπου έζωσα - ζώνω, ίδρωσα - ιδρώνω· σύµφωνα µε 
τα τελευταία, σχηµατίστηκε και προφορ.-διαλεκτ. τ. δώνω (από το 
έδωσα). Το δίδωµι | δίδω είχε δύο θέµατα, ένα ισχυρό (µακρό) δω-
και ένα ασθενές (βραχύ) δο-. Από το θ. δω- σχηµατίστηκαν τα: δώ-
ρο, δωρεά, δωρίζω, δωρητής, δωσίλογος (όχι δοσί λόγος!) κ.ά. Από 
το θ. δο- προήλθαν τα: δόση (δόσις), δοτήρ (δότειρα), δοτός, δοτι-
κή, δότης, (δανειο)-δοτώ, (δανειο)-δότηση, δοσοληψία κ.ά. Ενώ το 
απλό ρ. δίδω µεταπλάστηκε σε δίνω, τα περισσότερα σύνθετα 
διατήρησαν τον τ. -δίδω (πβ. και δείχνω αλλά υπο-δεικνύω, ρίχνω 
αλλά απορρίπτω κ.τ.ό.). Παραδείγµατα: εκ-δίδω (έκδοση, εκδότης, 
εκδοτικός), παραδίδω (παράδοση, παραδοτέος), δια-δίδω 
(διάδοση), κατα-δίδω (καταδότης, κατάδοση), (ανα)µετα-δίδω (µε-
τάδοση), προ-δίδω (προδότης, προδοσία, προδοτικός), επι-δίδω 
(επίδοση, επίδοµα), εν-δίδω (ενδοτικός), (αντ)απο-δίδω (απόδοση, 
αποδοτικός), προσ-δίδω. Σύνθετα µε το δίνω: αναδίνω, παραδίνω | 
παραδίνοµαι, ξεδίνω, προδίνω. 
Από τα παράγωγα δότης | δοτός σχηµατίστηκαν επίσης πολλά 
σύνθετα σε -δοτώ: επι-δοτώ (επιδότηση), λογο-δοτώ (λογοδοσία), 
µισθο-δοτώ (µισθοδοσία), πλειο-δοτώ (πλειοδοσία, πλειοδότης), 
εξουσιο-δοτώ (εξουσιοδότηση), συνταξιο-δοτώ (συνταξιοδότηση), 
προικο-δοτώ (προικοδότηση), γνωµο-δοτώ (γνωµοδότηση), κληρο-
δοτώ (κληροδοσία), πυρο-δοτώ (πυροδότηση), χρηµατο-δοτώ 
(χρηµατοδότηση, χρηµατοδότης), ηλεκτρο-δοτώ (ηλεκτρο-δότηση), 
σηµατο-δοτώ (σηµατοδότηση, σηµατοδότης), τροφο-δοτώ (τροφο-
δοσία, τροφοδότης). 
Όλοι οι τύποι τού ρήµατος σχηµατίζονται από τρία θέµατα: διν-
(δίν-ω, έδινα, δίνοµαι, δινόµουν), δωσ- (δώσω, έδωσα, έχω δώσει, 
δώσε/δώστε) και δοθ- (δοθώ, δόθηκα, έχω δοθεί, δόσου, δοσµένος). 

διό επίρρ. (αρχαιοπρ.) γι' αυτό, συνεπώς: η ανάγκη λήψεως ενός τέ-
τοιου µέτρου ήτο προφανής, ~ και εγένετο ΣΥΝ. κατά συνέπεια, γι' 
αυτό τον λόγο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι' δ < διά + δ, ουδ. τής αντωνυµίας ό'ς, 
ή, δ\. 

∆ιογένης (ο) {-η κ. -ους} 1. ο Απολλωνιάτης- αρχαίος Έλληνας φιλό-
σοφος (5ος αι. π.Χ.), µαθητής τού Αναξιµένη 2. ο Λαέρτιος- αρχαίος 
Έλληνας ιστορικός τής φιλοσοφίας (3ος αι. µ.Χ.) 3. ο Σινωπεύς· ο 
αποκαλούµενος «Κύων» (400-325 π.Χ.)· ο γνωστότερος κυνικός φιλό-
σοφος 4. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διογενής «ο γεννηµένος από τον ∆ία» < Ζευς (γεν. ∆ιός, 
βλ. λ. Ζευς) + -γενής < γένος]. 

διογκώνω ρ. µετβ. {διόγκ-ωσα, -ώθηκα, -ωµένος} 1. µεγαλώνω τον ό-
γκο (πράγµατος) ΣΥΝ. εξογκώνω, φουσκώνω 2. αυξάνω (κάτι) πέρα α-
πό το κανονικό: διογκώνει ακόµη περισσότερο την ήδη µεγάλη σπα-
τάλη || «ο εργολάβος διόγκωσε τον προϋπολογισµό των έργων του» (ε-
φηµ.) 3. (µτφ.) προσδίδω σε κάτι µεγαλύτερη σηµασία από όση έχει 
στην πραγµατικότητα: απελπίζεται εύκολα, γιατί συνηθίζει να διο-
γκώνει τα προβλήµατα του || τα Μ.Μ.Ε. διόγκωσαν το περιστατικό και 
δηµιούργησαν πανικό 4. (µεσοπαθ. διογκώνοµαι κ. λόγ. διογκούµαι) 
αυξάνω σε όγκο, αριθµό ή ένταση: τα συνεχώς διογκούµενα οικονο-
µικά εσωτερικά προβλήµατα || ο αδένας διογκώνεται || η διογκούµενη 
οικολογική και κοινωνική κρίση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληρώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διογκώ < δι)α)- + όγκώ (-όω) < όγκος]. 

διόγκωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η αύξηση σε όγκο: 
~ αδένα ! κύστης | χρέους ΣΥΝ. αύξηση 2. (µτφ.) η παρουσίαση (γεγο-
νότος, προσώπου, φήµης) σε µεγαλύτερες διαστάσεις από τις πραγ-
µατικές ΣΥΝ. µεγέθυνση. 

διόδια (τα) {διοδίων} 1. τα τέλη που καταβάλλονται (κυρ. από τους ο-
δηγούς µεταφορικών µέσων) για τη διέλευση από συγκεκριµένα οδι-
κά σηµεία (από γέφυρα, σήραγγα, διώρυγα κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) οι θυρί-
δες όπου καταβάλλονται τα παραπάνω τέλη: έλεγχος τής Τροχαίας 
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στα ~ των εθνικών οδών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 
[ΕΤΥΜ. Πληθ. τού µτγν. διόδιον «πέρασµα, διάβαση» < αρχ. δίοδος. Η 
σηµ. «τέλη χρήσεως εθνικών οδών» αποδίδει το αγγλ. tolls], 

δίοδος (η) {διόδ-ου | -ων, -ους} 1. (σπάν.) η διάβαση, το πέρασµα από τόπο σε 
τόπο ΣΥΝ. διέλευση 2. (συνήθ. συνεκδ.) το µέρος από όπου µπορεί κανείς να 
περάσει από έναν τόπο σε άλλον διάδροµος: στενή | υπόγεια | θαλάσσια ~ || 
διάνοιξη διόδου ΣΥΝ. µονοπάτι 3. (ειδικότ.) στενός δρόµος ή πέρασµα 4. ΦΥΣ. 
ηλεκτρονικό εξάρτηµα αποτελούµενο από δύο ηµιαγωγούς που επιτρέπει τη 
διέλευση ρεύµατος προς µία µόνο κατεύθυνση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + οδός]. 

∆ιόδωρος (ο) {-ου κ. -ώρου} 1. ο Σικελιώτης- αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος 
(περ. 90-20 π.Χ.) 2. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. 
ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «δώρο τού ∆ία», < Ζευς (γεν. ∆ιός, βλ. λ. Ζευς) + 
-δωρος< δώρο ν]. 

δίοικα (τα) [1859] {διοίκων} BOT. κατηγορία φυτών τα οποία έχουν ξεχωριστά 
(σε άλλο άνθος) τα αρσενικά από τα θηλυκά όργανα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
νεολατ. dioeca (πβ. γαλλ. dioïque) < di- (< δι-) + -oeca < -οικα < αρχ. οίκος}. 

διοίκηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η διεύθυνση, η 
διαχείριση, ο τρόπος µε τον οποίο διοικείται (κάποιος/κάτι): η ~ στρατιωτικής 
µονάδας | σωµατείου | κράτους | εταιρείας | επιχειρήσεων ΣΥΝ. διακυβέρνηση 
2. το δικαίωµα ή η εξουσία κάποιου να διοικεί: ασκώ | αναλαµβάνω | 
παραχωρώ τη ~ 3. (συνεκδ.) το σύνολο των προσώπων που διοικούν 
υπηρεσία, οργανισµό, ίδρυµα, επιχείρηση, σωµατείο κ.λπ.: νέα προσωρινή ~ 
διορίστηκε από τον πρόεδρο Πρωτοδικών || συνήλθε εκτάκτως η - τού 
ιδρύµατος ΣΥΝ. προϊσταµένη αρχή-ΦΡ. δηµόσια διοίκηση βλ. λ. δηµόσιος 4. 
(συνεκδ.) το κτήριο όπου στεγάζονται αυτοί που διοικούν διοικητήριο 5. 
υποδιαίρεση µιας χώρας για την καλύτερη άσκηση τής κρατικής εποπτείας: ~ 
Μακεδονίας. 

διοικητήριο (το) [1856] {διοικητήρί-ου | -ων} το κτήριο όπου εδρεύει ο 
διοικητής και άλλα διοικητικά όργανα. 

διοικητής (ο) [µτγν.] {-ή κ. -ού, κλητ. διοικητά}, διοικήτρια (η) [µτγν.] 
{διοικητριών} πρόσωπο που διευθύνει αρχή, υπηρεσία, οργανισµό κ.λπ.· 
ανώτατος προϊστάµενος: ο - τής Αστυνοµίας | τής Εθνικής Τράπεζας || ο 
στρατιωτικός ~ των µονάδων τού Έβρου. 

διοικητικός, -ή, -ό [µτγν] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον διοικητή ή τη 
διοίκηση: ~ υπηρεσία | ικανότητες | καθήκοντα | τοµέας | στέλεχος (β) 
διοικητικό συµβούλιο το διαχειριστικό και εκπροσω-πευτικό όργανο τής 
ανώνυµης εταιρείας, τού οποίου οι πράξεις κατά την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του θεωρούνται πράξεις τού νοµικού προσώπου τής εταιρείας 
2. (α) ∆ιοικητικό ∆ίκαιο κλάδος τού ∆ηµοσίου ∆ικαίου στο οποίο 
κατατάσσονται συστηµατικά οι ειδικοί κανόνες δικαίου που εφαρµόζονται στη 
δηµόσια διοίκηση (β) διοικητική αρχή (i) (υπό στενή έννοια) διοικητικό 
όργανο το οποίο ανήκει στο ∆ηµόσιο και έχει αρµοδιότητα άσκησης δηµόσιας 
εξουσίας (ii) (υπό ευρεία έννοια) κάθε διοικητικό όργανο που ανήκει σε 
οποιοδήποτε δηµόσιο νοµικό πρόσωπο (γ) διοικητική πράξη είναι η δήλωση 
βουλήσεως τού διοικητικού οργάνου µε την οποία θεσπίζεται µονοµερώς ένας 
κανόνας δικαίου, θεσπίζεται δηλ. µία νοµική ρύθµιση µε µόνη τη βούληση τού 
διοικητικού οργάνου (δ) διοικητική σύµβαση ιδιαίτερο είδος σύµβασης στο 
οποίο αθροιστικά: (i) τουλάχιστον ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη είναι 
δηµόσιο νοµικό πρόσωπο (ii) το αντικείµενο τής σύµβασης έχει σχέση µε την 
άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας µε λειτουργική έννοια ή εξυπηρετεί δηµόσιο 
σκοπό που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις Ciri) η κατάρτιση και η 
εκτέλεση τής σύµβασης διέπονται, έστω µερικά, από κανόνες τού ∆ιοικητικού 
∆ικαίου ή η σύµβαση περιέχει όρους που δηµιουργούν για το συµβαλλόµενο 
δηµόσιο νοµικό πρόσωπο ένα εξαιρετικό συµβατικό καθεστώς (ε) διοικητικό 
όργανο είναι τα δηµόσια όργανα τα οποία ασκούν δηµόσια εξουσία 
θεσπίζοντας µονοµερώς κανόνες δικαίου υποχρεώνοντας τα πρόσωπα στα 
οποία αυτοί απευθύνονται χωρίς τη βούληση τους και εναντίον της 3. 
(ειδικότ.) διοικητικός (ο), διοικητική (η) αυτός που αναφέρεται στις µη 
τεχνικές υπηρεσίες, ο υπάλληλος γραφείου: µια υπηρεσία τού Ο.Τ.Ε. που 
απασχολεί δέκα διοικητικούς και πέντε τεχνικούς 4. ∆ιοικητικό (το) το 
συµβούλιο που διοικεί µια υπηρεσία: για το αίτηµα σου είναι αρµόδιο το ~ || 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού 5. ∆ιοικητική (η) η διοίκηση επιχειρήσεων, το µάνα-
τζµεντ (βλ.λ.). — διοικητικ-ά | -ώς [1854] επίρρ. 

διοικώ ρ. µετβ. {διοικείς..., µτχ. διοικών, -ούσα, -ούν | διοίκ-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} διευθύνω, διαχειρίζοµαι και ρυθµίζω συλλογικές υποθέσεις: 
αύριο θα εκλεγεί η νέα διοικούσα επιτροπή || διοίκησε µε σύνεση τον οργανισµό 
ΣΥΝ. διευθετώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διοικώ, αρχική σηµ. «φροντίζω τα τού οίκου µου», < δι)α)- + 
οικώ (-έω) < οίκος). 

διολισθαίνω ρ. αµετβ. {διολίσθησα} (λόγ.) 1. γλιστρώ και ξεφεύγω από την 
πορεία µου: η οικονοµία διολισθαίνει επικίνδυνα || «διολίσθησε σε πολύ 
διαλλακτικότερες θέσεις» (εφηµ.) 2. ΟΙΚΟΝ. µειώνοµαι σε αξία: η δραχµή 
διολισθαίνει έναντι τού δολαρίου. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διολισθάνω < δι)α)- + 
όλισθάνω (βλ. κ. ολισθαίνω)]. διολίσθηση (η) [1883] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -
ήσεων} (λόγ.) 1. το γλί-στρηµα, η παρέκκλιση από την πορεία: «οδηγεί την 
Ελλάδα σε ~ από τις κατοχυρωµένες θέσεις της» (εφηµ.) 2. (συνήθ.) ΟΙΚΟΝ. η 
βαθµιαία µείωση τής αξίας νοµίσµατος, που προκαλείται από τις αλλαγές στις 
ισοτιµίες των νοµισµάτων στη διεθνή χρηµαταγορά: - τής δραχµής. διόλου 
επίρρ.· καθόλου, εντελώς: ~ απίθανο να τον συναντήσουµε || δεν έχασε ~ καιρό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δι' ὅλου < διά + ὅλος]. 

∆ιοµήδης (ο) 1. βασιλιάς τού Αργούς, ήρωας τού Τρωικού Πολέµου 2. ανδρικό 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «η σκέψη τού ∆ία», < Ζευς (γεν. ∆ιός, βλ.λ.) + -
µήδης < µήδος «σκέψη, σχέδιο αποφάσεως» (πβ. Μήδεια)]. 

διοµολόγηση (η) [µτγν] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (κυρ. στον πληθ.) 
καθεστώς που εφαρµόστηκε για πρώτη φορά από την Οθωµανική 
Αυτοκρατορία και που αφορούσε στην παροχή δικαιωµάτων και προνοµίων 
σε πολίτες και προξένους ξένων χωρών, οι οποίοι ζούσαν στην Τουρκία· το 
καθεστώς αυτό επεκτάθηκε αργότερα στις χώρες τής Άπω Ανατολής. — 
διοµολογώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

∆ιονυσία (η) γυναικείο όνοµα. 
∆ιονύσια (τα) [αρχ.] {∆ιονυσίων} γιορτές στην αρχαία Αθήνα προς τιµήν τού 

θεού ∆ιονύσου (µε έντονο θρησκευτικό αλλά και δραµατικό χαρακτήρα)· από 
αυτές θεωρείται ότι προήλθε και το αρχαίο ελληνικό θέατρο: τα εν άστει | τα 
κατ' αγρούς ~. 

διονυσιάζοµαι ρ. αµετβ. [µτγν] {διονυσιάσ-τηκα, -µένος} βακχεύω, οργιάζω, 
µεθοκοπώ. 

διονυσιακός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αναφέρεται στον θεό ∆ιόνυσο ή στα 
∆ιονύσια: ~ λατρεία | πνεύµα | τελετή 2. (συνεκδ.) ενθουσιώδης, οργιαστικός· 
κατ' αντιδιαστολή προς τον απολλώνιο (βλ.λ.): ~ γλέντι | έκσταση. 

διονυσιασµός (ο) η έξαψη των αισθήσεων που συνοδεύεται από ερωτικό 
οίστρο, η µανία για απολαύσεις ΣΥΝ. βακχεία, ερωτοµανία. — διονυσιαστής 
(ο) [µτγν.]. 

∆ιονύσιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. ο Αλικαρνασσεύς- ρήτορας και ιστορικός που 
διέπρεψε στη Ρώµη (1ος αι. µ.Χ.) 2. ο Θραξ- Αλεξανδρινός γραµµατικός και 
κριτικός (2ος αι. π.Χ.) 3. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας: Άγιος ~ ο Αρεοπαγίτης, πολιούχος των Αθηνών 4. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) ∆ιονύσης [ΕΤΥΜ. αρχ. < ∆ιόνυσος (βλ.λ.)]. 

∆ιόνυσος (ο) {∆ιονύσου} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού ∆ία και τής Σεµέλης, θεός τού 
κρασιού, τού γλεντιού και τής γονιµότητας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ∆ιόνυσος | 
∆ιόννυσος | Ζόννυσος < *∆ιόσ-νυσος, αβεβ. ετύµου. Είναι βέβαιο ότι το α' 
συνθ. τού ονόµατος προέρχεται από το Ζευς, γεν. ∆ιός. Ως προς το β' συνθ. 
έχουν διατυπωθεί πολλές υποθέσεις, από τις οποίες η πιο αληθοφανής το 
συνδέει µε το Νϋσα | Νύσσα, όνοµα νυµφών οι οποίες θεωρούνταν από τη 
µυθολογία ως τροφοί τού ∆ιονύσου. Η αναγωγή τού θεού σε θρακικές και 
λυδικές πηγές δεν ευσταθεί µετά τη διαπίστωση τής ύπαρξης του ήδη στη 
µυκηναϊκή εποχή (πβ. µυκ. di-wo-nu-so-jo, τ. γενικής)]. 

διοξίδιο (το) [1887] (συνήθ. ορθ. διοξείδιο) {διοξιδί-ου | -ων} ΧΗΜ. η ένωση 
χηµικού στοιχείου µε δύο άτοµα οξυγόνου: ~ τού άνθρακα | τού αζώτου | τού 
πυριτίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο, ξίδι. [ΕΤΥΜ. < δι- (< δις) + οξίδιο (βλ.λ.), απόδ. 
τού γαλλ. bi-oxyde]. 

διοξίνη (η) {διοξινών} ουσία εξαιρετικά τοξική και καρκινογόνος: εντοπίστηκαν 
τροφές µε διοξίνες. — διοξινούχος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. dioxine < di- (< λατ. di- < αρχ. δύο | δι-) + -ΟΧ- (< ox-ygène «οξυγόνο») 
+ -ine]. 

δίοπος (ο) {διόπ-ου | -ων, -ους} υπαξιωµατικός τού Πολεµικού Ναυτικού (βλ. λ. 
βαθµός, ΠΓΝ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < διέπω]. 

διοπτεύω ρ. αµετβ. {διόπτευσα} (λόγ.) 1. παρατηρώ µε διόπτρα 2. (κατ' επέκτ.) 
κατασκοπεύω, παρατηρώ ΣΥΝ. εξετάζω 3. ΝΑΥΤ. η εύρεση τής γωνίας που 
σχηµατίζεται µεταξύ τής νοητής γραµµής παρατηρητή και αντικειµένου 
(φάρου, κάβου κ.λπ.) και Βορρά (απόλυτη) ή πλώρης (σχετική). — διόπτευση 
(η) [µτγν]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + όπτεύω < θ. όπ-, πβ. παρακ. δπ-ωπ-α τού ρ. ορώ (βλ. 
λ. όψη)]. 

δίοπτρα (τα) {διόπτρων} οι διόπτρες (βλ. λ. διόπτρα). [ΕΤΥΜ. < αρχ. δίοπτρον 
< δι)α)- + -οπτρον < θ. όπ-, πβ. παρακ. δπ-ωπ-α, ρ. δρω (βλ. λ. όψη)]. 

διόπτρα (η) [µτγν] {διόπτρων} 1. οπτικό όργανο που αποτελείται από σύστηµα 
ειδικών φακών για την παρατήρηση µακρινών αντικειµένων ΣΥΝ. τηλεσκόπιο, 
κιάλι 2. ΝΑΥΤ. οπτικό όργανο λήψης διοπτεύσεων και το τηλεσκόπιο τού 
εξάντα (βλ.λ) 3. (λόγ.) διόπτρες (οι) το ζεύγος των φακών που φορούν όσοι 
έχουν ελαττωµατική όραση ή για την προστασία των µατιών από το φως τού 
ηλίου- τα γυαλιά ΣΥΝ. µατογυάλια. — διοπτρικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

διοπτροφόρος, -ος, -ο [1883] (λόγ.) 1. αυτός που φέρει διόπτρα 2. (ειδικότ.) 
αυτός που φοράει γυαλιά. 

διοπτροφόρος - γυαλάκιας. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, η αντίθεση 
λόγιου (λόγιας προελεύσεως) και δηµοτικού τύπου δηµιουργεί υφολογική 
αντίθεση. Εν προκειµένω, το µεν διοπτροφόρος λειτουργεί ως εύσηµη λ., 
ενώ το γυαλάκιας ως κακόσηµη. Με την πρώτη περιγράφουµε µια 
κατάσταση (ότι κάποιος φοράει γυαλιά για να βλέπει), µε τη δεύτερη 
σχολιάζουµε αρνητικά (ειρωνικά, υποτιµητικά κ.λπ.) την ίδια κατάσταση. 

διόραµα (το) [1841] (διοράµ-ατος | -ατα, -άτων} θέαµα κατά το οποίο τα όσα 
παριστάνονται δίνουν την ψευδαίσθηση τού πραγµατικού λόγω τού 
κατάλληλου φωτισµού. 

διόραση (η) [µεσν.] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ενορατική αντίληψη χωρίς τη 
µεσολάβηση των αισθήσεων. 

διορατικός, -ή, -ό αυτός που έχει την ικανότητα να προβλέπει την έκβαση των 
πραγµάτων οξυδερκής: ~ πνεύµα ΣΥΝ. ενορατικός ΑΝΤ. κοντόφθαλµος. — 
διορατικ-ά | -ώς [µτγν] επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διορώ < δι)α)- + όρώ 
«βλέπω»]. 

διορατικότητα (η) [1884] {χωρ. πληθ.} η ικανότητα να προβλέπει κανείς την 
έκβαση των πραγµάτων. 



διοργανικός 513 διπλασιασµός 
 

διοργανικός, -ή, -ό αυτός που αφορά σε περισσότερα από ένα όργανα 
(σωµατικά ή διοικητικά) ή οργανισµούς. 

διοργανώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {διοργάνω-σα, -θηκα, -µένος} µεριµνώ για την 
προετοιµασία και τη διεξαγωγή (εκδήλωσης, δραστηριότητας κ.λπ.): ~ αγώνα 
| εκδροµή | συλλαλητήριο | εκδήλωση | ηµερίδα | φεστιβάλ ΣΥΝ. προετοιµάζω, 
επιµελούµαι. 

διοργάνωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η προετοιµασία, η 
φροντίδα για τη διεξαγωγή, η ρύθµιση όλων των λεπτοµερειών: ~ αγώνων | 
συναυλίας! γιορτής/ Ολυµπιάδας || έξοχη | φροντισµένη | πρόχειρη ~ 2. 
(συνεκδ.) το σύνολο των δραστηριοτήτων σχετικά µε ένα θέµα, η ίδια η 
εκδήλωση που προετοιµάστηκε: η ~ κλείνει απόψε µε µικρή γιορτή || οι οµάδες 
µας διακρίθηκαν στη διεθνή ~ ΣΥΝ. οργάνωση. 

διοργανωτής (ο) [1871], διοργανώτρια (η) [1895] {διοργανωτριών} πρόσωπο 
που διοργανώνει µια (συνήθ. οµαδική) δραστηριότητα. — διοργανωτικός, -ή, 
-ό [1886]. 

διόρθωµα (το) [αρχ.] {διορθώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (συχνά στον πληθ.) η 
µικρής εκτάσεως ή σηµασίας επιδιόρθωση: αν εξαιρέσω µερικά διορθώµατα 
που πρέπει να γίνουν, το σπίτι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση ΣΥΝ. επισκευή 2. 
η διόρθωση (γραπτών, εργασιών κ.ά.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διόρθωση. 

διορθώνω ρ. µετβ. (διόρθω-σα, -θηκα, -µένος} 1. επαναφέρω (κάτι) στην αρχική 
του καλή κατάσταση ή θέση, στο επιθυµητό σηµείο· αποκαθιστώ: ο τεχνικός 
προσπάθησε να διορθώσει τον ήχο στα µηχανήµατα || ~ τα χρώµατα στην 
τηλεόραση || προσπαθεί να διορθώσει τ' αδιόρθωτα (για ανεπανόρθωτη ζηµιά)· 
ΦΡ. διορθώνω το λάθος | σφάλµα προβαίνω σε επανορθωτική πράξη, 
αποκαθιστώ (ζηµιά) ή αναγνωρίζω (σφάλµα): προσπάθησε να διορθώσει το 
λάθος του, υποπίπτοντας σε άλλο λάθος ΣΥΝ. ισοφαρίζω, εξισορροπώ, (λαϊκ.) 
πατσί-ζω 2. βελτιώνω, καλυτερεύω: δεν διορθώνονται όλα από τη µια µέρα 
στην άλλη 3. (για γραπτό κείµενο) (α) επισηµαίνω τα λάθη και τις τυχόν 
παραλείψεις, σηµειώνω το σωστό: ~ τυπογραφικά δοκίµια (β) (καταχρ.) 
βαθµολογώ αφού σταθµίσω τα θετικά και αρνητικά στοιχεία κειµένου 
εξετάσεων: ~ τα διαγωνίσµατα | τα γραπτά | τις εκθέσεις των µαθητών 4. (για 
πρόσ.) σωφρονίζω χρησιµοποιώντας τιµωρία· συνετίζω: έννοια σου και θα σε 
διορθώσω! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διόρθωση, κάνω. [ETYM. < αρχ. διορθώ (-όω) < 
δι)α)- + όρθώ < ορθός]. 

διόρθωση (η) [αρχ.] [-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η επισήµανση των 
ατελειών, σφαλµάτων και η αποκατάσταση τους: η ~ των χρωµάτων σε ένα 
σχέδιο στον υπολογιστή || η ~ τής συµπεριφοράς κάποιου || η ~ τής θέσης των 
παρουσιαστών στο στούντιο || η ~ τής πορείας σκάφους ΣΥΝ. αποκατάσταση, 
επανόρθωση 2. (σε γραπτό κείµενο) βρίσκω τα λάθη και τα αντικαθιστώ µε 
τον ορθό τύπο: η ~ επιγραφής | ανακοίνωσης 3. (ειδικότ.) σηµειώνω τα λάθη 
και βαθµολογώ ένα γραπτό (άσκηση, τεστ, διαγώνισµα): κάνω ~ || έχω πολλές 
εκθέσεις για ~ ΣΥΝ. διόρθωµα 4. ΤΥΠΟΓΡ. (α) η εύρεση των σφαλµάτων 
κειµένου που έγιναν κατά τη δακτυλογράφηση: κάνω την πρώτη | δεύτερη ~ 
(β) (συνεκδ.) το τυπογραφικό δοκίµιο πάνω στο οποίο έχουν σηµειωθεί τα 
σφάλµατα: συγκεντρώνω τις ~ από τους διορθωτές (γ) (συνεκδ.) διορθώσεις 
(οι) τα σφάλµατα που επισηµαίνει ο διορθωτής: υπάρχουν πολλές ~ σε αυτή τη 
σελίδα 5. (στην πλαστική χειρουργική) η επέµβαση για την αποκατάσταση 
δυσµορφιών ή για την επίτευξη τής επιθυµητής αισθητικά µορφής: ~ τής 
µύτης. — διορθώ-σιµος,-η, -ο [1858]. 

διόρθωση - διόρθωµα - επιδιόρθωση. Η λ. διόρθωση χρησιµοποιείται για 
την πράξη τού διορθώνω και αναφέρεται γενικά σε επανορθωτικές 
παρεµβάσεις (διόρθωση σφαλµάτων, χαρακτήρων, µορφών συµπεριφοράς 
κ.λπ.), ιδιαιτέρως δε αναφέρεται στην αποκατάσταση τής ορθότητας και τη 
βελτίωση τής γλωσσικής έκφρασης γραπτών κειµένων (εξετάσεων, 
βιβλίων, τυπογραφικών δοκιµίων κ.τ.ό.). Το διόρθωµα (ιδίως σε πληθ.) 
αναφέρεται κυρίως σε επισκευές, για τις οποίες χρησιµοποιείται 
περισσότερο το επιδιόρθωση (επιδιορθώσεις). 

διορθωτής (ο) [µτγν.], διορθώτρια (η) [διορθωτριών} 1. πρόσωπο που 
διορθώνει κάτι 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που ασχολείται µε τη διόρθωση 
τυπογραφικών δοκιµίων. 

διορθωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διόρθωση ή τον 
διορθωτή: ~ παρέµβαση | ρυθµίσεις | πρόγραµµα | ποσό (που συ-
µπεριλαµβάνεται στον µισθό εργαζοµένου ως αντιστάθµισµα τού 
πληθωρισµού) || λευκή ~ ταινία 2. διορθωτικό (το) ειδικό υγρό ή ταινία που 
χρησιµοποιεί κανείς κατά το γράψιµο, για να σβήνει τα λάθη 3. διορθωτικά 
(τα) η αµοιβή τού διορθωτή τυπογραφικών δοκιµίων • 4. ΦΩΤΟΓΡ. διορθωτικό 
φίλτρο το αντισταθµιστικό φίλτρο (βλ. λ. αντισταθµιστικός). — διορθωτικά 
επίρρ. 

διορία (η) → διωρία 
διορίζω ρ. µετβ. (διόρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} τοποθετώ (κάποιον) 

επίσηµα σε ορισµένη θέση (συνήθ. εργασιακή): η κυβέρνηση διόρισε πολλούς 
εκπαιδευτικούς φέτος || ο υπουργός διόρισε επιτροπή για τη µελέτη τού θέµατος 
|| «ο Μπ. Γιέλτσιν διόρισε νέο πρωθυπουργό στη θέση τού Γ. Πριµακόφ» 
(εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διαχωρίζω, προσδιορίζω (αποσαφηνίζοντας τις 
διαφορές)», < δι)α)- + ορίζω. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. désigner]. 

διορισµός (ο) [αρχ.] 1. η επίσηµη τοποθέτηση σε ορισµένη θέση- (ειδικότ.) η 
πρόσληψη στο ∆ηµόσιο: ο υποψήφιος βουλευτής υποσχέθηκε διορισµούς σε 
πολλούς ψηφοφόρους του µόλις εκλεγεί || έγκριση διορισµού || καταγγέλθηκαν 
παράνοµοι ~ στις ∆.Ε.Κ.0.2. (συνεκδ.) το 

έγγραφο µε το οποίο κοινοποιείται αυτή η τοποθέτηση: ήρθε ο - µου. 
διοριστήριο (το) (διοριστηρί-ου | -ων} το επίσηµο έγγραφο µε το 
οποίο ανακοινώνεται ο διορισµός (στο ∆ηµόσιο). διόρυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | -
ύξεις, -ύξεων} η εκσκαφή, η διάνοιξη τάφρου, η κατασκευή διώρυγας. — 
διορύσσω ρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. διόρυξις < αρχ. διορύσσω < δι)α)- + όρύσσω 
| -ττω (βλ.λ.)].Γ διοσηµία (η) {διοσηµιών} (λόγ.) φυσικό ή καιρικό φαινόµενο 
(λ.χ. ανεµοστρόβιλος, έκλειψη Ηλίου, βροντή, σεισµός κ.λπ.), που οι αρχαίοι 
αντιµετώπιζαν σαν µήνυµα από τους θεούς ή οιωνό που προανήγγελλε το 
µέλλον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διο- (< Ζευς, γεν. ∆ιός) + -σηµία < σήµα]. ∆ιοσκουρίδης κ. 
∆ιοσκορίδης (ο) γνωστός γιατρός τής αρχαιότητας (1ος αι. µ.Χ.), συγγραφέας 
τού έργου Περί ύλης ιατρικής. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. ∆ιόσκουροι (βλ.λ.)]. 
∆ιόσκουροι (οι) {-ων κ. -σκούρων, -ους κ. -σκούρους} 1. ΜΥΘΟΛ. Ο Κά-στωρ 
και ο Πολυδεύκης, δίδυµοι γυιοι τού ∆ία και τής Λήδας, οι οποίοι έλαβαν µέρος 
στην Αργοναυτική Εκστρατεία και στο κυνήγι τού Καλυδωνίου κάπρου· 
θεωρούνται προστάτες όσων κινδυνεύουν, κυρ. στη θάλασσα, αφότου ο ∆ίας 
τους µεταµόρφωσε σε αστερισµό (∆ί-δυµοι) 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) δίδυµοι 
ή στενοί, αχώριστοι φίλοι • 3. ΑΣΤΡΟΝ. ο αστερισµός των ∆ιδύµων (βλ. κ. λ. 
Κάστωρ, Πολυδεύκης, δίδυµος). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ∆ιός κούροι «οι γυιοι τού ∆ία» < κούρος (βλ.λ.)]. διότι σύνδ. 
(λόγ.) γιατί, επειδή: η αποτυχία του ήταν αναµενόµενη, ~ δεν είχε προετοιµαστεί 
επαρκώς ΣΥΝ. για τον λόγο ότι, καθότι, καθόσον, αφού, λόγω τού ότι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. γιατί, αιτία. [ΙΙΧΜ αρχ. < δι)α)- + οτι, από φρ. όπως δια (τούτο) ότι...]. 
διούρηση (η) [1876] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η απέκκριση ούρων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. diurèse]. διουρητικός, -ή, -ό 1. ΙΑΤΡ. αυτός 
που διευκολύνει την ούρηση 2. ΦΑΡΜ. διουρητικά (φάρµακα) ουσίες που 
ενεργούν στους νεφρούς και συντελούν στην αύξηση τής απέκκρισης ούρων από 
τον οργανισµό (συνήθ. έπειτα από πνευµονικό οίδηµα ή αρτηριακή υπέρταση). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διουρώ < δι)α)- + ουρώ (-έω)]. διόφθαλµος, -η, -ο [1886] (λόγ.) 
1. αυτός που έχει δύο µάτια 2. διό-φθαλµη όραση η ιδιότητα τής όρασης να 
παρουσιάζει τα αντικείµενα µονά, ενώ στα µάτια σχηµατίζονται διπλά είδωλα. 
— διοφθαλµι-κός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. (vision) binoculaire]. δΐΌχετεύσψος, -η, -ο 
αυτός που µπορεί να διοχετευθεί- µεταβιβάσιµος ANT. αδιοχέτευτος. διοχετεύω 
ρ. µετβ. (διοχέτευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. µεταφέρω µέσω 
αγωγού: - υγρό | αέριο | ηλεκτρικό ρεύµα 2. (µτφ.) µεταδίδω µε έµµεσο και 
ελεγχόµενο τρόπο: ~ ναρκωτικά | ειδήσεις | πληροφορίες σε (κάποιον) || τα 
κονδύλια θα διοχετευθούν προς χώρες τής Α. Ευρώπης || ~ την ενεργητικότητα 
µου στον αθλητισµό 3. (α) προωθώ ή διευκολύνω την κυκλοφορία ενός 
προϊόντος: τα βαποράκια διοχετεύουν την ηρωίνη στις πιάτσες των ναρκοµανών 
(β) κατευθύνω (κάποιον) σε συγκεκριµένο χώρο ή τοµέα: το κράτος διοχετεύει 
τους άνεργους στα σεµινάρια εξειδίκευσης || (κ. µεσοπαθ.) είναι µικρός ο αριθµός 
των πτυχιούχων που διοχετεύονται στα µεταπτυχιακά τού εσωτερικού. — 
διοχέτευση (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + όχετεύω < οχετός]. διπαράλληλος (ο) 
ΝΑΥΤ. όργανο µέτρησης και χάραξης των πορειών 
και διοπτεύσεων στον ναυτικό χάρτη. δίπατος, -η, -ο [µεσν.] 1. (για 
οικοδοµήµατα) αυτός που έχει δύο πατώµατα· διώροφος: ~ σπίτι 2. (για σκεύη 
κ.ά.) αυτός που έχει δύο πυθµένες, δύο πάτους: ~ δοχείο | βαλίτσα. διπίθαµος, -
η, -ο → δι-, -πίθαµος 
δίπλα επίρρ. 1. παραπλεύρως, πλάι: κάθισε ~ στο τζάκι || προχωρούσαν δίπλα-
δίπλα (ο ένας πλάι στον άλλον, πολύ κοντά)· || (+γεν. προσ. αντων.) στάθηκε - 
µου ΣΥΝ. κοντά· ΦΡ. (α) (µτφ.) στέκοµαι δίπλα (σε κάποιον) συµπαραστέκοµαι 
(σε κάποιον), υποστηρίζω (κάποιον): ό,τι κι αν σου συµβεί, θα σταθώ δίπλα σου 
(β) (αργκό) (την) πέφτω (από) δίπλα (σε κάποιον) πλησιάζω (κάποιον) µε 
υστερόβουλους ή ανήθικους σκοπούς: τα βράδια σού την πέφτουν από δίπλα 
κάτι αλητόβι-οι κι αρχίζουν το ψηστήρι · 2. (για σύγκριση) σε σχέση µε: η εργα-
σία τους - στη δουλειά των άλλων ξεχωρίζει για την υψηλή της ποιότητα ΣΥΝ. εν 
συγκρίσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. διπλά, από τον 
πληθ. ουδ. τού αρχ. επιθ. διπλούς]. δίπλα (η) (δύσχρ. διπλών} 1. η πτυχή 
υφάσµατος, πτύχωση: µια φούστα µε πολλές ~ ΣΥΝ. πιέτα, σούρα · 2. γλύκυσµα 
από αβγά και αλεύρι, µελωµένο και πασπαλισµένο µε τριµµένο καρύδι. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < διπλώνω (υποχωρητ.)]. διπλανός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται δίπλα, 
πλαϊνός: ~ δωµάτιο | τραπέζι | σπίτι | πόρτα 2. διπλανός (ο), διπλανή (η) (α) 
πρόσωπο τού οποίου η κατοικία βρίσκεται δίπλα στη δική µας: επέστρεψαν οι ~ 
από τις διακοπές (fi) πρόσωπο που στέκεται ή κάθεται δίπλα µας: ο µαθητής 
αντέγραφε από τον ~ του. 
[ΕΤΥΜ. < δίπλα + παραγ. επίθηµα -νός, πβ. κ. πλαϊ-νός]. διπλαρώνω ρ. µετβ. 
{διπλάρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (λαϊκ.) πλησιάζω (κάποιον) µε υστερόβουλους 
σκοπούς: µε διπλάρωσε και µου ζητούσε δανεικά ΣΥΝ. πλευρίζω 2. ΝΑΥΤ. φέρνω 
το πλοίο στο πλάι άλλου πλοίου ή κρηπιδώµατος· πλευρίζω: η βάρκα 
διπλάρωσε την αποβάθρα ΣΥΝ. ακοστάρω. — διπλάρωµα (το). [ΕΤΥΜ. < 
*διπλάρω (< δίπλα, επίρρ.) + -ώνω]. διπλασιάζω ρ. —> δι-, -πλασιάζω 
διπλασιασµός (ο) → δι-, -πλασιασµός 



διπλάσιος 514 διπλωµατικός 
 

διπλάσιος, -α, -ο → δι-, -πλάσιος 
διπλάσΐΌ | -ίως επίρρ. → δι-, -πλάσια | -ίως 
δίπλευρος, -η, -ο → δι-, -πλευρος 
διπλό- κ. διπλό- κ. δίπλ- [µτγν.] α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι 

υπάρχει ή γίνεται δύο φορές το ίδιο: διπλο-σάγονο, διπλο-γραφία, δι-
πλο-κλειδώνω, διπλό-τυπο. 

δίπλοβάρδία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η διπλή βάρδια: σήµερα θ' αρ-
γήσει- έχει ~ στο εργοστάσιο 2. (ειδικότ.) η διεξαγωγή µαθηµάτων το 
πρωί και το απόγευµα που ισχύει σε ορισµένα δηµόσια σχολεία, προ-
κειµένου να εξυπηρετηθεί διπλός αριθµός µαθητών (λόγω έλλειψης 
χώρου, υλικοτεχνικής υποδοµής κ.λπ.). 

διπλογενής, -ής, -ές [1889] {διπλογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΓΛΩΣΣ. (για 
όνοµα) αυτός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε δύο γένη µε την ίδια 
σηµασία, π.χ. η έλικα - ο έλικας, ο σωλήνας - η σωλήνα, ο τζίτζικας 
- το τζιτζίκι, η µελάνη - το µελάνι. 

διπλογραφία (η) [1846] {διπλογραφιών} η τήρηση λογιστικών βι-
βλίων µε χρέωση ενός λογαριασµού και αντίστοιχη πίστωση άλλου. 
— διπλογραφικά επίρρ., διπλογράφος (ο/η) [1849], διπλογραφικός, 
-ή, -ό [1892]. 

διπλογραφο (το) [1833] {διπλογράφ-ου | -ων} (στη λογιστική) διπλό 
αντίγραφο. 

διπλοδοντικός, -ή, -ό συνήθ. στη ΦΡ. διπλοδοντικά σύµφωνα τα συ-
ριστικά σύµφωνα. 

διπλοεγγεγραµµένος, -η, -ο κ. διπλογραµµένος 1. αυτός που έχει 
γραφεί δύο φορές: ~ σελίδα 2. (ως ουσ.) πολίτης που -είτε από λάθος 
είτε σκόπιµα- είναι γραµµένος σε δύο εκλογικούς καταλόγους, και 
στον τόπο καταγωγής και στον τόπο διαµονής του. 

διπλοειδής, -ής, -ές (διπλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΒΙΟΛ. (για πυρήνα, 
κύτταρο, οργανισµό) αυτός που περιέχει τον συνολικό αριθµό χρω-
µοσωµάτων, δηλ. ένα ζεύγος από κάθε είδος (πβ. λ. απλοειδής, πολυ-
πλοειδής). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. diploide]. 

διπλοθεσία (η) {διπλοθεσιών} η κατάληψη δύο θέσεων εργασίας, 
στον ίδιο ή σε διαφορετικό χώρο, από τον ίδιο εργαζόµενο. 

διπλοθεσίτης (ο) {διπλοθεσιτών}, διπλοθεσιτισσα (η) {διπλοθε-
σιτισσών} δηµόσιος υπάλληλος που, κατά παράβαση τού νόµου, κα-
τέχει ταυτόχρονα δύο εργασιακές θέσεις. 

διπλοκαθίζω ρ. αµετβ. {διπλοκάθισ-α, -µένος} 1. κάθοµαι µε διπλω-
µένα τα πόδια 2. στρογγυλοκάθοµαι (βλ.λ.) ΣΥΝ. καλοκάθοµαι. 

διπλοκατοικία (η) {διπλοκατοικιών} κτίσµα που περιλαµβάνει δύο 
ανεξάρτητες κατοικίες: στην περιοχή υπάρχουν κυρίως µονοκατοι-
κίες και διπλοκατοικίες. 

διπλοκλειδώνω ρ. µετβ. {διπλοκλείδω-σα, -θηκα, -µένος) κλειδώνω 
στρέφοντας το κλειδί δύο φορές στην κλειδαριά, συνεπώς κλείνω µε 
ασφάλεια ΣΥΝ. διπλοµανταλώνω. 

διπλόκλιτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (ουσιαστικό) αρσενικού γένους, που στον 
πληθυντικό αριθµό αλλάζει γένος και ακολουθεί εποµένως άλλη κλί-
ση: ο πλούτος - τα πλούτη || ο βράχος - οι βράχοι | τα βράχια. 

διπλοκράτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η κράτηση τής 
ίδιας θέσης (σε µέσο µεταφοράς, θέατρο κ.λπ.) για δύο διαφορετικά 
πρόσωπα. 

διπλοµανταλώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {διπλοµαντάλω-σα, -θηκα, -µένος} 
διπλοκλειδώνω (βλ.λ.). 

διπλοπαρκάρισµα (το) {διπλοπαρκαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων) το παρ-
κάρισµα οχήµατος δίπλα σε ήδη σταθµευµένο όχηµα έτσι, ώστε να 
σχηµατίζεται διπλή σειρά, αντίθετα προς τους κανόνες οδικής κυ-
κλοφορίας. 

διπλοπενιά (η) 1. τρόπος παιξίµατος µουσικού κοµµατιού στο µπου-
ζούκι, που συνδυάζει νότες πρίµο-σεκόντο: «να σου παίξω µπουζου-
κάκι µ ' όµορφη ~» (λαϊκ. τραγ.) 2. ο δεξιοτεχνικός τρόπος παιξίµατος 
τού µπουζουκιού: άσος τής ~. 

διπλοπόδι επίρρ.· µε σταυρωµένα πόδια, σταυροπόδι. 
διπλοπρόσωπος, -η, -ο [1809] διπρόσωπος (βλ.λ.). — διπλοπροσω-
πία (η) [1879]. 

διπλός, -ή, -ό 1. αυτός που αποτελείται από δύο όµοια µέρη: ~ πόρτα | 
κουρτίνα | τζάµι | διαφορικό || ξυριστική µηχανή µε ~ λεπίδες· ΦΡ (α) 
(στον λόγ. τ. διπλούν) εις διπλούν (για έγγραφο) σε δύο όµοια 
αντίτυπα: να έχεις µαζί σου την αίτηση ~ (β) τα βλέπω διπλά έχω 
µεθύσει και δεν βλέπω κανονικά τα πράγµατα, βλέπω τα αντικείµενα 
µε είδωλα: µόλις πιω δυο ποτηράκια, αρχίζω να - 2. δύο φορές 
µεγαλύτερος σε µέγεθος, ποσότητα, έκταση ή πάχος· διπλάσιος: ~ 
µισθός | τιµή | έξοδα | λεωφορείο | µερίδα | τεύχος περιοδικού (µε πε-
ρισσότερες, όχι κατ' ανάγκην διπλάσιες, σελίδες) || έγινε ~ (πάχυνε 
υπερβολικά) || καφές | ουίσκι | κονιάκ- | µερίδα | σουβλάκι (µε δύο πί-
τες) || ~ δίσκος I CD. | κασέτα (που αποτελούνται από δύο δίσκους | 
CD. | κασέτες µε µουσική ή τραγούδια) 3. κατάλληλος για δύο άτο-
µα: ~ κρεβάτι | κουβέρτα | ποδήλατο- ΦΡ. (α) και τού χρόνου διπλός! 
ευχή σε άγαµο να παντρευτεί εντός τού έτους (β) και τού χρόνου δι-
πλή! ευχή σε έγγαµη γυναίκα να αποκτήσει παιδί 4. αυτός που ανα-
φέρεται σε δύο θέµατα ταυτόχρονα ή γίνεται παράλληλα µε κάτι άλ-
λο: ~ συνοµιλίες, για το Κυπριακό και την υφαλοκρηπίδα τού Αιγαίου 
|| διεξάγονται ~ εκλογές, εθνικές και ευρωεκλογές 5. (κυριολ. κ. µτφ.) 
χωρισµένος στα δύο, διχασµένος: ~ δρόµος | προσωπικότητα-ΦΡ. (α) 
δρόµος διπλής κατευθύνσεως δρόµος που επιτρέπει τη διέλευση 
οχηµάτων σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις (β) διπλή διαχωριστική 
(γραµµή) οδική σήµανση µε τη µορφή δύο λευκών παράλληλων 
γραµµών που χωρίζουν στα δύο το οδόστρωµα δρόµων διπλής κατευ-
θύνσεως, δηλώνοντας ότι απαγορεύεται η καταπάτηση τους από τα 
διερχόµενα οχήµατα 6. αυτός που εµφανίζεται µε δύο διαφορετικές 
µορφές: ~ αόριστος ενός ρήµατος | µετοχή | σηµασία || παίζω ~ πα- 

ραλλαγή στο ΠΡΟ-ΠΟ (σηµειώνω δύο διαφορετικές προβλέψεις για 
το αποτέλεσµα ενός αγώνα, π.χ. IX, Χ2) 7. (µτφ.) διφορούµενος ή 
υποκριτικός: κάνω ~ ζωή || παίζω - παιχνίδι 8. (εµφατ. για συναισθή-
µατα) πολύ έντονος, ισχυρός ή που προέρχεται από δύο πηγές: ~ χα-
ρά | πόνος | πένθος || η επιτυχία του είναι για µας ~ χαρά: και γιατί 
είναι γυιος µας και γιατί δόξασε την Ελλάδα 9. διπλωµένος στα δύο: 
κρύωνε κι έβαλε την κουβέρτα -10. διπλό (το) (α) ΑΘΛ. αγώνας προ-
πόνησης, κατά τον οποίο οι παίκτες µιας οµάδας χωρίζονται στα δύο 
και παίζουν σε όλη την έκταση τού γηπέδου ανάµεσα στις δύο 
εστίες· (γενικότ.) αγώνας µεταξύ δύο οµάδων σε όλη την έκταση τού 
γηπέδου ΑΝΤ. µονό (β) (στο ΠΡΟ-ΠΟ) το σηµείο 2, που δηλώνει νίκη 
τής οµάδας που αναφέρεται δεύτερη (επειδή παίζει εκτός έδρας) στο 
δελτίο µε τους αγώνες των προγνωστικών ποδοσφαίρου: στο ΠΡΟ-ΠΟ 
ήρθαν πολλά - αυτή την Κυριακή || παίζω µια οµάδα | έναν αγώνα -
(σηµειώνω 2, ότι θα έρθει «διπλό», θα νικήσει η οµάδα που παίζει 
εκτός έδρας) ΣΥΝ. δύο (γ) (στα ζάρια, στα χαρτιά) ο αριθµός δύο: ρί-
χνω κάτω το - (το χαρτί µε τον αριθµό «δύο») || φέρνω διπλές (ζαριά 
όπου τα δύο ζάρια δείχνουν στην επάνω επιφάνεια τους τον αριθµό 
«δύο»). Επίσης (λόγ.) διπλούς, -ή, -ούν [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διπλούς < δι- (< δίς) + -πλους < -πλόος, για το 
οποίο βλ. λ. απλούς]. 

-διπλός, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν (µε έµφαση) πόσες φορές έχει αυξηθεί κάποιος/κάτι: τετρά-δι-
πλος, πεντά-διπλος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. τετρά-διπλος), 
που προέρχεται από το αρχ. διπλούς | διπλός (βλ.λ.)]. 

διπλοσάγονο (το) η συσσώρευση πάχους κάτω από το κανονικό σα-
γόνι, που δίνει την εντύπωση δεύτερου σαγονιού ΣΥΝ. προγούλι. 

διπλοσκοπιά (η) η φύλαξη χώρου από δύο σκοπούς, έναν ακίνητο και 
έναν µετακινούµενο. — διπλοσκοπός (ο). 

διπλοτυπία (η) {διπλοτυπιών} ΓΛΩΣΣ. η ύπαρξη δύο διαφορετικών τύ-
πων στην ίδια λέξη: χτυπώ - κτυπώ, σιτάρι - στάρι, κυβέρνησης - κυ-
βερνήσεως ΣΥΝ. διτυπία. 

διπλότυπος, -η, -ο [1833] 1. ΓΛΩΣΣ. αυτός που έχει διπλό τύπο: ~ σύν-
θετα (λ.χ. καρδιοχτύπι - χτυποκάρδι) · 2. τυπωµένος σε δύο αντίτυ-
πα: ~ απόδειξη 3. διπλότυπο (το) (α) βιβλίο έντυπων αποδείξεων πλη-
ρωµής ή παραλαβής, που αποτελείται από όµοια (ανά δύο) δελτία | 
φύλλα, το ένα από τα οποία παραµένει στο βιβλίο (β) (συνεκδ.) το 
φύλλο που παραµένει στο βιβλίο αποδείξεων το στέλεχος. 

διπλούς, -ή, -ούν → διπλός 
διπλόφαρδος, -η, -ο αυτός που έχει φάρδος διπλάσιο από το κανο-

νικό: ~ ύφασµα ΑΝΤ. µονόφαρδος. 
διπλοψηφίζω ρ. αµετβ. [1892] {διπλοψήφισα} ψηφίζω, κατά παράβα-

ση τού νόµου, δύο φορές στην ίδια εκλογική αναµέτρηση (συνήθ. σε 
διαφορετικά εκλογικά τµήµατα). — διπλοψηφία [1840] κ. διπλοψή-
φιση (η) [1891] κ. διπλοψήφισµα (το). 

δίπλωµα (το) {διπλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τσάκισµα (στα δύο, 
τέσσερα κ.λπ.), ώστε η αρχική επιφάνεια να γίνεται κάθε φορά διπλή: 
το ~ τού σεντονιού | των ρούχων | τού φύλλου τής πίτας 2. το περιτύ-
λιγµα µε διαδοχικά τσακίσµατα: χαρτί διπλώµατος (συνηθέστ. περι-
τυλίγµατος) ΣΥΝ. τύλιγµα, αµπαλάζ · 3. έγγραφο µε το οποίο εκπαι-
δευτικό ίδρυµα ή άλλος επίσηµος οργανισµός πιστοποιεί την επιτυχή 
ολοκλήρωση κύκλου σπουδών ή την επάρκεια υποψηφίου αντι-
στοίχως: πήρε το ~ του από το Πολυτεχνείο || πήρα το ~ οδήγησης || 
διδακτορικό ~ || έκανε επέκταση τού ~ οδήγησης, από ερασιτεχνικό σε 
επαγγελµατικό ΣΥΝ. πτυχίο, άδεια· ΦΡ. (α) (ειδικότ.) παίρνω δίπλωµα 
κρίνοµαι άξιος ή κατάλληλος για (κάτι), επιτυγχάνω σε σχετική 
εξέταση: ~ οδήγησης | µηχανικού | δασκάλου (β) αναµνηστικό | 
τιµητικό δίπλωµα έγγραφο που αναγνωρίζει επίσηµα ιδιότητα ή τίτ-
λο τού υποψηφίου και δίνεται προς τιµήν του (γ) δίπλωµα ευρεσιτε-
χνίας προνοµιακό έγγραφο που παρέχει το κράτος σε εφευρέτη για 
την κατοχύρωση και αποκλειστική εκµετάλλευση τής εφεύρεσης του 
• 4. (στην παλαιογραφία) έγγραφο διπλωµένο ώστε να ασφαλίζεται 
το περιεχόµενο του και να βεβαιώνεται η γνησιότητα του µε την επί-
θεση σφραγίδας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διπλώ (-όω) < διπλούς. Από τη µτγν. σηµ. τού διπλω-
µένου εγγράφου η λ. δήλωσε αργότερα και το πιστοποιητικό ορισµέ-
νης ικανότητας (π.χ. οδήγησης) ή το πτυχίο. Με αυτή τη σηµ. η λ. πέ-
ρασε και σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. diploma, γαλλ. diplôme κ.ά.]. 

διπλωµάτης (ο/η) [1851] {διπλωµατών} 1. επίσηµος αντιπρόσωπος 
µιας κυβέρνησης σε ξένη χώρα- (συνήθ.) ανώτερος υπάλληλος τού 
Υπουργείου Εξωτερικών, που ασχολείται µε τη διαχείριση εξωτερι-
κών υποθέσεων τού κράτους: ~ καριέρας 2. (µτφ.) πρόσωπο επιτήδειο 
και επιδέξιο σε συνεννοήσεις ή διαπραγµατεύσεις 3. (κατ' επέκτ.) πο-
νηρός, διπρόσωπος άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. diplomate < diplomatique < νεολατ. diploma-
tica (όπως µαρτυρείται σε τίτλο βιβλίου τού 1681: De re diplomatica) 
< λατ. diploma < αρχ. δίπλωµα (βλ.λ.), επειδή οι διπλωµάτες επέδιδαν 
τα διαπιστευτήρια τους σε διπλωµένα έγγραφα]. 

διπλωµατία (η) [1871] {διπλωµατιών} 1. το έργο και η ιδιότητα τού 
διπλωµάτη: µυστική | διεθνής ~ || τις πολεµικές επιχειρήσεις διαδέ-
χθηκε η ~ 2. (συνεκδ.) το σύνολο των προσώπων και υπηρεσιών που 
ασχολούνται µε τις διεθνείς σχέσεις ενός κράτους: επιτυχία τής ελ-
ληνικής - 3. (µτφ.) ικανότητα και επιδεξιότητα σε συνεννοήσεις ή 
διαπραγµατεύσεις: χρειάζεται υποµονή και ~, για να πειστεί 4. (µτφ.) 
ανειλικρίνεια, διπροσωπία. 

διπλωµατικός, -ή, -ό [1814] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διπλωµατία 
ή τους διπλωµάτες: ~ ασυλία | λύση | αντιπρόσωπος | επιτυχία | ήττα | 
κύκλοι | δραστηριότητα | πηγή | ρόλος | πρωτοβουλία | παρασκήνιο || το 
ζήτηµα τακτοποιήθηκε διά τής - οδού- ΦΡ. ∆ιπλωµατικό 
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ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
(από τον κατώτερο προς τον ανώτερο) 

- Ακόλουθος Πρεσβείας 
- Γραµµατέας Πρεσβείας Γ 
- Γραµµατέας Πρεσβείας Β' 
- Γραµµατέας Πρεσβείας Α 
- Σύµβουλος Πρεσβείας Β' 
- Σύµβουλος Πρεσβείας Α 
- Πληρεξούσιος Υπουργός Β' 
- Πληρεξούσιος Υπουργός Α 
- Πρέσβης 

* Πρέσβης επί τιµή (πρέσβης που έχει συνταξιοδοτηθεί και 
του έχει δοθεί τιµητικά ο βαθµός τού πρέσβη· εάν δεν 
προέρχεται από τη διπλωµατική υπηρεσία, λέγεται πρέσβης 
εκ προσωπικοτήτων) 

** Πρεσβευτές χαρακτηρίζονται µόνον οι Πληρεξούσιοι Υπουρ-
γοί Α και Β' (τιµητικά προσφωνούνται πρέσβεις) 

*** Επιτετραµµένος: οποιασδήποτε βαθµίδας διπλωµάτης· αντι-
καθιστά τον πρέσβη, όταν απουσιάζει ή δεν υπάρχει 

Πρεσβεία - Προξενείο 
Πρεσβείες υπάρχουν µόνο στις πρωτεύουσες των κρατών και οι 
πρέσβεις προΐστανται των πρεσβειών εκπροσωπώντας τον πρόε-
δρο τής ∆ηµοκρατίας και την κυβέρνηση τής χώρας προέλευσης. 
Γενικά προξενεία υπάρχουν σε πολλές µεγάλες πόλεις µε αρµο-
διότητες σχετικές µε υποθέσεις πολιτών ενός κράτους σε ξένη 
χώρα (στην πόλη όπου διαµένουν, εµπορεύονται κ.λπ.), καθώς 
και µε θέµατα τής οµογένειας. 

Μόνιµες Αντιπροσωπίες 
Υπάρχουν στις έδρες των ∆ιεθνών Οργανισµών και σε αυτές 
προΐσταται διπλωµάτης πρεσβευτικής βαθµίδας (Μόνιµος Αντι-
πρόσωπος, λ.χ., στον Ο.Η.Ε.). 

Σώµα (συντοµ. ∆.Σ.) | ∆ιπλωµατική Υπηρεσία το σύνολο των διπλωµατών σε 
µια χώρα 2. (µτφ.) αυτός που ενεργεί µε έξυπνο και προσεκτικό τρόπο ή µε 
πονηριά: ~ απάντηση (που δεν φανερώνει σαφώς ποια είναι η άποψη, η θέση 
τού οµιλούντος, αλλά µπορεί να ερµηνευθεί ποικιλοτρόπως) ΣΥΝ. πανούργος 
· 3. ΦΙΛΟΛ. διπλωµατική (η) κλάδος τής παλαιογραφίας που ασχολείται µε την 
ανάγνωση και ερµηνεία διπλωµάτων ή άλλων επίσηµων εγγράφων, που έχουν 
σωθεί σε χειρόγραφα και παπύρους · ΦΡ. διπλωµατική εργασία η πτυχιακή 
εργασία σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα. — διπλωµατικά επίρρ., 
διπλωµατικότητα (η) [1896] (σηµ. 1, 2). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. diplomatique]. 

διπλωµατούχος, -ος, -ο [1853] κάτοχος διπλώµατος ανώτατης ή ανώτερης 
σχολής· πτυχιούχος: - µηχανικός τού Πολυτεχνείου. 

διπλώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {δίπλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) τσακίζω 
(κάτι) σε δύο ή περισσότερα µέρη: δίπλωσε την εφηµερίδα και την έβαλε στην 
τσάντα του ΣΥΝ. µαζεύω, κάµπτω ♦ 2. (αµετβ.) µαζεύοµαι στα δύο: πονούσε 
τόσο πολύ η κοιλιά της, που δίπλωσε στα δύο. — δίπλωση (η) [αρχ.], διπλωτής 
(ο) [1890], διπλωτικός, -ή, -ό κ. διπλωτός, διπλωτά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διπλώ (-όω), αρχική σηµ. «διπλασιάζω», < διπλούς. Η 
σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

διπλωπία (η) [1844] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η διαταραχή τής όρασης, κατά την 
οποία ο ασθενής βλέπει τα αντικείµενα διπλά. [ΕΤΥΜ. < διπλός + -ωπία, πβ. 
παρακ. όπ-ωπ-α (ρ. ορώ «βλέπω»), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. diplopie]. 

διποδίζω ρ. αµετβ. {διπόδισα} (για υποζύγια) κινούµαι µε διποδισµό (βλ.λ.). 
διποδισµός (ο) ρυθµικός βηµατισµός τού αλόγου, που γίνεται µε διαδοχική 

ανύψωση και στήριξη των διαγώνιων ποδιών του. 
δίποδος, -η, -ο 1. αυτός που στηρίζεται σε δύο πόδια, που έχει δύο 

υποστηρίγµατα: - πτερωτό | βάση | σκεύος 2. δίποδο (το) {διπόδ-ου | -ων} (α) 
ο άνθρωπος (β) τα πόδια τού αλόγου θεωρούµενα ανά δύο: πρόσθιο | οπίσθιο 
~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. [ETYM. < αρχ. δίπους, -οδός < δι- (< δίς) + πους 
«πόδι»]. 

διπολικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει δύο πόλους: ~ διακόπτης | µαγνήτης 2. αυτός 
που αποτελείται ή βασίζεται σε δύο αντιτιθέµενα στοιχεία: ~ πολιτικό σύστηµα 
(όπου εναλλάσσονται στην εξουσία δύο αντίπαλα κόµµατα) ΣΥΝ. δίπολος. — 
διπολικότητα (η). 

διπολισµός (ο) η ύπαρξη δύο πόλων, δύο ανταγωνιστικών δυνάµεων, των 
οποίων η σύγκρουση και ο ανταγωνισµός καθορίζει τις πολιτικές και 
οικονοµικές εξελίξεις ΣΥΝ. δικοµµατισµός. 

δίπολος, -η, -ο [1882] 1. διπολικός (βλ.λ.) 2. δϊποΛο (το) {διπόλ-ου | -ων} 
σύστηµα που αποτελείται από δύο µαγνητικούς πόλους µε ίσες αλλά 
ετερώνυµες ποσότητες µαγνητικού φορτίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. bipolaire]. 

δίποντο (το) (στην καλαθοσφαίριση) καλάθι δύο πόντων. [ΕΤΥΜ. < 
δι- (< δις) + πόντος, ουδ. κατά το καλάθι]. 

δίπορτος, -η, -ο 1. αυτός που έχει δύο πόρτες, δύο εξόδους: - αυτοκίνητο ΣΥΝ. 
δίθυρος 2. (µτφ.) δίπορτο (το) διπλή διέξοδος· καταφύγιο· ΦΡ. ΤΟ έχω δίπορτο 
(i) διατηρώ ταυτόχρονα δύο διαφορετικές ασχολίες (ii) διατηρώ ταυτόχρονα 
δύο ερωτικές σχέσεις. 

δίπρακτος, -η, -ο → δι-, -πρακτος 
διπρόσωπος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δείχνει δύο πρόσωπα, υποκριτικός: ~ 

άτοµο | πολιτική ΣΥΝ. διπλοπρόσωπος. — διπρόσωπα επίρρ., διπροσωπία (η) 
[µεσν.]. 

δίπτερος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει δύο φτερά 2. ΖΩΟΛ. δίτπερα (τα) 
(διπτέρων) µεγάλη τάξη εντόµων που έχουν δύο φτερά · 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. δίπτερος 
ναός ναός µε διπλή σειρά κιόνων και στις τέσσε-ρεις πλευρές. 

δίπτυχος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει δύο πτυχώσεις· διπλωµένος στα δύο 2. 
(µτφ.) καθετί αποτελούµενο από δύο µέρη: ~ προβλήµατα | κινηµατογραφικό 
αφιέρωµα 3. δίπτυχο (το) {διπτύχ-ου | -ων} (α) στρατιωτικό πηλήκιο µε 
πτυχώσεις (κόγχες) στο πρόσθιο και το οπίσθιο άκρο του· δίκοχο (β) 
ΕΚΚΛΗΣ. (i) βιβλίο ή χαρτόνι διπλωµένο στα δύο, όπου αναγράφονται τα 
ονόµατα ζώντων και νεκρών, που µνηµονεύει ο ιερέας στην προσκοµιδή 
(βλ.λ.) (ii) µικρή εκκλησιαστική εικόνα αποτελούµενη από δύο ξύλινες πλάκες 
συνδεδεµένες σε σχήµα γωνίας, που απεικονίζουν θρησκευτικά, 
εκκλησιαστικά θέµατα, µορφές αγίων (iii) (γενικότ.) έργο ζωγραφικής ή 
γλυπτικής αποτελούµενο από δύο πετάσµατα που µπορούν να διπλώνονται το 
ένα πάνω στο άλλο 4. ΦΙΛΟΛ. δίπτυχα (τα) (στην παλαιογραφία) δύο 
συνενωµένες πινακίδες (βλ.λ.), που αποτελούσαν έναν κώδικα (βλ.λ., σηµ. 6) 
(βλ. κ. λ. τρίπτυχα, πολύπτυχα). 

δίπτωτος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που έχει δύο µορφολογικά 
διακρινόµενες πτωτικές καταλήξεις (π.χ. ο πατέρ-ας, τού | τον πατέρα) 2. (για 
ρήµα) αυτό που συντάσσεται µε δύο αντικείµενα, εκφερό-µενα σε δύο 
διαφορετικές πτώσεις (π.χ. δίνω τού φίλου µου νερό). 

δίπυλος, -η, -ο → δι-, -πυλός 
διπύρηνος, -η, -ο [µτγν.] (για καρπούς) αυτός που έχει δύο πυρήνες, δύο 

κουκούτσια. 
διπυρίτης (άρτος) (ο) {διπυριτών} άρτος που ψήθηκε δύο φορές, για να 

διατηρηθεί περισσότερο· παξιµάδι, γαλέτα. [ΕΤΥΜ < αρχ· διπυρίτης (άρτος) < 
δι- (< δίς) + -πυρίτης < πϋρ]. 

δίριχτος, -η, -ο (για στέγη) αυτός που έχει δύο κεκλιµένες πλευρές: ~ σκεπή | 
στέγη ΣΥΝ. αµφικλινής. ΓΕΓΥΜ. < δι- (< δις) + ριχτός]. 

∆ίρφη (η) όρος τής Εύβοιας µεταξύ Χαλκίδας και Κύµης. Επίσης ∆ίρ-φυς 
{∆ίρφυος}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ∆ίρφυς, -υος, προελλην. προελ., αγν. ετύµου]. 

δις1 (η) συντοµ. {δίδος, δίδα} (επίσ. κυρ. σε επιστολές, προσκλητήρια κ.λπ.) η 
δεσποινίδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. [ΕΤΥΜ. Συγκεκοµ. τ. τού δ(εσποιν)ίς, πβ. κ. 
αγγλ. miss < mi(stre)ss]. 

δις2 (το) συντοµ. {άκλ.} το δισεκατοµµύριο: κόστισε δύο ~. [ΕΤΎΜ. 
Συγκεκοµµένος τ. τού δις)εκατοµµύριο)]. 

δις3 επίρρ. (λόγ.) δύο φορές: ~ εις θάνατον || το ~ εξαµαρτείν ουκ ανδρός σοφού 
(βλ. λ. εξαµαρτείν). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δΕίς < I.E. *dwi- «δύο φορές», πβ. σανσκρ. dvih, λατ. bis, 
bi- (ά συνθ.), π.χ. γαλλ. biscuit «µπισκότο» (< bis + cuit «ψηµένο») κ.ά. 
Οµόρρ. δύο (βλ.λ.), διχο- (α' συνθ.), δι- (ά συνθ.) κ.ά.]. 

∆.Ι.Σ. (η) ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος. 
δισ- → δι- 
δισάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.-παλαιότ.) δύο µικροί σάκοι από ύφασµα ή δέρµα, 

ενωµένοι στο επάνω µέρος, που τους κρεµούσαν είτε στο σαµάρι ζώου από τη 
µια και την άλλη µεριά είτε από τον ώµο µπροστά και πίσω για να µοιράζεται 
το βάρος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. δισάκκιον < δι- (< αρχ. δίς) + σακκίον, υποκ. τού αρχ. 
σάκ(κ)ος]. 

δισαπόστακτος, -η, -ο (για ποτό) αυτός που έχει υποστεί διπλή απόσταξη: ~ 
ούζο (που θεωρείται και το καλύτερο). [ΕΤΥΜ. < δις + -απόστακτος < 
αποστάζω]. 

δισδιάστατος, -η, -ο → δι-, -διάστατος 
δισέγγονος (ο) [µτγν.], δισέγγονη (η) το παιδί τού εγγονού ή τής εγγονής σε 

σχέση µε τον παππού ή τη γιαγιά τους· η τρίτη γενιά. Επίσης δισέγγονος (ο), 
δισέγγονη κ. (λαϊκ.) δισέγγονα (η). — δισέγγονο κ. δισεγγόνι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. δύο. 

δισεκατοµµύριο (το) [1871] {δισεκατοµµυρί-ου | -ων} το ποσό των χιλίων 
εκατοµµυρίων, ο αριθµός 1.000.000.000 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. δύο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. billion]. 

ΣΧΟΛΙΟ Σωστά έχει παρατηρηθεί από τον λεξικογράφο Γ. Ζηκίδη ότι η 
νεόπλαστη αυτή λέξη «δύναται να σηµαίνη µόνον δύο εκατοµµύρια, πβ. 
δισχίλιοι, δισµύριοι» και ότι ορθότερο θα ήταν τα χίλια εκατοµµύρια, που 
είναι το δισεκατοµµύριο, να δηλώνονται µε τον νεολογισµό 
χιλιεκατοµµύριο 

δισεκατοµµυριούχος, -ος, -ο [1891] 1. αυτός που έχει περιουσία πάνω από ένα 
δισεκατοµµύριο 2. (κατ' επέκτ.) πολύ πλούσιος, πάµπλουτος. 

δίσεκτος, -η, -ο κ. (καθηµ.) δίσεχτος 1. (έτος) που έχει 366 µέρες: ~ χρόνος 2. 
(µτφ.) χρόνος µε πολλές δυσκολίες και συµφορές: ήρθαν ~ καιροί ΣΥΝ. 
δυσοίωνος, (λαϊκ.) γρουσούζικος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < δίς + έκτος. Εφόσον 
δίσεκτα είναι τα έτη που έχουν 366 (αντί 365) ηµέρες, κατά τη ρωµαϊκή εποχή 
ο αριθµός αυτός επιτυγχανόταν µε την επανάληψη τής έκτης ηµέρας τού 
Μαρτίου. Αργότερα, ο Ιούλιος Καίσαρ όρισε ως εµβόλιµη ηµέρα την 29η 
Φεβρουαρίου. ∆εισιδαιµονικές πεποιθήσεις που συνδέονται µε τα δίσεκτα έτη 
(λατ. anni bisexti), προέρχονται από την αρχ. Ρώµη και οφείλονται πιθ. στο 
γεγονός ότι ο Φεβρουάριος (όπου προσετίθετο η εµβόλιµη ηµέρα) ήταν ο 
µήνας των νεκρών και οι Ρωµαίοι πίστευαν ότι τότε ήταν εξαιρετικά δυσοίωνο 
να συνάπτει κανείς γάµο ή εµπορικές 

} Πρεσβευτικές βαθµίδες 



δισέλιδος 516 δίτροχος 
 

συµφωνίες]. 
δισέλιδος, -η, -ο → δι-, -σέλιδος 
δισήµαντος, -η, -ο → δι-, -σήµαντος 
δίσηµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει δύο σηµασίες ΣΥΝ. δισήµα-ντος · 2. 

ΜΟΥΣ. δίσηµος πους ρυθµική µονάδα τής βυζαντινής µουσικής που 
αποτελείται από δύο χρονικά σηµεία. — δισηµία (η) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δύο. 

δίσηµος: συνώνυµα. Τόσο το δίσηµος όσο και το δισήµαντος δηλώνουν 
λέξεις µε δύο σηµασίες (π.χ. τάξη = (α) ευταξία (β) κατηγορία- διάσταση = 
(α) µήκος, πλάτος κ.λπ. (β) διαφορά κ.ο.κ.). Αντιθέτως, το αµφίσηµος 
δηλώνει περισσότερο τη σηµασιολογική αµφιβολία και ασάφεια που 
προκαλεί είτε µια δίσηµη | δισήµαντη λέξη είτε και µια µονόσηµη | 
µονοσήµαντη λέξη σε συγκεκριµένο περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει και για το 
διφορούµενος, που δηλώνει διπλή εκδοχή στον τρόπο κατανοήσεως µιας 
λέξης. 

δισθενής, -ής, -ες {δισθεν-ούς | -είς (ουδ.-ή)} 1. ΧΗΜ. χηµικό στοιχείο που έχει 
σθένος +2 ή -2 (που χρειάζεται ή προσφέρει δύο ηλεκτρόνια κατά τον 
συνδυασµό του µε άλλο στοιχείο για τον σχηµατισµό χηµικής ένωσης· βλ. κ. 
λ. σθένος) 2. ΓΛΩΣΣ. (ρήµα) που συντάσσεται µε ένα αντικείµενο: ο Πέτρος 
κοιτάζει τη θάλασσα (ένα σθένος είναι το υποκείµενο «ο Πέτρος» και ένα το 
αντικείµενο «τη θάλασσα»· βλ. κ. λ. σθένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, δύο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. bivalent]. 

δισκάδικο (το) (καθηµ.) το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται δίσκοι µουσικής 
και γενικότ. έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό γύρω από τη µουσική· 
δισκοπωλείο. 

δισκάριο (το) [µεσν.] {δισκαρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό σκεύος, όπου 
τοποθετείται ο άγιος άρτος τής προσφοράς κατά την τέλεση τής Θείας 
Λειτουργίας. 

δισκελής, -ής, -ές → δι-, -σκελής 
δισκέτα (η) {δισκετών} ΠΛΗΡΟΦ. εύκαµπτος φορητός δίσκος µε µαγνητική 

επικάλυψη, που χρησιµεύει για την εγγραφή και αποθήκευση πληροφοριών: 
µεταφέρω | περνάω τα κείµενα σε ~ (τα γράφω ή τα αντιγράφω) ΣΥΝ. 
εύκαµπτος | µαλακός δίσκος ΑΝΤ. σκληρός δίσκος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. diskette]. 

δισκίο (το) µικρής ποσότητας φάρµακο, που έχει συµπιεστεί, ώστε να λάβει 
στερεά µορφή σε σχήµα µικρού δίσκου· χάπι ΣΥΝ. ταµπλέτα· ΦΡ. αναβράζον 
δισκίο βλ. λ. αναβράζω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. tablet]. 

δισκοβολία (η) {χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. ολυµπιακό αγώνισµα τού κλασικού 
αθλητισµού, κατά το οποίο οι αθλητές διαγωνίζονται στη ρίψη δίσκου 
κατασκευασµένου από ξύλο και µέταλλο (βλ. κ. λ. δίσκος). — δισκοβόλος 
(ο/η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δισκοβόλος < δίσκος + -βόλος < βάλλω]. 

δισκογραφία (η) {χωρ. πληθ.) 1. (κυριολ.) η εγγραφή ηχητικού υλικού σε 
δίσκους (βινυλίου ή ψηφιακούς), που αναπαράγουν σε ειδικό µηχάνηµα 
(πικάπ ή σιντί) τον ήχο 2. η αναπαραγωγή και διακίνηση τέτοιων δίσκων µε 
µουσική και τραγούδια: η ~ είναι ανεπτυγµένη στη χώρα µας 3. (συνεκδ.) το 
σύνολο των δίσκων που παράγονται και διακινούνται: η ελληνική ~ έχει να 
παρουσιάσει αξιόλογα µουσικά έργα. — δισκογραφικός, -ή, -ό, δισκογραφικά 
επίρρ. 

δισκοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {δισκοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει σχήµα 
δίσκου. 

δισκοθήκη (η) {δισκοθηκών} 1. θήκη στην οποία τοποθετούνται (µουσικοί 
συνήθ.) δίσκοι και (συνεκδ.) έπιπλο ή χώρος στον οποίο αυτοί φυλάσσονται 2. 
η συλλογή µουσικών δίσκων ταξινοµηµένων κατά θέµατα και κατά συνθέτες: 
έχει πλούσια ~ 3. η ντισκοτέκ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
discothèque]. 

δισκοπάθεια (η) {δισκοπαθειών} ΙΑΤΡ. κάθε πάθηση µεσοσπονδύλιων δίσκων 
τής σπονδυλικής στήλης τού ανθρώπου. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. discopathy]. 

δισκοπότηρο (το) [µεσν.] 1. ΕΚΚΛΗΣ. το άγιο ποτήριο τής Θείας Κοινωνίας 
(µαζί µε το δισκάριο) 2. (κατ' επέκτ.) κάθε σκεύος που έχει το σχήµα αυτού 
τού ποτηριού 3. δισκοπότηρα (τα) τα ποτήρια, τα φλιτζάνια και οι δίσκοι 
(σπιτιού ή καταστήµατος) για σερβίρισµα. 

δισκοπρίονο (το) φορητό ηλεκτροκίνητο πριόνι µε ατσάλινο οδοντωτό δίσκο, ο 
οποίος περιστρέφεται µε µεγάλη ταχύτητα. 

δισκοπωλείο (το) το δισκάδικο (βλ.λ.). 
δίσκος (ο) 1. ΑΘΛ. επίπεδο κυκλικό αντικείµενο από ξύλο ή µέταλλο, το οποίο 

ρίχνεται σε απόσταση στο αγώνισµα τής δισκοβολίας 2. ΑΘΛ. (συνεκδ.) το 
αγώνισµα τής δισκοβολίας: πήρε χρυσό µετάλλιο στον ~ 3. (α) καθετί µε 
κυκλικό και επίπεδο σχήµα: ~ για τον άγιο άρτο (δισκάριο) || ~ τής ζυγαριάς 
(όπου τοποθετούνται τα προϊόντα ή τα ζύγια) || ~ τού ρολογιού (όπου 
αναγράφονται οι ώρες) || (µτφ.) ο ~ τού ηλίου- ΦΡ. ιπτάµενος δίσκος ουράνιο 
σώµα σε σχήµα δίσκου, που κινείται σε µεγάλο ύψος και µε υψηλή ταχύτητα, 
και πιστεύεται ότι προέρχεται από το διάστηµα (βλ. κ. λ. ούφο) (β) (ειδικότ.) 
συνήθ. κυκλικό (αλλά και σε άλλα σχήµατα), επίπεδο σκεύος για σερβίρισµα: 
έφερε τον καφέ σε έναν παραδοσιακό ~4. ΑΝΑΤ. µεσοσπονδύλιοι δίσκοι 
οστέινες συνδέσεις που επιτρέπουν την κίνηση ανάµεσα στα ζεύγη των 
σπονδύλων και εξουδετερώνουν τις πιέσεις που δέχεται η σπονδυλική στήλη 
(από τρέξιµο, πήδηµα κ.λπ.) 5. (α) (ειδικότ.) το κυκλικό σκεύος που 
περιφέρεται για έρανο προς το τέλος τής Θείας Λειτουργίας: βγαίνει | περνά 
~|| η περιφορά τού ~ (β) (µτφ.) έρανος για οποιονδήποτε σκοπό· κυρ. στη ΦΡ. 
βγάζω δίσκο κάνω έρανο: τώρα που έχασε τη δουλειά του, θα βγάλουµε δίσκο 
να τον συντηρήσουµε · 6. επίπεδη, κυκλική πλάκα από βινύλιο ή µέταλλο, στην 
οποία έχει εγγραφεί µε ειδική διαδικασία ηχητικό υλικό, το οποίο 

αναπαράγεται από κατάλληλο µηχάνηµα (πικάπ για τους δίσκους βινυλίου, 
CD-player για τους ψηφιακούς δίσκους): ~ µικρής | µακράς διαρκείας | 
γραµµοφώνου || βγάζω ~ (κυκλοφορώ δίσκο µε τραγούδια µου) || χρυσός | 
πλατινένιος ~ (δίσκος µουσικής | τραγουδιών που ξεπέρασε σε πωλήσεις τα 
30.000 ή 50.000 αντίτυπα αντιστοίχως) || κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός 
του ~· ΦΡ. ψηφιακός δίσκος (CD: συµπαγής δίσκος) µικρός δίσκος όπου 
εγγράφονται µε ψηφιακό σύστηµα δεδοµένα, µουσική ή εικόνες και 
αναπαράγονται σε ψηφιακή συσκευή µε ακτίνες λέιζερ 7. ΠΛΗΡΟΦ. επίπεδη 
κυκλική βάση, πλαστική ή µεταλλική, καλυµµένη µε µαγνητικό υλικό, σκληρή 
σε ειδικό περίβληµα προστασίας (σκληρός ~), ή µικρή εύκαµπτη και φορητή 
(δισκέτα), που επιτρέπει την εγγραφή και αποθήκευση δεδοµένων µε ψηφιακή 
µορφή σε οµόκεντρους κύκλους (πίστες)· ΦΡ. οπτικός δίσκος δίσκος όπου 
αποθηκεύονται δεδοµένα σε ψηφιακή µορφή, όπως κείµενα, µουσική ή 
φωτογραφίες, και αναπαράγονται µε τη βοήθεια ακτίνων λέιζερ. — (υποκ.) 
δισκάκι (το) (κυρ. σηµ. 6). [ΕΤΥΜ. αρχ. < *δίκ-σκος < θ. *δικ-, που απαντά 
στο απρφ. αορ. β' δικ-είν «ρίχνω, εκτοξεύω» (χωρίς ενεστ.), το οποίο πιθ. 
αποτελεί µηδενι-σµ. βαθµ. τού θ. δεικ- τού ρ. δείκ-νυ-µι «δείχνω». Η λ. πέρασε 
και σε ξέν. γλώσσες, πβ. γαλλ. disque, αγγλ. disc, γερµ. Diskus κ.ά. Στην πλη-
ροφορική η λ. χρησιµοποιείται ως µετάφρ. δάνειο στους όρους σκληρός δίσκος 
(< αγγλ. hard disc) και εύκαµπτος δίσκος (< αγγλ. floppy disc), ενώ ο 
ψηφιακός δίσκος αποδίδει το αγγλ. compact disc]. 

δισκόφρενο (το) {δισκοφρένων} είδος φρένου, που περιλαµβάνει δύο τακάκια, 
τα οποία πιέζουν τον περιστρεφόµενο δίσκο τού τροχού, προκαλώντας µε την 
τριβή επιβράδυνση. 

δισταγµός (ο) [µτγν.] η αναστολή κάποιου να προβεί σε ενέργεια ή να λάβει 
απόφαση λόγω αµφιβολίας για την ορθότητα ή την αποτελεσµατικότητα τους 
ή και λόγω φόβου: διακρίνω κάποιον ~ στα λόγια σου || (συχνότ. στον πληθ.) 
µίλα µου χωρίς δισταγµούς || προσπάθησα να διαλύσω τους ~ του. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. disc brake]. 

διστάζω ρ. αµετβ. {δίστασα} καθυστερώ να προχωρήσω σε µια ενέργεια λόγω 
αβεβαιότητας ή φόβου· σταµατώ λόγω αµφιβολίας: ~ να µιλήσω | να 
συµµετάσχω σε µια εκδήλωση || δίστασε για µια στιγµή, το ξανασκέφτηκε και 
τελικά έκανε πίσω || δεν ~ µπροστά σε τίποτα || µη διστάσεις να µας πεις ό,τι σε 
απασχολεί ΣΥΝ. δειλιάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδοιασµός. 
[ETYM. αρχ. < *δι-στ-ός < δι- (< δίς) + -στ-, µεταπτωτ. βαθµ. θ. που απαντά 
στο ρ. ϊ-στη-µι (βλ. λ. ΐσταµαί), οπότε η λ. διστάζω είχε αρχικώς τη σηµ. 
«στέκοµαι µεταξύ δύο αποφάσεων, ταλαντεύοµαι», o σχηµατισµός τού *δι-στ-
ός αντιστοιχεί στο σανσκρ. dvi-sth-a «αµφί-γνωµος» (< I.E. *dwi-sth-o-)]. 

διστακτικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (καθηµ.) δισταχτικός αυτός που διστάζει: ~ στάση 
| µατιά | ύφος | φωνή ΣΥΝ. αµφιταλαντευόµενος, δί-γνωµος ΑΝΤ. 
αποφασιστικός. — διστακτικά επίρρ., διστακτικότητα (η) [1895]. 

δισταυρία (η) {χωρ. πληθ.} ΠΟΛΙΤ. σύστηµα εκλογής υποψηφίων, κατά το 
οποίο επιτρέπεται, ανάλογα µε την εκλογική περιφέρεια, η σηµείωση σταυρού 
δίπλα στα ονόµατα δύο µόνο υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασµού. 

δίστηλος, -η, -ο → δι-, -στηλος 
δίστιγµα (το) [1834] ΓΛΩΣΣ. τα διαλυτικά ) " ). 
δίστιγµο (το) [1761] ΓΛΩΣΣ. η άνω και κάτω τελεία (:). 
δίστιχος, -η, -ο → δι-, -στίχος 
διστοιχία (η) [µτγν.] {διστοιχιών} η παράταξη σε διπλή σειρά. 
διστοµίαση (η) [1891] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. λοίµωξη τού 

ανθρώπου και των µηρυκαστικών, την οποία προκαλούν τα παρασιτικά 
σκουλήκια τα οποία ονοµάζονται δίστοµα και που εκδηλώνεται ανάλογα µε 
την περίπτωση µε διάρροια, φαγούρα, αναιµία, εµετό, διόγκωση τού ήπατος 
κ.ά. ΣΥΝ. (λαϊκ.) χλαπάτσα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
distomiasis < δίστοµος < δι- + -στοµος < στόµα]. 

∆ίστοµο (το) {∆ιστόµου} κωµόπολη τής Α. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό 
Βοιωτίας, γνωστή για τις γερµανικές αγριότητες που υπέστησαν οι κάτοικοι 
και την πυρπόληση τής κωµόπολης (1944). [ΕΤΥΜ. < δίστοµος (βλ.λ.), πιθ. 
επειδή η κωµόπολη βρίσκεται στην πεδιάδα που περικλείεται από δύο βουνά, 
τον Ελικώνα και τον Παρνασσό]. 

δίστοµος, -η, -ο [αρχ.] (για κοπτικά όργανα) αυτός που έχει δύο κόψεις, 
δίκοπος: -µαχαίρι ΣΥΝ. αµφίστοµος. 

διστρατο (το) [µεσν.] (λαϊκ.) το σηµείο όπου ένας δρόµος χωρίζεται στα δύο ή 
στο οποίο συναντιούνται δύο δρόµοι. 

δίστυλος, -η, -ο → δι-, -στύλος 
δισύλλαβος, -η, -ο → δι-, -σύλλαβος 
δισυπόστατος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει δύο υποστάσεις· διφυής. 
δισχιδής, -ής, -ές {δισχιδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που είναι σχισµένος 

στα δύο, διχαλωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι- (< δίς) + -
σχιδής < σχίζω]. 

δισχίλιοι, -ες, -α [αρχ.] {δισχιλίων} δύο χιλιάδες: η έκθεση είχε τεράστια 
απήχηση, αφού τα στοιχεία µιλούν για δισχίλιους επισκέπτες, που θαυµάζουν 
καθηµερινά τα εκθέµατα. 

διτάξιος, -α, -ο → δι-, -τάξιος 
δίτερµα (το) {µόνο σε ονοµ. κ. αιτ. | χωρ. πληθ.) παιχνίδι ποδοσφαίρου που 

παίζεται από σύνολο παικτών, που έχουν χωριστεί σε δύο οµάδες, µεταξύ δύο 
εστιών (τερµάτων) ΑΝΤ. µονότερµα. [ΕΤΥΜ. < δι- (< δις) + τέρµα]. 

δίτοµος, -η, -ο → δι-, -τόµος 
δίτροχος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για οχήµατα) αυτός που έχει δύο τροχούς: 



διττογραφία 517 διχογνωµία 
 

~ άµαξα 2. δίτροχο (το) {διτρόχ-ου | -ων} όχηµα µε δύο τροχούς (µο-
τοσυκλέτα, ποδήλατο) ΣΥΝ. δίκυκλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 

διττογραφία (η) {διττογραφιών} ΦΙΛΟΛ. (στην παλαιογραφία) η αντιγραφή 
συλλαβής, λέξης ή φράσης δύο φορές από τον αντιγραφέα ενός κειµένου λόγω 
σφάλµατος. [ΕΤΥΜ. < διττός + -γραφία < γράφω]. 

διττογραφούµαι  ρ. αµετβ. {διττογραφείται... | διττογραφ-ήθηκα, -ηµένος} 
γράφοµαι µε δύο τρόπους. — διττονράφηµα (το) [1887]. [ΕΤΥΜ. < διττός + -
γραφώ | -ούµαι (< γράφω)]. 

διττός, -ή, -ό (λόγ.) διπλός, αυτός που αποτελείται από δύο µέρη ή είναι δύο 
ειδών: ο κίνδυνος είναι ~ || το όφελος απεδείχθη ~. — διττ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δισσός | -ττός < *διχ-)ός < δίχα «σε δύο µέρη, χωριστά» < 
δίς]. 

διτυπία (η) [1893] {διτυπιών} η διπλοτυπία (βλ.λ.). 
διυλίζω ρ. µετβ. {διύλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. περνώ υγρό µέσα από φίλτρο, για 

να το απαλλάξω από ξένες ουσίες· φιλτράρω ΣΥΝ. στραγγίζω, διηθώ 2. (µτφ.) 
εξετάζω (κάτι) σχολαστικά: µη διυλίζεις τόσο τα πράγµατα, δες τα πιο απλά- 
ΦΡ. (µτφ.) διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάµηλον βλ. λ. κώνωψ. — 
διύλιση (η) [µτγν.] κ. διύλισµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + -υλίζω < 
ύλη]. 

διυλιστήριο (το) [µτγν.] {διυλιστηρί-ου | -ων} 1. οι εγκαταστάσεις όπου γίνεται 
ο καθαρισµός ή ο εξευγενισµός διαφόρων ουσιών, καθώς και ο διαχωρισµός 
µιας ουσίας στα συστατικά της µε απόσταξη: ~ πετρελαίου 2. η συσκευή µε 
την οποία διυλίζονται υγρές ουσίες. 

διυποκειµενικός, -ή, -ό αυτός που αφορά σε περισσότερα τού ενός υποκείµενα 
(πρόσωπα): ~ σχέσεις. — διυποκειµενικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. intersubjectif]. 

διυπουργικός, -ή, -ό αυτός που αποτελείται από διάφορους υπουργούς ή στελέχη 
υπουργείων: ~ συµβούλιο | επιτροπή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
interministériel]. 

διφασικός, -ή, -ό ΗΛΕΚΤΡ. ρεύµα που είναι συνδυασµός δύο εναλλασσόµενων 
µονοφασικών ρευµάτων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. diphasé]. 

δίφατσος, -η, -ο (για οικοδόµηµα) αυτός που έχει πρόσοψη σε δύο δρόµους. 
[ETYM. < δι- (βλ.λ.) + φάτσα]. 

διφθέρα (η) {διφθέρων} 1. το κατεργασµένο δέρµα ΣΥΝ. σκύτος, βύρσα 2. 
(ειδικότ.) κατεργασµένο δέρµα µε επιφάνεια κατάλληλη για γραφή ΣΥΝ. 
περγαµηνή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *διψ-τέρα < δέφω (πβ. µέλλ. δέψω) «τρίβω, µαλακώνω, 
κατεργάζοµαι» (µε τροπή τού -ε- σε -ι-), αγν. ετύµου]. 

διφθερίτιδα (η) [1879] ΙΑΤΡ. παιδική µεταδοτική ασθένεια που χαρακτηρίζεται 
από την παραγωγή ψευδοµεµβρανών στους βλεννογόνους και µπορεί να 
οδηγήσει σε καρδιακές, νευρικές βλάβες, καθώς και σε ασφυξία. — 
διφθεριτικός, -ή, -ό [1887]. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. diphthérie < µτγν. διφθερϊτις, θηλ. τού διφθε-ρίας 
«αυτός που φοράει διφθέρα, κάπα από κατεργασµένο δέρµα». Η ονοµασία τής 
ασθένειας οφείλεται στις λεπτές ψευδοµεµβράνες, που σχηµατίζονται στις 
ανώτερες αεροφόρους οδούς]. 

διφθογγοποίηση (η) [1895] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. η τροπή 
δύο φωνηέντων σε δίφθογγο ή η ανάπτυξη ηµιφώνου πλάι σε φωνήεν. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Diphthongisierung]. 

δίφθογγος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. 1. (φωνήεν) που αποτελείται από δύο φθόγγους 
2. δίφθογγος (η, κ., σπανιότ., ο) {διφθόγγ-ου | -ων, -ους} δύο φωνήεντα που 
συµπροφέρονται σε µία συλλαβή ή ένα και το αυτό φωνήεν που µεταβάλλει 
ποιόν κατά την εκφώνηση του (αρχαία ει, οι, ου, αι κ.λπ.· σύγχρονα όι στη λ. 
ρόιδι, άι στη λ. αηδόνι κλπ.). 

δίφθογγος - δίγραµµα (δίψηφο φωνήεν) - συνδυασµός - µονό-φθογγος. 
∆ίφθογγο αποτελούν δύο φθόγγοι, για την ακρίβεια δύο φωνήεντα, που 
συµπροφέρονται σε µία συλλαβή. Έτσι, στη Νέα Ελληνική δίφθογγοι είναι 
το /oi/ που προφέρουµε στη λ. κορόιδο (κο-ρόι-δο) ή το /ai/ που 
προφέρουµε στη λ. αηδόνι (αη-δό-νι). ∆εν είναι δίφθογγοι (όπως γράφεται 
σε µερικές γραµµατικές) τα αι, ει, οι, au, ευ, ου και υι τής Νέας Ελληνικής. 
Αυτά αποτελούσαν διφθόγγους (προφέρονταν ως δύο φθόγγοι) στην 
Αρχαία Ελληνική (λ.χ. το και προφερόταν ως /kai/, όχι ως /ke/), ενώ στη 
µετέπειτα Ελληνική και µέχρι σήµερα προφέρονται µονοφθογγικά, δηλ. ως 
ένας φθόγγος. Είναι δηλ. µονόφθογγοι και όχι δίφθογγοι. Επειδή γράφονται 
δε µε δύο γράµµατα, µπορούν να χαρακτηριστούν ως δινράµµατα ή ως 
δίψηφα φωνήεντα. Στη Ν. Ελληνική υπάρχουν δίφθογγοι, νέες δηλ. 
δίφθογγοι, όπου δύο φωνήεντα συµπροφέρονται σε µία συλλαβή, όπως οι 
λ. κορόιδο, αηδόνι, νεράιδα, καηµένος, βούιζε, τσάι, λεϊµονάκι κ.ά. 
Πρόκειται για τις κύριες διφθόγγους, αυτές που σχηµατίζονται από τη 
συµπροφορά των a/e/o/u µε το i (ai, ei, oi, ui, ασχέτως τού πώς γράφονται- 
το /ai/ λ.χ. µπορεί να γράφεται αη στο αηδόνι ή αι στο γάιδαρος) ή των a, e, 
ο µε το u (au, eu, ou). Περισσότερο, ωστόσο, χρησιµοποιούνται στη Ν. 
Ελληνική οι λεγόµενες καταχρηστικές δίφθογγοι, αυτές στις οποίες 
προηγείται το i συµπροφερόµενο ως ηµίφωνο (y) µαζί µε το φωνήεν που 
ακολουθεί, π.χ. ya: καρ-διά (ακούγεται καρδγιά)· ye: καρδιές yo: καρ-
διών πα-λιά, παλιές, παλιών, πα-λιου κ.λπ. Ως προς τα au (= af | av) και ευ 
(= ef | ev), αυτά αποτελούν συνδυασµούς φωνήεντος και συµφώνου και 
δεν είναι ούτε δίφθογγοι ούτε δίψηφα φωνήεντα. 

δίφορος, -η, -ο 1. (για φυτά) αυτός που καρποφορεί δύο φορές τον 

χρόνο· δίκαρπος: ~ συκιά 2. (για καρπούς) αυτός που προέρχεται από 
δεύτερη καρποφορία τού δέντρου. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δι- (< δίς) + -φόρος < φέρω]. 

διφορούµενος, -η, -ο 1. αυτός που επιδέχεται δύο ερµηνείες, που µπορεί να 
ερµηνευθεί µε δύο τρόπους· αµφίσηµος: ~ έννοια | νόηµα | ύφος 2. (µτφ.) 
ασαφής, αόριστος: ~ λόγος | απάντηση ΣΥΝ. αµφιλεγόµενος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δίσηµος. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού µτγν. διφοροϋµαι «προφέροµαι, εκφωνούµαι διττώς» 
< δι- (< δίς) + φορώ | -οΰµαι < φέρω. Η σηµερινή σηµ. απαντά αρχικώς στους 
στωικούς φιλοσόφους]. 

δίφραγκο (το) µεταλλικό νόµισµα αξίας δύο δραχµών δίδραχµο· ΦΡ. (οικ.) 
τέρµα τα δίφραγκο (i) τελείωσαν τα χρήµατα (ii) (συνήθ. µτφ.) για την 
έκφραση τής πρόθεσης (κάποιου) να δώσει οριστικό τέλος (σε κάτι): Αυτή η 
κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί άλλο- ώς εδώ! ~! — (υποκ.) διφραγκάκι 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νόµισµα. 

δίφρος (ο) (αρχαιοπρ.) 1. κάθισµα χωρίς ράχη και βραχίονες 2. αρχαίο πολεµικό 
άρµα και, κατ' επέκτ., κάθε τροχοφόρο όχηµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι- (< δίς) + -φρ-
, µηδενισµ. βαθµ. τού φέρω. Ονοµαζόταν έτσι επειδή αρχικώς έφερε δύο 
αναβάτες, τον ηνίοχο και τον πα-ραιβάτη]. 

διφυής, -ής, -ές {διφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει δύο µορφές, 
δισυπόστατος. — διφυία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δι- (< δίς) + -φυής < φύω]. 

δίφυλλος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει δύο φύλλα: ~ παράθυρο | κόλλα 
αναφοράς 2. BOT. δίφυλλα (τα) {δίφυλλων} φυτά που τα φύλλα τους 
αποτελούνται από δύο τµήµατα. 

διφωνία (η) {διφωνιών} ΜΟΥΣ. η εκτέλεση τραγουδιού από δύο φωνές, ντουέτο 
ΣΥΝ. διωδία. — δίφωνος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Zweistimmigkeit]. 

διφωνικός, -ή, -ό -+ δι-, -φωνικός 
δίφωνος, -η, -ο →♦ δι-, -φωνος 
διχάζω ρ. µετβ. {δίχασ-α, -τηκα, -µένος} (συνήθ. µεσοπαθ.) 1. χωρίζω σε δύο 

µέρη ή σε δύο πλευρές: οι κριτικοί έχουν διχαστεί- άλλοι επαινούν κι άλλοι 
απορρίπτουν την παράσταση || ο Τύπος εµφανίζεται διχασµένος στην περίπτωση 
εµπλοκής στον πόλεµο 2. (συνήθ. µτφ.) προκαλώ διάσταση, φέρνω διχόνοια: 
αυτού τού είδους οι πολιτικές δηλώσεις διχάζουν τον λαό | την κοινή γνώµη 
ΑΝΤ. ενώνω, συµβιβάζω- ΦΡ. διχασµένη προσωπικότητα (i) άτοµο που 
εµφανίζει συµπτώµατα σχιζοφρένειας ή άλλων ψυχοπαθειών (ii) (µτφ.) για 
πρόσωπο που δεν έχει ξεκαθαρίσει τις ιδέες και τα συναισθήµατα του, που 
αµφιταλαντεύεται. — διχαστής (ο) [αρχ.], διχαστικός, -ή, -ό [1890], διχαστικά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επίρρ. δίχα «σε δύο µέρη, χωριστά» < δίς]. 

διχάλα (η) [δύσχρ. δίχαλων} 1. η απόληξη αντικειµένου σε δύο σκέλη: η ~ τής 
σφεντόνας 2. η διακλάδωση σε δύο κατευθύνσεις: στο σηµείο αυτό ο δρόµος 
κάνει ~ 3. (συνεκδ.) γεωργικό εργαλείο που απολήγει σε δύο µακρόστενες 
άκρες, οι οποίες συνήθ. ενώνονται στη βάση τους· το δικράνι (βλ.λ.) 4. κάθε 
αντικείµενο που έχει παρόµοια απόληξη: υπήρχε µια ~ στον τοίχο, για να 
κρεµάει κανείς πράγµατα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δίχηλος | δίχάλος (βλ. λ. 
δίχηλος)]. 

δίχαλο (το) {διχάλ-ου | -ων} οποιοδήποτε αντικείµενο ή εργαλείο καταλήγει σε 
δύο σκέλη, λ.χ. η σφεντόνα, το δικράνι κ.ά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. επίθ. δίχαλος < 
δίχηλος (βλ.λ.), από µεσν. φρ. όπως τό δικράνιν το διχαλόν {Άκολ. Σπανού Α 
227)]. 

διχαλωτός, -ή, -ό [1867] αυτός που έχει το σχήµα τής διχάλας, που η άκρη του 
είναι χωρισµένη σε δύο µέρη: ~ πάσσαλος | γλώσσα (φιδιού). — διχαλωτά 
επίρρ. 

διχασµός (ο) [µτγν.] 1. (κυριολ.-σπάν.) ο χωρισµός σε δύο µέρη 2. (µτφ.) η 
διχόνοια, η διάσπαση σε αντίθετα µέρη: ο ~ τής κοινής γνώµης | ενός 
κόµµατος | τού λαού | τής προσωπικότητας (στην ψυχιατρική) 3. ΙΣΤ. 
∆ιχασµός (ο) η διαίρεση τού ελληνικού λαού σε βενιζε-λικούς και βασιλικούς 
(κωνσταντινικούς) κατά τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο, εξαιτίας τής διαφωνίας 
τους για τη στάση που έπρεπε να κρατήσει η Ελλάδα σε εκείνον τον πόλεµο. 

διχαστής (ο) -· διχάζω 
διχαστικός, -ή, -ό → διχάζω 
διχειλικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (φθόγγος) που αρθρώνεται µε συµµετοχή και των δύο 

χειλιών (τα π, µπ, µ). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. bilabial]. 
δίχειλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει δύο χείλη ή δύο άκρες. 
δίχειρος, -η, -ο 1. (για τον άνθρωπο σε αντίθεση µε τα ζώα) αυτός που έχει δύο 

χέρια 2. (για αγγείο) που έχει δύο λαβές. 
δίχηλος, -η, -ο 1. (για ζώα) αυτός τού οποίου η οπλή είναι χωρισµένη στα δύο, 

έχει δύο χηλές 2. ΖΩΟΛ. δίχηλα (τα) {διχήλων} θηλαστικά των οποίων τα δύο 
µεσαία δάχτυλα είναι περισσότερο ανεπτυγµένα από τα δύο πλευρικά, που 
είναι ατροφικά και δεν αγγίζουν το έδαφος (λ.χ. τα βόδια και τα πρόβατα). 

[ΕΤΥΜ < αρχ. δίχηλος | δίχάλος < δι- (< δίς) + -χηλός < χηλή «οπλή» (βλ.λ.)]. 
διχο- κ. διχό- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που σηµαίνουν 
διαίρεση σε δύο µέρη ή στη µέση: διχο-τόµηση, διχό-νοια. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. διχό-νοια, διχο-στασία), που 
προέρχεται από το επίρρ. δίχα «σε δύο µέρη, χωριστά» (< δίς)]. διχογνωµία (η) 
[1856] {διχογνωµιών} η ύπαρξη αντίθετων γνωµών, η διάσταση απόψεων ΣΥΝ. 
διαφωνία, αντιγνωµία ΑΝΤ. συµφωνία, οµο-φροσύνη. Επίσης (λαϊκ.) 
διχογνωµοσύνη [µτγν.].   — διχογνωµώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. διχογνωµώ (-έω) < διχο- (< αρχ. δίχα «σε δύο µέρη, χωριστά» 
< δίς) + -γνωµώ < γνώµη]. 



διχόνοια 518 διωστήρας 
 

διχόνοια (η) {διχονοιών} η κατάσταση δυσαρµονίας στις ανθρώπινες 
σχέσεις, η κατάσταση έχθρας και µίσους: προκαλώ | φέρνω | σπέρνω | 
καλλιεργώ τη ~ || «η οµόνοια χτίζει | φτειάχνει σπίτια κι η διχόνοια τα 
γκρεµίζει | χαλάει» (παροιµ.) ANT. οµόνοια, σύµπνοια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
διχο- (< δίχα «σε δύο µέρη, χωριστά» < δις) + -νοια < νους]. δίχορδος, -
η, -ο → δι-, -χορδος 
διχοστασία (η) {διχοστασιών} (λόγ.) η διάσταση απόψεων, συµ-
φερόντων κ.λπ. ΣΥΝ. διχόνοια ANT. οµόνοια, σύµπνοια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
διχο- (< δίχα «σε δύο µέρη, χωριστά» < δίς) + -στασία < στάσις]. 
διχοτόµηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η διαίρεση 
σε δύο ίσα τµήµατα: η ~ τής γωνίας | των κυττάρων 2. (κατ' επέκτ.) η 
διαίρεση σε δύο (άνισα) τµήµατα: η πραξικοπηµατική ~ τής Κύπρου || 
η ~ τής Γερµανίας µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. Επίσης διχοτο-µία 
[αρχ.]. — διχοτοµικός, -ή, -ό [1887]. διχοτόµος (η) ΜΑΘ. 1. διχοτόµος 
γωνίας η ηµιευθεία που ξεκινά από την κορυφή µιας γωνίας και τη 
χωρίζει σε δύο ίσα µέρη 2. διχοτόµος τριγώνου το ευθύγραµµο τµήµα 
που χωρίζει µια γωνία ενός τριγώνου σε δύο ίσα µέρη και ορίζεται από 
την κορυφή έως την απέναντι πλευρά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διχο- (< δίχα «σε δύο µέρη, χωριστά» < δίς) + -τόµος < 
τοµή]. διχοτοµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {διχοτοµείς... | διχοτόµ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, 

-ηµέ\Ός} χωρίζω σε δύο ίσα µέρη. 
δίχρονα (τα) → δι-, -χρονα 
δίχρονος, -η, -ο [µτγν.] 1.ΓΛΩΣΣ. (για φωνήεντα) αυτός που έχει δύο 
προσωδιακούς χρόνους, άλλοτε µακρό και άλλοτε βραχύ, π.χ. η προ-
φορά των φθόγγων που δήλωναν τα α, | και υ τής Αρχαίας Ελληνικής • 
2. αυτός που έχει διάρκεια ή ηλικία δύο ετών ΣΥΝ. διετής · 3. ΜΗΧΑΝ. 
αυτός τού οποίου ο κινητήρας παράγει έργο σε δύο χρόνους σε µία 
πλήρη στροφή, διαθέτει λιγότερα εξαρτήµατα και δίνει µεγαλύτερη 
ιπποδύναµη από τον τετράχρονο: ~ εξωλέµβια µηχανή. Επίσης 
διχρονίτικος (σηµ. 2). διχρωµία (η) {διχρωµιών} 1. η ύπαρξη δύο 
χρωµάτων 2. µέθοδος 

εκτύπωσης κειµένου ή εικόνας µε δύο χρώµατα. 
δίχρωµος, -η, -ο → δι-, -χρωµος 
δίχτυ (το) {διχτ-υού | -υών (λόγ. δικτύων)} 1. πλέγµα από σχοινιά ή 
σύρµατα, που διασταυρώνονται µεταξύ τους σχηµατίζοντας τετρά-
γωνα ή ροµβοειδή ανοίγµατα: το ~ τού ψαρά (όπου παγιδεύονται τα 
ψάρια) || θηρευτικό ~ (όπου παγιδεύονται θηράµατα) || το ~ τού τένις | 
τού βόλεϊ | τού καλαθιού- ΦΡ. δίχτυ ασφαλείας (i) πλέγµα που το-
ποθετείται κάτω από το σηµείο στο οποίο εκτελούνται επικίνδυνες 
ακροβασίες για την προστασία των ακροβατών σε περίπτωση πτώσης 
τους (ii) (µτφ.) καθετί που λειτουργεί προστατευτικά για κάποιους 
εντός ενός πλαισίου: «η νέα ευρωπαϊκή Αριστερά δεν επιθυµεί να 
µετατρέψει το κράτος πρόνοιας σε απλό ~» (εφηµ.) 2. (συνεκδ.) καθετί 
που µοιάζει, αποτελείται ή περιέχει τέτοιο πλέγµα: µεταφέρω τα 
ψώνια στο ~ (τσάντα από ~) || ο ποδοσφαιριστής έστειλε τη µπάλα στα 
~ (στο τέρµα που έχει δίχτυα) | στο βάθος των ~ τής αντίπαλης οµάδας 
|| βάζω ~ στο παράθυρο (σήτα) || βάζω το ~ στα µαλλιά (φιλέ) || τα ~ 
τής αράχνης (ο ιστός της) 3. (µτφ.) καθετί από το οποίο δεν µπορεί να 
ξεφύγει κανείς, η παγίδα: µπλέκοµαι στα | ξεφεύγω από τα - κάποιου || 
µε τύλιξε στα - του, χωρίς να το καταλάβω || πιάστηκε στα ~ τού έρωτα 
(ερωτεύτηκε σφόδρα) || έπεσε στα - εµπόρων ναρκωτικών (έγινε 
υποχείριο τους, παγιδεύτηκε) || «η Μ. Ντήτριχ στον ρόλο τής µοιραίας 
γυναίκας παρασύρει στα ~ της έναν µεσήλικο καθηγητή» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
τέχνασµα, ενέδρα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. δίκτυον (βλ.λ.)]. δίχως πρόθ. 
(λογοτ.) δηλώνει: 1. στέρηση, έλλειψη, απουσία (= χωρίς) (+αιτ., 
+να...): έφυγε ~ να πει λέξη || ήρθε µόνη της ~ τον άντρα της || διαµάχη 
~ αιτία (κι αφορµή) || αγώνας ~ ελπίδα 2. εξαίρεση ή αναίρεση (= 
χωρίς) (+αιτ., +να...(: η επιχείρηση αυτή χρωστά 1 δισ., ~ να 
λογαριάσουµε τους τόκους || πήραν διαζύγιο - να το µάθει κανείς 3. 
(ΤΟ) δίχως άλλο εξάπαντος, οπωσδήποτε: αφού είναι τόσο σοβαρή η 
κατάσταση, πρέπει (το) ~ να συναντηθούµε! (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από συµφυρµό των αρχ. προθ. διχώς και δίχα «σε δύο 
µέρη, χωριστά», που αµφότερες ανάγονται στο αριθµητικό δίς]. δίψα 
(η) {χωρ. πληθ.} 1. το αίσθηµα που δηµιουργείται από την ανάγκη ή 
την επιθυµία (κάποιου) να πιει (κάτι): λόγω τής ζέστης αισθάνονταν 
µεγάλη ~ || από τη ~ τους είχε στεγνώσει το στόµα 2. (συνεκδ.) η 
έλλειψη νερού: πέθαναν από την πείνα και τη ~ 3. (µτφ.) έντονη 
επιθυµία, πόθος για κάτι: ~ για δόξα | διάκριση | χρήµα | εξουσία | 
µάθηση | εµπειρίες. [ΕΤΥΜ,αρχ., αγν. ετύµου]. διψαλέος, -α, -ο 
(λόγ.) αυτός που διψάει πολύ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δίψα + -αλέος (βλ.λ.)]. δίψασµα (το) (διψάσµατος | 
χωρ. πληθ.} το να αισθάνεται κανείς δίψα. διψήφιος, -α, -ο → δι-, -
ψήφιος 
δίψηφο (το) {διψήφ-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. δύο γράµµατα µαζί που αντι-
στοιχούν σε έναν φθόγγο (π.χ. αι, ου, µπ, γκ/γγ κ.λπ.): ~ φωνήεν/ σύµ-
φωνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος. διψοµανία (η) [1893] ΨΥΧΙΑΤΡ. η 
ανεξέλεγκτη τάση να πίνει κάποιος υγρά (νερό, οινοπνευµατώδη 
κ.ά.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dipsomanie]. διψώ (κ. -
άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {διψάς... | δίψασ-α, -µένος} (+για) ♦ 1. 
(αµετβ.) έχω το αίσθηµα τής δίψας: «διψάσαµε το µεσηµέρι, µα το 
νερό γλυφό» (Γ. Σεφέρης) || (µτφ.) διψασµένο χωράφι | γη (που θέλει 
πότισµα) ANT. ξεδιψώ, δροσίζοµαι ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) επι- 

θυµώ έντονα, λαχταρώ: ~ για χρήµα | δράση | έρωτα | εξουσία ΣΥΝ. 
ποθώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπάζω. 

διωγµός (ο) 1. η βίαιη αποµάκρυνση ατόµου από ορισµένο τόπο, η 
αποποµπή ΣΥΝ. εκδίωξη, απέλαση 2. (συνήθ. στον πληθ.) η συστηµα-
τική υποβολή σε ταλαίπωρες, καθώς και οι διώξεις ή και η εξόντω-
ση ατόµων που πρεσβεύουν αντίληψης αντίθετες µε την ιδεολογία 
και τις πεποίθησης των κρατούντων: οι ~ των χριστιανών || υφίστα-
µαι διωγµό || βρίσκοµαι υπό διωγµόν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διώκω]. 

διωδία (η) {διωδιών} ΜΟΥΣ. µελωδία που εκτελείται από δύο φωνές· 
ντουέτο ΣΥΝ. διφωνία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
[ΕΤΥΜ. < δι- (< δις) + -ωδία < άδω (βλ. λ. ωδικός), απόδ. τού ιταλ. 
duetto. Βλ. κ. ντουέτο]. 

διώκτης (ο) [µτγν.] {διωκτών}, διώκτρια (η) {διωκτριών} πρόσωπο 
που διώκει (κάποιον) ΑΝΤ. προστάτης, προασπιστής, υπερασπιστής. 

διωκτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη δίωξη: ~ αρχές (η 
αστυνοµία, τα σώµατα ασφαλείας κ.λπ.). 

διώκω ρ. µετβ. {δίω-ξα, -χθηκα, -γµένος} (λόγ.) 1. ενεργώ εναντίον ατό-
µων ή συνόλου µε διαφορετικές (θρησκευτικές, πολιτικές κ.λπ.) πε-
ποιθήσεις: ο µακαρθισµός στις Η.Π.Α. δίωκε οποιαδήποτε φιλοκο-
µουνιστική δραστηριότητα 2. καταζητώ (κάποιον για παράνοµη δρά-
ση) 3. (ειδικότ.) καταπολεµώ: η αστυνοµία διώκει το έγκληµα 4. ΝΟΜ. 
κινώ την ποινική διαδικασία εναντίον κάποιου: διώκεται για σωρεία 
παραβάσεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διώχνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δίεµαι (µε διαφορετικό επίθηµα) «φεύγω γρήγορα - φο-
βούµαι», αβεβ. ετύµου- πιθ. ο τ. δίον«φοβήθηκα» (αόρ. τού δίεµαι) να 
συνδ. µε τα συνώνυµα δείδω, δέδοικα (βλ. λ. δέος)]. 

∆ιώνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Ουρανού και τής Γαίας ή τού Ωκεανού 
και τής Τηθύος, λατρευόταν στη ∆ωδώνη ως σύζυγος τού ∆ία· κατά 
άλλη παράδοση ήταν κόρη τού Ατλαντα και απέκτησε από τον Τά-
νταλο τη Νιόβη και τον Πέλοπα 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., πιθ. < *∆αώνη (όπου επέδρασαν τα κύρ. ονόµα-
τα µε α' συνθ. Aio-, λ.χ. ∆ιό-δωρος, ∆ιο-τίµα, που ανάγονται στο θεω-
νύµιο Ζευς, ∆ιός) < ∆ηωίνη | ∆ηώ, υποκορ. τού ∆η-µήτηρ (βλ. λ. ∆ήµη-
τρα)]. 

διώνυµος, -η, -ο 1. αυτός που έχει δύο ονόµατα 2. ΜΑΘ. αλγεβρική 
παράσταση που αποτελείται από δύο όρους· συνήθ. αναφέρεται στο 
διώνυµο τού Νεύτωνος, δηλ. στην παράσταση (α+β)ν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δύο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δι- (< δίς) + ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < όνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα, o µαθ. όρ. είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. binôme < νεολατ. binomium < λατ. binominis < bi-
(< bis «δις») + nomen, -inis «όνοµα»]. 

δίωξη (η) {-ης κ. -ώξεως | -ώξεις, -ώξεων} 1. η καταπολέµηση από επί-
σηµη αρχή (παράνοµου προσώπου ή δραστηριότητας): η ~ τού εγκλή-
µατος | των ναρκωτικών 2. (συνήθ. στον πληθ.) κατατρεγµός, προ-
σπάθεια για εξόντωση: υφίσταµαι ~ || οι αντιφρονούντες υφίστανται 
συνεχείς ~ από το καθεστώς ΣΥΝ. διωγµός 3. ΝΟΜ. (ποινική) δίωξη οι 
ενέργειες τής δικαστικής αρχής που ξεκινούν κατόπιν εγκλήσεως ή 
αυτεπαγγέλτως εν ονόµατι τής πολιτείας εναντίον προσώπου που πα-
ρέβη τον νόµο 4. ∆ίωξη (η) υπηρεσία τής Αστυνοµίας µε συγκεκριµέ-
νο τοµέα δράσεως (λ.χ. αρχαιοκαπηλία, ναρκωτικά κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. δίωξις < διώκω]. 

διώξιµο (το) → διώχνω 
διωρία (η) (διωριών) το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο πρέπει να 
γίνει κάτι, η προθεσµία: τους έδωσαν δέκα µέρες ~ για την αποπερά-
τωση τού έργου. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δι)α)- + -ωρία < ώρα]. 

διωρία ή διορία. Η ορθογραφία τής λ. αµφισβητείται. Τα λεξικά 
τής Αρχ. Ελληνικής παραδίδουν µόνο τον τ. διωρία µε διττή σηµα-
σία: (α) «προσδιορισµένος τύπος» και (β) «προθεσµία» (προσδιο-
ρισµένος χρόνος)· το α' θα ήταν από το δρος (το -ω- θα οφείλεται 
στη σύνθεση)· το β' παράγεται οµαλά από το ώρα. Άρα, το ορθό 
φαίνεται ότι είναι το διωρία µε -ω- (πβ. Ν. Ανδριώτη, Ετυµολογικό 
λεξικό τής Νέας Ελληνικής, λ. διωρία). Ωστόσο, στο (βυζαντινών 
χρόνων) λεξικό τού Ησυχίου αναφέρεται: «διωρία· δια τού ω µε-
γάλου καιρόν δηλοΐ, διορία δε - προθεσµία, διορία». Αυτό σηµαί-
νει ότι στην αλεξανδρινή, πιθανότατα, παράδοση «επινοήθηκε» 
ετυµολογική διαφοροποίηση ενός διορία µε -ο- (= προθεσµία) και 
ενός διωρία µε -ω- (= δίωρο). Αλλά η λ. προθεσµία (από το «προ-
θεσµία ηµέρα») είναι η κυρίως χρησιµοποιούµενη λέξη από την 
αρχαία γλώσσα µέχρι σήµερα, για την «προκαθορισµένη λήξη 
ενός χρονικού διαστήµατος», εποµένως το διορία µε -ο- είναι νεό-
τερη επινόηση από ετυµολογική επίδραση των όρος, όριο. 

δίωρος, -η, -ο → δι-, -ωρος 
διώροφος, -η, -ο -# δι-, -ώροφος 
διώρυγα (η) {διωρύγων} µεγάλη τεχνητή, συνήθ. πλωτή, δίοδος, που 
χρησιµεύει στη σύνδεση θαλασσών, λιµνών ή ποταµών, τα οποία σε 
αντίθετη περίπτωση θα χωρίζονταν από στενή λωρίδα ξηράς, και η 
οποία εξυπηρετεί συγκοινωνιακούς, αρδευτικούς, αποξηραντικούς 
κ.ά. σκοπούς: η ~ τού Σουέζ | τού Παναµά || αποξηραντική | αρδευτική 
~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. διώρυξ, -υχος | -υγος < αρχ. 
διορύσσω (βλ. κ. διόρυξη)]. 

διωστήρας (ο) ράβδος που µετατρέπει την παλινδροµική κίνηση σε 
περιστροφική µεταξύ δύο εξαρτηµάτων αρθρωµένων στα άκρα της 
µε παράλληλους άξονες· η µπιέλα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. διωστήρ, -ήρος < 
αρχ. διωθώ < δι)α)- + ωθώ]. 



δίωτος 519 δοκιµάζω 
 

δίωτος, -η, -ο ΑΡΧΑΙΟΛ. (αγγείο) που έχει δύο λαβές. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < δι- (< δις) + ους, ώτός «αφτί»]. 

διώχνω ρ. µετβ. {έδιωξα, διώ-χτηκα, -γµένος} 1. ζητώ | απαιτώ (µε τον τρόπο, 
τη συµπεριφορά ή τα λόγια µου) από (κάποιον) να φύγει: ~ κάποιον µε τις 
κλοτσιές | κακήν κακώς | µε το ζόρι (δηλ. µε αγενή τρόπο ή χρησιµοποιώντας 
βίαια µέσα) 2. αποµακρύνω (κάποιον ή κάτι) από τον χώρο στον οποίο 
βρίσκεται: ~ τα γίδια απ' το χωράφι 3. αποµακρύνω (κάποιον) από τη θέση που 
κατέχει: τον έδιωξαν απ' τη δουλειά | από το στράτευµα | από την υπηρεσία 
ΣΥΝ. απολύω, παύω, αποπέµπω, εκδιώκω 4. αποµακρύνω (κάποιον/κάτι) από 
τον τόπο µόνιµης διαµονής του: οι εχθροί τους έδιωξαν από τα χωριά τους 
ΣΥΝ. εκτοπίζω 5. αποµακρύνω από τη σκέψη µου ή την ψυχή µου: ~ τις 
υποψίες | τις αµφιβολίες | τις σκέψεις | τις κακές ιδέες | τις έγνοιες | τις 
ανησυχίες | τους καηµούς | τις λύπες | τον θυµό 6. αποµακρύνω κάποιον από τη 
χώρα διαµονής του, τον απελαύνω: ~ τον πρεσβευτή µιας χώρας 7. 
αποµακρύνω κάποιον από µισθωµένη κατοικία, του κάνω έξωση: δεν πλήρωνε 
το ενοίκιο και τον έδιωξαν από το σπίτι 8. δίνω αποβολή: έδιωξαν τους 
ταραξίες για πάντα απ' το σχολείο ΣΥΝ. αποβάλλω 9. ξεφορτώνοµαι (κάποιον), 
απαλλάσσοµαι από την παρουσία του: τον έδιωξε από κοντά της 10. (µτφ.) 
προστατεύω ή απαλλάσσω (από κάποιον/κάτι): σπρέι που διώχνει τα έντοµα || 
σαµπουάν που διώχνει την πιτυρίδα. — διώξιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. διώκω (βλ.λ.) από τον αόρ. έδιωξα, κατά το σχήµα έδειξα 
- δείχνω, έριξα - ρίχνω κ.ά.]. 

διώχνω - διώκω. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, το µεν απλό ρήµα 
µεταπλάστηκε (διώκω > διώχνω, όπως δεικνύω > δείχνω, ρίπτω > ρίχνω 
κ.λπ.), ενώ το σύνθετο µε προθέσεις ρήµα διατηρεί την αρχική του µορφή. 
Έτσι λέµε διώχνω, αλλά επι-διώκω (όχι επιδιώ-χνω!) και κατα-διώκω 

∆.Κ.Α.Σ. (ο) ΝΑΥΤ. ∆ιεθνής Κώδικας Αποφυγής Συγκρούσεων. 
∆.Κ.Ε.Ο. (η) ∆ιεύθυνση Κατασκευών Έργων Οδοποιίας. 
∆.Κ.Σ. (ο) ΝΑΥΤ. ∆ιεθνής Κώδικας Σηµάτων. 
∆.Μ.Ε. (το) ∆ιδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης. 
∆νείπερος (ο) ποταµός τής Α. Ευρώπης που πηγάζει από τα υψίπεδα τής Ρωσίας 

και εκβάλλει στον Εύξεινο Πόντο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Dnieper (πβ. 
µεσν. ∆άναπρις) < ρωσ. Dniepr, ίσως < αβεστ. dami «ποταµός» + apara 
«µακριά». Βλ. κ. ∆νεί-στερος]. 

∆νείστερος (ο) ποταµός τής Α. Ευρώπης που πηγάζει από τα Καρπάθια Όρη 
και εκβάλλει στον Εύξεινο Πόντο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Dniester (πβ. µεσν. ∆άναστρις) < ρωσ. Dniestr, 
ίσως < αβεστ. dänu «ποταµός» + nazdjö «πλησίον». Βλ. κ. ∆νείπερος]. 

∆.Ν.Τ. (το) ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο· διεθνής οργανισµός µε έδρα την 
Ουάσινγκτον, που αποσκοπεί στη διεθνή νοµισµατική συνεργασία, τη 
συναλλαγµατική σταθερότητα, την καταπολέµηση τής ελλει-µατικότητας των 
κρατικών ισοζυγίων πληρωµών κ.ά. 

δοβλέτι (το) → ντοβλέτι 
∆οβρουτσά (η) ιστορική περιοχή τής Α. Ευρώπης στον Εύξεινο Πόντο µεταξύ 

Βουλγαρίας και Ρουµανίας. 
[ΕΤΥΜ. < βουλγ. Dobrudia, από το όν. τού Βουλγάρου ηγεµόνα Dobrodzic, ο 
οποίος άσκησε εξουσία στην περιοχή µεταξύ των ετών 1350 και 1385]. 

δόγα κ. δούγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. κυρτή σανίδα βαρελιού 2. η 
στεφάνη βαρελιού 3. η ντούγια (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. doga < µτγν. 
λατ. doga «δοχείο», ετρουσκ. προελ.]. 

δόγης (ο) {δόγηδες}, δόγισσα (η) {δογισσών} τίτλος ανώτατου άρχοντα των 
παλαιών δηµοκρατιών τής Βενετίας και τής Γένοβας. — δογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. doge < λατ. dux «οδηγός, ηγεµών»]. 

δόγµα (το) {δόγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΦΙΛΟΣ, θεµελιώδης αρχή φιλοσοφικού 
συστήµατος 2. (γενικότ.) αξίωµα, αρχή: επιστηµονικό | ιδεολογικό | στρατηγικό 
- 3. ΠΟΛΙΤ. σύνολο θεµελιωδών αρχών που διατυπώνονται από πολιτικό ηγέτη 
ή κυβέρνηση και προτείνουν πολιτική, οικονοµική, στρατιωτική κ.λπ. 
στρατηγική: ~ Τρούµαν/ Μονρόε || το ενιαίο αµυντικό - µεταξύ Ελλάδας - 
Κύπρου ~ · 4. ΕΚΚΛΗΣ. η αυθεντική περί πίστεως διδασκαλία, όπως 
διατυπώνεται από Οικουµενική Σύνοδο, η αλήθεια τής οποίας θεωρείται ότι 
έχει απόλυτο κύρος και γίνεται προσιτή µόνο µε την πίστη: τριαδικό | 
χριστολογικό | εσχατολογικό ~ 5. το σύνολο των βασικών πεποιθήσεων µιας 
θρησκείας: προτεσταντικό | αγγλικανικό ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «γνώµη, πεποίθηση - δικαστική απόφαση, κρίση», 
< δοκώ, βλ. λ. δοκούν]. 

δογµατίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {δογµάτισα} 1. αποφαίνοµαι µε τρόπο που δεν 
επιδέχεται αντίρρηση: δεν πρόκειται να πείσεις κανέναν, όταν δογµατίζεις 2. 
αποφασίζω αυθαίρετα. 

δογµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε ένα δόγµα, µε µια αρχή 
θρησκευτικής πίστης ή ιδεολογικοφιλοσοφικού συστήµατος: ~ συζήτηση | 
διαφορά | ζήτηµα 2. αυτός που αποφαίνεται (για κάτι) µε απόλυτο, αξιωµατικό 
τρόπο, χωρίς να δέχεται αντιρρήσεις: ~ στάση | επιχείρηµα | κριτική | απάντηση 
|| είναι ~, δεν µπορείς να συζητήσεις µαζί του 3. ΘΕΟΛ. δογµατική (η) κλάδος 
τής θεολογίας που µελετά συστηµατικά τα χριστιανικά δόγµατα ως 
υποχρεωτικές αλήθειες τής πίστης. — δογµατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., 
δογµατικότητα (η) [1851]. 

δογµατισµός (ο) [µτγν.] η αξιωµατική αποδοχή και διατύπωση απόψεων (χωρίς 
αιτιολόγηση ή απόδειξη), η αναγωγή µιας (προσωπικής συνήθ.) θέσης σε 
απόλυτη, αδιαµφισβήτη αλήθεια (µε παράλληλη 

απόρριψη κάθε αντίθετης άποψης και αντίρρησης): πρέπει να πάψει ο 
ιδεολογικός - και ο φανατισµός. — δογµατιστής (ο) [µτγν.]. 

δογµατολογια (η) [µτγν.] ΘΕΟΛ. Ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο τα δόγµατα 
των θρησκειών η δογµατική. 

δογµατοφύλακας (ο) [1815] {δογµατοφυλάκων} ο φύλακας, τηρη-τής των 
εκκλησιαστικών δογµάτων. 

∆.Ο.Ε. 1. (ο) ∆ιεθνής Οικονοµικός Έλεγχος 2. (η) ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία 
Ελλάδος 3. (η) ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας 4. (η) ∆ιεθνής Ολυµπιακή 
Επιτροπή. 

δοθείς, -είσα, -έν {δοθ-έντος (θηλ. -είσης), -έντα | -έντες (ουδ. -έντα), -έντων 
(θηλ. -εισών)} (λόγ.) αυτός που έχει δοθεί ή που θεωρείται δεδοµένος: οι 
δοθείσες οδηγίες || τα δοθέντα σήµατα- ΦΡ. (α) TOUTOU δοθέντος έχοντας αυτό 
ως δεδοµένο, θεωρώντας ότι αυτό ισχύει: ~, οι επιλογές µας στην εκπαιδευτική 
πολιτική πρέπει να ξανασυζητηθούν (β) δοθέντος ότι µε δεδοµένο ότι, 
λαµβάνοντας υπ' όψιν ότι ισχύει κάτι: ~ η διεθνής τιµή τού πετρελαίου δεν 
πρόκειται να υποχωρήσει σύντοµα, εκφράζονται φόβοι για άνοδο τού 
πληθωρισµού (γ) δοθείσης τής ευκαιρίας | ευκαιρίας δοθείσης αφού δόθηκε η 
ευκαιρία ή εφόσον δοθεί η ευκαιρία: σχεδιάζει µε προσοχή τις επόµενες 
πολιτικές του κινήσεις, ώστε ~ να προβληθεί ως ο καταλληλότερος για την 
ηγεσία τού κόµµατος || από καιρό ζητούσε αφορµή για να τον πλήξει- έτσι χθες 
~, τού άσκησε δριµεία κριτική. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. αορ. τού αρχ. δίδωµι. Οι φρ. 
είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική, λ.χ. δοθέντος ότι... (< étant donné 
que...)]. 

δόθηκα ρ. → δίνω 
δοθιήνας (ο) ΙΑΤΡ. φλεγµονώδες, πυώδες εξάνθηµα τού δέρµατος ΣΥΝ. (λαϊκ.) 

καλόγερος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δοθιήν, -ήνος, αγν. ετύµου]. 
δοθιήνωση (η) [1891] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ασθένεια που 

χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη ή διαδοχική εµφάνιση πολλών δοθιήνων 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. 
furunculosis]. 

δοΐάκι (το) {δοιακ-ιού | -ιών) µοχλός που χρησιµοποιείται για την περιστροφή 
τού πηδαλίου στα πλοία ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) οίαξ. [ΕΤΥΜ. < µεσν. οΐάκιον (το 
αρχικό δ- οφείλεται στην επίδραση τού διοικώ), υποκ. τού αρχ. οίαξ < I.E. 
*oisä- | oiso-, πβ. σανσκρ. Isa «τιµόνι», σλοβ. ojê κ.ά.]. 

∆οϊράνη (η) λίµνη στα σύνορα τού κράτους των Σκοπίων και τής Ελλάδας στον 
νοµό Κιλκίς. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τής αρχ. πόλεως ∆οβήρους (αγν. ετύµου), πιθ. µέσω 
βαλκανικής γλώσσας, πβ. βουλγ. Dojransko (ezero)]. 

δόκανο (το) {δοκάνων} 1. παγίδα για τη σύλληψη θηραµάτων (ζώων ή 
πουλιών): πιάνοµαι | πέφτω στο ~ || στήνω ~ 2. (µτφ.) παγίδα, η σύλληψη επ' 
αυτοφώρω: οι λαθρέµποροι πιάστηκαν στο δόκανο τής Αστυνοµίας ΣΥΝ. 
αρπάγη. [ΕΤΥΜ. < µεσν. δόκανον < µτγν. δόκανα (τά) < αρχ. δοκ-ός]. 

δοκάρι (το) {δοκαρ-ιού | -ιών} 1. µακρύ και χοντρό ξύλο τετράγωνης ή 
ορθογώνιας τοµής, που χρησιµεύει για τη στήριξη στέγης, πατώµατος κ.λπ. 
ΣΥΝ. δοκός, (λαϊκ.) πάτερο 2. (κατ' επέκτ.) κάθε επίµηκες υποστήριγµα από 
οποιαδήποτε ύλη (µέταλλο, µπετόν κ.λπ.) 3. (στο ποδόσφαιρο) καθένας από 
τους τρεις ξύλινους στύλους που ορίζουν τον χώρο µέσα από τον οποίο πρέπει 
να περάσει η µπάλα, για να επιτευχθεί τέρµα (γκολ): οριζόντιο | κάθετο ~ 4. 
(συνεκδ.) η πρόσκρουση τής µπάλας στο δοκάρι: η Α.Ε.Κ. είχε δύο - στο α' 
ηµίχρονο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. δοκάριον, υποκ. τού αρχ. δοκός]. 

∆.Ο.Κ.Ε.Π. (το) ∆ιεθνές Ολυµπιακό κέντρο Ειρήνης και Πολιτισµού. 
δοκησίσοφος, -ος/-η, -ο (λόγ.) αυτός που θεωρεί τον εαυτό του σοφό, ο κατά 

φαντασίαν σοφός ΣΥΝ. µωρόσοφος, κενόσοφος, ψευδόσο-φος. — 
δοκησισοφία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δόκησις (< δοκώ) + σοφός]. 

δοκητισµος (ο) ΘΕΟΛ. χριστιανική αίρεση που βασίζεται στον δυϊσµό, κατά την 
οποία η ενανθρώπηση τού Χριστού ήταν φαινοµενική. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
δοκηταί (< αρχ. δοκώ), όπως αποκαλούνταν οι ακόλουθοι τού φερώνυµου 
θεολογικού συστήµατος]. 

δοκίδα (η) (στην οικοδοµική) µικρό δοκάρι. 
δοκιµάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {δοκίµασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. εξετάζω 

την ποιότητα, τις ιδιότητες, την ενέργεια ή την αποτελεσµατικότητα ενός 
πράγµατος, κάνω δοκιµή: ~ ένα απορρυπαντικό | ένα σαµπουάν || ~ τα λάστιχα 
τού αυτοκινήτου | τα φρένα || ~ την αντοχή ενός υλικού || ο προπονητής θέλει να 
δοκιµάσει δύο νέους παίκτες στον φιλικό αγώνα || ~ έναν υπάλληλο πριν τον 
προσλάβω ΣΥΝ. ελέγχω 2. (ειδικότ.) (α) (για τροφές ή ποτά) γεύοµαι για να 
εξακριβώσω τη νοστιµιά ή τη γευστικότητα: η καρµπονάρα είναι εκπληκτική- 
τη δοκίµασες; (β) (για ενδύµατα ή υποδήµατα) φοράω για να διαπιστώσω αν 
µου ταιριάζει το µέγεθος ή το χρώµα ΣΥΝ. προβάρω 3. ελέγχω την ύπαρξη ή 
τον βαθµό µιας ιδιότητας: ~ τις δυνάµεις µου | την υποµονή µου | τις γνώσεις 
µου | τα νεύρα µου- ΦΡ. δοκιµάζω το χέρι | το πόδι µου (στο µπάσκετ ή το 
ποδόσφαιρο) κάνω βολές | σουτ (πριν αρχίσει το παιχνίδι) για ζέσταµα ή για 
να ελέγξω την ευστοχία µου 4. (ειδικότ.) προσπαθώ να εξακριβώσω 
(συναισθήµατα, προθέσεις, ικανότητες κ.λπ. κάποιου): αυτό το έκανα για να σε 
δοκιµάσω || ο Θεός δοκιµάζει την πίστη µας · 5. καταβάλλω προσπάθεια να 
πετύχω κάτι, επιχειρώ· τολµώ: δοκίµασε να δραπετεύσει || δοκίµασαν να 
κρύψουν την έκπληξη τους ΣΥΝ. προσπαθώ, αποπειρώµαι · 6. υφίσταµαι δυ-
σάρεστη κατάσταση, υποφέρω: ο λαός δοκίµασε όχι µόνο στερήσεις, αλλά και 
διώξεις · 7. επιχειρώ να προσεγγίσω (κάτι, συνήθ. για πρώτη φορά): ~ την τύχη 
µου στο θέατρο | στα χαρτιά || ~ τον έρωτα · 8. αισθάνοµαι, νιώθω: - χαρά | 
λύπη | πικρία | ικανοποίηση | έκπληξη | συγκίνηση ♦ 9. (αµετβ.) προσπαθώ να 
πετύχω ή να εξακριβώσω (κάτι): δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, θα δοκιµάσω 
όµως 10. (µεσοπαθ. δο- 
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κιµάζοµαι) υφίσταµαι ταλαιπωρίες, δοκιµασίες: στην Κατοχή οι Έλληνες 
δοκιµάστηκαν σκληρά || δοκιµάζονται τα νεύρα των κατοίκων αυτής τής πόλης 
11. (η µτχ. δοκιµασµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει αποδειχθεί άξιος, 
κατάλληλος ή ικανός µετά από έλεγχο: ~ µέθοδος | συνταγή | ελαστικά 
αυτοκινήτου || θα ανεβάσουν ένα - έργο, που εγγυάται την εισπρακτική επιτυχία 
(β) (κατ' επέκτ.) έµπειρος και αξιόπιστος: ~ τεχνίτης/ πολιτικός. —δοκίµασµα 
(το) [µεσν]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπάζω. 

[ΕΤΥΜ. αρχ- < δόκιµος]. δοκιµασία (η) [αρχ.] {δοκιµασιών} 1. ο έλεγχος, η 
εξέταση για τη διαπίστωση, την εξακρίβωση (ιδιοτήτων, ικανοτήτων ή τής 
καταλληλότητας προσώπων και πραγµάτων): το έργο του άντεξε στη ~ τού 
χρόνου || οι υποψήφιοι υποβλήθηκαν σε πολύωρη ~, για να επιλεγούν οι 
καλύτεροι ΣΥΝ. δοκιµή, έρευνα, τεστ- ΦΡ. γραπτή | προφορική δοκιµασία 
εξέταση σε διδαγµένη και συγκεκριµένης έκτασης ύλη, για να κριθεί και να 
αξιολογηθεί η πρόοδος µαθητών ή φοιτητών ΣΥΝ. τεστ 2. υπέρµετρη 
καταπόνηση, κατάχρηση, ζόρισµα: µη βάζεις σε ~ την υγεία σου || ο 
πληθωρισµός έθεσε σε ~ την οικονοµία τής χώρας 3. (γενικότ., συνήθ. σε πληθ.) 
κάθε δυσάρεστο, επώδυνο γεγονός ή κατάσταση που αντιµετωπίζει (κάποιος 
στη ζωή): ο πόλεµος ήταν µεγάλη - για όλους µας || υποµένει αγόγγυστα τις ~ || 
πέρασε µεγάλες ~ στη ζωή του ΣΥΝ. ταλαιπωρία, βάσανο, κακοτυχία, 
δεινοπάθηµα. 

δοκιµασία - δοκιµή - δοκίµιο. Οι λέξεις κινούνται σηµασιολογικά ανάµεσα 
στη σηµ. τού «ελέγχου» και τής «απόπειρας». ∆οκιµασία και δοκιµή 
σηµαίνουν τον «έλεγχο» στον οποίο υποβάλλω πρόσωπα ή πράγµατα, για 
να εξακριβώσω την επάρκεια, την ικανότητα, τη λειτουργία, τις γνώσεις 
κ.λπ. Έτσι, δοκιµασία φτάνει να σηµαίνει την «εξέταση» (η λ. 
χρησιµοποιείται και για να αποδώσει το ξενικό τεστ). Εφόσον δε ο έλεγχος 
είναι σκληρός, φθάνει να σηµαίνει και «βασανιστήριο». Στις λέξεις δοκιµή 
και δοκίµιο είναι εντονότερη η σηµ. τής προσπάθειας, τής απόπειρας να 
προσεγγίσει κανείς ένα θέµα, να το αναλύσει ή να το ερµηνεύσει. Αυτή η 
αίσθηση τής απόπειρας, τού ανολοκλήρωτου αποτελέσµατος στην 
πραγµάτευση ενός πνευµατικού θέµατος, οδήγησε τον µεγάλο Γάλλο 
στοχαστή και συγγραφέα Montaigne να αποκαλέσει «απόπειρες», essai 
(από το essayer «προσπαθώ, δοκιµάζω»), τα στοχαστικά κείµενα του (πβ. 
αγγλ. essay), έννοια η οποία στην Ελληνική αποδόθηκε µε τη λ. δοκίµιο, 
ενώ ο Σεφέρης το απέδωσε πιο πιστά ως δοκιµή (οι ∆οκιµές, δηλ. τα 
δοκίµια τού Γ. Σεφέρη, είναι πολύ αντιπροσωπευτικά τής έννοιας και τού 
είδους τέτοιων κειµένων). 

δοκιµαστήριο (το) [µτγν.] {δοκιµαστήρί-ου | -ων} χώρος καταστήµατος 
διαµορφωµένος για τη δοκιµή ρούχων από τους πελάτες. 

δοκιµαστής (ο) [αρχ.], δοκιµάστρια (η) {δοκιµαστριών} 1. (γενικά) πρόσωπο 
που εξετάζει ή ελέγχει την ποιότητα, τις ιδιότητες κ.λπ. ενός αντικειµένου 2. 
(ειδικότ. για τροφές και ποτά) πρόσωπο ειδικά εκπαιδευµένο, που πρώτο 
γεύεται µικρή ποσότητα (ποτών, φαγητών ή γλυκών), για να ελέγξει την 
ποιότητα και τη γευστικότητά τους ΣΥΝ. γευσιγνώστης. 

δοκιµαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που χρησιµεύει ή γίνεται για δοκιµή: ~ σωλήνας | 
πτήση | πρόγραµµα 2. δοκιµαστικό (το) εξέταση τής καταλληλότητας 
υποψηφίου (για ρόλο, συµµετοχή σε εκποµπή, πρόσληψη σε επιχείρηση 
κ.λπ.): η νεαρή ηθοποιός έκανε | πέρασε από ~ για τον ρόλο || ο υποψήφιος 
διορθωτής πέρασε από ~ πριν προσληφθεί. — δοκιµαστικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. δοκιµαστής. Το δοκιµαστικό αποδίδει το αγγλ. test]. 

δοκιµή (η) 1. έλεγχος ή εξέταση για την εξακρίβωση ποιότητας, ιδιότητας, 
λειτουργίας κ.λπ. αντικειµένου: ~ προϊόντος πριν από την αγορά || «µια ~ θα 
σας πείσει» (διαφήµ. προϊόντος)- ΦΡ. (λόγ.) υπό δοκι-µή(ν) µε προσωρινή 
σύµβαση εργασίας, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα (κάποιου) σε 
εργασία: είµαι ακόµη ~ στην υπηρεσία 2. (ειδικότ.) ο πειραµατικός έλεγχος 
µηχανισµού, συσκευής, τεχνικού έργου κ.λπ., για να διαπιστωθεί αν 
λειτουργεί σωστά, αν αποδίδει ικανοποιητικά, τι αποτελέσµατα έχει κ.λπ.: η ~ 
ενός νέου µοντέλου αυτοκινήτου | όπλου | αεροσκάφους | βόµβας || απαγόρευση 
των πυρηνικών ~ 3. ΜΑθ. επαλήθευση τού εξαγοµένου µαθηµατικών πράξεων 
µε συγκεκριµένες µεθόδους: στη διαίρεση η ~ συνίσταται στον 
πολλαπλασιασµό τού πηλίκου επί τον διαιρέτη και πρόσθεση τού υπολοίπου 4. 
(για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) πρόχειρη εκτέλεση θεατρικής παράστασης, 
συναυλίας κ.λπ., που σκοπεύει στην αρτιότερη προετοιµασία και στην 
εξασφάλιση τής επιτυχίας ΣΥΝ. πρόβα 5. το δοκίµιο: οι «∆οκιµές» τού 
Σεφέρη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοκιµασία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δόκιµος]. 

δοκίµι (το) {δύσχρ. δοκιµ-ιού | -ιών} (αργκό των στρατιωτών) ο δόκιµος 
έφεδρος αξιωµατικός (∆.Ε.Α.) στον Στρατό Ξηράς. [ΕΤΥΜ < δόκιµος, πβ. κ. 
γερόντι. Το µεσν. δοκίµι)ον) είχε τη σηµ. «αγώνισµα»]. 

δοκίµιο (το) {δοκιµί-ου | -ων} 1. (α) αρχικό σχεδίασµα κειµένου, δοκιµαστικό 
έργο (β) ΤΥΠΟΓΡ. πρόχειρο αντίγραφο κειµένου, τυπωµένο σε µεγάλες ταινίες 
χαρτιού, που αντιπαραβάλλεται µε το χειρόγραφο ή δακτυλογράφο τού 
συγγραφέα, για να επισηµανθούν και να διορθωθούν τα τυπογραφικά λάθη 2. 
κείµενο, περιορισµένης συνήθ. εκτάσεως, που πραγµατεύεται συγκεκριµένο 
θέµα (από διάφορους χώρους: κοινωνία, επιστήµη, πολιτική, τέχνη κ.λπ.), 
χωρίς να το εξαντλεί, και το οποίο αποδίδει µε σαφήνεια τις απόψεις τού 
γράφοντος: ιστορικό | αισθητικό | λογοτεχνικό ~. — δοκιµιακός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δοκιµασία. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δοκίµων, αρχική σηµ. «δοκιµή, 
εξέταση», < αρχ. δόκι- 

µος. Η σηµ. τού γραπτού κειµένου απόψεων αποδίδει το γαλλ. essai (< p. 
essayer «προσπαθώ, δοκιµάζω»), λ. που χρησιµοποίησε αρχικώς ο Γάλλος 
συγγραφέας M. de Montaigne το 1588 στο έργο του Essais (∆οκιµές), για να 
δείξει ότι τα κείµενα του αποτελούσαν απλώς προσπάθειες προσεγγίσεως τού 
θέµατος. Το (τυπογραφικό) δοκίµιο αποδίδει το γαλλ. épreuve]. 

δοκιµιογράφος (ο/η) [1867] αυτός που συγγράφει δοκίµια. — δοκι-µιονραφία 
(η), δοκιµιογραφικός, -ή, -ό. 

δόκιµος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός τού οποίου η αξία ή η ικανότητα έχει 
δοκιµαστεί και θεωρείται αναµφισβήτητη· δοκιµασµένος: ~ συγγραφέας ΣΥΝ. 
αναγνωρισµένος, ικανός, έγκριτος 2. (για λέξεις, φράσεις, γραµµατικούς 
τύπους κ.λπ.) αυτός που έχει καθιερωθεί λόγω τής χρήσης του σε κλασικούς 
και αναγνωρισµένους συγγραφείς: ~ όρος ΑΝΤ. αδόκιµος 3. (α) αυτός που 
βρίσκεται στο στάδιο τής προπαρασκευής ή τής δοκιµασίας, µαθητευόµενος: 
~ µοναχός (υποψήφιος µοναχός) || ~ έφεδρος αξιωµατικός (β) ΣΤΡΑΤ. δόκιµος 
(ο) απόφοιτος τής Σχολής Εφέδρων Αξιωµατικών (∆.Ε.Α. = ∆όκιµος Έφεδρος 
Αξιωµατικός) τού Στρατού Ξηράς (γ) Ναυτικός ∆όκιµος ο σπουδαστής τής 
Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων. — δόκιµα επίρρ., δοκιµότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αποδεκτός έπειτα από δοκιµασία - επιδο-
κιµασµένος», < δοκώ, βλ. λ. δοκούν. Η αρχική σηµ. απαντά επίσης στην Κ.∆. 
(πβ. 2 Τιµόθ. 2, 15: σπούδασον σεαυτον δόκιµον παρα-στήσαι τφ θεώ- Ρωµ. 14, 
18: ευάρεστος τφ θεώ και δόκιµος τοϊς άνθρώποις)]. 

δοκός (η) (λόγ.) 1. το δοκάρι 2. ΓΥΜΝΑΣΤ. (ειδικότ.) όργανο γυµναστικής 
πάνω στο οποίο εκτελεί κανείς ασκήσεις, κυρ. ισορροπίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δέχοµαι | δέκοµαι]. 

δοκούν (το) εύχρ. στη ΦΡ. κατά το δοκούν (ί) κατά τη γνώµη (κάποιου), όπως 
φαίνεται σωστό (σε κάποιον): ως προς το ζήτηµα τής επιλογής συνεργατών, 
έχετε το δικαίωµα να προχωρήσετε ~ (ii) (κατ' επέκτ.) αυθαίρετα: ενεργεί ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δοκούν, µτχ. ενεστ. τού ρ. δοκώ (-έω), ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. 
δείί-, ρ. δέχοµαι | δέκοµαι (βλ.λ.). Οµόρρ. δόκησι)ς), δόξα, δόκιµος, δοκιµάζω 
κ.ά. Το ρ. δοκώ χρησιµοποιήθηκε µε πληθώρα σηµασιών, η δε ετυµολογική 
του προέλευση (από το ρ. δέχοµαι) οδηγεί στην άποψη ότι η λ. αρχικά 
σήµαινε «κάνω κάποιον να δεχθεί, διδάσκω» (πβ. λατ. doceo). Ωστόσο, η 
βασική σηµ. τού ρ. δοκώ ήταν «σκέφτοµαι, νοµίζω, πιστεύω»]. 

δόκτορας (ο/η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο διδάκτορας (βλ.λ.) 2. (α) (ειδικότ.) τίτλος 
γιατρού (β) (γενικότ.-προφορ.) κάθε γιατρός. Επίσης (λόγ.) δόκτωρ [µεσν.] 
{δόκτορος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διδάσκαλος. [ΕΤΥΜ µεσν. < λατ. doctor < doceo 
«διδάσκω»]. 

δολάριο (το) {δολαρί-ου | -ων} 1. νοµισµατική µονάδα των Η.Π.Α., τού 
Καναδά και άλλων κρατών 2. (συνεκδ.-καθηµ.) η αµερικανική οικονοµία: το 
~ κυβερνά τον κόσµο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. dollar < µέσ. κάτω γερµ. daler < T(h)aler, σύντµηση τού 
Joachimsthaler, νόµισµα που κατασκευαζόταν στην κωµόπολη Joachimsthal 
τής Βοηµίας (πβ. τάλιρο)]. 

δολάριο - τάλιρο. Τα δύο νοµίσµατα έχουν κοινή καταγωγή. Το τάλιρο 
προέρχεται από το ιταλ. tallero, που και αυτό είναι δάνειο από το γερµ. 
T(h)aler, συγκεκοµµένο τ. τού Joachimsthaler, αργυρό νόµισµα που 
κατασκευαζόταν στην κωµόπολη Joachimsthal τής Βοηµίας. Από το γερµ. 
T(h)aler προήλθε και το µεσν. γερµ. daler, από όπου το αγγλ. dollar (1545). 

δολερός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που χαρακτηρίζεται από δόλο, που εκφράζει ή 
χρησιµοποιεί δόλια µέσα· πανούργος, ανειλικρινής: ~ άτοµο | βλέµµα ΣΥΝ. 
επίβουλος, απατηλός, φθονερός, δόλιος, ύπουλος ΑΝΤ. άδολος. — δολερ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ., δολερότητα (η). 

δολιεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. [µτγν.] {δολιεύθηκα} (λόγ.) χρησιµοποιώ δόλο, για 
να εξαπατήσω (κάποιον) ΣΥΝ. επιβουλεύοµαι, υπονοµεύω. — δολίευση (η), 
δολιευτικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

δόλιος, -α, -ο 1. αυτός που χρησιµοποιεί ή περιέχει δόλο: χρησιµοποίησε ~ 
µέσα, για να τον κερδίσει || ~ τέχνασµα | επινόηση | πράξη ΣΥΝ. δολερός, 
επίβουλος, ύπουλος ΑΝΤ. άδολος · 2. (µε συνίζηση -δόλιος-, για να δείξουµε 
συµπάθεια) αυτός που έχει υποστεί πολλές ταλαιπωρίες και δυστυχίες στη 
ζωή του: η ~ µάννα απέµεινε έρηµη και πικραµένη ΣΥΝ δύσµοιρος, 
ταλαίπωρος κακοµοίρης, (λαϊκ.) κα-ψερός, έρµος, φουκαράς. — δολιότητα 
(η) [µτγν.] (σηµ. 1), δόλια | δολίως [αρχ.] επίρρ. (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
συµπάθεια, συνίζηση. [ΕΤΥΜ αρχ. < δόλος. Το επίθ. δόλιος απαντά µε 
συνίζηση από τον Μεσαίωνα, οπότε και απέκτησε τη σηµ. «κακοµοίρης, 
δύστυχος»]. 

δό-λι-ος και δό-λιος. Χαρακτηριστική περίπτωση φωνολογικής 
διαφοροποίησης (διαφοράς στην προφορά) που δηλώνει και σηµα-
σιολογική διαφοροποίηση: το δό-λι-ος (ασυνίζητος τύπος µε προφορά τού 
-ι- σε χωριστή συλλαβή) δηλώνει τον «δολερό, αυτόν που ενεργεί δολίως», 
ενώ το δό-λιος (συνιζηµένος τύπος, όπου το -ι-συµπροφέρεται µε το -ο- σε 
µία συλλαβή) σηµαίνει «δύστυχος, κακοµοίρης». 

δολιοφθορά (η) η προµελετηµένη φθορά ή καταστροφή (εγκαταστάσεων, 
στρατιωτικού, βιοµηχανικού υλικού κ.λπ.), προκειµένου να πληγεί ο 
αντίπαλος: η καταστροφή τής αποθήκης πυροµαχικών αποδόθηκε σε - ΣΥΝ. 
σαµποτάζ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. sabotage, βλ. κ. σαµποτάζ]. 

δολιοφθορέας (ο/η) {δολιοφθορ-είς, -έων} (λόγ.) πρόσωπο που προκαλεί 
δολιοφθορές (βλ.λ.). 
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[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. saboteur, βλ. κ. σαµποτέρ]. 
δολιχοδροµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {δολιχοδροµείς... | δολιχοδρόµησα) (αρχαιοπρ.) 

1. (κυριολ.) αγωνίζοµαι στον δόλιχο (βλ.λ.) 2. (συνήθ. µτφ.) διανύω µεγάλη 
απόσταση, καθυστερώ. — δολιχοδρόµος (ο) [αρχ.], δολιχοδρόµηση κ. 
δολιχοδροµία (η) [1885]. 

δολιχοκεφαλία (η) ΑΝΘΡΩΠΟΛ. η ανάπτυξη τού ανθρώπινου κρανίου κατά 
τρόπον ώστε να είναι πολύ µακρύ σε σχέση µε το πλάτος του ΣΥΝ. 
δολιχοκρανία, µακροκεφαλία ΑΝΤ. βραχυκεφαλία. Επίσης οοΚι-χοκρανία. — 
δολιχοκέφαλος, -η, -ο [1890]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
dolichocephalic]. 

δόλιχος (ο) {δολίχ-ου | -ων, -ους} 1. το αµπελοφάσουλο · 2. (στην αρ-χαιότητα) 
δρόµος αντοχής µεγάλων αποστάσεων και µονάδα µήκους που ισοδυναµούσε 
µε δώδεκα στάδια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδελεχής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *doligh-, 
µεταπτωτ. βαθµ. δισύλλαβου θ. (που αποτελεί παρεκτεταµένο τ. τού I.E. *del- 
«µακρύς»), πβ. σανσκρ. dîrgha-, σερ-βοκρ. dug, πολ. dtugi, ρωσ. dolgij κ.ά. 
Οµόρρ. έν-δελεχής (βλ.λ.)]. 

δολοµίτης (ο) [1876] {δολοµιτών} 1. ανοιχτόχρωµο, συνήθ. κιτρινωπό ή 
γκριζόλευκο ορυκτό, που αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο και µαγνήσιο 
και απαντά στη φύση κυρ. σε µορφή µικρών συµπαγών κρυστάλλων, 
χρησιµοποιείται δε στην οικοδοµική, τη γλυπτική, τη διακοσµητική και ως 
πυρίµαχο υλικό 2. (συνεκδ.) πέτρωµα µε µεγάλη περιεκτικότητα σε αυτό το 
ορυκτό. — δολοµιτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. dolomite, από 
το όνοµα τού Γάλλου γεωλόγου Déodat de Dolomieu]. 

δολοπλοκία (η) {δολοπλοκιών} ο σχεδιασµός ή/και η χρησιµοποίηση δόλιου 
τρόπου δράσης (εναντίον κάποιου): πολιτικές ~ ΣΥΝ. πλεκτάνη, 
µηχανορραφία, ραδιουργία, ίντριγκα. — δολοπλόκος (ο/η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < δολοπλόκος < δόλος + -πλόκος < πλέκω]. 

δολοπλοκώ ρ. αµετβ. [1896] {δολοπλοκείς... | δολοπλόκησα} κάνω δο-
λοπλοκίες (βλ.λ.): οι άνθρωποι τού στενού του περιβάλλοντος δολο-πλοκούσαν 
εις βάρος του ΣΥΝ. ραδιουργώ, µηχανορραφώ. 

δόλος (ο) 1. ΝΟΜ. η βούληση (κάποιου) να συντελέσει µε τις πράξεις του ή µε 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο στην παραγωγή παράνοµου αποτελέσµατος ή η 
γνώση (κάποιου) ότι οι πράξεις του είναι ενδεχόµενο να επιφέρουν παράνοµο 
αποτέλεσµα και η αποδοχή τους: καταλογίζω | διακρίνω | διαπιστώνω ~ στις 
πράξεις κάποιου || ενεργώ µε ~ εναντίον κάποιου || άµεσος | ενδεχόµενος ~ (πβ. 
λ. αµέλεια) 2. ο τρόπος ή το µέσον εξαπάτησης ή παραπλάνησης (κάποιου): 
χρησιµοποιώ | εξυφαίνω ~ εναντίον κάποιου || επιτυγχάνω | αποκτώ µε - ΣΥΝ. 
δόλωµα, παγίδα, πλεκτάνη, κόλπο, τέχνασµα 3. (συνεκδ.) η εξαπάτηση ενός 
προσώπου ΣΥΝ. κατεργαριά 4. το δόλωµα: (παροιµ.) »χωρίς ~, ψάρι δεν 
πιάνεται». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµπάθεια. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *dol-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *del- «αποβλέπω, αποσκοπώ», 
πβ. λατ. dolus «δόλος», ισπ. dolo, γερµ. zahlen «πληρώνω», Zahl «αριθµός», 
αγγλ. tale «διήγηση, παραµύθι», tell «λέγω, αφηγούµαι» κ.ά. Η συσχέτιση µε 
το ουσ. δέλεαρ οφείλεται σε παρετυµολογία]. 

δολοφονία (η) [αρχ.] {δολοφονιών} 1.η σκόπιµη και προµελετηµένη αφαίρεση 
τής ζωής ανθρώπου: στυγερή | απάνθρωπη | βίαιη | ωµή | εν ψυχρώ | 
ανεξιχνίαστη | περίεργη ~ || απόπειρα δολοφονίας || πολιτική ~ (από µυστική 
πολιτική οµάδα ή παράταξη εις βάρος πολιτικού αντιπάλου ή από 
τροµοκράτη) ΣΥΝ. ανθρωποκτονία 2. (µτφ.) πράξη που οδηγεί σε φθορά, 
κακοµεταχείριση ή καταστροφή: η ~ τής φύσης από ασυνείδητους καταπατητές 
||η~ τής γλώσσας από απρόσεκτους οµιλητές. 

δολοφονικός, -ή, -ό [1887] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον δολοφόνο ή µε τη 
δολοφονία: ~ µέσα | όπλα | σύνεργα ΣΥΝ. φονικός 2. αυτός που γίνεται µε 
πρόθεση φόνου: ~ επίθεση | απόπειρα | ενέργεια | σχέδιο 3. αυτός που θέτει σε 
άµεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή που έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια ζωών: 
~ αµέλεια | ανευθυνότητα ΣΥΝ. εγκληµατικός 4. (µτφ.) επιθετικός ή βίαιος, που 
θυµίζει δολοφόνο: ~ ύφος | βλέµµα | ένστικτο. — δολοφονικ-ά | -ώς [1887] 
επίρρ. δολοφόνος (ο/η), (λαϊκ.) δολοφόνισσα (η) 1. πρόσωπο που διαπράττει 
δολοφονία: ο ~ µε το αγγελικό πρόσωπο || µανιακός | στυγερός | αποκρουστικός | 
σατανικός ~ || κατά συρροήν ~ (βλ. λ. σίριαλ κί-λερ) ΣΥΝ. φονιάς 2. (µτφ.) 
οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε προκαλεί τον βίαιο θάνατο ανθρώπου ή ανθρώπων: 
ιός-δολοφόνος ευθύνεται για τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων || 
φάλαινα-δολοφόνος (η όρκα) || νταλίκα-δολοφόνος ξεκληρίζει οικογένεια στην 
εθνική 3. (µτφ.) ο καταστροφέας (συνήθ. πολύτιµου αγαθού): ο άνθρωπος είναι 
ο ~ τής φύσης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ^. < δόλος + φόνος]. δολοφονώ ρ. µετβ. [αρχ.] {δολοφονείς... | 
δολοφόν-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -ηµένος} 1. διαπράττω δολοφονία: το αυταρχικό 
καθεστώς δολοφονούσε τους αντιφρονούντες ΣΥΝ. φονεύω, σκοτώνω 2. (µτφ.) 
καταστρέφω, κακοποιώ (κάτι), µεταχειρίζοµαι (κάτι) µε τον χειρότερο τρόπο: ~ 
ένα τραγούδι | ένα θεατρικό έργο | την τέχνη | τη γλώσσα (µιλώ πρόχειρα ή 
κάνοντας πολλά λάθη) ΣΥΝ. φονεύω, σκοτώνω. δόλωµα (το) {δολώµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. η µικρή ποσότητα τροφής που τοποθετείται σε αγκίστρι ή παγίδα 
(για να προσελκύσει και να συλλάβει κανείς ψάρια ή για να παγιδεύσει ζώα ή 
άγρια θηράµατα): βάζω τυρί στη φάκα για ~ || καλό | ακριβό ~ || τι - θέλει αυτό 
το ψάρι; ΣΥΝ. δόλος 2. (µτφ.) το πρόσωπο ή το µέσο που χρησιµοποιείται, για 
να παρασύρει κανείς (κάποιον) δελεάζοντας τον: έβαλαν ~ µια ωραία γυναίκα, 
για να καταφέρουν να τον συλλάβουν ΣΥΝ. δέλεαρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < δολώ (-όω) < 
δόλος]. δολώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. (δόλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) το-
ποθετώ δόλωµα σε αγκίστρι ψαρέµατος ♦ 2. (µετβ.) χρησιµοποιώ δόλο για να 
εξαπατήσω (κάποιον). [ΕΤΥΜ. < αρχ. δολώ (-όω) «εξαπατώ, ξεγελώ» < δόλος. 
Η σηµερινή 

σηµ. είναι µεσν.]. 
δοµέστικος κ. δοµέστιχος (ο) 1. ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) έµπιστο πρόσωπο που 

κατείχε ανώτερο αξίωµα στη στρατιωτική, πολιτική και εκκλησιαστική 
διοίκηση: ~ των Σχολών (µικτών ταγµάτων πεζικού και ιππικού) 2. (ειδικότ.) 
καθένας από τους εξάρχοντες των δύο χορών των ψαλτών στους ναούς. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. domesticus < domus «οίκος»]. 

δοµή (η) 1. ο τρόπος µε τον οποίο έχει φτειαχτεί, χτιστεί ή κατασκευαστεί 
(κάτι): η ~ ενός κτηρίου ΣΥΝ. κατασκευή, χτίσιµο 2. ο τρόπος µε τον οποίο 
επιµέρους στοιχεία σχετίζονται και συνδέονται µεταξύ τους, ώστε να 
σχηµατίζουν ενιαίο σύνολο ή σύστηµα: η ~ ποιήµατος | οικογένειας | πρότασης 
| λήµµατος | γλώσσας | υπουργείου | οργανισµού | τής Ευρωπαϊκής Ένωσης || η 
νέα ~ τού NATO || κοινωνική ~ (η διαφοροποίηση και ο χωρισµός µιας 
κοινωνίας σε κοινωνικές τάξεις και στρώµατα ή ο τύπος και το σύστηµα 
πεποιθήσεων, σχέσεων, θεσµών κ.λπ. µιας κοινωνικής οµάδας ή µιας 
κοινωνίας) || µοριακή ~ (ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται µεταξύ τους τα 
άτοµα σε ένα µόριο, κυρ. όπως τον αναπαριστά η οργανική χηµεία) || οικο-
νοµική ~ µιας χώρας || απλή | πολύπλοκη ~ ΣΥΝ. διάρθρωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γενετικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δέµω «χτίζω», βλ. κ. δέµας, δόµος. Η σηµ. 2 αποδίδει το 
γαλλ. structure (< λατ. structura < p. struere «χτίζω, κατασκευάζω»)]. 

δοµή - υφή - σύσταση - σύνθεση - διάρθρωση. Η λ. δοµή, ως λέ- 
ξη-κλειδί των κοινωνικών επιστηµών, χρησιµοποιείται ευρύτατα τα 
τελευταία χρόνια. Η λέξη χρησιµοποιήθηκε κυρίως στη νεότερη 
(«µοντέρνα») γλωσσολογία µε αναφορά στη γλώσσα, απ' όπου πέρασε και 
στις άλλες κοινωνικές επιστήµες. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο κύριος 
εισηγητής τής θεωρίας περί δοµής τής γλώσσας, ο Ferdinand de Saussure, 
εισήγαγε τον δοµισµό, χωρίς να χρησιµοποιήσει ο ίδιος τον όρο structure 
(δοµή), ο οποίος χρησιµοποιήθηκε αργότερα στην Ευρώπη µε βάση τη 
διδασκαλία του και ανεξάρτητα από τον αµερικανικό γλωσσολογικό 
δοµισµό (Bloomfield, Harris, Hocken κ.ά.). o Saussure αντί τού δοµή 
χρησιµοποίησε τον όρο σύστηµα, που είναι η ουσία και το κατεξοχήν 
χαρακτηριστικό τής δοµής τής γλώσσας. Οι ξένοι χρησιµοποίησαν τον όρο 
structure, που προέρχεται από το λατ. structura (< µτχ. structus τού p. 
struere «δοµώ, κατασκευάζω»). Με βάση το υφαίνω πλάστηκε στην Ελλη-
νική και η λ. υφή, που στην αρχαία γλώσσα σήµαινε την «ύφανση» 
(πέπλων κ.λπ.), ενώ στη Ν. Ελληνική σηµαίνει ό,τι και το δοµή, δηλ. τη 
σύσταση ή τη σύνθεση (τής γλώσσας, τής κοινωνίας, των οµάδων, των 
ιδεών κ.λπ.). Ας σηµειωθεί ότι και η λ. δοµή είναι αρχαία, σηµαίνοντας 
(από το ρ. δέµω «κτίζω») το «κτίσιµο» και κυρίως «το κτίσιµο τού 
σώµατος, το σώµα» (αρχ. δέµας). Ως προς τις αποχρώσεις τής σηµασίας 
των συνωνύµων, τα µεν υφή, σύσταση και σύνθεση τονίζουν περισσότερο 
την έννοια «των συστατικών, που απαρτίζουν κάτι», ενώ τόσο η δοµή όσο 
και το διάρθρωση δηλώνουν «τις σχέσεις µεταξύ των συστατικών» και 
µάλιστα η δοµή δηλώνει «τις σχέσεις των συστατικών µε αναφορά στο 
σύνολο»· συστατικά, σχέσεις και σύνολο συνιστούν το σύστηµα (γλώσσας, 
κοινωνίας, οµάδας κ.λπ.), κατά τα διδάγµατα τού δοµισµού (στη 
γλωσσολογία, την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, την ψυχολογία κ.α.). 

δόµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το χτίσιµο, η οικοδόµηση (ενός 
κτηρίου): σφάλµατα κατά τη ~· ΦΡ. συντελεστής δόµησης ο συντελεστής που 
καθορίζει την οικοδοµήσιµη επιφάνεια ενός κτηρίου σε σχέση µε το εµβαδόν 
τού οικοπέδου µέσα στο οποίο αυτό οικοδοµείται 2. ο τρόπος µε τον οποίο 
έχει δοµηθεί (κάτι), η δοµή του: αριστοτεχνική ~ || η ~ τής πρότασης. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. δόµησις < δοµώ (βλ.λ.)]. 

δοµήσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να δοµηθεί, που είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθεί σε κατασκευές: ~ λίθινα υλικά. [ΕΤΥΜ. < δοµώ (από το θ. τού 
αορίστου δόµησ-α) + παραγ. επίθηµα -ιµος, πβ. κ. µετρήσ-ιµος]. 

δοµικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη δόµηση, µε την κατασκευή ή 
το χτίσιµο: ~ υλικά (οι φυσικές ή τεχνητές ύλες που χρησιµοποιούνται για την 
κατασκευή κτηρίων, λ.χ. το τσιµέντο, οι πέτρες, τα ξύλα κ.λπ.) (β) δοµικά 
έργα τεχνικά έργα θεµελιωµένα στο έδαφος -οικοδοµές-, συγκοινωνιακά έργα 
-δρόµοι, γέφυρες, σήραγγες, λιµάνια-, έργα υδραυλικά -φράγµατα, 
υδραγωγεία-, καθώς και άλλα ειδικά έργα -πυλώνες γραµµών µεταφοράς 
ενέργειας, ιστοί τηλεοράσεων κ.ά. (γ) δοµικά στοιχεία τα µέρη από τα οποία 
αποτελείται ένα τεχνικό έργο, λ.χ. οι τοίχοι, τα θεµέλια, τα δάπεδα, οι δοκοί 
κ.ά. (δ) δοµικές µηχανές αυτοκινούµενα συνήθ. µηχανήµατα, που χρησιµο-
ποιούνται σε κατασκευαστικά έργα, λ.χ. γερανοί, µπουλντόζες κ.ά. 2. αυτός 
που σχετίζεται µε τη δοµή, µε τη διάρθρωση ενός συνόλου: επισηµάνθηκαν οι 
~ αδυναµίες τής εθνικής οικονοµίας || ~ µεταρρύθµιση | ανάλυση (η ανάλυση 
ενός κειµένου κατά τον δοµισµό) 3. δοµι-ΚΠ (η) π οικοδοµική. — δοµικ-ά | -
ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. δοµή. Η σηµ. 2 αποδίδει το γαλλ. structurel]. 

∆οµινικανή ∆ηµοκρατία (η) (ισπ. Republica Dominicana) κράτος των 
Μεγάλων Αντιλλών που καταλαµβάνει το Α. τµήµα τού νησιού Ισπανιόλα, 
στην Καραϊβική Θάλασσα, µε πρωτεύουσα τον Αγιο ∆οµίνικο, επίσηµη 
γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το πέσο ∆οµινικανής ∆ηµοκρατίας. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Republica Dominicana, από το όνοµα τού νησιού (και τής 
πρωτεύουσας) Santo Domingo «Αγιος ∆οµίνικος» (άγιος τής Ρω-
µαιοκαθολικής Εκκλησίας)]. 

δοµινικανός (ο), δοµινικανή (η) 1. µοναχός ή µοναχή τού χριστια- 
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νικού τάγµατος τού Αγίου ∆οµίνικου 2. ∆οµινικανοί (οι) χριστιανικό 
τάγµα που ίδρυσε ο Αγιος ∆οµίνικος και διαδραµάτισε σηµαντικό ρό-
λο στην Ιερά Εξέταση. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. Dominicanus < Domenicus < λατ. Dominus «Κύ-
ριος»,τίτλος τού Θεού]. 

∆οµινίκη (η) γυναικείο όνοµα. 
∆οµίνικος κ. ∆οµένικος (ο) 1. άγιος τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 

2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. Domenicus, βλ. κ. δοµινικανός]. 
δοµισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (γενικά) κοινή θεωρία ορισµένων επι-

στηµών τού ανθρώπου (γλωσσολογίας, ψυχολογίας, θεωρίας τής λο-
γοτεχνίας κλπ.), η οποία προσεγγίζει τα ανθρώπινα πράγµατα ως δο-
µικά στοιχεία ενός όλου, που αλληλοπροσδιορίζονται µε βάση συ-
γκεκριµένους κανόνες ΣΥΝ. στρουκτουραλισµός 2. ΓΛΩΣΣ. η µέθοδος 
ανάλυσης τής γλώσσας η οποία εστιάζεται στη µελέτη τής δοµής τής 
γλώσσας µε έµφαση: (α) στην έννοια τής γλώσσας ως συστήµατος, 
που αποτελείται από επιµέρους στοιχεία τα οποία επιτελούν ορισµέ-
νες λειτουργίες και συνδέονται µεταξύ τους σε ευρύτερα σύνολα 
σχέσεων µε αναφορά πάντοτε στο γενικότερο σύστηµα τής γλώσσας 
(β) στη συγχρονική εξέταση (γ) στον προφορικό λόγο (δ) στον καθο-
ρισµό των ελάχιστων µονάδων (φωνηµάτων, µορφηµάτων κ.λπ.) (ε) 
στη διάκριση σαφώς προσδιορισµένων επιπέδων δοµής τής γλώσσας 
ΣΥΝ. στρουκτουραλισµός 3. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. η έρευνα τής οργάνωσης και 
τής λειτουργίας των αρχαϊκών κοινωνιών µε βάση την αρχή ότι οι 
κοινωνίες αυτές αποτελούν σύστηµα αλληλεξαρτώµενων στοιχείων 
(θεσµών, πεποιθήσεων, τεχνικών κ.λπ.) 4. ΨΥΧΟΛ. η ανάλυση τής ψυ-
χονοητικής δραστηριότητας τού ανθρώπου µε βάση την ιεραρχική 
σχέση µεταξύ δοµών, ιδεών, αντιλήψεων, αισθήσεων κ.λπ. — δοµι-
στής (ο), δοµιστικός, -ή, -ό, δοµιστικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοµή. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. structuralisme]. 

∆όµνα (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυ-
ναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., βλ. λ. δόµνα]. 

δόµνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΙΣΤ. (ως τιµητική προσαγόρευση) η σύ-
ζυγος αυθέντη στο Βυζάντιο ή στην Τουρκοκρατία 2. (γενικότ.) κυρία, 
αρχόντισσα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < µτγν. λατ. domna < λατ. domina «κυρία, οικοδέσποινα» 
< domus «οίκος»]. 

δοµολειτουργικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη δοµή και 
τη λειτουργία µιας γλώσσας, δηλ. µε τις µορφολογικές (γραµµατικές) 
δοµές και τις συντακτικές λειτουργίες που αυτές δηλώνουν, 
προκειµένου να καλύψουν γλωσσικές επικοινωνιακές ανάγκες: ~ 
γραµµατική | περιγραφή | ανάλυση. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. structural-functional αντί τού δοµικολειτουρ-
γικός]. 

δόµος (ο) 1. η οροφή που έχει ηµισφαιρικό σχήµα ΣΥΝ. θόλος, τρού-
λος, ψαλίδωµα 2. οριζόντιο στρώµα λίθων ή πλίνθων. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «οίκος», < *domo-, ετεροιωµ. βαθµ. I.E. δι-σύλλ. θ. 
*demä- «χτίζω κατοικία», πβ. λατ. domus «οίκος», domesticus 
«οικιακός», γαλλ. domestique, αγγλ. timber «ξυλεία», γερµ. Zimmer 
«δωµάτιο» κ.ά. Οµόρρ. δέµ-ας, δέµ-ω «χτίζω», δώµ-α, νεό-δµη-τος 
κ.ά.]. 

δοµώ ρ. µετβ. {δοµείς... | δόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 1. οργα-
νώνω, διαρθρώνω επιµέρους συστατικά µε τρόπο που να αποτελούν 
ενιαίο και συνεκτικό σύνολο, ώστε να χαρακτηρίζονται από σαφή-
νεια και αλληλουχία: η οµιλία του δοµείται σε τρεις θεµατικές ενό-
τητες || το έργο έχει δοµηθεί πάνω στους εξής άξονες... 2. (η µτχ. δο-
µηµένος, -η, -ο) συγκροτηµένος, αυτός που έχει ευδιάκριτη διάταξη 
των µερών του, ώστε να γίνεται κατανοητός: ~ λόγος | έργο | σκέψη. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. δοµώ (-άω | -όω) < αρχ. δόµος (βλ.λ.)]. 

∆ον (ο) {άκλ.} ποταµός τής Α. Ευρώπης που πηγάζει από τα υψίπεδα 
τής Ρωσίας και εκβάλλει στην Αζοφική Θάλασσα. [ΕΤΥΜ < ρωσ. 
Don < αβεστ. dänu «ποταµός»]. 

δον (ο) {άκλ.} 1. (παλαιότ. στην Ισπανία ως τιµητικός τίτλος) µέλος 
τού παπικού ιερατείου, ηγεµόνας ή αριστοκράτης: ο ~ Κιχώτης || ο ~ 
Ζουάν 2. (ως προσφώνηση) για καθολικό ιερέα: ~ Καµίλο. [ΕΤΥΜ < 
ισπ. don < λατ. dominus «κύριος»]. 

δόνα (η) {χωρ. πληθ.} (στην Ισπανία, ως τιµητική προσαγόρευση) γυ-
ναίκα που ανήκε στην αριστοκρατική τάξη. [ΕΤΥΜ < ισπ. dona < 
λατ. domina «κυρία»]. 

δονάκιον (το) [1879] {δονακί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. αερόβιο βακτήριο που 
προκαλεί χολέρα: ~ τού Κοχ. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού αρχ. δόναξ, -ακος «βλαστός, κοτσάνι», αβεβ. ετύ-
µου, ίσως συνδ. µε το ρ. δονώ]. 

δον Ζουαν (ο) {άκλ.} (µετωνυµ.) ο άνδρας που επιδιώκει να κατακτά 
γυναίκες: κάνω τον ~ ΣΥΝ. ερωτύλος, γυναικοκατακτητής, γυναικάς, 
καζανόβας. — δονζουανισµός (ο), δονζουανικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < 
ισπ. Don Juan (ορθή προφ.: ∆ον Χουάν), θρυλικό πρόσωπο τής ισπ. 
λογοτεχνίας τού 16ου αι., όπου παρουσιάζεται ως ο χαρισµα-τούχος 
τυχοδιώκτης και απατεώνας, που επιδιώκει διαρκώς ποικίλες 
ερωτικές περιπέτειες]. 

δόνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η παλµική κίνηση: σει-
σµική | µετασεισµική ~ || ισχυρή | ανεπαίσθητη ~|| οι - των φωνητι-
κών χορδών 2. ΦΥΣ. η µετακίνηση ενός σώµατος από και προς τη θέση 
ισορροπίας του ΣΥΝ. ταλάντωση 3. (µτφ.-λογοτ.) ισχυρή συγκίνηση: 
οι ~ τής καρδιάς και τού πνεύµατος. — δονητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. vibration]. 

δονητής (ο) 1. ΤΕΧΝΟΛ. ηλεκτροµαγνητική συσκευή που µετατρέπει 
το συνεχές σε παλµικό ρεύµα προκαλώντας δονήσεις: ~ σκυροδέµα-
τος (η συσκευή που αυξάνει την πυκνότητα και τη µηχανική αντοχή 

τού σκυροδέµατος µέσω κατάλληλων δονήσεων) 2. (ειδικότ.) επιµή-
κης κυλινδρική συσκευή, που πάλλεται και χρησιµοποιείται κυρ. για 
µασάζ ή για την ερωτική ικανοποίηση τού χρήστη. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. vibrator]. 

δον Κιχώτης (ο) {-ες κ. -ώτηδες} (µετωνυµ.) πρόσωπο που δεν έχει 
αίσθηση τής πραγµατικότητας και παρασύρεται από ροµαντικές φα-
ντασιοπληξίες· (ειδικότ.) πρόσωπο που ξοδεύει τον χρόνο του σε αδιέ-
ξοδες, ουτοπικές διεκδικήσεις ΣΥΝ. ονειροπαρµένος. — δονκιχωτι-
κός, -ή, -ό [1897]. 
[ΕΤΥΜ. < ∆ον Κιχώτης (κύρ. όν.) < ισπ. Don Quijote, κεντρικός ήρωας 
τού µυθιστορήµατος τού Μ. ντε Θερβάντες µε τίτλο El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha («o ευγενής ιδαλγός ∆ον Κιχώτης 
τής Μάντσα»), που εκδόθηκε µεταξύ των ετών 1605-1615. Στο µυθι-
στόρηµα αυτό ο γηραιός ∆ον Κιχώτης, επηρεασµένος από τα ιπποτι-
κά µυθιστορήµατα που διάβαζε, ξεκινάει για περιπέτειες καθοδη-
γούµενος από τη χιµαιρική του φαντασία και από έκδηλο ψευτο-
παλληκαρισµό]. 

δονκιχωτισµός (ο) το να συµπεριφέρεται κανείς όπως ο ∆ον Κιχώτης, 
χωρίς να έχει επαφή µε την πραγµατικότητα: ο πολιτικός αναλυτής 
σηµείωνε πως ο ~ τής κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική είναι 
εθνικά επιζήµιος. 

∆ονούσα (η) νησί των Κυκλάδων Α. τής Νάξου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ∆ονοϋς)σ)α, αγν. ετύµου]. 

δοντάς (ο) {δοντάδες}, δοντού (η) {δοντούδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που 
έ^ει µεγάλα δόντια. 

δόντι (το) {δοντ-ιού | -ιών} 1. καθένα από τα οστεοειδή όργανα που εί-
ναι συµµετρικά διατεταγµένα µέσα στη στοµατική κοιλότητα, στην 
άνω και κάτω γνάθο, και χρησιµεύουν τόσο στο µάσηµα τής τροφής 
όσο και στην προφορική οµιλία: πήγε στον οδοντίατρο, για να του 
βγάλει το χαλασµένο ~ || σφράγισµα | εξαγωγή δοντιού || πλένω τα ~ 
µου- ΦΡ. (α) τρίζω τα δόντια (σε κάποιον) βλ. λ. τρίζω (β) έξω από τα 
δόντια µε πλήρη ειλικρίνεια, ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές: του µίλη-
σα ~, για να µη νοµίζει ότι τον κοροϊδεύω || αυτός µιλάει πάντα ~, δεν 
ξέρει από διπλωµατίες (γ) µε νύχια και µε δόντια µε κάθε µέσο, µε ό-
λες τις δυνάµεις, καταβάλλοντος κάθε προσπάθεια: παλεύει ~, για να 
αποδείξει την αθωότητα του | για να σώσει την επιχείρηση του (δ) 
πονάει το δοντάκι µου είµαι ερωτευµένος: πονάει το δοντάκι του για 
µια µελαχρινή (ε) (κάτι) δεν είναι για τα δόντια (κάποιου) για πρό-
σωπο ή πράγµα το οποίο δεν µπορεί να το έχει ή να το απολαύσει (κά-
ποιος), επειδή ξεπερνά τις δυνατότητες του: µην τρέφεις ελπίδες, η κο-
πέλα ~ σου (στ) (για µωρά) βγάζω δόντια | σκάζουν τα δόντια µου 
για τα πρώτα δόντια που βγάζει ένα µωρό (ζ) αλλάζω δόντια (για µι-
κρά παιδιά) πέφτουν τα δόντια τής πρώτης οδοντοφυΐας και φυτρώ-
νουν τής δεύτερης (η) απ' τού Χάρου τα δόντια από τον θάνατο: γλύ-
τωσε | σώθηκε ~! (θ) δείχνω (σε κάποιον) τα δόντια (µου) φανερώνω 
(σε κάποιον) τη δύναµη µου, την ισχύ µου: στο πρόσφατο στρατιωτικό 
επεισόδιο η χώρα έδειξε τα δόντια της σε όσους την επιβουλεύονται (ι) 
µέσ' από τα δόντια χωρίς να ακούγονται καθαρά αυτά που λέω, 
χωρίς να ανοίγω πολύ το στόµα µου, χωρίς να αρθρώνω καθαρά τις 
λέξεις: µη µιλάς ~ σου, δεν καταλαβαίνουµε τι λες! (ια) σφίγγω τα 
δόντια (i) κάνω τις οδοντοστοιχίες µου να πιέσουν η µία την άλλη (ii) 
(µτφ.) κάνω υποµονή, συγκεντρώνω όλες µου τις δυνάµεις, για να α-
ντέξω δύσκολες καταστάσεις: στις συµφορές οι γενναίοι σφίγγουν τα 
δόντια και συνεχίζουν (ιβ) ακονίζω τα δόντια µου βλ. λ. ακονίζω (ιγ) 
κάνω το χρυσό δοντάκι (για µικρά παιδιά) κοινωνώ, λαµβάνω τη 
Θεία Κοινωνία (ιδ) οπλισµένος ώς τα δόντια ως χαρακτηρισµός για 
πάνοπλο άνθρωπο · 2. (µτφ.) η αιχµηρή προεξοχή σκεύους ή εργαλεί-
ου: χάλασαν τα ~ τού µαχαιριού · 3. (αργκό ως χαρακτηρισµός) πρό-
σωπο που κάνει εξυπηρετήσεις σε γνωστούς του, που χρησιµοποιεί 
την εξουσία του προς όφελος φίλων του· κυρ. στη ΦΡ. έχω δόντι: έχει 
γερό δόντι στο υπουργείο και του κάνουν όποια εξυπηρέτηση ζητήσει 
ΣΥΝ. µέσον. Επίσης (αρχαιοπρ.) οδούς (ο) {οδόντος}. — (υποκ.) δο-
ντάκι1 (το), (µεγεθ.) δοντάρα (η). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < όδόντιον, υποκ. τού αρχ. οδούς (βλ.λ.). Ορισµένες φρ. 
είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. σφίγγω τα δόντια (< αγγλ. clench the teeth), 
µε νύχια και µε δόντια (< αγγλ. fight tooth and nail), τρίζω τα δόντια 
(< γαλλ. grincer les dents), (µιλώ) µέσ' από τα δόντια (< γαλλ. parler 
entre les dents), δείχνω τα δόντια µου (< γαλλ. montrer mes dents), 
οπλισµένος ώς τα δόντια (< γαλλ. armé jusqu'aux dents) κ.ά.]. 

δοντιά (η) [µεσν.] το σηµάδι ή το αποτύπωµα δοντιών που µένει πά-
νω στο δέρµα ή σε εδώδιµο προϊόν ύστερα από δαγκωµατιά. 

δονώ ρ. µετβ. {δονείς... | δόν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. προκα-
λώ παλµική κίνηση: ο αέρας από τους πνεύµονες δονεί τις φωνητικές 
χορδές ΣΥΝ. πάλλω 2. σείω, τραντάζω µια στερεή επιφάνεια: η πολυ-
κατοικία δονήθηκε από τον σεισµό ΣΥΝ. ταρακουνώ, κλυδωνίζω 3. 
(µτφ.) προκαλώ ισχυρή συγκίνηση σε (κάποιον): πατριωτικός ενθου-
σιασµός δονούσε τις καρδιές όλων των Ελλήνων. [ΕΤΥΜ, < αρχ. 
δονώ (-έω), αγν. ετύµου, ίσως πελασγική λέξη], 

δόξα (η) (χωρ. γεν. πληθ.) 1. ο θαυµασµός και η εκτίµηση που απο-
λαµβάνει κανείς εκ µέρους των περισσότερων ανθρώπων: οι µεγάλες 
προσωπικότητες περιβάλλονται από αθάνατη ~ || εφήµερη | µεγάλη ~ 
ΣΥΝ. αίγλη, φήµη ANT. αφάνεια, ασηµότητα, ανωνυµία· ΦΡ. (α) βασι-
λεύς τής δόξης ο Θεός (β) δόξα τω Θεώ | δόξα να 'χει ο Θεός | δόξα 
σοι ο Θεός για την έκφραση ικανοποίησης από υπόθεση που είχε ο-
µαλή έκβαση: ~, όλα πήγαν καλά (γ) στο απόγειο τής δόξας στο µέ-
γιστο σηµείο, στον κολοφώνα τής δύναµης, τής φήµης και τής επιτυ-
χίας: τον 5ο αι. π.Χ. η Αθήνα βρισκόταν ~ της (δ) µεγάλες δόξες 
σπουδαίες επιτυχίες και τιµές: τον περίµεναν ~ ΣΥΝ. µεγαλεία (ε) (εί-
µαι) στις δόξες (µου) (i) είµαι σε πολύ χαρούµενη διάθεση, πολύ υπε-
ρήφανος: τώρα πια που πέρασε στο πανεπιστήµιο, είναι στις δόξες 
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του (ii) (είµαι) στην κορυφή τής επιτυχίας (µου): εκείνη την εποχή ή-
ταν ακόµα στις δόξες του και πλήθος θαυµαστριών τον κυνηγούσαν 
για ένα αυτόγραφο (στ) προς δόξαν (κάποιου) (ειρων.) για να δοξα-
στεί (κάποιος/κάτι)· για κάποιον/κάτι που παίζει αρνητικό ρόλο σε 
µια κατάσταση: όλα τα µέσα επιστρατεύονται για την προβολή τού 
προϊόντος, - τού οικονοµικού ανταγωνισµού (ζ) δόξα πατρί το σηµείο 
στο µέτωπο µεταξύ των δύο φρυδιών και τής µύτης: η σφαίρα τον 
βρήκε στο ~ || την έφαγε στο - (η) ιδού στάδιον δόξης λαµπρόν βλ. λ. 
ιδού (θ) (...) και ξανά προς τη δόξα τραβά (ειρων.) για αρνητική κα-
τάσταση που συνεχίζεται εντονότερα µετά από σύντοµη διακοπή της 
2. (συνεκδ.) όποιος ή ό,τι φέρνει φήµη σε κάποιον αποτελώντας το 
καύχηµα του: Μέγας Αλέξανδρος, η ~ των Μακεδόνων 3. (συνεκδ.) 
πρόσωπο που έχει δοξαστεί σε έναν τοµέα: είναι από τις παλιές ~ τού 
ελληνικού µπάσκετ | κινηµατογράφου ΣΥΝ. αστέρι · 4. ΕΚΚΛΗΣ. το 
διακοσµητικό χρυσό φωτοστέφανο, ωοειδούς συνήθ. σχήµατος, των 
ιερών προσώπων στις αγιογραφίες · 5. (αρχαιοπρ.) η υποκειµενική ά-
ποψη κάποιου ΣΥΝ. γνώµη, δοξασία. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «γνώµη, άποψη», < δοκώ (βλ. λ. δοκούν). Ενώ 
στον Όµηρο, τον Ηρόδοτο και τους προσωκρατικούς φιλοσόφους η λ. 
σήµαινε κυρ. την παραδεκτή άποψη, την προσωπική γνώµη, στην 
πλατωνική ορολογία η λ. δόξα περιέγραψε τόσο την προσωπική άπο-
ψη που µπορεί να είναι σωστή (εν αντιθέσει προς τη γνώση που εξέ-
φραζε η λ. επιστήµη) όσο και τη γνώµη που κάποιος έχει για έναν 
άλλον, την υπόληψη του. Στη Βιβλική γλώσσα, ιδίως δε στην Π.∆., η 
λ. χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό τού Θεού και τής παρουσίας 
Του, µεταφράζοντας το εβρ. kavödh, το οποίο προέρχεται από το επίθ. 
kavédh «βαρύς, εντυπωσιακός»]. δοξάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {δόξασ-α, -
τηκα, -µένος} 1. εξυµνώ (κάποιον/ κάτι), αποδίδω τιµές σε (κάποιον): 
Εκαναν πράξη τις ελπίδες τού λαού µας! ∆οξάστε τους! ΣΥΝ. λατρεύω, 
τιµώ 2. κάνω (κάποιον) να αποκτήσει δόξα: δόξασε µε τον ηρωισµό 
του την πατρίδα ΑΝΤ. ντροπιάζω 3. ευγνωµονώ, ευχαριστώ µε θέρµη: 
να δοξάζεις τον Θεό που βρήκες δουλειά! — δόξασµα (το) [αρχ.]. 
δοξάρι (το) {δοξαρ-ιού | -ιών} 1. το επίµηκες όργανο (σαν βέργα), µε 
το οποίο κρούονται οι χορδές ορισµένων µουσικών οργάνων (βιολιού, 
λύρας κ.λπ.) 2. το τόξο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. δοξάριον < µτγν. τοξάριον, υποκ. τού αρχ. τόξον]. 
δοξαριά (η) [µεσν.] 1. η κρούση των χορδών µουσικού οργάνου (βιο-
λιού, λύρας κ.λπ.) µε δοξάρι και ο ήχος που παράγεται µε αυτό τον 
τρόπο: µε την πρώτη ~ ο βιολιστής µάγεψε τον κόσµο · 2. (λογοτ.) η 
ρίψη σαΐτας ΣΥΝ. σαϊτιά. δοξαρωτός, -ή, -ό αυτός που έχει σχήµα 
δοξαριού. δοξασία (η) {δοξασιών} αντίληψη που δεν θεµελιώνεται 
επιστηµονικά, αλλά αποτελεί προϊόν υποκειµενικής σκέψης και 
συνδέεται συνήθ. µε λαϊκές και πρωτόγονες (κυρ. 
µαγικοθρησκευτικές) παραδόσεις και πρακτικές: σε πολλά λαϊκά έθιµα 
επιβιώνουν πανάρχαιες ~ || ο εθνολόγος µάς περιγράφει τις ποικίλες ~ 
πρωτόγονων φυλών. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δοξάζω, αρχική σηµ. 
«πιστεύω, εκφέρω γνώµη»]. δοξαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που 
αποδίδει δόξα (σε κάποιον), που εξυµνεί: ~ ύµνος | ποίηση ΣΥΝ. 
υµνητικός, εγκωµιαστικός 2. ΕΚΚΛΗΣ. δοξαστικόν (το) το ιδιόµελο 
τροπάριο τού όρθρου, τής λιτής και τού εσπερινού, που εισάγεται µε 
τον στίχο «∆όξα Πατρί και Υίω...». — δοξαστικ-ά /-ώς [αρχ.] επίρρ. 
∆οξάτο (το) κωµόπολη τού νοµού ∆ράµας, τής οποίας οι κάτοικοι 
υπέστησαν αγριότητες από τους Βουλγάρους κατά τους Βαλκανικούς 
Πολέµους (1912-1914) και κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. δοξάτον < τοξάτον «οικοδόµηµα µε τόξο» (πβ. κ. δοξάρι)). 
δοξολογία (η) [µτγν.] {δοξολογιών} 1. ΕΚΚΛΗΣ. η ευχαριστία προς τον 
Θεό, ευχαριστήρια και δοξαστική προσευχή που αποτελείται από µια 
σειρά λόγων ή ύµνων, απευθύνεται προς τον Θεό ή την Αγία Τριάδα 
και αρχίζει µε τη φρ. «∆όξα Πατρί και Υίω και Άγίω Πνεύµατι» (µικρή 
δοξολογία) ή µε τη φρ. «∆όξα εν Ύψίστοις Θεώ» (µεγάλη δοξολογία) 
2. (ειδικότ.) η εκκλησιαστική λειτουργία που γίνεται σε σηµαντικές 
θρησκευτικές εορτές ή περιστάσεις: στον µητροπολιτικό ναό εψάλη ~ 
για τη µεγάλη επέτειο. δοξολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {δοξολογείς... | 
δοξολόγ-ησα, -ούµαι (κα-θηµ. -ιέµαι), -ήθηκα, -ηµένος} απευθύνω 
δοξολογία προς τον Θεό ΣΥΝ. υµνολογώ, υµνώ. — δοξολόνηµα (το). 
δοξοµανής, -ής, -ές [µτγν.] {δοξοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
επιδιώκει διαρκώς και µε κάθε τρόπο την απόκτηση δόξας ΣΥΝ. µε-
γαλοµανής, φιλόδοξος ΑΝΤ. σεµνός, µετριόφρων.   — δοξοµανία (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. δορά (η) (λόγ.) το γδαρµένο 
δέρµα ζώου ΣΥΝ. τοµάρι, πετσί, προβιά. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < δέρω «γδέρνω», βλ. κ. δέρνω]. δοριάλωτός, -η, -ο 
(αρχαιοπρ.) 1. αυτός που κατακτήθηκε µε πόλεµο 2. ο αιχµάλωτος 
πολέµου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δορι- (δοτ. οργανική τού ουσ. δόρυ) + -άλωτος < άλω-
τός, ρηµατικό επίθ. τού άλίσκοµαι «κατακτώµαι» (βλ. λ. άλωση)]. 
δορίκτητος, -η, -ο κ. δορύκτητος (αρχαιοπρ.) αυτός που αποτέλεσε 
λάφυρο πολέµου ή έχει κυριευθεί µε πόλεµο: ~ κόρη. [ΕΤΎΜ αρχ. < 
δορι- (δοτ. οργανική τού ουσ. δόρυ) + -κτητος < κτώµαι (-άο-) 
«αποκτώ»]. δορκάς (η) {δορκάδ-ος | -ων) (λόγ.) το ζαρκάδι. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. δορκάς, -άδος < δόρξ, που συνδ. µε κελτ. iwrch, βρετον. iourc'h (< 
I.E. *jork-o). Η συσχέτιση µε το ρ. δέρκοµαι «βλέπω» οφείλεται 
µάλλον σε παρετυµολογία], -δόρος (λαϊκ.) παραγωγικό επίθηµα που 
δηλώνει: 1. αυτόν που ασχολείται µε ανάξιες λόγου ή παράνοµες 
δραστηριότητες: κοµπινα-δό-ρος, λουφα-δόρος, τρακα-δόρος, 
σουλατσα-δόρος, σαλτα-δόρος 2. το 

πρόσωπο που έχει ιδιαίτερη ικανότητα σε αυτό που δηλώνει το θέµα: 
µπαλα-δόρος, ντριπλα-δόρος, ταβλα-δόρος 3. το πρόσωπο που 
ασχολείται επαγγελµατικά µε αυτό που δηλώνει το θέµα τής λέξης: 
πρεσα-δόρος, τορνα-δόρος, πιτσα-δόρος, παρκα-δόρος 4. εξάρτηµα ή 
µηχάνηµα µε το οποίο γίνεται κάτι: πρεσα-δόρος, κοτσα-δόρος. 
[ΕΤΥΜ < -(α)δόρος < βεν. παραγ. επίθηµα -(a)dor < λατ. -(a)torem, αιτ. 
τού επιθήµατος -ator (πβ. λατ. saltator «χορευτής» > βεν. saltador > 
σαλταδόρος)]. δόρυ (το) {δόρ-ατος | -ατα, -άτων} αρχαίο όπλο από 
µακρύ ξύλινο στέλεχος (κοντάρι), το οποίο είχε στερεωµένη στην 
άκρη του µια σιδερένια ή ορειχάλκινη αιχµή ΣΥΝ. κοντάρι· ΦΡ. αιχµή 
τού δόρατος βλ. λ. αιχµή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «δέντρο, ξύλο», < I.E. *dor-w-, ετεροιωµ. 
βαθµ. τού o *drew- | *derw- «ξύλο», πβ. σανσκρ. dâru, αγγλ. tree «δέ-
ντρο», tar «πίσσα», γερµ. Teer κ.ά. Οµόρρ. δένδρο(ν) (< *δερ-δρεΕ-ον), 
δρϋ-ς, δρυ-µός κ.ά. Ήδη στον Όµηρο η λ. δόρυ χρησιµοποιείται µε τη 
σηµ. τού αιχµηρού όπλου, αντικαθιστώντας βαθµηδόν το αρχαιότατο 
ουσ. έ'γχος]. δορυφορικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε δορυφόρο: 
~ τεχνολογία | σταθµός | επικοινωνία | σύστηµα | εικόνα- ΦΡ. (α) 
δορυφορική τηλεόραση (i) τηλεοπτικός δέκτης κατάλληλος για τη 
λήψη και αναπαραγωγή τηλεοπτικού σήµατος, που αναµεταδίδεται 
από δορυφόρο (ii) (περιληπτ.) το σύνολο των τηλεοπτικών δικτύων, 
των προγραµµάτων τους, καθώς και τα συστήµατα εκποµπής σήµατος, 
αλλά και οι τηλεοπτικές επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν 
τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους για τη µετάδοση προγραµµάτων (β) 
δορυφορικό κανάλι τηλεοπτικός σταθµός που εκπέµπει το πρόγραµµα 
του µέσω δορυφόρου (γ) δορυφορικό πρόγραµµα το τηλεοπτικό 
πρόγραµµα δορυφορικού τηλεοπτικού σταθµού (καναλιού) (δ) 
δορυφορική λήψη η λήψη τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήµατος που 
εκπέµπεται µέσω δορυφόρου: λόγω κακοκαιρίας η ~ δεν είναι καλή (ε) 
δορυφορική µετάδοση η µετάδοση γεγονότος (λ.χ. εκδήλωσης, 
αθλητικής συνάντησης κ.ά.) µέσω τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου (στ) 
δορυφορική κεραία | (προφορ.) δορυφορικό πιάτο ειδική κεραία σε 
σχήµα κατόπτρου («πιάτο») για τη λήψη σήµατος που εκπέµπεται 
µέσω δορυφόρου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. satellite (programme | transmission | 
channel κ.ά.). To αρχ. δορυφορικός αναφερόταν στον σωµατοφύλακα 
που έφερε δόρυ]. δορυφόρος (ο) 1. ΑΣΤΡΟΝ. το ουράνιο σώµα που 
περιστρέφεται γύρω από πλανήτη, λ.χ. η Σελήνη γύρω από τη Γη: ο 
Φόβος και ο ∆είµος είναι οι - τού Άρη · 2. η συσκευή που εκτοξεύεται 
(µε πύραυλο κυρ.) στο ∆ιάστηµα και κινείται γύρω από την επιφάνεια 
τής Γης, υποβοηθώντας επιστηµονικές παρατηρήσεις, στρατιωτικούς 
σκοπούς, τις τηλεπικοινωνίες κ.ά.: εκτοξεύω ~ || θέτω ~ σε τροχιά || 
µετάδοση µέσω δορυφόρου || µετεωρολογικός | κατασκοπευτικός | 
τηλεπικοινωνιακός ~ • 3. (στην αρχαιότητα) ο οπλισµένος µε δόρυ 
φρουρός σηµαντικού προσώπου ΣΥΝ. ακόλουθος, σωµατοφύλακας, 
υπασπιστής 4. (µτφ.) πρόσωπο ή κράτος που εξαρτάται πολιτικώς από 
άλλο ισχυρότερο: η Σοβιετική Ενωση και οι ~ της απείχαν από την 
Ολυµπιάδα τού Λος Άντζελες το 1984. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο σωµατοφύλακας που φέρει δόρυ», < δόρυ 
+ -φόρος < φέρω. Η σηµ. τού ουράνιου σώµατος που διαγράφει 
τροχιά γύρω από πλανήτη, είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. satellite]. 
δοσατζης (ο) {δοσατζήδες},δοσατζού (η) {δοσατζούδες} (λαϊκ.) 1. 
έµπορος που επισκέπτεται πελάτες και πουλάει µε δόσεις 2. εισπρά-
κτορας των δόσεων. Επίσης δοσάς (ο) {δοσάδες}. [ΕΤΎΜ. < δόση + 
παραγ. επίθηµα -ατζής, πβ. κ. σουβλ-ατζής]. δόση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -
εων} 1. καθεµιά από τις καθορισµένες ποσότητες (χρηµάτων, 
φαρµάκων, ποτού κ.λπ.) στις οποίες είχε διαιρεθεί η αρχική ποσότητα, 
καθορισµένο µετρήσιµο µέρος ποσότητας: καταβάλλω τη ~ τού µηνός 
Απριλίου || κάθε οχτώ ώρες θα παίρνετε µία ~ αντιβιοτικού || 
καταναλώνω κάτι σε µεγάλες ~· ΦΡ. δόση | ίχνος | κόκκος | µόριο 
αληθείας βλ. λ. αλήθεια 2. δόσεις (οι) τρόπος καταβολής τού ποσού για 
την αγορά πράγµατος, σύµφωνα µε τον οποίο ο αγοραστής δεν 
πληρώνει το σύνολο τού ποσού κατά την αγορά τού προϊόντος, αλλά 
συµφωνεί να καταβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήµατα (συνήθ. 
µηνιαίως) από ένα µέρος τού ποσού, ώσπου αυτό να πληρωθεί στο 
ακέραιο: ισόποσες | άτοκες | µηνιαίες ~ || αγοράζω κάτι µε δόσεις ΑΝΤ. 
τοις µετρητοίς 3. (ειδικότ.) η συνήθ. µικρή ποσότητα ναρκωτικής 
ουσίας που λαµβάνει κάθε φορά ο χρήστης: παίρνω τη ~ µου || 
έκλεψε, για να βρει λεφτά για τη - του || πέθανε από υπερβολική - 
ηρωίνης 4. (µτφ.) ποσότητα από (κάτι): µια ταινία µε αρκετή ~ βίας και 
σεξ || είχε µια ~ ειρωνείας στο πρόσωπο · 5. ΦΥΣ. το µέτρο τής 
έκτασης στην οποία κάποια ύλη έχει εκτεθεί σε ιοντίζουσα 
αντινοβολία. — (υποκ.) δοσούλα (η) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΎΜ < αρχ· δόσις, συνεσταλµ. βαθµ. τού θ. δω- τού ρ. δί-δω-µι «δί-
νω». Η σηµ. τής ορισµένης ποσότητας, τού µερίσµατος απαντά ήδη 
στην Π.∆. (Μετάφραση των Εβδοµήκοντα), λ.χ. Γένεσις 47, 22: ...εν δό-
σει γαρ εδωκεν δόµα τοις Ίερεύσιν]. -δοσία λεξικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που δηλώνουν παροχή ή ενέργεια: 
λογο-δοσία, µισθο-δοσία, τροφοδοσία, αιµο-δοσία. 
[ΕΤΎΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. προ-δοσία, 
µισθο-δοσία), που προέρχεται από τα συνθ. σε -δότης (βλ.λ.) ή από το 
µορφολογικό σχήµα τους]. δοσιδικία (η) -> δωσιδικία δοσίδικος (ο) 
→ δωσίδικος δοσίλογος (ο) → δωσίλογος δοσιµετρία (η) {χωρ. 
πληθ.} η µέτρηση µε δοσίµετρο τής δόσης τής 
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ιοντίζουσας ακτινοβολίας που έχει απορροφήσει κάποια ύλη. — δο- 
σιµετρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dosimetrie]. 

δοσίµετρο (το) {δοσιµέτρ-ου | -ων) η συσκευή η οποία µετρά τη δόση 
ιοντίζουσας ακτινοβολίας που έχει απορροφήσει κάποια ύλη: φορητό | 
βιολογικό | ατοµικό ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dosimètre]. 

δόσιµο (το) {δοσίµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το να δίνει, να προσφέρει κανείς (κάτι 
σε κάποιον) ΣΥΝ. παροχή 2. η πλήρης διοχέτευση τής ενεργητικότητας τού 
ατόµου σε κάποιον σκοπό, η αφιέρωση του σε αυτόν: αυτή η δουλειά θέλει ~ 
ΣΥΝ. προσφορά, θυσία, αφοσίωση. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. επίθ. δόσιµος < αρχ. 
δίδωµι, βλ. κ. δόση]. 

δοσµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει δοθεί (σε κάποιον): έχει το φουστάνι 
δοσµένο σε µια φίλη της · 2. αυτός που είναι αφιερωµένος σε (κάτι), που έχει 
δοθεί σε (κάτι): - στον αγώνα για την πατρίδα || ~ στις σπουδές του. 

δοσοληψία (η) {δοσοληψιών} 1. οικονοµική συναλλαγή: εµπορικές/ 
καθηµερινές ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) αλισβερίσι, νταραβέρι 2. (συνήθ. κακόσ.) 
δοσοληψίες (οι) οι αµοιβαίες σχέσεις και οι επαφές: στην Κατοχή είχε - µε 
τους Γερµανούς || έχει ~ µε ύποπτα πρόσωπα ΣΥΝ. (λαϊκ.) νταραβέρι, πάρε-
δώσε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δοσο- (< αρχ. δόσις) + -ληψία < 
αρχ. λήψις]. 

δοσολογία (η) {δοσολογιών} ο καθορισµός των δόσεων (φαρµάκου) και 
(συνεκδ.) η ποσότητα που αντιστοιχεί σε κάθε δόση: η ~ που συνέστησε ο 
γιατρός ήταν δύο δισκία την ηµέρα || ισχυρή | µικρή ~. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
dosage (νόθο συνθ.)]. 

δοσοµετρητής (ο) µικρό σκεύος µε βαθµονοµηµένη κλίµακα που 
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των δόσεων υγρών ή στερεών υλικών: - 
ρυζιού | νερού | γάλακτος. 

δότης (ο) {δοτών}, δότρια (η) {δοτριών} πρόσωπο που δίνει, που παρέχει ή 
προσφέρει (κάτι): ~ αίµατος || ~ σπέρµατος (άνδρας που δίνει έναντι αµοιβής 
σπέρµα σε τράπεζα σπέρµατος) || ~ οργάνων για µεταµόσχευση ΣΥΝ. δωρητής 
ANT. λήπτης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δοτήρ < δί-δω-µι 
«δίνω»]. 

-δότης β' συνθετικό που δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγµα που δίνει ή παρέχει 
αυτό που δηλώνει το θέµα τής λέξης: πληροφοριο-δότης, ρευµατο-δότης, αιµο-
δότης. 
1ETYM. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
δότης (πβ. αρχ. έργο-δότης)]. 

-δότηση λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν παροχή, δόσιµο: δανειο-δότηση, συνταξιο-δότηση, χρη-µατο-
δότηση, εξουσιο-δότηση. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. προικο-
δότησις), που προέρχεται από τα συνθ. σε -δοτώ (βλ.λ.)]. 

δοτική (η) ΓΛΩΣΣ. η πτώση των ονοµάτων (ουσιαστικών και επιθέτων, π.χ. δόξα 
πατρί και υίω και άγίω πνεύµατι) τής Αρχαίας Ελληνικής, τής Λατινικής και 
άλλων γλωσσών (π.χ. τής Γερµανικής), που δηλώνει κυρ. τον αποδέκτη τής 
ενέργειας (έµµεσο αντικείµενο) και διάφορες επιρρηµατικές σχέσεις. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. δοτικός < δίδωµι. Η 
σηµ. τής πτώσης είναι µτγν. (πβ. κ. λατ. dativus < do «δίνω»), εφόσον η 
βασική της αρχική λειτουργία ήταν τού προσώπου στο οποίο δίνεται κάτι]. 

δοτικοφανής, -ής, -ές {δοτικοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΓΛΩΣΣ. αυτός που 
εµφανίζεται µε τη µορφή δοτικής πτώσης, π.χ. αυτολεξεί: ~ επιρρήµατα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < δοτικός + -φανής < φαίνοµαι (πβ. αρχ. παθ. αόρ. β' έ-φάν-ην)]; 

δοτός, -ή, -ό (κακόσ.) 1. αυτός που έχει δοθεί, που δεν τον παίρνει κανείς µε 
δική του πρόθεση, αλλά του επιβάλλεται: ~ στοιχεία πολιτισµού 2. αυτός που 
διορίζεται σε θέση, κατ' αντιδιαστολή προς τον αιρετό: ~ διοίκηση | πρόεδρος 
ΣΥΝ. διορισµένος ΑΝΤ. εκλεγµένος 3. ΠΟΛΙΤ. αυτός που καταλαµβάνει µια 
θέση κατά παράβαση των προβλεπόµενων ή συνταγµατικά κατοχυρωµένων 
διαδικασιών, κυρ. ύστερα από την υπόδειξη ή την πίεση ισχυρού παράγοντα: 
~ πρωθυπουργός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. δίδωµι «δίνω»]. 

-δοτώ λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων που σηµαίνουν παροχή, 
δόσιµο: δανειο-δοτώ, µισθο-δοτώ, συνταξιο-δοτώ. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα 
τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. µισθοδοτώ, µτγν. εργο-δοτω), που 
προέρχεται από τα συνθ. σε -δότης (βλ.λ.) ή από το µορφολογικό σχήµα τους]. 

∆.Ο.Υ. (η) ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών η κατά τόπους αρµόδια 
εφορία: υπάγοµαι στη Λ.Ο.Υ. Ηλιούπολης. 

∆ουβλίνο (το) η πρωτεύουσα τής ∆ηµοκρατίας τής Ιρλανδίας. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. Dublin < ιρλ. Dubh Linn «µαύρη λίµνη», εξαιτίας τής 
βαλτώδους λίµνης που υπήρχε στο µέρος όπου βρίσκεται σήµερα η πόλη, στις 
όχθες τού ποταµού Λίφεϊ. Είναι αξιοσηµείωτο ότι το ∆ουβλίνο µνηµονεύεται 
ήδη από τον Πτολεµαίο (2ος αι. µ.Χ.) υπό την ονοµασία Έβλανα. Η ιρλ. 
ονοµασία τής πόλεως είναι Baile Atha Cliath, που σηµαίνει «πόλη τού 
ξύλινου περάσµατος» και οφείλεται στα ξύλινα φράγµατα που 
χρησιµοποιούσαν παλαιότερα για τον ποταµό Λίφεϊ]. 

δούκας (ο) {δουκών}, δούκισσα (η) [µτγν.] {δουκισσών} 1.ΙΣΤ. ευγενής στη 
µεσαιωνική και νεότερη ∆. Ευρώπη και αξιωµατούχος στο Βυζάντιο 2. 
Βρετανός ευγενής που κατέχει τον ανώτερο κληρονοµικό τίτλο (µετά τα µέλη 
τής βασιλικής οικογένειας), κατατάσσεται αµέσως κάτω από τον πρίγκιπα και 
πάνω από τον µαρκήσιο· (κατ' επέκτ.) κάθε ευγενής άλλης χώρας, ο οποίος 
κατέχει ανάλογο τίτλο: ο ~ τού Κεντ. Επίσης δουκέσα (η). — δουκικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ < µτγν. δούξ, -κός < λατ. dux < duco «άγω, οδηγώ»]. 

δουκάτο (το) ΙΣΤ. 1. η περιοχή που διοικείται από δούκα: η Θήρα ανήκε στο ~ τής 
Νάξου (κατά τη Φραγκοκρατία) || το - τής Ηπείρου || το Μέγα ∆ουκάτο τού 
Λουξεµβούργου · 2. χρυσό ή αργυρό νόµισµα διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών 
από τον 12ο ώς τον 19ο αι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. ducatum < dux, αρχική σηµ. 
«ηγεµών, αρχηγός»]. 

δούλα (η) → δούλος 
δουλάκι (το) {χωρ. γεν.} (υβριστ.-παλαιότ.) η µικρή υπηρέτρια ΣΥΝ. δουλίτσα. 
δουλειά (η) 1. το βιοποριστικό επάγγελµα που ασκεί κανείς, η εργασία: τι ~ 

κάνεις; || βρίσκω ~ || χάνω τη ~ µου (απολύοµαι) || επικερδής | πρωινή | 
νυχτερινή | δύσκολη ~ || ~ να υπάρχει κι όλα γίνονται (για να δηλωθεί πόσο 
σηµαντικό είναι να έχει κανείς µια εργασία) || βρήκε ~ για τις ελεύθερες ώρες 
του || - γραφείου- ΦΡ. δουλειά ρουτίνας εργασία χωρίς απρόοπτα, τυποποιηµένη 
2. (ειδικότ.) η εργατικότητα, το να εργάζεται κανείς (µε ζήλο, εντατικά)· ΦΡ. (α) 
άνθρωπος τής δουλειάς (ι) ο εργατικός και φιλόπονος (ii) (ειδικότ.) αυτός που 
έχει πείρα σε συγκεκριµένη εργασία: είναι ~ και ξέρει τα µυστικά της (β) 
(παροιµ.) η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη βλ. λ. αφέντης (γ) στρώνω 
(κάποιον) στη δουλειά βάζω κάποιον να δουλεύει συστηµατικά: τον έστρωσε 
για τα καλά στη δουλειά και τώρα δεν σηκώνει κεφάλι || (µεσοπαθ.) στρώθηκε 
στη δουλειά µήπως βγάλει τα λεφτά που χρωστάει (δ) (παροιµ.) η δουλειά 
ντροπή δεν έχει δεν πρέπει να ντρέπεται κανείς για το είδος τής δουλειάς, 
σηµασία έχει να εργάζεται κανείς 3. έργο, κάτι που πρέπει να γίνει: σου έχω µια 
- για αύριο || έχω πολλή - σήµερα || γυρίστε στις ~ σας· ΦΡ. (α) έχω δουλειά (i) 
είµαι απασχοληµένος: δεν µπορώ να σου µιλήσω τώρα, ~! (ii) εργάζοµαι, δεν 
είµαι άνεργος: όποιος έχει δουλειά σήµερα, είναι ευτυχής (iii) βρίσκοµαι 
(κάπου): τι δουλειά έχεις εσύ εδώ; (γιατί βρίσκεσαι εδώ;) (β) γίνεται δουλειά 
καταβάλλονται αξιόλογες και αποτελεσµατικές προσπάθειες (γ) δουλειά τού 
ποδαριού (i) ευκαιριακή εργασία που αποφέρει µικρό κέρδος: τον απέλυσαν 
από το εργοστάσιο και ζει κάνοντας δουλειές τού ποδαριού (ii) το έργο που 
γίνεται πρόχειρα, χωρίς φροντίδα και επιµέλεια ΣΥΝ. προχειροδουλειά, 
τσαπατσοδουλειά, πασσάλειµµα (δ) κάνω µισές δουλειές βλ. λ. κάνω 4. 
(συνεκδ.) το αποτέλεσµα τής εργασίας, το δηµιούργηµα: η νέα ~ ενός 
ζωγράφου παρουσιάζεται απόψε || καταπληκτική ~ το έργο που είδαµε 5. 
(συνεκδ.) ο χώρος και ο χρόνος τής επαγγελµατικής ενασχόλησης: θα είµαι στη 
-µέχρι τις πέντε || θα περάσω απ'τη - του || πηγαίνω στη ~ κάθε πρωί || λείπει, 
είναι στη ~ 6. (γενικά) η απασχόληση (µε κάτι) ΣΥΝ. ασχολία· ΦΡ. (α) σε 
δουλειά να βρίσκοµαι να ασχολούµαι µε κάτι, για να περνώ τον καιρό µου (β) 
βάζω (κάποιον) σε δουλειά (i) απασχολώ (κάποιον), επιβαρύνω (κάποιον) µε 
πρόσθετη απασχόληση (ii) µεσολαβώ, για να βρει κάποιος εργασία (γ) ράβε, 
ξήλωνε, δουλειά να µη σου λείπει για περιττή δραστηριότητα, που γίνεται κυρ. 
για να µην κάθεται κανείς, για να γεµίζει τον χρόνο του ή για να δικαιολογεί 
την ύπαρξη του σε έναν χώρο δραστηριότητας (δ) δουλειά δεν είχε ο διάολος 
(έδερνε τα παιδιά του) βλ. λ. διάβολος 7. (συνεκδ.) η κοπιαστική προσπάθεια 
(που καταβάλλεται για την επίτευξη κάποιου σκοπού): η επιτυχία απαιτεί πολλή 
~ ΣΥΝ. µόχθος, κούραση, ταλαιπωρία· ΦΡ. (α) θέλω δουλειά (ακόµη) απαιτεί 
αρκετή προσπάθεια, επεξεργασία (ακόµη): το διήγηµα σου θέλει δουλειά ακόµη, 
για να ολοκληρωθεί (β) (κάτι) έχει δουλειά πρέπει να ασχοληθεί κανείς αρκετά 
µε αυτό: ~ ακόµη το τραπέζι, για να τελειώσει 8. (συνήθ. στον πληθ.) υπόθεση 
που απαιτεί δαπάνη χρόνου και ταλαιπωρία- ΦΡ. (α) ανοίγω δουλειές (σε 
κάποιον) κάνω (κάποιον) να αφιερώσει προσωπικό χρόνο ή και να διαθέσει 
πολλά χρήµατα και γενικότ. να ταλαιπωρηθεί µε κάτι που προέκυψε: η 
εγκατάσταση κλιµατιστικού µάς άνοιξε δουλειές στο σπίτι (β) δουλειές µε 
φούντες βλ. λ. φούντα 9. η αγοραπωλησία, οι συναλλαγές, η εµπορική κίνηση: 
δεν είχαµε ~ σήµερα στο µαγαζί || από ~ πώς πάµε; ΣΥΝ. κίνηση, είσπραξη, 
έσοδα- ΦΡ. κάνω δουλειά έχω αρκετά έσοδα από την εργασία µου, αποκοµίζω 
κέρδη 10. η αρµοδιότητα, ο χώρος ευθύνης: µην ασχολείσαι, δεν είναι δική σου 
~- ΦΡ. (α) δουλειά σου και δουλειά µου! για τη δήλωση ενόχλησης εξαιτίας τής 
ανάµειξης (κάποιου) σε θέµατα που δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα του: Να µη 
σε νοιάζει τι κάνω εγώ! ~! (β) (λαϊκ.) δουλειά σου | κάνε δουλειά σου! ως 
αυστηρή επίπληξη κάποιου που αναµειγνύεται σε υποθέσεις άλλου (γ) εσύ να 
κοιτάς τη δουλειά σου! ως προτροπή, προσταγή ή επίπληξη προς κάποιον, 
προκειµένου να ασχολείται µόνο µε τον δικό του χώρο ευθύνης και να µην 
ανακατεύεται σε υποθέσεις άλλων: ~, αυτό δεν σε αφορά! || κοίτα τη δουλειά 
σου και µην ασχολείσαι µε το τι κάνουν οι άλλοι! 11. δουλειές (οι) η 
επιχειρηµατική δραστηριότητα: άνοιξε κι άλλες-µε τους Γερµανούς || οι ~ 
ανοίγουν/ κόβουν/ πέφτουν/ περιορίζονται || πώς πάνε οι ~, 12. (α) 
διαπραγµάτευση για το κλείσιµο συµφωνίας ή δραστηριότητα που έχει ήδη 
τεθεί σε εφαρµογή: πάνω που είχαµε συµφωνήσει στο ποσό, χάλασε η ~|| έκλεισε 
η ~· από αύριο ξεκινάµε (β) (ειδικότ.) η απάτη, η παράνοµη δραστηριότητα: τη 
~ µε τα πλαστά πεντοχίλιαρα την είχαν στήσει τρεις αλλοδαποί || είχαν σχεδιάσει 
να ληστέψουν την άδεια βίλα, αλλά επέστρεψαν οι ένοικοι και τους χάλασαν τη ~ 
ΣΥΝ. κοµπίνα · 13. σχέση, αναφορά: τι ~ έχω εγώ µ' αυτό; ·14. (ευφηµ.-οικ.) η 
σεξουαλική πράξη· κυρ. στη ΦΡ. της την έκανε τη δουλειά · ΦΡ. (α) την κάνω 
τη δουλειά (κάποιου) προκαλώ σκόπιµα (σε κάποιον) πρόβληµα: 
παραπονέθηκε στον διευθυντή και µου την έκανε τη δουλειά (fi) (οικ.) τη βλέπω 
τη δουλειά αντιλαµβάνοµαι το πρόβληµα, τα δυσάρεστα µιας κατάστασης: τη 
βλέπω εγώ τη δουλειά- θα µας κάνει ρεζίλι στους πάντες αν δεν τον µαζέψεις 
λιγάκι! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανεργία, ξενιτειά, συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. δουλεία. Η σηµ. «εργασία, απασχόληση», ήδη µεσν., 
αποτελεί εξέλιξη τής αρχικής σηµ. «κατάσταση τού δούλου, σκλαβιά», 
εξαιτίας των καταναγκαστικών εργασιών µε τις οποίες 
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επιβαρυνόταν ο δούλος]. 

δουλειά - δουλεία - εργασία. Η µετάβαση από τη σηµ. «δουλεία, 
κατάσταση τού δούλου» στη σηµ. «εργασία», από το δουλεία στο 
δουλειά, οφείλεται στην καταναγκαστική σκληρή εργασία που 
ανέθεταν στους δούλους. Έτσι, το δουλεία «σκλαβιά» στους µε 
σαιωνικούς χρόνους µεταπίπτει στο δουλειά «εργασία», o µετα- 
πλασµός τού τ. σε δουλειά (δου-λειά, το ει συµπροφέρεται σε µία 
συλλαβή µε το α) εξυπηρετεί, προφανώς, τη σηµασιολογική δια 
φοροποίηση των δύο λέξεων. Αρχικά, το δουλειά σήµαινε βαριά, 
σκληρή εργασία, επιβαλλόµενη από άλλους, βαθµηδόν όµως πέρα 
σε στη γενική έννοια τής εργασίας, ακόµη και τής πνευµατικής, 
ιδεολογικής κ.λπ. Η λ. εργασία (από το εργάτης) παρέµεινε από 
την αρχαία εποχή µέχρι σήµερα µια ευρείας χρήσεως λέξη (στην 
Αρχαία το εργασία σήµαινε και «κατεργασία», επεξεργασία δια 
φόρων υλικών και αντικειµένων), εντασσόµενη στον µεγάλο κύ 
κλο των οµορρίζων τής εργασιακής δραστηριότητας (εργασία, ερ 
γασιακός, εργάτης, εργοδότης, εργοδοσία κ.λπ.), ενώ το δουλειά 
δεν έδωσε παράγωγα. Αντίθετα τού εργασία στη µεν Αρχαία Ελλη 
νική ήταν τα αργία και αεργία, σήµερα δε το ανεργία µετά την 
εξέλιξη τού αργία σε άλλη σηµασία (αργία = επίσηµη σχόλη) και 
την υποχώρηση τής λ. αεργία. → ανεργία 

δουλεία (η) {χωρ. πληθ. στις σηµ. 1-3} 1. η κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται ο δούλος (βλ.λ.), η στέρηση τής ατοµικής ελευθερίας: µα-
κρά | πικρή | ατιµωτική ~ κάποιου || ο ζυγός τής ~ (η στέρηση τής ατο-
µικής ελευθερίας κάποιου) ΣΥΝ. σκλαβιά, υποτέλεια, (αρχαιοπρ.) 
δουλοσύνη ΑΝΤ. ελευθερία 2. (ειδικότ.) κοινωνικός και οικονοµικός 
θεσµός που επιτρέπει την κατοχή και τη χρησιµοποίηση δούλων ως 
µέσου παραγωγής από τους ελεύθερους πολίτες: η ~ στην αρχαία Ρώ-
µη || τα αίτια τής - στην Αµερική ΣΥΝ. δουλοκτησία 3. (µτφ.) κάθε 
κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ελευθερίας, από κατα-
ναγκασµό και εξάρτηση: αιώνες αµορφωσιάς τους οδήγησαν σε 
πνευµατική ~ || η ~ τού ανθρώπου στο κέρδος ΣΥΝ. υποδούλωση, υπο-
ταγή ΑΝΤ. ανεξαρτησία (βλ. λ. σκλαβιά) 4. ΝΟΜ. (α) προσωπική δου-
λεία βάρος επί ακινήτου υπέρ προσώπου (φυσικού ή νοµικού), π.χ. 
επικαρπία (β) πραγµατική δουλεία βάρος επί ακινήτου, το οποίο πα-
ρέχει δικαίωµα στον ιδιοκτήτη γειτονικού ή παρακειµένου ακινήτου 
επί τού δουλεύοντος, π.χ. δουλεία διόδου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δουλειά, ξενι-
τειά, συνίζηση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δουλεύω]. 

δούλεµα (το) [µεσν.] {δουλέµ-ατος | -ατα,-άτων} 1.η λεπτοµερής επε-
ξεργασία: αυτό το κείµενο θέλει ~ || το άρθρο | το κείµενο | το ύφος 
του χρειάζεται ~, για να είναι πιο στρωτό ΣΥΝ. κατεργασία 2. (ειδι-
κότ.) το πλάσιµο µαλακής ύλης µε τα χέρια: η ζύµη θέλει κι άλλο ~, 
για να γίνει οµοιόµορφη 3. (µτφ.) το πείραγµα (κάποιου) µε αστεία: 
παράτα | άρχισε το ~ || άγριο | χοντρό | ψιλό ~ || (αργκό) ρίχνω ~ σε 
κάποιον ΣΥΝ. κοροϊδία. — (υποκ.) δουλεµατάκι (το). 

δουλεµένος, -η, -ο 1. επεξεργασµένος, κατεργασµένος: ~ κείµενο | 
έκφραση 2. εξασκηµένος, σκληραγωγηµένος: ~ κορµί. 

δουλεµπόριο (το) [1865] {δουλεµπορί-ου | -ων} 1. το εµπόριο, η αγο-
ραπωλησία δούλων 2. (καταχρ.) η παράνοµη έναντι αµοιβής µεταφο-
ρά λαθροµεταναστών σε προηγµένες οικονοµικά χώρες. Επίσης δου-
λεµπορία (η) [1890]. — δουλεµπορικός, -ή, -ό [1890]. 

δουλέµπορος (ο) [1844] {δουλεµπόρ-ου | -ων, -ους} 1. αυτός που αγο-
ράζει και πουλάει δούλους 2. (καταχρ.) πρόσωπο που αναλαµβάνει 
έναντι αµοιβής την παράνοµη µεταφορά οικονοµικών µεταναστών 
(λαθροµεταναστών) σε προηγµένες οικονοµικά χώρες. 

δουλευταράς (ο) {δουλευταράδεςί,δουλευταρου (η) {δουλευτα-
ρούδες} (λαϊκ.) πολύ εργατικός άνθρωπος: τον πήρε στο µαγαζί, γιατί 
είναι ~ ΣΥΝ. (λόγ.) φιλόπονος, φίλεργος, εργατικός ΑΝΤ. ακαµάτης, 
τεµπέλης, (λόγ.) οκνηρός. Επίσης δουλευτάρης (ο). [ΕΤΥΜ. < 
δουλευτής + µεγεθ. επίθηµα -αράς, πβ. κ. χορευτ-αράς]. 

δουλευτής (ο) [µτγν.] {-ήδες κ. -άδες}, δουλεύτρα (η) [µεσν.] {χωρ. 
γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που εργάζεται (κυρ. σε χειρωνακτική δου-
λειά), για να ζήσει ΣΥΝ. εργάτης 2. πρόσωπο που εργάζεται µε ευσυ-
νειδησία και προθυµία: τον προτιµά, γιατί είναι καλός τεχνίτης και ~ 
ΣΥΝ. δουλευταράς ΑΝΤ. ακαµάτης. 

δουλεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {δούλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος (λόγ. δεδου-
λευµένος)} ♦ (αµετβ.) 1. εργάζοµαι (σωµατικά ή πνευµατικά), προκει-
µένου να εξασφαλίσω τα απαραίτητα προς το ζην: ~ σκληρά | χαλα-
ρά | λίγο | σαν σκυλί | σαν σκλάβος || ~ νύχτα-µέρα | απ' το πρωί ώς 
το βράδυ | πενθήµερο | οχτάωρο | και τις αργίες || ~ σε τράπεζα | σε 
γραφείο | στην τηλεόραση ΣΥΝ. απασχολούµαι 2. (+για) (α) είµαι 
στην υπηρεσία κάποιου: ~ για µια εταιρεία καυσίµων | για έναν όµιλο 
επιχειρήσεων (β) ενεργώ προς όφελος κάποιου, για το συµφέρον 
του: ~ για τους Αµερικανούς | για µια ξένη δύναµη | για το καλό τού 
έθνους · 3. µοχθώ, καταβάλλω κόπο: δούλεψε πολύ, για ν'αποκτήσει 
όσα απολαµβάνει σήµερα ΑΝΤ. τεµπελιάζω || (+ πάνω σε κάτι) δου-
λεύει εδώ και καιρό πάνω στην κοινωνιολογία τής δηµοσιογραφίας 
• 4. (µτφ.) βρίσκοµαι σε κίνηση, σε λειτουργία: το ρολόι | ο ανελκυ 
στήρας | το τηλέφωνο | το µυαλό δουλεύει || αφήστε τη φαντασία σας 
να δουλέψει || ο χρόνος δουλεύει εναντίον µας · 5. αφήνω ικανοποι 
ητικά κέρδη: το εστιατόριο του δούλεψε καλά αυτό το καλοκαίρι 
♦ (µετβ.) 6. κατεργάζοµαι, επεξεργάζοµαι (κάτι): ~ τον αγρό (καλλιερ 
γώ) | τον πηλό | τη ζύµη (πλάθω) | το σχέδιο | το κείµενο (επεξεργά 
ζοµαι) · 7. (µτφ.-οικ.) (α) κοροϊδεύω (κάποιον): τον δούλευαν για το 
παράξενο όνοµα του || µη µε δουλεύεις, µίλα µου σοβαρά! ΦΡ. δου 
λεύω (κάποιον) ψιλό γαζί βλ. λ. γαζί (β) (µτφ.-οικ.) ξεγελώ (κάποι 
ον): Σε δουλέψανε! Ούτε τα µισά λεφτά από όσα έδωσες δεν αξίζει! 

ΣΥΝ. εξαπατώ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «είµαι δούλος», < δούλος]. 

δούλεψη (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η εργασία- συνήθ. το να δουλεύει 
κανείς για (κάποιον άλλον): έχω | παίρνω κάποιον στη ~ µου || τους 
παρακάλεσε να µπει στη ~ τους. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. δούλευσις < 
αρχ. δουλεύω]. 

δουλικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον δούλο ή τη 
δουλεία, που θυµίζει δούλο: - συµπεριφορά | νοοτροπία | ύφος ΣΥΝ. 
δουλοπρεπής ΑΝΤ. υπερήφανος, αξιοπρεπής 2. (µειωτ.) δουλικό (το) 
νεαρή γυναίκα που εργάζεται ως υπηρέτρια οικογένειας ΣΥΝ. δούλα. 
— δουλικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

δουλικότητα (η) [1897] {χωρ. πληθ.} η υποτακτική συµπεριφορά, το 
να είναι κανείς δουλοπρεπής: υπήρχε ~ στο ύφος του. 

δουλίτσα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (α) η περιστασιακή, εύκολη ή πρόχειρη 
δουλειά: βρήκα µια - για τις απογευµατινές ώρες (β) (οικ.) η εργασία 
κάποιου: έχω τη ~ µου, το σπιτάκι µου, τι άλλο θέλω; · 2. (µειωτ.) η 
µικρής ηλικίας υπηρέτρια ΣΥΝ. δουλικό. 

δουλοκτησία (η) 1. η κατοχή και εκµετάλλευση δούλων 2. οικονοµικό, 
κοινωνικό και πολιτικό σύστηµα το οποίο στηρίζεται στην ύπαρξη και 
εκµετάλλευση των δούλων ως εργατικού δυναµικού. [ΕΤΥΜ < 
δουλοκτήτης < δούλος + -κτήτης < αρχ. κτώµαι (-άο-) «αποκτώ»]. 

δουλοκτητικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το σύστηµα τής 
δουλοκτησίας: ~ σύστηµα | κοινωνία | οργάνωση. — δουλοκτητικ-ά | 
-ώς επίρρ. 

δουλοπαροικία (η) [1846] {δουλοπαροικιών} 1. το να είναι κανείς 
δουλοπάροικος (βλ.λ.) 2. το σύστηµα κατά το οποίο εκτάσεις γης που 
ανήκαν σε φεουδάρχη καλλιεργούνταν από δουλοπάροικους (βλ.λ.). 

δουλοπάροικος (ο) [1819] ΙΣΤ. (στη µεσν. Ευρώπη) ο καλλιεργητής 
γης που ανήκε σε γαιοκτήµονα ή φεουδάρχη µαζί µε τη γη την οποία 
καλλιεργούσε και στην οποία ήταν µόνιµα και υποχρεωτικά εγκατε-
στηµένος: η τάξη των ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. serf de la 
glèbe]. 

δουλοπρεπής, -ής, -ές {δουλοπρεπ-ούς | -είς (ουδ -ή)· δουλοπρεπέστ-
ερος, -ατός} αυτός που επιδεικνύει συµπεριφορά δούλου: ~ συµπερι-
φορά | στάση ΣΥΝ. δουλικός. Επίσης (σπάν.) δουλόπρεπος, -η, -ο. — 
δουλοπρεπώς επίρρ. [µτγν.], δουλοπρέπεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < δούλος + -πρεπής < πρέπω «αρµόζω»]. 

δούλος (ο), δούλα κ. (λόγ.) δούλη (η) 1. πρόσωπο που έχει στερηθεί 
την ατοµική του ελευθερία και αποτελεί ιδιοκτησία άλλου: οι ~ στις 
φυτείες τού αµερικανικού Νότου || εµπόριο δούλων ΣΥΝ. σκλάβος, 
υπόδουλος, δεσµώτης, ανδράποδο ΑΝΤ. ελεύθερος 2. (παλαιότ.) 
υπηρέτης (κάποιου κυρίου): πρόσταξε τους ~ να οδηγήσουν τους ξέ-
νους στα δωµάτια τους || (παροιµ.) η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και 
κυρά ΣΥΝ. θεράπων, υποτακτικός 3. (µτφ.) αυτός που συµπεριφέρεται 
µε δουλοπρέπεια ΣΥΝ. δουλικός, αναξιοπρεπής 4. (µτφ.) ο εξαρτηµέ-
νος (από κάτι): ~ τού χρήµατος | τής εργασίας ΣΥΝ. υποχείριος, δέ-
σµιος, όργανο· ΦΡ. (α) δούλος σας στις προσταγές σας, στη διάθεση 
σας: ~, κύριε || ~, κυρία µου, ζητήστε ό,τι θέλετε (β) δούλος τού Θεού 
| τού Κυρίου αυτός που οφείλει πλήρη υπακοή στον Θεό και πιστή 
τήρηση των εντολών του- (γενικά) κάθε χριστιανός: βαπτίζεται | 
αρραβωνίζεται | νυµφεύεται ο ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελεύθερος. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. δούλος < δόε-λος (πβ. µυκ. do-e-ro), αγν. ετύµου, πιθ. καρικό ή 
λυδικό δάνειο, πράγµα που δεν εκπλήσσει, αφού η δουλεία 
προέρχεται από την Εγγύς Ανατολή]. 

δούλος - σκλάβος - ανδράποδο - υπηρέτης. Τόσο η λ. δούλος όσο 
και η λ. ανδράποδο είναι αρχαίες, χαρακτηριστικές τής αν-
θρώπινης συµπεριφοράς και τής διαστρωµάτωσης στις αρχαίες 
κοινωνίες. Το δούλος σήµαινε κυρίως τον γεννηµένο ως µέλος τής 
τάξης των δούλων και όχι τον δούλο από αιχµάλωτο πολέµου, που 
ήταν τα ανδράποδα. Σε αντίθεση µε µια υποτιµητική στάση που 
κρατούσαν απέναντι στα ανδράποδα (η ίδια η λέξη σχηµατίστηκε 
κατ' αναλογία προς τα τετρά-ποδα!), ο δούλος, είτε ως οικέτης 
(«οικότροφος», µέλος τού σπιτιού) είτε ως θεράπων | θεραπαινίδα 
(ακόλουθος, συνοδός, υπηρέτης) είτε ως υπηρέτης (ακόλουθος, 
προσωπικός βοηθός), ήταν µέλος τού σπιτιού, αντιτιθέµενο προς 
τον θικθδεσπότη (αρχ. δεσπότης). Η ίδια η λ. δούλος, που απαντά 
ήδη στους µυκηναϊκούς χρόνους ως δόελος (απ' όπου το δούλος µε 
συναίρεση) είναι ξενικής προελεύσεως (κάπου από την περιοχή 
τής Μικράς Ασίας). Χαρακτηριστική είναι και η προέλευση τής λ. 
υπηρέτης από το υπό + ερέτης «κωπηλάτης», που ήταν οι δούλοι 
που εκτελούσαν το βαρύ έργο τής κωπηλασίας µε την οποία κι-
νούνταν τα πλοία. Ως προς την αντίληψη περί δούλων θα χρεια-
στεί να φθάσουµε στον χριστιανισµό για να διακηρυχθεί από τον 
Απόστολο Παύλο (Κ.∆. Γαλ. 3, 26-28): «Πάντες γαρ υιοί Θεού έστε 
δια τής πίστεως εν Χριστφ 'Ιησού' δσοι γαρ εις Χριστόν έβαπτί-
σθητε Χριστόν ενεδύσασθε. Ουκ ενι 'Ιουδαίος ουδέ "Ελλην, ούκ ενι 
δούλος ουδέ ελεύθερος, ούκ ενι αρσεν και θήλυ- πάντες γαρ ύµεϊς 
εις εστε εν Χριστφ Ιησού». Τον 8ο αι. µ.Χ., στο Βυζάντιο, οι 
αιχµάλωτοι Σλάβοι έδωσαν αφορµή στη δηµιουργία µιας νέας λέ-
ξης για το δούλος, τής λ. σκλάβος (σλαβ. Slovenin > Σλάβος > 
Σθλάβος > Στλάβος > Σκλάβος, πιθ. µε επίδραση των Σλαβηνός > 
Σκλαβηνός, άλλη ονοµασία των Σλάβων). Μέσω τού µεσν. λατ. 
sclavus η λ. πέρασε (µε την ίδια σηµ. «δούλος») και σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές γλώσσες (πβ. αγγλ. slave). 

δουλοσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η κατάσταση τού δούλου. 
δουλόφρων, -ων, -ον {δουλόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
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(λόγ.) αυτός που έχει φρόνηµα και τρόπο ζωής δούλου: κατηγόρησε 
τους - πολιτικούς για εθνική µειοδοσία ΣΥΝ. δουλοπρεπής, δουλικός. 
Επίσης δουλόφρονας (ο/η). — δουλοφροσύνη (η) [1871]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ων, -ων, -ον. 

[ΕΤΎΜ. µεσν. < δούλος + -φρων, µεταπτωτ. βαθµ. τού αρχ. φρην, -ενός]. 
∆ούµα (η) 1. το Κοινοβούλιο τής σηµερινής Ρωσίας 2. ΙΣΤ. η νοµοθε-
τική συνέλευση τής Ρωσικής Αυτοκρατορίας (1906-17). [ΕΤΥΜ < ρωσ. 
Duma, γερµ. αρχής, πβ. αρχ. αγγλ. dorn «κρίση» (> αγγλ. doom), 
γοτθ. domus κ.ά.]. ∆ούναβης (ο) {-η κ. -άβεως} ποταµός τής Κ. 
Ευρώπης, που πηγάζει από τον Μέλανα ∆ρυµό (Γερµανία) και 
εκβάλλει στον Εύξεινο Πόντο. 

[ΕΤΥΜ. < σλαβ. Dunav < κελτ. Danuvius, αγν. ετύµου. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι ο ποταµός (ιδ. ο κάτω ρους) ήταν γνωστός ήδη στον Ηρό-
δοτο µε το όνοµα "Ιστρος, o ποταµός διασχίζει οκτώ χώρες, στις 
οπούς απαντά µε τα εξής ονόµατα: γερµ. Donau, τσεχ. Dunaj, σερβο-
κρ. Dunav, βουλγ. Dunav, ουγγρ. Duna, ρουµ. Dunärea, ρωσ. Dunay]. 

δούναι (το) {άκλ.} τό δόσιµο- στη ΦΡ. δούναι και λαβείν (το) (δοϋναι 
και λαβείν) (αρχαιοπρ.) οι συναλλαγές, οι δοσοληψίες: το ~ µε την 
εφορία ΣΥΝ. (λαϊκ.) πάρε-δώσε, αλισβερίσι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δοϋναι < *öoF-evai, απρφ. αορ. β' τού ρ. δί-δω-µι «δί-
νω»]. 

∆ουνκέρκη κ. ∆ουγκέρκη (η) πόλη και λιµάνι τής Β∆. Γαλλίας στον 
Πορθµό τού Ντόβερ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Dunkerque < µέσ. ολλ. dune «αµµόλοφος» 
+ kerke «ναός», ονοµασία που αναφέρεται σε ναό κτισµένο στους 
παράλιους αµµόλοφους τον 7ο αι.]. 

δούρειος ίππος (ο) 1. το ξύλινο άλογο που επινόησε ο Οδυσσέας για 
την άλωση τής Τροίας 2. (µτφ.) καθετί που χρησιµοποιείται ως 
παγίδα, ως µέσο εξαπάτησης, δηµιουργώντας στον αντίπαλο καλή 
εντύπωση, λειτουργώντας όµως στην πράξη εναντίον του: «πολλά 
συνδικάτα βλέπουν το 35ωρο ως ~ για τη γενίκευση τής µερικής απα-
σχόλησης και τής ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων» 
(εφηµ.) || «οι µειονότητες λειτουργούν συχνά [...] ως δούρειοι ίπποι 
για την αποσταθεροποίηση και τη µεταβολή τού στάτους κβο τής διε-
θνούς έννοµης τάξης» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ξύλινος», 
< δόρυ]. 

δοχείο (το) το σκεύος µέσα στο οποίο τοποθετούνται υγρά, λουλού-
δια, διακοσµητικά αντικείµενα ή τρόφιµα, για τη διατήρηση τού πε-
ριεχοµένου τους ή για τη διακόσµηση χώρου: πήλινο | γυάλινο | εύ-
θραυστο | αρχαίο | συµµετρικό | κυλινδρικό ~||~ απορριµµάτων ΦΡ. (α) 
δοχείο νυκτός το ουροδοχείο ΣΥΝ. (καθηµ.) καθοίκι (β) (µτφ.-λόγ.) 
δοχείο πάσης ρυπαρότητος άνθρωπος µε άθλιο χαρακτήρα ΣΥΝ. λέ-
ρα, καθοίκι (γ) συγκοινωνούντα δοχεία (i) δοχεία που επικοινωνούν 
µεταξύ τους, κυρ. µέσω κάποιου σωλήνα: ο νόµος των συγκοινωνού-
ντων δοχείων (ii) (µτφ.) για σύνολα µεταξύ των οποίων υπάρχει έντο-
νη αλληλεπίδραση και συχνή ανταλλαγή µελών: τα δυο κόµµατα 
λειτουργούν ως ~ (iii) (µτφ.) υποθέσεις ή καταστάσεις που σχετίζο-
νται στενά µεταξύ τους. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δοχείον< αρχ. δέχοµαι]. 

-δόχος λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώ-
νουν αυτό ή αυτόν που δέχεται, αποδέχεται ή παραλαµβάνει, παίρνει 
(κάτι): εντολο-δόχος, παραγγελιο-δόχος, καπνο-δόχος. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. καπνοδόχος, 
χολη-δόχος), που προέρχεται από τη µεταπτωτ. βαθµ. -δόχος τού ρ. 
δέχοµαι]. 

δ ρ (ο/η) συντοµ. τής λ. διδάκτορας (βλ.λ.). 
δρόγα κ. ντρόγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το δίχτυ που χρησι-

µοποιούν οι ψαράδες για να µαζεύουν κοράλλια, σφουγγάρια κ.λπ. 
από τον βυθό 2. η βυθοκόρος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. drague < αγγλ. 
drag «δίχτυ» < p. drag «σέρνω, τραβώ»]. 

δραγάτης (ο) {δραγατών}, δραγάτισσα (η) {δραγατισσών} (παλαι-ότ.-
λαϊκ.) ο αγροφύλακας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., που αποσπάστηκε από αρχ. συνθ. όπως άρχι-δρα-γάτης. 
Αν θεωρηθεί παλαιότ. ο τύπος δεργάτης τής τσακωνικής διαλέκτου, 
τότε πιθ. αποκόπηκε από συνθ. όπως άµπελι-δεργάτης (µε εσφαλµ. 
χωρισµό)].^ 

∆ραγατσάνι (το) {∆ραγατσανίου} πόλη τής Ν. Ρουµανίας, γνωστή 
από τη θυσία τού Ιερού Λόχου υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη κατά 
την Επανάσταση τού 1821. [ΕΤΥΜ. < ρουµ. Drägä^ani, αγν. 
ετύµου]. 

δραγοµάνος κ. δραγουµανος (ο) ΙΣΤ. Ο διερµηνέας ή µεταφραστής 
στην αυλή τού σουλτάνου, συνήθ. µη τουρκικής καταγωγής. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < βεν. dragomano < αραβ. tarjuman «διερµηνέας»]. 

δρα γόνος (ο) ΙΣΤ. (στη Γαλλία κατά τους προηγούµενους αιώνες) πο-
λεµιστής τού ελαφρού ιππικού, ο οποίος µαχόταν και ως στρατιώτης 
τού πεζικού. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. dragon, στρατιώτης τού ιππικού που έφερε 
την οµώνυµη κοντόκαννη καραµπίνα (πβ. αγγλ. dragoon), < λατ. draco 
< αρχ. δράκων]. 

δράκα (η) 1. η ποσότητα που µπορεί να κρατήσει κανείς στη χούφτα 
του: µια ~ µύγδαλα 2. (µτφ.-λογοτ.) πολύ µικρός αριθµός: µια ~ αγω-
νιστών ξεκίνησε την επανάσταση. [ΕΤΥΜ < µτγν. δράξ, -κός, < αρχ. 
δράττοµαι (βλ.λ.)]. 

δράκαινα (η) {δύσχρ. δρακαινών} 1. ο θηλυκός δράκοντας (βλ.λ., σηµ. 
1) 2. ΛΑΟΓΡ. (στα παραµύθια) η γυναίκα τού δράκου (βλ.λ., σηµ. 1) 3. 
(µτφ.) η πολύ κακιά, επικίνδυνη γυναίκα: σωστή ~! · 4. ψάρι µε µικρό 
πτερύγιο, που φέρει δηλητηριώδη αγκάθια και τού οποίου το δάγκω-
µα προκαλεί µεγάλο πόνο και αιµορραγία · 5. δενδρώδες φυτό, που 
ευδοκιµεί κυρίως στα Κανάρια Νησιά, µε φαρµακευτικές ιδιότητες 

(από τον κορµό του βγαίνει κόκκινη ρητίνη). Επίσης δρακόντισσα κ. 
δράκισσα (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. θηλ. τού δράκων]. 

δράκοντας (ο) {δρακόντων} 1. τέρας που υπάρχει στις παραδόσεις 
πολλών λα)όν (Ελλήνων, Αιγυπτίων, Ρωµαίων, Κινέζων κ.ά.)· παριστά-
νεται ως ένα µεγαλόσωµο, φτερωτό, συνήθ. φολιδωτό ερπετό, µε µε-
γάλα νύχια και δύναµη, που βγάζει από το στόµα και τα ρουθούνια 
φωτιά· στη χριστιανική τέχνη, συµβολίζει την αµαρτία και την ει-
δωλολατρία και γι' αυτό απεικονίζεται πεσµένο στη γη κάτω από τα 
πέλµατα αγίων και µαρτύρων: οι Σκανδιναβοί σκάλιζαν δράκοντες 
στις πλώρες των πολεµικών τους πλοίων || παλιότερα, ο ~ ήταν το 
σύµβολο τής κινεζικής σηµαίας || η εικόνα δείχνει τον Άγιο Γεώργιο 
να σκοτώνει τον ~ (βλ. κ. λ. δράκος) 2. (α) ονοµασία διαφόρων ειδών 
µικρής σαύρας τής ΝΑ. Ασίας (β) γιγαντιαία σαύρα τής Ινδονησίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δράκων, -οντος < *drk- (δρακ-) συνεσταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *derk- «βλέπω, κοιτάζω έντονα», πβ. σανσκρ. dadârsa «έχω δει», 
αρχ. γερµ. zoraht «ευκρινής», αρχ. αγγλ. torht, πιθ. κ. αλβ. dritë «φως». 
Οµόρρ. αρχ. δέρκ-οµαι «βλέπω, κοιτάζω», όξυ-δερκής. Η λ. δράκων 
αποδόθηκε στα ερπετά κυρ. εξαιτίας τού βλέµµατος τους, µε το οποίο 
πολλές φορές παραλύουν το θύµα τους. Στην Κ.∆. η λ. απαντά µόνο 
στην Αποκάλυψη προσδιορίζοντας τον Σατανά, π.χ. Αποκάλ. 12,9: και 
εβλήθη ό δράκων ό µέγας, ο όφις ό αρχαίος, ό καλούµενος ∆ιάβολος 
και ό Σατανάς]. 

δρακόντειος, -α, -ο αυτός που είναι ιδιαίτερα αυστηρός, σκληρός: ~ 
µέτρα ασφαλείας (παρά πολύ αυστηρά) | νόµοι (πολύ σκληροί). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δράκων. Η φρ. δρακόντειοι νόµοι οφείλεται στον Αθη-
ναίο νοµοθέτη ∆ράκοντα (περ. 620 π.Χ.), στον οποίο αποδίδονταν πο-
λύ σκληροί νόµοι, ώστε να γραφτεί αργότερα γι' αυτόν ότι «δι ' αίµα-
τος, ου δια µέλανος τους νόµους ό ∆ράκων εγραψεν»]. 

δρακοντιά (η) {δύσχρ. δρακοντιών} είδος φαρµακευτικού φυτού, το 
φιδόχορτο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δρακοντία (βοτάνη) < αρχ. δράκων, -οντος, στη σηµ. 
«ερπετό»]. 

δράκος (ο) 1. µορφή των νεοελληνικών παραµυθιών, εξέλιξη τού δρά-
κοντα (οφιοειδούς όντος τής αρχαίας ελληνικής µυθολογίας), όµοιος 
µε άνθρωπο στην εξωτερική του εµφάνιση αλλά µε δαιµονική φύση 
(είναι ανθρωποφάγος, κατοικεί σε σπηλιές ή σε ένα είδος κάτω κό-
σµου) · 2. (µτφ.) αυτός που διαπράττει κατά σύστηµα και κατά συρ-
ροή βιασµούς σε συγκεκριµένη περιοχή, συχνά σκοτώνοντας τα θύ-
µατα του: ο ~ των βορείων προαστίων || ο διαβόητος ~ ήταν έφεδρος 
ανθυπολοχαγός · 3. (παλαιότ.-λαϊκ.) το νεογέννητο αρσενικό παιδί 
που είχε ανεπτυγµένη τριχοφυΐα, ιδ. στην πλάτη, και που κατά τη 
λαϊκή αντίληψη θα γινόταν ανδρείος, γενναίος άνθρωπος · 4. (µτφ.) 
άγρυπνος φύλακας ΣΥΝ. κέρβερος · 5. ο δράκοντας (βλ.λ., σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. δράκων, κατά το σχήµα γέρων - γέρος, χάρων -
χάρος κ.ά.]. 

δράκουλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} τροµακτικός βρικόλακας µε µυτερά 
δόντια και µαύρη κάπα, ο οποίος παρουσιάζεται ως κόµης σε πύργο 
των Καρπαθίων και αποτελεί τον κεντρικό χαρακτήρα σε ταινίες και 
βιβλία τρόµου (πβ. λ. βαµπίρ, βρικόλακας). — δρακουλήσιος, -ια, -ιο, 
δρακουλίστικος, -η, -ο, δρακουλίστικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Dracula, µυθικός ήρωας τού Ιρλανδού συγγραφέα Β. 
Stoker, ο οποίος έγραψε τις περιπέτειες του το 1897 (The story of 
Count Dracula)]. 

∆ράκων (ο) {∆ράκοντ-ος, -α} αρχαίος Αθηναίος νοµοθέτης· οι νόµοι 
που θέσπισε (621 π.Χ.) θεωρήθηκαν πολύ αυστηροί, γι' αυτό οι αυ-
στηροί νόµοι ονοµάζονται «δρακόντειοι». Επίσης ∆ράκοντας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < δράκων, -οντος (βλ. λ. δράκοντας)]. 

∆ράµα (η) πόλη τής Α. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νο-
µού (νοµός ∆ράµας). — ∆ραµινός (ο), ∆ραµινή (η), δραµινός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < *Ύδράµα < αρχ. ύδρ- (< ϋδωρ), λόγω των πολλών 
νερών τής περιοχής]. 

δράµα (το) {δράµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.ΦΙΛΟΛ. (στην αρχαιότητα) έµ-
µετρο θεατρικό έργο βασισµένο στον διάλογο, στη µουσική και την 
όρχηση, καθώς και το αντίστοιχο λογοτεχνικό είδος, στο οποίο υπά-
γονταν η τραγωδία, η κωµωδία και το σατυρικό δράµα (βλ. λ. σατυ-
ρικός) 2. (γενικότ.) κάθε διαλογικό έργο: ερωτικό | θρησκευτικό | µου-
σικό ~ (λ.χ. η όπερα) 3. (ειδικότ.) θεατρικό, κινηµατογραφικό ή τηλε-
οπτικό έργο µε έντονες συγκινήσεις, θλιβερό ή βίαιο περιεχόµενο: 
ένα ερωτικό ~ στην Κρήτη τού 1880 4. (µτφ.) κάθε τραγικό, θλιβερό 
γεγονός· (γενικότ.) η δυστυχία: ζούσε το προσωπικό της ~ || οικογε-
νειακό | δικαστικό | αβάσταχτο ~ 5. (ως επίρρ.) άσχηµα, χάλια: -Πώς 
τα πας; —! || ~ η κατάσταση µε τον νέο διευθυντή! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δια-
δραµατίζω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· δράµα < δρώ, που ήδη από την Αρχ. δήλωνε τη σκηνι-
κή και θεατρική πράξη, καθώς και το περιεχόµενο της, το δρώµενο. Η 
παράσταση τραγωδιών κατά την αρχαιότητα οδήγησε στη χρησιµο-
ποίηση τής λ. δράµα µε τη σηµ. «τραγωδία, θλιβερό γεγονός»]. 

δραµαµίνη κ. ντραµαµίνη (η) {δύσχρ. δραµαµννών} ΦΑΡΜ. αντιι-
σταµινικό φάρµακο που χρησιµοποιείται κατά τής ναυτίας. [ΕΤΥΜ 
< αγγλ. Dramamine, εµπορική ονοµασία]. 

δραµατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το δράµα είτε ως 
θεατρικό έργο είτε ως λογοτεχνικό είδος: ~ ποίηση | πλοκή | σχολή | 
τέχνη | υπόθεση ΣΥΝ. θεατρικός 2. (µτφ.) αυτός που προκαλεί έντονη 
συγκινησιακή φόρτιση: ~ εξοµολογήσεις ενός άστεγου µπροστά στην 
τηλεοπτική κάµερα 3. (ειρων.) αυτός που αποσκοπεί στη δηµιουργία 
εντυπώσεων ΣΥΝ. επιτηδευµένος, θεατρινίστικος, µελοδραµατικός 
4. (µτφ.) δυσάρεστος, θλιβερός: ~ εξελίξεις στη Βοσνία-επίκειται 
επέµβαση τού NATO || ~ κατάσταση: µητέρα κακοποίησε και 
εγκατέλειψε βρέφος ΣΥΝ. τραγικός.  — δραµατικ-ά | -ώς [µεσν.] 



δραµατογράφος 527 δραχµοβόρος 
 

επίρρ., δραµατικότητα (η) [1819]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δραστικός. 
δραµατογράφος (ο/η) [1895] πρόσωπο που γράφει δράµατα ΣΥΝ. θε-

ατρογράφος, δραµατουργός. —δραµατογραφία (η) [1869]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πολυγράφος. 

δραµατολογία (η) 1. η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο της τη µελέτη των 
δραµατικών έργων 2. η τέχνη που καταπιάνεται µε τη σύνθεση και τη 
διδασκαλία δραµάτων. — δραµατολογικός, -ή, -ό. 

δραµατολόγιο (το) [1871] {δραµατολογί-ου | -ων} το σύνολο των θεατρικών 
έργων που έχει ανεβάσει ή πρόκειται να ανεβάσει σε ορισµένη χρονική περίοδο 
θεατρικός θίασος: το ~ τής φετινής περιόδου περιελάµβανε έργα κλασικών 
συγγραφέων ΣΥΝ. ρεπερτόριο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. répertoire]. 

δραµατοποιία (η) {χωρ. πληθ.} η δραµατουργία (βλ.λ.). 
δραµατοποιός (ο/η) [µτγν.] δραµατογράφος (βλ.λ.). 
δραµατοποιώ ρ. µετβ. [αρχ.] {δραµατοποιείς... | δραµατοποί-ησα, -ούµαι, -

ήθηκα, -ηµένος} 1. δηµιουργώ µύθο σε θεατρικό έργο ή διασκευάζω µύθο σε 
σενάριο: οι τρεις µεγάλοι τραγικοί τής αρχαιότητας δραµατοποίησαν µύθους τής 
αρχαίας παράδοσης 2. δίνω διαλογική µορφή σε λογοτεχνικό έργο 3. (µτφ.) 
παρουσιάζω (γεγονός ή κατάσταση) µε τραγικούς τόνους, κατά τρόπο 
υπερβολικό: δεν ωφελεί σε τίποτε να δραµατοποιείς τα πράγµατα ΣΥΝ. 
τραγικοποιώ. — δραµατοποίηση (η) [1877]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαδραµατίζω. 

δραµατουργία (η) [µτγν.] {δραµατουργιών} 1.η σύνθεση, η συγγραφή 
δραµάτων: σύγχρονη ~ ΣΥΝ. δραµατοποιία 2. θεατρική διδασκαλία ΣΥΝ. 
δραµατολογία. — δραµατουργώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {-είς...}. 

δραµατουργικός, -ή, -ό [1866] αυτός που σχετίζεται µε τη δραµατουργία ή τον 
δραµατουργό: ~ ικανότητα | επεξεργασία. 

δραµατουργός (ο/η) πρόσωπο που συγγράφει δραµατικά έργα: ο Σαίξπηρ 
υπήρξε µεγάλος ~ ΣΥΝ. δραµατογράφος, δραµατοποιός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, 
χειρουργός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «µηχανευτής», < δράµα, -ατός + -ουργός < 
έργον]. 

δράµι (το) {δραµ-ιού | -ιών} 1. (παλαιότ.) µονάδα βάρους που ισοδυναµούσε 
µε το ένα τετρακοσιοστό τής οκάς, περ. 3,203 γραµµάρια 2. (µτφ.) η πολύ 
µικρή ποσότητα: δεν έχει ~ µυαλό µέσα στο κεφάλι του ΣΥΝ. σταλιά, 
κουκούτσι. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µεσν. δράµιον < αραβ. dirhem < *δράχµιον, υποκ. τού 
αρχ. δραχµή]. 

δράνα (η) {δρανών} η φυτεµένη «σειρά» ενός χωραφιού ΣΥΝ. ντάνα. [ΕΤΥΜ. 
Αβεβ. ετύµου, πιθ. < µτγν. δράνος (τό) «κατασκεύασµα» ή < άναδενδράνα (µε 
απόσπαση τού -δράνα) < αρχ. άναδενδράς, -άδος]. 

δράπανο (το) {δραπάν-ου | -ων) ΤΕΧΝΟΛ. εργαλείο που φέρει τρυπάνι και 
ανοίγει τρύπες: ηλεκτρονικό | κρουστικό ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δράπανον | 
δρέπανον, βλ. λ. δρεπάνι]. 

δραπανοκατσάβιδο (το) µηχανικό εργαλείο που βιδώνει ή ανοίγει οπές 
ασκώντας πίεση (κρούση): επαναφορτιζόµενο ~. 

δραπετεύω ρ. αµετβ. {δραπέτευσα} 1. καταφέρνω να ξεφύγω (από χώρο µέσα 
στον οποίο είµαι φυλακισµένος, αιχµάλωτος ή περιορισµένος): πρόσφατα 
δραπέτευσαν δύο βαρυποινίτες από τις φυλακές ΣΥΝ. διαφεύγω, (λαϊκ.) το 
σκάω 2. (µτφ.) ξεφεύγω από δυσάρεστη κατάσταση: ~ από τη ρουτίνα | το 
άγχος τής πόλης || η µουσική τον βοηθάει να δραπετεύσει σε κόσµους 
ροµαντικούς ΣΥΝ. αποµακρύνοµαι. — δραπέτευση (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< δραπέτης]. 

δραπέτης (ο) {δραπετών}, δραπέτισσα (η) {δραπετισσών} πρόσωπο που έχει 
δραπετεύσει (από κάπου) ΣΥΝ. φυγάς. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. δρα-π- (όπου το -π- 
παραµένει δυσερµήνευτο) < δι-δρά-σκω, βλ. λ. απόδραση]. 

∆ραπετσώνα (η) δήµος τής Αττικής στην επαρχία Πειραιώς, απέναντι από τη 
νησίδα Ψυττάλεια. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. από τη ρεµατιά Ντράπε Τσώνα, που έδωσαν στην περιοχή 
αρβανιτόφωνοι ναυτικοί τής Σαλαµίνας (αρβ. drape «ρέµα» + Τσώνης, 
επώνυµο ντόπιου κτηµατία)]. 

δράση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το σύνολο των πράξεων (κάποιου) σε 
τοµέα δραστηριότητας: τον τίµησαν για την πλούσια - του στον σύλλογο || 
φιλανθρωπική | κυβερνητική | τροµοκρατική | κοµµατική | πολιτική ~ || η ~ 
αντεθνικτών στοιχείων | ληστών | των κακοποιών στην επαρχία || αναπτύσσω | 
αναλαµβάνω ~ || ελευθερία | άνεση δράσης || πεδίο δράσεως (ο τοµέας στον 
οποίο δραστηριοποιείται κανείς)· ΦΡ. εν δράσει την ώρα | τη στιγµή που δρα 
κανείς, που κάνει κάποιες ενέργειες: κινηµατογραφήσαµε δύο τροµοκράτες ~ · 
2. η επίδραση, η επενέργεια: η ~ ενός φαρµάκου | απορρυπαντικού | υγρού 3. 
ΦΥΣ. δράση-αντίδραση νόµος σύµφωνα µε τον οποίο, αν εξασκηθεί σε ένα 
σώµα κάποια δύναµη, αυτό ασκεί µε τη σειρά του ίση αλλά αντίθετη δύναµη 
(την «αντίδραση») στο σώµα που προκάλεσε τη «δράση» · 4. (σε ένα έργο) η 
διαπλοκή των στοιχείων (µοτίβων, θεµάτων, περιπετειών, αντιθέσεων) µιας 
υπόθεσης µε τρόπο που να προκαλούν το ενδιαφέρον τού αναγνώστη, τού 
ακροατή ή τού θεατή: αγαπούσε να διαβάζει τις σκηνές µε έντονη ~ || εσωτερική 
- (οι ψυχικές διακυµάνσεις και η σύγκρουση των προσώπων και των ιδεών 
τους) || εξωτερική ~ (η κίνηση των προσώπων πάνω στη σκηνή, η είσοδος και 
έξοδος τους από τη σκηνή) 5. (ειδικότ.) η περιπέτεια, το σύνολο 
εντυπωσιακών πράξεων (βία, συγκρούσεις, µάχες, καταδιώξεις κ.τ.ό.): ένα 
φιλµ µε πολλή ~ · 6. (κ. πρόγραµµα δράσης | κοινή δράση) σύνολο ενεργειών 
µε χρονικό όριο για την εκπλήρωση στόχων, οι οποίοι αποφασίζονται από το 
Συµβούλιο Υπουργών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης: στη ~ 1 είναι επιλέξιµες µόνο 
προτάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη · 7. Αµεση | Άµεσος ∆ράση βλ. λ. 
άµεσος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενέργεια. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δράσις < αρχ. δρω. Η φρ. 
δράση-αντίδραση είναι µε- 

τάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. action-reaction, ενώ η φρ. εν δράσει αποδίδει το γαλλ. 
en action], 

δρασκελιά (η) (λαϊκ.) "Ι.το άνοιγµα των ποδιών κατά τον βηµατισµό: έκανε 
µεγάλες ~ για να τους προλάβει ΣΥΝ. διασκελισµός, διασκέλισµα, βήµα 2. 
(συνεκδ.) η απόσταση που διανύει κανείς µε ένα βήµα: στάθηκε δυο ~ πιο 
πέρα. 

δρασκελίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {δρασκέλισα} ♦ 1. (µετβ.) υπερπηδώ (κάτι) 
περνώντας τα πόδια µου από πάνω του: ~ το χαµηλό συρµατόπλεγµα ♦ 2. 
(αµετβ.) περπατώ µε δρασκελιές. Επίσης δρασκελώ (κ. -άω) {-άς...}. — 
δρασκέλισµα (το) κ. δρασκελισµός (ο). [ΕΤΥΜ. µεσν. (πιθ. κατ' επίδρ. τού 
µεσν. δράµω «τρέχω») < µτγν. δια-σκελίζοµαι < δια- + σκελίζοµαι < σκέλος], 

δραστηριοποιώ ρ. µετβ. [1849] {δραστηριοποιείς... | δραστηριοποίησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} 1. ωθώ (κάποιον) σε δράση, τον κάνω να ενεργοποιηθεί: τα 
παραπάνω κίνητρα θα δραστηριοποιήσουν τους υπαλλήλους τής εταιρείας 2. 
(µεσοπαθ. δραστηριοποιούµαι) αναπτύσσω δράση, γίνοµαι δραστήριος: ο 
µεγάλος οίκος µόδας δραστηριοποιείται πλέον και στον χώρο των καλλυντικών 
ΣΥΝ. ενεργοποιούµαι. — δραστηριοποίηση (η). 

δραστήριος, -α, -ο 1. αυτός που αναπτύσσει δραστηριότητα, που ενεργοποιείται 
έντονα σε ορισµένο πεδίο δράσεως: ήταν ένας εξαιρετικά ~ πολιτικός || - λαός | 
στέλεχος ΣΥΝ. δυναµικός, ρέκτης ΑΝΤ. αδρανής, νωθρός 2. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από έντονη δράση: το έργο αποπερατώθηκε χάρη στις ~ 
πρωτοβουλίες λίγων ανθρώπων. — δραστήρια | δραστηρίως [µτγν.] επίρρ. 
[ETYM. αρχ. < δράσις (πβ. κ. δράσ-της) < δρω]. 

δραστηριότητα (η) [µεσν.] {δραστηριοτήτων} 1. το σύνολο των ενεργειών σε 
ορισµένο πεδίο δράσης: σηµαντική | έντονη | περιορισµένη | συνδικαλιστική | 
οικονοµική | πολιτική | κοινωνική | επαγγελµατική ~ || έχω | αναπτύσσω ~ σε 
κάποιον χώρο 2. δραστηριότητες (οι) οι ασχολίες: έχει ποικίλες ~ || οι ~ του 
δεν του αφήνουν ελεύθερο χρόνο || µαθητικές | σχολικές - (που αναπτύσσουν οι 
µαθητές στο πλαίσιο τού σχολείου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενέργεια. 

δράστης (ο) {δραστών}, (λόγ.) δράστις (η) [αρχ.] {δράστ-ιδος | -ίδων} 1. 
πρόσωπο που έχει προβεί σε πράξη η οποία διώκεται ποινικώς: ο ~ τού 
εγκλήµατος | τού φόνου | τής ληστείας ΣΥΝ. αυτουργός 2. (ειρων.) πρόσωπο 
που ευθύνεται (για κάτι αδέξιο, άσχηµο ή αθέµι-το): ο ~ τής φάρσας. Επίσης 
δράστιδα κ. δράστρια (η) {δραστριών}. [ETYM. αρχ. < δρώ (θ. δρασ- + 
παραγ. επίθηµα -της)]. 

δραστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει ισχυρή και άµεση επίδραση: ~ 
φάρµακο | απορρυπαντικό | ουσία 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που είναι πολύ 
αποτελεσµατικός: ~ µέτρα για την καταπολέµηση τού νέφους 3. πολύ µεγάλος, 
σηµαντικός και καθοριστικός: ~ µείωση των δαπανών τού ∆ηµοσίου || - 
περικοπές των µισθών. — δραστικά επίρρ., δραστικότητα (η) [1761] (σηµ. 1). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. 

δραστικός - δραµατικός. ∆ύο αντιδάνειοι ξενισµοί που χρησιµο 
ποιούνται πολύ στη δηµοσιογραφική και πολιτική επικοινωνία ως 
εκφραστικές λέξεις. Στην πραγµατικότητα, οι ξένοι (ιδίως οι αγ 
γλόφωνοι) χρησιµοποιούν τις λέξεις για να δηλώσουν παραστατι 
κά, µε λόγιο ύφος (χρησιµοποιώντας λέξεις ελληνικές) και µε εκ 
φραστικότητα τη σηµ. «µεγάλος, σηµαντικός, βασικός, καίριος»: Η 
Κυβέρνηση θα προβεί σε δραστικές αυξήσεις τής τιµής των καυ 
σίµων - Από χτες µέχρι σήµερα σηµειώθηκαν δραµατικές εξελί 
ξεις στο µέτωπο τού πολέµου. Το δραστικός αντιστοιχεί στο αγγλ. 
drastic (< δραστικός), το δε δραµατικός στο αγγλ. dramatic (< δρα 
µατικός) και ξαναγύρισαν -µε τη σηµ. αυτή- στην Ελληνική µέσω 
τής Αγγλικής. Είναι δηλ. αντιδάνεια. Συχνό σφάλµα αποτελεί η 
χρήση τού δραµατικός αντί τού δραστικός (∆ραµατική µείωση των 
κονδυλίων για την Παιδεία). → αντιδάνειο 

δράσω (να/θα) ρ. → δρω 
δράττοµαι ρ. µετβ. αποθ. (λόγ.) αρπάζω, επωφελούµαι ΣΥΝ. αδράχνω-κυρ. στη 

ΦΡ. δράττοµαι τής ευκαιρίας επωφελούµαι από την ευκαιρία: ~, κύριοι 
βουλευτές, να σας θυµίσω το ιστορικό αυτής τής υπόθεσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δράχ-)οµαι < *drgh-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *dergh-
«συλλαµβάνω, πιάνω», πβ. αρµ. trç-ak «δεµάτι», µέσ. ιρλ. dremm «οµάδα» 
κ.ά. Οµόρρ. δραχ-µή, δράξ]. 

δραχµή (η) η νοµισµατική µονάδα τής Ελλάδας (από το 2002 αντικαθίσταται 
από το ευρώ)· ΦΡ. (α) µεταλλική δραχµή η θεωρητική νοµισµατική µονάδα 
που χρησιµοποιείται για την πληρωµή δασµών, προστίµων ή δηµοσίων τελών 
(β) πολιτική τής σκληρής δραχµής η οικονοµική πολιτική που αποσκοπεί στη 
συγκράτηση τής υφιστάµενης νοµισµατικής αξίας τής δραχµής. — (υποκ.) 
δραχµούλα (η), δραχµικός, -ή, -ό [1858]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νόµισµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< *drgh-sma, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *dergh- «συλλαµβάνω, πιάνω» 
(οπότε η λ. δραχµή θα σήµαινε «κάτι που κρατάει κανείς στο χέρι»). Βλ. κ. 
δράττοµαι]. 

-δραχµο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν νόµισµα 
συγκεκριµένης αξίας σε δραχµές: δεκά-δραχµο, εικοσά-δραχ-µο, εκατοντά-
δραχµο. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. δί-δραχµον, τετρά-
δραχµον), το οποίο προήλθε από το ουσ. δραχµή]. 

δραχµοβίοτος, -η, -ο δραχµοσυντήρητος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < δραχµή + -βίοτος < 
αρχ. βίοτος «ζωή - πόροι, τα προς το ζην», παράλλ. τ. τού βίος κατά το 
αντώνυµο θάνατος]. 

δραχµοβόρος, -ος, -ο αυτός που απαιτεί µεγάλες και συνεχείς δαπάνες. 
[ΕΤΥΜ. < δραχµή + -βόρος < βορά]. 



δραχµοδίαιτος 528 δρόµος 
 

δραχµοδίαιτος, -η, -ο (ως χαρακτηρισµός για πρόσωπο) ο δραχµο-συντήρητος 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ; < δραχµή + -δίαιτος < δίαιτα). 

δραχµοποιώ ρ. µετβ. {δραχµοποιείς... | δραχµοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -
ηµένος} µετατρέπω ξένο νόµισµα, επιταγή ή µετοχή σε δραχµές. — 
δραχµοποίηση (η). 

δραχµοσυντήρητος, -η, -ο αυτός που συντηρείται µε πενιχρούς οικονοµικούς 
πόρους, που µπορεί να εξασφαλίσει ένα ελάχιστα ανεκτό βιοτικό επίπεδο: ~ 
υπάλληλος | συνταξιούχος ΣΥΝ. δραχµοβίοτος. 

δραχµοφονιάς (ο) {δραχµοφονιάδες} (λαϊκ.) άνθρωπος που είναι πάρα πολύ 
τσιγγούνης, φιλοχρήµατος ΣΥΝ. φραγκοφονιάς, εξηνταβε-λόνης, 
σπαγκοραµµένος ΑΝΤ. απλόχερης, γενναιόδωρος. 

δράχνω ρ. → αδράχνω 
δρεπανηφόρος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που φέρει δρεπάνια: ~ άρµα || ο Ιούνιος 

αναπαριστάται συχνά ως νέος δρεπανηφόρος. 
δρεπάνι (το) {δρεπαν-ιού | -ιών} κοφτερό θεριστικό εργαλείο που 

χρησιµοποιείται στη γεωργία για τον θερισµό χόρτου ή δηµητριακών και το 
οποίο έχει ξύλινη ή µεταλλική χειρολαβή και κυρτή µεταλλική λάµα. Επίσης 
δρέπανο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ- < µτγν. δρεπάνιον, υποκ. τού αρχ. δρέπανον < δρέπω (βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -ανον, πβ. κ. δόκ-ανον). 

δρεπανίζω ρ. µετβ. [1878] {δρεπάνισα} θερίζω µε δρεπάνι. — δρε-πάνισµα 
(το) κ. δρεπανισµός (ο) [1878]. 

∆ρέπανο (το) ακρωτήριο τής Χαλκιδικής, η κατάληξη τής χερσονήσου τής 
Σιθωνίας στο Β. Αιγαίο Πέλαγος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ∆ρέπανον, ονοµασία πολλών ακρωτηρίων τής αρχαιότητας 
(λ.χ. στον κόλπο Κοραλλιών τής Κύπρου, στη Β∆. Σικελία) λόγω τού 
σχήµατος τους]. 

δρέπανο (το) → δρεπάνι 
δρεπανοειδής, -ής, -ες [αρχ.] {δρεπανοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 

µοιάζει µε δρεπάνι, που έχει ηµικυκλικό σχήµα ΣΥΝ. τοξοειδής. 
δρεπανοκυτταρικός, -ή, -ό 1. ΒΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τα 

δρεπανοκύτταρα ή τη δρεπανοκυττάρωση 2. ΙΑΤΡ. δρεπανοκυτταρική αναιµία 
βαριά και χρονία κληρονοµική ασθένεια που οφείλεται σε απόφραξη των 
τριχοειδών αγγείων από δρεπανοκύτταρα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Η 
δρεπανοκυτταρική αναιµία αποτελεί µετάφρ. δάνειο από αγγλ. sickle cell 
anaemia]. 

δρεπανοκύτταρο (το) {δρεπανοκυττάρ-ου | -ων} ΒΙΟΛ. το ερυθρό αιµοσφαίριο, 
τού οποίου το σχήµα έχει παραµορφωθεί τόσο, ώστε να µοιάζει µε δρεπάνι 
λόγω τής ελάττωσης τού οξυγόνου τού περιβάλλοντος του. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. drépanocyte]. 

δρέπω ρ. µετβ. {έδρεψα} 1. αποκτώ, µαζεύω (κάτι) κόβοντας το: ~ άνθη | 
καρπούς 2. (µτφ.) ανταµείβοµαι, κερδίζω, αποκτώ: ~ τους καρπούς των 
µόχθων µου | τα επακόλουθα τής διαγωγής µου | δάφνες (βλ. λ. δάφνη). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *dr-ep, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *der- «γδέρνω, σχίζω», πβ. 
σανσκρ. dar-ti, ρωσ. drâpaju, σερβοκρ. drâpati, αγγλ. tear «σχίζω», γερµ. 
zerren «τραβώ, σύρω» κ.ά. Οµόρρ. δέρ-ας, δορ-ά, δέρ-µα, δέρ-ω (> δέρ-νω), 
δρέπ-ανο(ν) κ.ά.]. 

∆ρέσδη (η) πόλη τής Α. (ενωµένης) Γερµανίας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. 
Dresden < αρχ. σλαβ. drenzga «δάσος»]. 

δρίµες (οι) {δριµών} (λαϊκ.) 1. οι δαίµονες που κατά τις λαϊκές προλήψεις 
κάνουν κακό στα ρούχα, στους λουοµένους, στα αµπέλια κ.λπ. 2. το πρώτο 
εξαήµερο τού Αυγούστου, που, κατά τις λαϊκές δοξασίες, είναι επικίνδυνο, 
όταν έρχεται κανείς σε επαφή µε το νερό. Επίσης δ ρίµατα (τα) {δριµάτων}. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δρϊµαι «ψύχος» < αρχ. δριµύς], 

δριµύς, -εία, -ύ {δριµ-ύ (λόγ. -έος) | -είς (σπάν. ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών)· 
δριµύτ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. (α) αυτός που γίνεται αισθητός µε ιδιαίτερη 
ένταση: ~ πόνος (β) (για φυσικά φαινόµενα) που παρουσιάζουν έντονη 
εκδήλωση των χαρακτηριστικών τους, προκαλώντας δυσκολίες στους 
ανθρώπους: ~ χειµώνας | ψύχος' ΦΡ. επανέρχοµαι | επιστρέφω δριµύτερος 
ξαναγυρίζω κάπου ή ασχολούµαι ξανά µε κάτι µε µεγαλύτερη ένταση ή 
µεγαλύτερη οξύτητα από πριν: οι άνεµοι προσωρινά κόπασαν σύντοµα θα 
επανέλθουν δριµύτεροι || ο δηµοσιογράφος επανέρχεται δριµύτερος στο επίµαχο 
θέµα µε νέο καυστικό άρθρο του 2. (µτφ.) αυτός που είναι καυστικός, δηκτικός, 
έντονος ή αυστηρός: ~ σχόλιο | κριτική || του απηύθυνε δριµύ «κατηγορώ». — 
δριµέως επίρρ. [αρχ.], δριµύτητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αγν. ετύµου. Αν το επίθ. δριµύς < *δρισ-µύς σήµαινε αρχικώς «αυτόν που 
ξεσχίζει, που κατακόβει», τότε ίσως η λ. συνδ. µε λετ. drls-me «σχισµή, 
αµυχή, γρατζούνισµα». Ίσως συνδέεται ετυµολογικά µε το ρ. δέρω (βλ. λ. 
δέρνω) και τα οµόρριζά του]. 

δρόγη (η) {δρογών} η ζωική ή φυτική πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται για την 
παρασκευή φαρµάκων επίσης, χαρακτηρισµός φαρµάκων. [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού γαλλ. drogue < ολλ. droog «ξηρός»]. 

δρόλαπας (ο) {δρολάπων} (λαϊκ.) βροχή µαζί µε σφοδρό αέρα ΣΥΝ. καταιγίδα, 
(λόγ.) λαίλαπα. Επίσης δρολάπι (το). [ΕΤΥΜ < *δρολαιλάπι (µε απλολογία) < 
*υδρολαιλάπιον, υποκ. τού *ύδρολαϊλαψ «καταιγίδα». Βλ κ. λαίλαπα]. 

δροµάδα (η) η αφρικανική καµήλα (µε µία καµπούρα) (βλ. κ. λ. Βακτριανή). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δροµάς, -άδος < δρόµος]. 

δροµαίος, -α, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.) τρεχάτος, ταχύς: έφυγε δροµαίος. — 
δροµαίως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

δροµάκι (το) → δρόµος 
δροµάκος (ο) → δρόµος 
δροµέας (ο/η) {(θηλ. δροµ-έως) | -είς, -έων} 1. ο αθλητής των αγωνισµάτων 

δρόµου · 2. ΤΕΧΝΟΛ. το στρεφόµενο µέρος µηχανής, συσκευ- 

ής (στροβίλων, ανεµιστήρων, αξονικών ή φυγόκεντρων αντλιών κ.λπ.) 
ΣΥΝ. στροφείο. 3. ΠΛΗΡΟΦ. Ο κέρσορας (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δροµεύς < δρόµος]. -δροµία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό 

θηλυκών ουσιαστικών 
που δηλώνουν το άθληµα που διεξάγεται µε συγκεκριµένο όχηµα, 
τρόπο, µέσο ή σε συγκεκριµένο χώρο: αρµατο-δροµία, ιππο-δροµία, 
σκυταλο-δροµία, χιονο-δροµία. 
[ΕΤΥΜ- Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. Ίππο-δρο- 
µία, µτγν. αρµατο-δροµία), που προέρχεται από τα συνθ. σε -δρόµος 
(βλ.λ.)]. 

δροµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. ΑΘΛ. αυτός που σχετίζεται µε το τρέξιµο: ~ αγώνες · 
2. δροµικός τοίχος ο τοίχος που χτίζεται έτσι, ώστε οι πέτρες ή οι πλίνθοι να 
τοποθετούνται µε την πιο επιµήκη τους πλευρά (πβ. κ. λ. µπατικό). 

-δρόµιο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέτερων ουσιαστικών που 
σηµαίνουν: 1. ειδικές εγκαταστάσεις για την προσγείωση και απογείωση 
ιπτάµενων οχηµάτων: αερο-δρόµιο, ελικο-δρόµιο 2. αθλητικές εγκαταστάσεις 
για τη διεξαγωγή ορισµένου αθλήµατος: ποδη-λατο-δρόµιο, ιππο-δρόµιο 3. τον 
δρόµο που προορίζεται για την κίνηση (κάποιου): πεζο-δρόµιο. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. ιπποδρόµιο 
ν), που προέρχεται από τα συνθ. σε -δρόµος (βλ.λ.) και εµφανίζεται ως 
απόδοση σε ελληνογενή ή νόθα ξένα σύνθετα (λ.χ. γαλλ. vélo-drome 
«ποδηλατοδρόµιο»)]. 

δροµολόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (για συγκοινωνιακό µέσο) 
η ένταξη του σε συγκοινωνιακή γραµµή, η είσοδος του στο πρόγραµµα 
εκτέλεσης δροµολογίου: έκτακτη ~ πλοίου για τη µεταφορά ετεροδηµοτών 2. 
(µτφ.) η ένταξη (π.χ. σχεδίου, έργου) σε πρόγραµµα, µε σκοπό την υλοποίηση 
του: ~ των µεγάλων έργων/ θεσµικών αλλαγών. 

δροµολόγιο (το) [1833] (δροµολογί-ου | -ων} 1.η απόσταση ανάµεσα σε δύο 
σηµεία, την οποία διανύει συγκοινωνιακό µέσο: ανακοινώθηκα ότι δεν θα 
πραγµατοποιηθεί το προγραµµατισµένο ~ Πειραιά-Νά-ξου λόγω 
θαλασσοταραχής || αλλαγή δροµολογίου || σύνηθες | τακτικό | δύσκολο ~ 2. 
(συνεκδ.) ο κατάλογος που αναφέρει ακριβείς αποστάσεις, ώρες αναχώρησης, 
ενδιάµεσες στάσεις, ώρες άφιξης και ό,τι άλλο συµπληρώνει την περιγραφή 
τής πορείας (συγκοινωνιακού µέσου): ανακοινώθηκε το ~ τού πλοίου 3. (µτφ.) 
η πορεία που ακολουθεί κανείς για να φθάσει στον προορισµό του: το 
καθηµερινό µου ~ για το σπίτι || το ~ τής χρηµαταποστολής ήταν γνωστό στους 
ληστές. 

δροµολογώ ρ. µετβ. [1889] {δροµολογείς... | δροµολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. εισάγω νέες συγκοινωνιακές γραµµές, εντάσσω συγκοινωνιακό 
µέσο στο πρόγραµµα εκτέλεσης δροµολογίων: φέτος θα δροµολογηθούν στην 
πρωτεύουσα αρκετά λεωφορεία νέας τεχνολογίας || «ένα νέο οχηµαταγωγό 
δροµολογήθηκε στις ακτοπλοϊκές γραµµές Πειραιά προς Κυκλάδες» (εφηµ.) 2. 
(µτφ.) αρχίζω να υλοποιώ (π.χ. για κάποιο έργο): έχουµε δροµολογήσει ως 
κυβέρνηση εκατό αρδευτικά έργα 3. (συνήθ. µεσοπαθ. δροµολογούµαι) αρχίζω 
να ακολουθώ µια πορεία (συνήθ. σύµφωνα µε προβλεπόµενο τρόπο): 
δροµολογούνται εξελίξεις στο κυβερνών κόµµα. 

δροµόµετρο (το) [1885] {δροµοµέτρ-ου | -ων} όργανο µέτρησης τής ταχύτητας 
των πλοίων: κοινό | µηχανικό ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) παρκέτα. [ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. 
όρου, πβ. αγγλ. (maritime) log]. 

δροµοµετρώ ρ. [1858] {δροµοµετρείς... | δροµοµέτρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} µετρώ την ταχύτητα (πλοίου) µε δροµόµετρο. — δροµοµέτρηση (η) 
[1886]. 

δρόµος (ο) 1. η λωρίδα εδάφους που εξυπηρετεί τη συγκοινωνία ανάµεσα σε 
δύο ή περισσότερα γεωγραφικά σηµεία: πρόσφατα ανοίχτηκε ~ µέχρι το χωριό 
|| οι ~ τής επαρχίας είναι σε κακή κατάσταση || ~ ευθύς | εθνικός (που συνδέει 
τις πόλεις µιας χώρας) | αστικός | ασφαλτοστρωµένος | κακοτράχαλος | φαρδύς | 
κεντρικός | κύριος | δευτερεύων | επαρχιακός | διπλής κατευθύνσεως (βλ. λ. 
διπλός) ΣΥΝ. οδός, αρτηρία- ΦΡ. (α) είµαι στον δρόµο (για κάπου) πηγαίνω (κά-
που), είµαι καθ' οδόν (προς κάπου): ~ προς την Αθήνα (β) πετάω (κάποιον) 
στον δρόµο (i) διώχνω (κάποιον) από το σπίτι όπου κατοικεί, του κάνω 
έξωση: δεν είχαν να πληρώσουν το νοίκι και ο σπιτονοικοκύρης τους πέταξε 
στον δρόµο (ii) στερώ από κάποιον τη δυνατότητα να ζει αξιοπρεπώς, αφήνω 
κάποιον χωρίς µέσα διαβίωσης: έκλεισαν το εργοστάσιο και πέταξαν τόσες 
οικογένειες στον δρόµο || «άπονη ζωή, µας πέταξες στού δρόµου την άκρη» 
(τραγ.) (γ) βρίσκοµαι στον δρόµο αποµένω άστεγος και χωρίς κανένα 
περιουσιακό στοιχείο: από τα πλούτη και τη δόξα, βρέθηκαν ξαφνικά στον 
δρόµο (δ) µένω στον δρόµο µένω στη µέση τής διαδροµής (λόγω βλάβης τού 
οχήµατος µου ή έλλειψης καυσίµων) (ε) βγαίνω στον δρόµο | στους δρόµους 
σε πορεία, σε διαδήλωση: µόλις µαθεύτηκαν τα νέα, όλοι, νέοι και γέροι, 
βγήκαν στον δρόµο (στ) παίρνω δρόµο (i) φεύγω αµέσως, το βάζω στα πόδια: 
µόλις είδαν τους ληστές, πήραν δρόµο- κ. στην προστ. (πάρε) δρόµο! φύγε, 
εξαφανίσου: ~! ∆εν θέλω να σε βλέπω! (ii) απολύοµαι: αν δεν βγάλετε τη 
δουλειά εγκαίρως, θα πάρετε δρόµο! (ζ) παίρνω τον δρόµο (i) (+ για | προς) 
κατευθύνοµαι κάπου: πήραν τον δρόµο για τη Λάρισα (ii) (+γεν.) εισέρχοµαι σε 
µια διαδικασία: «η "Ολυµπιακή Αεροπορία" παίρνει τον δρόµο τής ιδιωτικο-
ποίησης» (εφηµ.) (η) παίρνω τον κακό (τον) δρόµο αρχίζω να ζω µε 
ανάρµοστο τρόπο, να έχω κακές παρέες, να αναµειγνύοµαι σε παρανοµίες 
κ.λπ.: από τότε που πέθανε ο πατέρας του, πήρε τον κακό δρόµο' έµπλεξε µε 
ναρκωτικά και αλήτες (θ) δρόµο παίρνω, δρόµο αφήνω (στερεότυπη φράση 
στα παραµύθια) διανύω µεγάλη απόσταση, οδοιπορώ: δρόµο παίρνει, δρόµο 
αφήνει, φτάνει σε µια µεγάλη πολιτεία... (ι) αφήνω τα πράγµατα να τραβήξουν 
| να πάρουν τον δρόµο τους αφήνω τα πράγµατα να εξελιχθούν από µόνα 
τους, χωρίς να 
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εκβιάζω την έκβαση τους (ια) παίρνω τους δρόµους αρχίζω να πε-
ριπλανώµαι εδώ κι εκεί: πήρε τους δρόµους και τον γύρευε (ιβ) τραβώ 
τον δρόµο µου (ι) ασχολούµαι µε τις δικές µου υποθέσεις: εσύ τράβα 
τον δρόµο σου και µη σε νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι! (ii) ακολουθώ 
δική µου ξεχωριστή πορεία: µετά το Πανεπιστήµιο ο καθένας τράβηξε 
τον δρόµο του (ιγ) βγαίνω από τον δρόµο µου (i) παρεκκλίνω από τη 
σωστή πορεία: βγήκαµε λίγο από τον δρόµο µας κι επισκεφτήκαµε ένα 
κοντινό χωριό (ii) εκτρέποµαι: το λεωφορείο βγήκε από τον δρόµο του 
κι έπεσε σε ένα χαντάκι (iii) (µτφ.) παρεκτρέποµαι: έµπλεξε µε κακές 
παρέες και βγήκε απ' τον δρόµο του (ιδ) ανοίγω δρόµο βλ. λ. ανοίγω 
(ιε) ανοίγω τον δρόµο (σε κάποιον) βλ. λ. ανοίγω (ιστ) ανοίγω 
(νέους) δρόµους | ορίζοντες βλ. λ. ανοίγω (ιζ) κόβω δρόµο 
παρακάµπτω µιαν απόσταση, φθάνοντας γρηγορότερα στον 
προορισµό µου: έκοψε δρόµο µέσ' από τα στενάκια και έφτασε πιο 
γρήγορα (ιη) χαράζω δρόµο (i) (στην πολεοδοµία) καθορίζω πού θα 
κατασκευαστούν δρόµοι σε µια πόλη (ii) (µτφ.) διαγράφω και 
οριοθετώ πορεία: «εµπρός στον δρόµο που χάραξε ο Νοέµβρης!» (σύν-
θηµα που αναφέρεται στην εξέγερση τού Πολυτεχνείου το 1973) (ιθ) 
βρίσκω (κάτι) στον δρόµο βρίσκω, αποκτώ (κάτι) εύκολα ή τυχαία: 
τα λεφτά δεν τα βρίσκεις στον δρόµο, πρέπει να τα εκτιµάς (κ) (µτφ.) 
πάνω στον δρόµο στην άκρη, στο πλάι τού δρόµου: το µαγαζί του εί-
ναι ~ (κα) στα µισά τού δρόµου στη µέση τής διαδροµής ή (µτφ.) πριν 
ολοκληρωθεί µια διαδικασία, πριν φτάσει κάτι στο τέλος: -µας έπιασε 
καταιγίδα || µας άφησε ~, πάνω που είχαµε πιστέψει ότι θα πετυχαίναµε 
τον στόχο µας (κβ) ο δρόµος είναι ανοιχτός (ή βασιλική διαταγή) και 
τα σκυλιά δεµένα βλ. λ. βασιλικός (κγ) τού δρόµου (για γυναίκα) 
ελευθερίων ηθών: έχει µπλέξει µε µια ~ || δεν είναι καµιά ~, είναι 
σοβαρή και µαζεµένη κοπέλα || γυναίκα ~ (πόρνη) || γνώρισε µια ~ (κδ) 
εµπορικός δρόµος (i) η οδός στην οποία υπάρχουν πολλά εµπορικά 
καταστήµατα (ii) µεγάλος δρόµος από τον οποίο διακινούνται (συνήθ. 
διεθνώς) εµπορεύµατα (κε) ταινία δρόµου (αγγλ. road movie) 
κινηµατογραφική ταινία τής οποίας η υπόθεση εκτυλίσσεται σε 
µεγάλο βαθµό σε µεγάλους αυτοκινητοδρόµους, που περιέχει σκηνές 
όπου ο πρωταγωνιστής περιπλανάται σε αυτοκινητοδρόµους 2. η οδός 
στην οποία βρίσκεται το σπίτι, η κατοικία (κάποιου): σε ποιον ~ 
µένεις; || µένει δυο δρόµους παρακάτω 3. η απόσταση (από ένα σηµείο 
σε άλλο): είναι µακρύς ο ~ µέχρι τα Ιωάννινα 4. η µετάβαση από έναν 
τόπο σε άλλον µε κάποιο µέσο συγκοινωνίας και η διάρκεια της: σε 
όλο τον - έλεγαν αστεία || (ευχή) καλό δρόµο! || κάνω πολύ ~ κάθε µέρα 
ΣΥΝ. διαδροµή- ΦΡ. (α) ο δρόµος τής επιστροφής η επάνοδος: ο ~ 
στην πόλη ήταν δύσκολος || (µτφ.) για τον βουλευτή που αποχώρησε 
από το κόµµα του δεν υπάρχει πλέον δρόµος επιστροφής (β) από δρόµο 
από ταξίδι: κάτσε να ξεκουραστείς, είσαι ~ 5. ΑΘΛ. ο αγώνας 
τρεξίµατος: ~ ταχύτητας | ηµιαντοχής | αντοχής | επί ανωµάλου 
εδάφους | µετ' εµποδίων || µαραθώνιος ~· (µτφ.) 6. (συνήθ. +γεν.) ο 
τρόπος ζωής (σύµφωνα µε αυτό που δηλώνει η γεν.): ο ~ τού κακού H 
ο — τής αρετής || ο ~ τής Αρετής και τής Κακίας || ο ~ τού Θεού 7. η 
πορεία στη ζωή, τα χρόνια και οι εµπειρίες (κάποιου): είσαι µικρός 
ακόµη· έχεις πολύ ~ να διανύσεις 8. το σύνολο των ενεργειών που 
πρέπει να κάνει κανείς για να επιτύχει κάτι: ο ~ προς τη δόξα | προς 
την κορυφή || ο ~ για τον τελικό είναι δύσκολος || ο ~ για την επιτυχία 
απαιτεί θυσίες- ΦΡ. ο τρίτος δρόµος εναλλακτική πρόταση, λύση, που 
διαφοροποιείται από τις (συνήθ. δύο) επικρατούσες: «πολύς λόγος 
γίνεται για νέα ευρωπαϊκή "κεντροαριστερά", για έναν ~ που χάραξαν 
οι µοντέρνοι σοσιαλδηµοκράτες ηγέτες» (εφηµ.) 9. η διέξοδος: βρήκαν 
~ µέσ' από τα βουνά και διέφυγαν 10. (µτφ.) η λύση, η δυνατότητα, η 
επιλογή: στην περίπτωση µας δεν υπάρχει άλλος ~ || «µες στη ζωή 
δρόµοι ανοίγονται σωρός» (λαϊκ. τραγ.) || αναζητούσε νέους ~ 
έκφρασης | για το τραγούδι 11. ο προσανατολισµός, η σωστή πορεία: 
έχασα τον ~ µου µέσα στο χιόνι || οι εργασίες βρίσκονται σε καλό ~ 12. 
(συνεκδ.) το δροµολόγιο: κάθε πρωί ακολουθώ τον ίδιο ~ µέχρι τον 
σταθµό || θα περάσω από το σπίτι σου, είσαι στον ~ µου. — (υποκ.) 
δροµάκι (το) κ. δροµάκος κ. (λόγ.) δροµίσκος [1865] (ο). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< *dr-om-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *der- «τρέχω», που απαντά µε 
διάφορες βαθµίδες και παρεκτάσεις σε ξέν. γλώσσες, πβ. σανσκρ. 
drâmati, αρχ. γερµ. trottôn, γαλλ. trottoir «πεζοδρόµιο»,/χγγλ. trample 
«ποδοπατώ», γερµ. Tritt «βήµα», κ.ά. Οµόρρ. αρχ. δι-δρά-σκω «φεύγω, 
δραπετεύω», δρα-π-έτης, δροµ-εύς (-έας), κ.ά. Η λ. απαντά πολύ 
συχνά ως β' συνθ. (-δρόµος) ήδη στην Αρχ.]. δρόµωνας (ο) 
{δροµώνων} ΝΑΥΤ. 1. (στο Βυζάντιο) κωπήλατο και ιστιοφόρο πλοίο 
2. η κορβέτα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. δρόµων, -ωνος < αρχ. δρόµος]. 
δροσάτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει δροσιά: φύσηξε στα πρό-
σωπα µας δροσάτο το αγέρι ΣΥΝ. δροσερός 2. (µτφ.-σπάν.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από φρεσκάδα: ξύπνησε ~ και ευδιάθετος || - φιλί 
ΣΥΝ. φρέσκος. δροσερεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {δροσέρεψα} (λαϊκ.) 
γίνοµαι δροσερός: άρχισε και δροσερεύει ο καιρός· δεν κάνει πια τόση 
ζέστη ΣΥΝ. δροσίζω ΑΝΤ. ζεσταίνω. δροσερός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός 
που έχει δροσιά: ~ ατµόσφαιρα | δωµάτιο | αεράκι ΣΥΝ. δροσάτος, 
ολόδροσος 2. αυτός που προσφέρει δροσιά: ήπιαν ~ αναψυκτικά ΣΥΝ. 
δροσιστικός 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από φρεσκάδα: ~ 
µάγουλα | χείλη ΣΥΝ. απαλός, µαλακός, τρυφερός. — δροσερότητα 
[µεσν.] κ. δροσεράδα [µεσν.] (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. δροσιά (η) 
1. το ήπιο ψύχος, ανάµεσα στο χλιαρό και το κρύο: τις ηµέρες τού 
καύσωνα αναζητούσαν τη ~ || τη ~ του να 'χεις! (ευχή σε κάποιον που 
µας φέρνει κάτι δροσερό, για να ξεδιψάσουµε) ΣΥΝ. δροσερότητα, 
δροσεράδα 2. η υγρασία: οι σταγόνες τής πρωινής - 3. το µέρος στο 
οποίο υπάρχει σκιά: κάθισαν κάτω από κάποια ~ να ξαποστά- 

σουν ΣΥΝ. ήσκιος 4. (µτφ.) η φρεσκάδα, το κάλλος: η νεανική ~ τού προ-
σώπου της. Επίσης δρόσος (η) [αρχ.] κ. (λογοτ.) δροσό (το) [µεσν.]. — 
(υποκ.) δροσουλα (η) ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δροσία 
< αρχ. δρόσος, αγν. ετύµου]. δροσίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {δρόσισ-α, 
-τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. σταµατώ τη δίψα (κάποιου): τους δρόσισε µε 
κρύα αναψυκτικά 2. φρεσκάρω, προσφέρω δροσιά: ~ το πρόσωπο µου 3. 
(για καλλιέργειες) ραντίζω µε νερό ΣΥΝ. νοτίζω, υγραίνω, ποτίζω 4. (για 
τρόφιµα) µειώνω τη θερµοκρασία ΣΥΝ. ψύχω, κρυώνω, παγώνω ♦ 5. 
(αµετβ.) γίνοµαι κάπως ψυχρός, δροσιστικός: από το απόγευµα δρόσισε 
ο καιρός. — δρόσισµα (το) [µεσν.] κ. δροσισµός (ο) [µτγν.], 
δροσιστικός, -ή, -ό. δροσό (το) → δροσιά 
δροσό- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που σηµαίνουν ότι 
κάτι σχετίζεται µε τη δροσιά: δροσο-σταλιά, δροσο-πηγή. [ΕΤΥΜ. Α' 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. δροσο-πάχνη), που 
προέρχεται από το ουσ. δρόσος (βλ.λ.)]. δροσολογώ ρ. αµετβ. [µεσν.] 
{δροσολογείς... | δροσολόγ-ησα, -ούµαι κ. -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
(λαϊκ.-λογοτ.) δροσίζω κάποιον: καθόταν κάτω από ένα πλατάνι και 
δροσολογιόταν. — δροσολόγηµα (το). δροσόπαγος (ο) [1897] η 
παγωµένη δροσιά, η πάχνη. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. gelée blanche]. δροσοπέταλο (το) [1892] 
(λογοτ.) το δροσερό πέταλο λουλουδιού. δροσοπηγή (η) η πηγή από 
την οποία τρέχει δροσερό νερό. δρόσος (η) → δροσιά 
δροσοσταλιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λογοτ.) η σταγόνα δροσιάς. Επί-
σης δροσοσταλίδα κ. δροσοστάλα. ∆ροσουλα (η) γυναικείο όνοµα. 
δροσόφυλλα (τα) {δροσοφύλλων} BOT. γένος εντοµοφάγων φυτών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. drosophylla]. δρουγγάριος (ο) 
{δρουγγαρί-ου | -ων, -ους} ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) αξιωµατούχος τού 
στρατού, τού στόλου ή τής δικαιοσύνης. Επίσης δρουγ-Υάρης (ο) 
{δρουγγάρηδες}. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. drungarius < drungus (> δροϋγγος «στρατιωτικό 
σώµα στο Βυζάντιο»)]. ∆ρυάδες (οι) ΜΥΘΟΛ. νύµφες των δασών. 
Επίσης Αµαδρυάδες. [ΕΤΎΜ. < µτγν. ∆ρυάς, -άδος < αρχ. δρυς (βλ.λ.). 
Στο µτγν. Άµαδρυά-δες απαντά ως α' συνθ. το αρχ. αµα, δηλώνοντας 
τις νύµφες που εµφανίζονται τον καιρό που ανθούν οι δρύες]. δρυΐδης 
(ο) {δρυϊδών} ιερέας των Κελτών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ∆ρυΐδης (ήδη στον 
Αριστοτέλη) < κελτ. druides, που συνδ. µε αρχ. ιρλ. drui «µάγος», 
ουαλ. derwen «δρυς» κ.ά., εφόσον οι δρυΐδες σύχναζαν σε δάση µε 
βαλανιδιές]. δρύινος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει κατασκευαστεί από 
ξύλο βαλανιδιάς, από δρυ: ~ καναπές | πάτωµα. δρυµός (ο) 1. δάσος 
από βαλανιδιές 2. (γενικότ.) περιοχή που είναι γεµάτη δέντρα ΣΥΝ. 
δάσος·  ΦΡ. εθνικός δρυµός η προστατευόµενη δασική έκταση: το 
κράτος θα χαρακτηρίσει την περιοχή εθνικό δρυµό. Επίσης δρυµώνας 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δρυς]. δρυοκολάπτης (ο) 
{δρυοκολαπτών} ΖΩΟΛ. πτηνό µε µακρύ λαιµό και µεγάλο κεφάλι, 
ευθύ σκληρό ράµφος, µε το οποίο τρυπά τον φλοιό των δέντρων, για 
να βρει έντοµα και κάµπιες για τροφή, αλλά και για την κατασκευή 
τής φωλιάς του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δρυς, -υός + κολάπτης < κολάπτω «τρυπώ, τσιµπώ», βλ. 
κ. εκκολάπτω]. δρύπη (η) {δρυπών} είδος σαρκώδους καρπού µε 
σκληρό ξυλώδες εν-δοκάρπιο, όπως η ελιά, το κεράσι, το ρωδάκινο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. drupe < λατ. drupa «πολφός (καρπού)»]. 
δρυς (η) {δρυ-ός | -ες, -ών, δρυς} η βαλανιδιά (βλ.λ.)·  ΦΡ. δρυός πε-
σούσης πας ανήρ ξυλευεται (δρυός πεσούσης πάς όνήρ ξυλευεται) 
όταν χάσει κανείς τη δύναµη του, όλοι τρέχουν να εκµεταλλευτούν 
την ευκαιρία εις βάρος του: τώρα που έχασε την εξουσία, άρχισαν όλοι 
να τον κατηγορούν βλέπεις, ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
δρυς < *dr-u-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *drew- | *der-w-«ξύλο», πβ. γοτθ. 
triu «ραβδί», αγγλ. tree «δέντρο», tar «πίσσα», γερµ. Teer κ.ά. Οµόρρ. 
δένδρον (< δέρ-δρεΡ-ον), δόρ-υ, δρυ-µός κ.ά.]. δρύφρακτο (το) 1. (σε 
σιδηροδροµικές διαβάσεις) κινητή ξύλινη ή µεταλλική δοκός που 
κατεβαίνει χειροκίνητα ή µε ειδικό µηχανισµό, για να εµποδίσει την 
κίνηση αυτοκινήτων ή πεζών, όταν διέρχεται αµαξοστοιχία 2. ΝΑΥΤ. 
(λόγ.) το παραπέτο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. δρύφακτος | µτγν. 
δρύφρακτος (ο αρχ. τ. µε ανοµοίωση τού -ρ-) < δρυς + -φ(ρ)ακτος < 
φράσσω]. δρχ. δραχµή, δραχµές. 
δρω ρ. αµετβ. {δρας..., λόγ. µτχ. δρων, -ώσα, -ων | έδρασα (λόγ. µτχ. 

δράσας, -ασα, -αν, να/θα δράσω)} 1. αναπτύσσω δράση, ενεργοποιού-
µαι: ~ άµεσα και αµέσως (προσωπικά, ο ίδιος και χωρίς χρονοτριβή) 
| συστηµατικά | αποτελεσµατικά | µε σύνεση | µε επιφύλαξη | ανεξέ-
λεγκτα || συµµορίες ληστών δρουν στην περιοχή || τα δρώντα πρόσωπα 
τού δράµατος 2. ασκώ επίδραση, επιρροή: το νέο διεθνές περιβάλλον 
αναµένεται να δράσει καταλυτικά στις διακρατικές σχέσεις || το 
φάρµακο έδρασε ευεργετικά για τον οργανισµό ΣΥΝ. επιδρώ, επη-
ρεάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω, σπάζω. 

[ΕΤΥΜ < αρχ· δρώ < δρά-ω < I.E. *drâ- «εργάζοµαι» (πιθ. από δισύλλ. 
θέµα *der-ä-(, πβ. λιθ. daraü «κάνω, πράττω», λετ. darît, πιθ. κ. σανσκρ. 
dhâr-ma- «νόµος, διάταξη». Οµόρρ. δρά-µα, δρά-σις (-η), δρασ-τήριος, 
ά-δραν-ής (βλ.λ.) κ.ά. Εν αντιθέσει προς το συνώνυµο πράττω, το ρ. 
δρώ εξέφραζε την ιδέα τής παρεχόµενης υπηρεσίας, καθώς και τής 
ευθύνης που συνεπαγόταν η πραγµατοποίηση της]. δρώµενα (τα) 
[αρχ.] {δρωµένων} 1. δραµατοποιηµένο ιερό θέαµα, θρησκευτική 
τελετή 2. θεατρική παράσταση ή άλλο δηµόσιο θέαµα: 
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λαϊκά ~ (λαϊκά, παραδοσιακά θεάµατα) 3. (µτφ.) κάθε κοινωνική δρα-
στηριότητα: τα πολιτικά ~. 

δρωτοίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η εµφάνιση εξανθηµάτων στο δέρµα, που 
οφείλεται στην υπερβολική εφίδρωση. 
[ΕΤΎΜ. < (ι)δρωτ-ίλα, µε τσιτακισµό και σίγηση τού ατόνου αρχικού 
φωνήεντος]. 

∆.Σ. (το) 1. ∆ιπλωµατικό Σώµα 2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
∆.Σ. Α. (ο) ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. 
∆.Σ.Ε. (ο) ∆ηµοκρατικός Στρατός Ελλάδας. 
∆.Σ.Θ. (ο) ∆ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. 
∆.Σ.Κ. (το) ∆ηµοκρατικό Συνδικαλιστικό Κίνηµα. 
∆.Τ.Α. (το) ∆ιεθνές Ταµείο Ανάπτυξης. 
∆.Τ.Α.Α. (η) ∆ιεθνής Τράπεζα Ανόρθωσης και Ανάπτυξης. 
∆.Τ.Κ. (η) ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή. 
∆.Τ.Υ. (η) ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
δυ- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν ότι κά-

ποιος/κάτι ισούται µε τον αριθµό δύο (2): δυ-αρχία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
[ΕΤΎΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. δυ-αρχία), 
που προέρχεται από το αριθµητ. δύο]. 

∆.Υ. (η) ∆ηµόσια Υπηρεσία. 
δυάδα (η) [αρχ.] δύο όµοια πρόσωπα ή πράγµατα, που θεωρούνται ενιαίο 

σύνολο: ~ ποτηριών | αβγών ΣΥΝ. ζευγάρι ANT. µονάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
δυαδικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στον αριθµό δύο: ~ σύστηµα 

αρίθµησης | ψηφίο- ΦΡ. ΜΑΘ. δυαδικό σύστηµα το σύστηµα αρίθµησης και 
γραφής που χρησιµοποιούν οι Η/Υ για την παράσταση των πληροφοριών και 
την εκτέλεση των πράξεων έχει ως βάση τον αριθµό και έτσι οι αριθµοί 
παριστάνονται ως άθροισµα δυνάµεων τού δύο, χρησιµοποιώντας δύο µόνο 
σύµβολα, το 0 και το 1, λ.χ. ο αριθµός 9 (τού δεκαδικού συστήµατος) στο 
δυαδικό σύστηµα γράφεται 1001 2. αυτός που απαρτίζεται από δύο µέρη: ~ 
οικονοµία | οργάνωση | θρησκευτικό σύστηµα (καλό - κακό, Θεός - ∆ιάβολος 
κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δύο. Η σηµ. που αναφέρεται στο δυαδικό σύστηµα, 
αποδίδει το γαλλ. binaire]. 

δυαδισµός [µτγν.] κ. δυαλισµός (ο) ο δυϊσµός (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
δυάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} παλαιό ελληνικό νόµισµα αξίας δύο λε-πτών, το 

δίλεπτο- ΦΡ. δεν δίνω δυάρα δεν µε απασχολεί τίποτε, αδιαφορώ πλήρως ΣΥΝ. 
δεν δίνω δεκάρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο, νόµισµα. 

δυάρι (το) [µεσν.] {δυαρ-ιού | -ιών} 1. διαµέρισµα µε δύο βασικά δωµάτια: 
έµενε σ' ένα λιτό ~ 2. (συνεκδ.) το χαρτί τής τράπουλας που έχει τον αριθµό 
δύο 3. (στο µπάσκετ) (α) συγκεκριµένη θέση παίκτη τής οµάδας (β) ο ίδιος ο 
παίκτης που παίζει στην παραπάνω θέση. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 

δυαρχία (η) {δυαρχιών} ο δυϊσµός (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «η ύπαρξη δύο αρχών», < δύ(ο) + -αρχία < αρχή. Η σηµ. 
«δυϊσµός» αποδίδει το γαλλ. dualisme]. 

δυϊκός, -ή, -ό 1. αυτός που αποτελείται από δύο, συνήθ. ανάθετα µεταξύ τους, 
στοιχεία: ~ αντίθεση (καλός - κακός κ.λπ.) 2. ΓΛΩΣΣ. δυϊ-κός (αριθµός) (για 
τον αριθµό των κλιτών µερών τού λόγου τής αρχαίας ελληνικής γλώσσας) 
αυτός µε τον οποίο δηλώνονται δύο (µόνο) πρόσωπα ή πράγµατα (βλ. κ. λ. 
αριθµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. δύο). 

δυϊσµός (ο) [1891] η θεωρία, σύµφωνα µε την οποία η πραγµατικότητα 
(κοσµολογική, θρησκευτική, κοινωνική κ.λπ.) διαµορφώνεται από δύο 
θεµελιακές και αντίµαχες µεταξύ τους ουσίες | δυνάµεις (λ.χ. καλό - κακό, 
Θεός - ∆ιάβολος) ΣΥΝ. δυαρχία, δυαδισµός ANT. µονισµός, ενισµός. — 
δυϊστής (ο), δυϊστικός, -ή, -ό [1886]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. [ΕΤΎΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. dualisme]. 

-δυµος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν τον 
αριθµό των τέκνων που γεννήθηκαν µαζί: δί-δυµος, τρί-δυ-µος || γέννησε 
τετράδυµα. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. δί-δυµος, µτγν. 
τετρά-δυµος), το οποίο προέρχεται από το θ. τού αριθµητ. δύο και το παραγ. 
επίθηµα -µος. Πρωτοαπαντά στο δί-δυ-µος (βλ.λ.), από όπου επεκτάθηκε και 
σε άλλες λ.]. 

δόνα µα | ρ. µετβ. αποθ. {δύνασαι, -αται, -άµεθα, -ασθε, -avrai κ. δύνεσαι, -
εται, -όµαστε, -εστε, -ονται, δύσχρ. παρατ. εδυνάµην κ. ηδυν-άµην, -ασο, -
ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο κ. δυνό-µουν, -σουν, -ταν, -µα-σταν, -σασταν, 
δύνονταν | δυνήθηκα (λόγ. έδυνήθην, -ης, -η..., µτχ. δυνηθείς, -είσα, -έν)} 1. 
(λόγ.) έχω τη δυνατότητα (να πράξω κάτι): ο νέος εκπαιδευτικός πρέπει να 
δύναται να ανταποκριθεί επάξια στην αποστολή του ΣΥΝ. µπορώ 2. διαθέτω 
αντοχή, δύναµη: «δύνεσαι, µαύρε µ', δύνεσαι, στο γαίµα για να πλέξεις;» 
(ακριτικό τραγ.). Επίσης (σπάν.-λαϊκ.) δύνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη, 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δύ-ν-α-µαι (µε πρόσφυµα -ν-), αβεβ. ετύµου. 
Πιθανόν να συνδέεται µε το αρχ. δηρός «µακρόχρονος, διαρκής» (< *δΕά-
ρός)]. 

δυναµαρης (ο) {δυναµάρηδες} (λαϊκ.) δυνατός, ανθεκτικός. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < δύναµις + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

δυναµαρι (το) {δυναµαρ-ιού | -ιών} 1. οτιδήποτε χρησιµοποιείται προς 
ενίσχυση τής αντοχής και τής σταθερότητας αντικειµένου 2. το φρούριο, το 
οχυρό. [ΕΤΥΜ. < µεσν. δυναµάρι(ν) < δύναµις + παραγ. επίθηµα -άριον]. 

δυνάµει επίρρ. (λόγ.) 1. (+γεν.) επί τη βάσει, σύµφωνα µε: ~ τού άρθρου 30 τού 
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας... || ~ νόµου | κανονισµού • 2. δυνητικά, 
χαρακτηρίζοντας αυτό που θα µπορούσε να υπάρξει ή να συµβεί: 
«δηµιουργούν την προοπτική µιας ~ µεγάλης και ελκυ- 

στικής αγοράς» (εφηµ.) || «η χώρα αυτή δίνει την εικόνα ενός δύσκολου και - 
επικίνδυνου γείτονα» (εφηµ.) ΑΝΤ ενεργεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενέργεια. 

[ΕΤΎΜ. ∆οτ. εν. τού αρχ. δύναµις]. δύναµη (η) {-ης κ. -άµεως | -άµεις, -άµεων} 
1. η σωµατική ρώµη: οι πολεµιστές διέθεταν φοβερή ~ ΣΥΝ. ρωµαλεότητα, αλκή, 
ισχύς ΑΝΤ. αδυναµία 2. το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν την καλή σω-
µατική κατάσταση τού ατόµου: δεν έχω πια τη - να συνεχίσω· ΦΡ. (α) το κατά 
δύναµιν (κατά δύναµιν, Ηροδ. 3,142) όσο αντέχει και µπορεί κανείς: θα κάνω ~ 
και ελπίζω να τα καταφέρω (β) παίρνω δυνάµεις ενισχύω, τονώνω τον 
οργανισµό µου: φάε καλά να πάρεις δυνάµεις! ΑΝΤ. εξασθενώ (γ) χάνω τις 
δυνάµεις µου (µεσν. φρ.) χάνω την αντοχή µου, δεν αισθάνοµαι δυνατός, ικανός 
να αντεπεξέλθω βιολογικά (σε κάτι) (δ) ανακτώ (τις) δυνάµεις (µου) βλ. λ. 
ανακτώ (ε) φυλάω | κρατώ δυνάµεις χρησιµοποιώ µε φειδώ τις σωµατικές µου 
δυνατότητες, δεν εξαντλούµαι: µην κουράζεσαι τόσο τώρα, κράτησε δυνάµεις για 
το τέλος 3. η µεγάλη πνευµατική ικανότητα (ανάλυσης, διεισδυτικότητας, 
εύστοχων παρατηρήσεων κ.λπ.): διακρίθηκε για τη ~ τού στοχασµού του ΣΥΝ. 
ευφυΐα 4. η ικανότητα να παράγει (κα-νείς/κάτι) ορισµένο έργο, να επιτελεί 
ορισµένη λειτουργία: µυϊκή | ελκτική | κινητική ~ || έχει αξιοσηµείωτη ~ πειθούς 
5. το ψυχικό σθένος, η ικανότητα να αντιµετωπίζει κανείς επιτυχώς τις 
αντιξοότητες ή να επιχειρεί κάτι δύσκολο: έχει µεγάλη ~ και γι' αυτό ξεπέρασε 
γρήγορα την απογοήτευση από την αποτυχία στον διαγωνισµό || από πού αντλεί 
τόση ~ αυτός ο άνθρωπος; ΦΡ. βρίσκω τη δύναµη να... αποκτώ το κουράγιο, το 
σθένος (να κάνω κάτι): στην αρχή είχε απογοητευθεί, αλλά στη συνέχεια βρήκε τη 
δύναµη να ξαναφτειάξει τη ζωή της 6. η ορµή σε συνδυασµό µε το βάρος 
(κάποιου)· η σφοδρότητα, η ισχύς: η ~ µιας γροθιάς | ενός χτυπήµατος | τού 
ανέµου | τής έκρηξης- ΦΡ. µε δύναµη (i) µε µεγάλη ορµή και µε όλο το βάρος: 
έπεσε πάνω του ~ και τον τραυµάτισε || χτύπησε τη γροθιά στο τραπέζι ~ II τον 
χτυπούσε µε όλη του τη δύναµη (ii) η ένταση (µε την οποία γίνεται | εκδηλώνεται 
κάτι): το µπαλόνι έσκασε ~|| ο εκρηκτικός µηχανισµός εξερράγη ~ 7. η ικανότητα 
σε συγκεκριµένο τοµέα: έχω τη ~ να προβλέπω το µέλλον | να επιβάλλοµαι στον 
εαυτό µου- ΦΡ. (α) πάνω από τις δυνάµεις (κάποιου) για ό,τι ξεπερνάει τις 
δυνατότητες ή τις ικανότητες (κάποιου): αυτές οι εξετάσεις ήταν ~ του (β) µε τις 
δικές µου δυνάµεις µε τα προσωπικά µου εφόδια, µε τις προσωπικές µου 
δυνατότητες: έφτασα σ' αυτή τη θέση ~ ΑΝΤ. µε ξένες πλάτες, µε µέσον 8. (συνήθ. 
στον πληθ.) οργανωµένο σύνολο προσώπων, συνήθ. ενόπλων, καθώς και των 
υλικών µέσων που χρησιµοποιούν: ένοπλες | στρατιωτικές | αστυνοµικές | 
αεροπορικές - || δυνάµεις κατοχής | ασφαλείας | τής τάξης (η Αστυνοµία) || ~ 
κρούσεως (οµάδα που διενεργεί στρατιωτική επίθεση) || ~ καταστολής · 9. (για 
φάρµακα) η δραστικότητα, η δυνατότητα επενέργειας στον οργανισµό 10. η δυ-
νατότητα επιρροής ή επιβολής: είχε τη ~ να τους πείσει || έχω ~ στο διοικητικό 
συµβούλιο || η τηλεόραση έχει µεγάλη ~ || η ~ τής συνήθειας | τής πίστης στον Θεό 
| τής τεχνολογίας- ΦΡ. (α) χάνω τη δύναµη µου χάνω την επιρροή µου (β) εν 
δυνάµει για κάποιον/κάτι που, ενώ δεν είναι τώρα, είναι δυνατόν να γίνει ή να 
αποτελέσει κάτι στο µέλλον: «το συγκεκριµένο ρεπορτάζ αποτελούσε ~ απειλή για 
την εθνική ενότητα τής χώρας» (εφηµ.) || «αυτή τη στιγµή στο κυβερνών κόµµα 
υπάρχουν οκτώ ~ πρωθυπουργοί» (εφηµ.) 11. (συνεκδ.) οποιοσδήποτε επιδρά σε 
άλλον ή ασκεί καθοριστική επίδραση- ΦΡ. (α) είµαι δύναµη έχω εξουσία που 
µπορεί να επηρεάσει και να επιβληθεί: ο Τύπος σήµερα είναι δύναµη (β) 
κινητήρια δύναµη (µτφ.) οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε θεωρείται απαραίτητος για 
να λειτουργήσει κάτι επιτυχώς: το χρήµα είναι η ~ τής οικονοµίας || ο Πέτρος εί-
ναι η ~ τής επιχείρησης (γ) δηµιουργική | ζωοποιός δύναµη ο Θεός 12. κάθε 
κράτος από πλευράς ισχύος σε ορισµένο τοµέα: η Κίνα εξελίσσεται σε παγκόσµια 
~|| η χώρα µας αποτελεί υπολογίσιµη - στη ΝΑ. Μεσόγειο || οι Η.Π.Α. αποτελούν 
µεγάλη οικονοµική ~ || η Βραζιλία είναι σπουδαία ποδοσφαιρική ~· ΦΡ. Μεγάλες 
∆υνάµεις βλ. λ. µεγάλος · 13. το κύρος αξίας, αλήθειας ή θεσµού: η ~ των νόµων 
| τού παραδείγµατος | τής αρετής · 14. ΜΑΘ. το σύµβολο τού πολλαπλασιασµού 
ενός αριθµού µε τον εαυτό του τόσες φορές όσες δηλώνει ο εκθέτης: 35 = 
3x3x3x3x3 και γενικότερα το σύµβολο αβ, όπου α, β κατάλληλοι αριθµοί ή 
παραστάσεις · 15. ΦΥΣ. το αίτιο τής µεταβολής τής κινητικής κατάστασης 
σώµατος ή τής µορφής αυτού· είναι ανάλογο προς τη µάζα ενός σώµατος και την 
επιτάχυνση και επηρεάζεται από την επιτάχυνση τής βαρύτητας: κεντροµόλος | 
φυγόκεντρος | ηλεκτροµαγνητική ~ · 16. αόρατη υπερφυσική ουσία | υπόσταση: οι 
~ τού σκότους | τού κακού (οι δαίµονες) | τού καλού- ΦΡ. (α) ουράνιες ∆υνάµεις 
τα τάγµατα των Αγγέλων (β) Κύριε των ∆υνάµεων! άρχοντα των Αγγέλων, Θεέ 
µου!, για περιπτώσεις στις οποίες δοκιµάζει κανείς ισχυρή έκπληξη από κάτι 
παράδοξο, πρωτοφανές ή απαράδεκτο: ~! Εκανε τέτοιο πράγµα; || ~! Τι λόγια 
είναι αυτά που ξεστόµισε; ΣΥΝ. έλα Χριστέ και Παναγιά!, έλα Παναγία µου!, (ο) 
Χριστός και (η) Παναγία!, Χριστός κι Απόστολος!, Θεέ και Κύριε! (γ) ανώτερη 
δύναµη κάθε ον ή ουσία που ξεπερνά τα ανθρώπινα µέτρα και θεωρείται ότι 
αποτελεί την αιτία τής αρχής και εξέλιξης τού κόσµου: δεν ξέρω αν υπάρχει 
Θεός, πιστεύω όµως στην ύπαρξη µιας ~ που κινεί τα πάντα 17. ∆υνάµεις (οι) ένα 
από τα τάγµατα των Αγγέλων 18. (στον πληθ.) οι πολιτικές παρατάξεις: οι ~ τής 
συντήρησης | τής προόδου | τής αλλαγής 19. ΟΙΚΟΝ. αγοραστική δύναµη βλ. λ. 
αγοραστικός 20. αναγνωστική δύναµη βλ. λ. αναγνωστικός · 21. η τελευταία 
µπουκιά, κουταλιά, πιρουνιά κ.λπ. στο φαγητό (για την οποία υπάρχει η λαϊκή 
αντίληψη ότι δεν πρέπει να την αφήνει κανείς στο πιάτο του, γιατί, αν τη φάει 
κάποιος άλλος, θα του πάρει τη δύναµη!): φάε την τελευταία κουταλιά σου- είναι 
η ~ σου! 
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[ΕΤΥΜ. < αρχ. δύναµις < δύναµαι (βλ.λ.), λ. που αντικατέστησε το 
αρχ. όνοµα (Ε)ίς (πβ. λατ. vis). Ήδη αρχ. είναι η σηµ. τής στρατιωτι-
κής ισχύος, τού στρατεύµατος. Η φρ. Μεγάλες ∆υνάµεις αποδίδει το 
γαλλ. Grandes Puissances, ενώ η φρ. (αυτό) υπερβαίνει τις δυνάµεις 
µου αποδίδει το γαλλ. (cela) passe mon pouvoir]. 

δύναµη - ισχύς - ρώµη - σθένος. Η γενική σηµασία των πάσης 
φύσεως δυνατοτήτων που διαθέτει κανείς (σωµατική και ψυχική 
δύναµη, αντοχή, ικανότητα, εξουσία, επιβολή κ.λπ.), η γενική έν-
νοια τού «δύνασθαι» (ρ. δύναµαι) δηλώνεται µε τη λ. δύναµη 
Έτσι µιλούµε για ψυχική και σωµατική δύναµη, για οικονοµικές 
και φυσικές δυνάµεις, για στρατιωτική, πολιτική και κοινωνική 
δύναµη κ.ο.κ. Η σωµατική δύναµη δηλώνεται καλύτερα µε τη λ. 
ρώµη (πβ. ρωµαλέος και ά-(ρ)ρωστος «ο στερούµενος ρώµης, σω-
µατικής δύναµης, υγείας», ανάρρωση κ.ά.). Ας σηµειωθεί ότι το 
λατ. Ρώµη είναι ετρουσκικής προελεύσεως και δεν έχει ετυµολο-
γική σχέση µε το ρώµη, µολονότι έδωσε γνήσια ελληνικές λέξεις, 
τα Ρωµιός, ρωµιοσύνη, ρωµαίικος κ.ά. Όταν αναφερόµαστε σε 
άσκηση εξουσίας, προτιµότερη είναι η λ. ισχύς (στρατιωτική, πο-
λιτική). Προκειµένου περί ψυχικών δυνάµεων χρησιµοποιείται πε-
ρισσότερο η λ. σθένος (∆εν έχει το ψυχικό σθένος να τους αντι-
µετωπίσει) (πβ. σθεν-αρός, α-σθενής κ.ά.). Ωστόσο, µεταφορικώς 
και µε επέκταση τής σηµασίας τους όλες σχεδόν οι λέξεις αυτές 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάφορες χρήσεις (πνευµατική 
ρώµη, ηθικές δυνάµεις κ.λπ.). 

δυναµική (η) 1. ΦΥΣ. κλάδος τής µηχανικής, ο οποίος µελετά τις δυ-
νάµεις και τις κινήσεις που αυτές προκαλούν 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. Ο αλλη-
λοπροσδιορισµός ή η σύγκρουση των στοιχείων ενός κοινωνικού 
όλου (τάξεων, θεσµών, προτύπων κ.λπ.) που εξηγούν τον εξελικτικό 
µετασχηµατισµό του: η ~ κοινωνικΌυ συστήµατος | των κοινωνικών 
οµάδων 3. (γενικότ.) η εξελικτική πορεία ενός φαινοµένου: ο οµιλη-
τής ανέλυσε τα στοιχεία που συνιστούν τη ~ τής ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dynamique]. 

δυναµικό (το) {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των ανθρώπων που προσφέ-
ρουν παραγωγικές υπηρεσίες (σε κάποιον τοµέα): εργατικό | καλλι-
τεχνικό ~· ΦΡ. έµψυχο δυναµικό βλ. λ. έµψυχος 2. ΦΥΣ. το έργο τής δύ-
ναµης ενός πεδίου (βαρυτικού ή ηλεκτρικού) ανά µονάδα µάζας (στο 
βαρυτικό) ή φορτίου (στο ηλεκτρικό) κατά τη µεταφορά τής µάζας ή 
τού φορτίου από µια θέση τού πεδίου µέχρι το άπειρο. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. potentiel]. 

δυναµικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη δύναµη: 
~ ενέργεια | πεδίο ΣΥΝ. στατικός 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
έντονη δραστηριότητα και δηµιουργική δράση: ~ επιχειρηµατίας | 
πωλητής | προσωπικότητα 3. αυτός που επιτυγχάνεται µε την χρήση 
δύναµης: ~ λύση | εξέγερση | επέµβαση 4. ΟΙΚΟΝ. δυναµική οικονοµι-
κή ανάλυση η ανάλυση των οικονοµικών µεγεθών που λαµβάνει υπ' 
όψιν τον παράγοντα χρόνο ANT. στατική οικονοµική ανάλυση. — δυ-
ναµικά επίρρ. 

δυναµικότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η έντονη δραστηριότητα, η ενερ-
γητικότητα, η µαχητικότητα και η αυτοπεποίθηση που χαρακτηρί-
ζουν κάποιον ΣΥΝ. δυναµισµός · 2. η ανώτατη ικανότητα παραγωγής 
επιχειρηµατικού κλάδου ή οικονοµίας σε ορισµένο χρονικό διάστη-
µα: τονίστηκε η ανάγκη να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για την αύ-
ξηση τής ~ των επιχειρήσεων ΣΥΝ. αποδοτικότητα, παραγωγικότητα 
• 3. το δικαίωµα που παραχωρείται σε µέλη τού εµποροβιοµηχανικού 
κόσµου να εισάγουν περιορισµένο αριθµό εµπορευµάτων ή πρώτων 
υλών 4. (συνεκδ.) το έγγραφο που παρέχει την άδεια εισαγωγής. 

δυναµισµός (ο) [1890] {χωρ. πληθ.} η έντονη δραστηριότητα, η ενερ-
γητικότητα, η αυτοπεποίθηση και η µαχητικότητα (µε την οποία 
ενεργεί κάποιος): θαύµαζε την εργατικότητα και τον ~ των νέων ΣΥΝ. 
δυναµικότητα. [ΕΤΥΜ.Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dynamisme]. 

δυναµίτης (ο) {δυναµιτών} 1. η ισχυρή εκρηκτική ύλη που αποτελεί-
ται κυρ. από νιτρογλυκερίνη: απαγορεύεται το ψάρεµα µε - || χρησι-
µοποίησαν δυναµίτη για την ανατίναξη πετρωµάτων 2. (µτφ.) το γε-
γονός που έρχεται ξαφνικά να ανατρέψει ή να υπονοµεύσει κατα-
στάσεις: ~ στα θεµέλια τής Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δηλώσεις τού 
Γερµανού υπουργού 3. σε φραστικά ονόµατα, δηλώνει: (α) εκρηκτικό-
τητα χαρακτήρα, εντυπωσιακή εµφάνιση κ.λπ.: γυναίκα— (β) ότι κάτι 
είναι πολύ δυνατό, προκαλεί έξαψη: κοκτέιλ—. Επίσης δυναµίτιδα κ. 
(λόγ.) δυναµίτις (η) [1889] {δυναµίτιδος}. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. dynamite, λ. που πλάστηκε (βά-
σει τού αρχ. δύναµις) από τον Σουηδό Α. Nobel, ο οποίος εφεύρε το 
εκρηκτικό αυτό υλικό το 1866]. 

δυναµιτίζω ρ. µετβ. [1887] {δυναµίτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. βάζω δυ-
ναµίτη 2. (µτφ.) υπονοµεύω µια κατάσταση, διασαλεύω: η τροµοκρα-
τική ενέργεια δυναµιτίζει τις συνοµιλίες για ειρήνευση. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. dynamite]. 

δυναµιτιστής (ο) [1891] 1. αυτός που ανατινάζει (κάτι) µε δυναµίτη 2. 
(µτφ.) αυτός που ανατρέπει θετικές καταστάσεις: κατηγορήθηκε ως ~ 
τής εθνικής ενότητας. — δυναµιτιστικός, -ή, -Ó [1892]. 

δυναµό (το) {άκλ.} η συσκευή που παράγει συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα 
και τροφοδοτεί µπαταρίες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αυτοκι-
νήτων ΣΥΝ. γεννήτρια. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., που αποσπάστηκε από το γαλλ. machine 
dynamoélectrique «δυναµοηλεκτρική µηχανή»]. 

δυναµογόνος, -ος, -ο [1892] αυτός που παράγει και τροφοδοτεί µε 
δύναµη. — δυναµογονία (η) [1892]. 

[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dynamogène]. 
δυναµογραφος (ο) [1895] το όργανο καταγραφής τής µυϊκής ισχύος 

(είδος δυναµόµετρου). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
dynamographe]. 

δυναµοηλεκτρικος, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε τον δυναµικό 
ηλεκτρισµό: ~ ενέργεια | µηχανή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
dynamoélectrique]. 

δυναµόµετρο (το) [1855] {δυναµοµέτρ-ου | -ων} ΦΥΣ. όργανο για τη 
µέτρηση δυνάµεων και ροπών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
dynamomètre]. 

δυναµώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {δυνάµω-σα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. αυξά-
νω τη δύναµη, ενισχύω: οι παραινέσεις δυνάµωσαν το ηθικό των 
στρατιωτών ΣΥΝ. τονώνω, ισχυροποιώ ΑΝΤ. εξασθενίζω, αποδυναµώ-
νω 2. αυξάνω την ένταση: δυνάµωσε το ραδιόφωνο, για να ακούµε 
καλύτερα ♦ (αµετβ.) 3. αποκτώ µεγαλύτερη (µυϊκή) δύναµη, ισχυρο-
ποιούµαι: έκανε βάρη για να δυναµώσει 4. παίρνω δυνάµεις ή αναρ-
ρώνω: φάε, για να δυναµώσεις 5. αποκτώ µεγαλύτερη ένταση: ο αέ-
ρας δυναµώνει ΑΝΤ. εξασθενώ 6. αποκτώ ισχύ: όταν το νεαρό κράτος 
δυνάµωσε αρκετά, άρχισε επιθετικούς πολέµους. — δυνάµωµα (το) 
[µεσν.], δυναµωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δυναµώ (-όω) 
< αρχ. δύναµις]. 

δυναστεία (η) [αρχ.] {δυναστειών} 1. το σύνολο ηγεµόνων (βασιλέ-
ων, αυτοκρατόρων κ.λπ.) που συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις αί-
µατος: η δυναστεία των Αψβούργων ΣΥΝ. µοναρχία, ηγεµονία 2. (µτφ.) 
η οικογένεια που συγκεντρώνει στα χέρια της ιδιαίτερη πολιτικοοι-
κονοµική επιρροή · 3. η άσκηση τυραννικής εξουσίας ΣΥΝ. δυνά-
στευση, δεσποτισµός. — δυναστειακός, -ή, -ό. 

δυναστεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {δυνάστευ-σα, -θηκα, -µένος} 
♦ 1. (µετβ.) ασκώ καταπιεστική εξουσία: ένας ηγεµόνας που δυνα 
στεύει τους υπηκόους του ΣΥΝ. καταπιέζω, τυραννώ ♦ 2. (αµετβ.) κα- · 
τέχω την εξουσία, είµαι απόλυτος άρχοντας ΣΥΝ. εξουσιάζω, κυβερ 
νώ. — δυνάοτευση (η), δυναστευτικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

δυνάστης (ο) {δυναστών}, δυνάστρια (η) {δυναστριών} 1. πρόσωπο 
που ασκεί απολυταρχικά την εξουσία, ο απόλυτος άρχων 2. (µτφ.) 
πρόσωπο που έχει αυταρχική συµπεριφορά ΣΥΝ. σατράπης, τύραννος. 
— δυναστικός, -ή, -ό [αρχ.], δυναστικά επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < δύναµαι (βλ.λ.), όπου το -σ- τού δυνά-σ-της είναι δυ-
σερµήνευτο. Η λ. χρησιµοποιήθηκε εξαρχής ως δηλωτική πολιτικής 
ισχύος, χαρακτηρίζοντας τον ∆ία, τους ηγέτες ενός καθεστώτος, κα-
θώς και τον βασιλιά. Ήδη αρχ. είναι η σηµ. τού καταπιεστικού άρχο-
ντα, τού τυράννου, ενώ στην Κ.∆. απαντά επίσης η σηµ. «αξιωµα-
τούχος», προσδιορίζοντας τον υπεύθυνο τού θησαυροφυλακίου τής 
Αιθιοπίας (βλ. Πράξ. 8, 27)]. δυνατός, -ή, -ό 1. αυτός που διαθέτει 
(σωµατική, πνευµατική, ηθική κ.λπ.) δύναµη: ~ µυαλό | προσωπικότητα 
| σώµα ΑΝΤ. αδύναµος· ΦΡ. βάζω τα δυνατά µου επιστρατεύω όλες 
µου τις δυνάµεις: ~, για να πραγµατοποιήσω τα µελλοντικά µου σχέδια 
2. αυτός που είναι ιδιαίτερα ικανός σε ορισµένο τοµέα: ~ στα 
µαθηµατικά | στα νοµικά || ~ καθηγητής | δικηγόρος ΣΥΝ. ικανός, 
αξιόλογος 3. αυτός που έχει ανθεκτικότητα (στην καταπόνηση, στις 
δύσκολες συνθήκες): ~ όχηµα | λαµαρίνα ΑΝΤ. εύθραυστος · 4. αυτός 
που έχει υψηλή απόδοση: ~ µηχανή 5. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
ένταση: ~ πυρετός | βροχή | φως | ήλιος | ζέστη | θόρυβος | γέλιο | οµιλία 
| συναίσθηµα | πόνος | έκρηξη 6. αυτός που ασκεί πολύ έντονη 
επίδραση (σε κάποιον): εικόνες τόσο ~, που προκαλούν σοκ! 7. (για 
ποτά) αυτός που περιέχει µεγάλη ποσότητα οινοπνεύµατος: ~ κρασί · 
8. αυτός που είναι εφικτός: δεν είναι ~ η ικανοποίηση όλων των 
αιτηµάτων ΣΥΝ. πραγµατοποιήσιµος, κατορθωτός ΑΝΤ. αδύνατος, 
ανέφικτος· ΦΡ. (α) (απρόσ.) είναι δυνατόν µπορεί, είναι εφικτό να 
γίνει: ~ να εξυπηρετηθώ κατά προτεραιότητα; (β) πώς είναι δυνατόν! 
για την έκφραση έντονης έκπληξης (για κάτι πρωτοφανές, παράδοξο): 
πώς είναι δυνατόν να πληρώνω δύο φορές τον ίδιο λογαριασµό; (γ) 
κατά το δυνατόν | όσο είναι δυνατόν (κατά το δυνατόν, Πλάτ. 
Κρατύλος 422d, όσον δυνατόν, Ευριπ. Ιφιγ. εν Αυλίδι 997) όσο 
επιτρέπουν οι δυνατότητες που έχουµε (δ) το µέγιστο δυνατό το 
ανώτερο που µπορεί να γίνει: έκανε ~ για να τον πείσει || πέτυχε ~ 
κέρδος (ε) στο µέτρο τού δυνατού όσο µπορεί κανείς: θα 
προσπαθήσουµε ~ (στ) κάνω τ' αδύνατα δυνατά χρησιµοποιώ όλα τα 
µέσα, προκειµένου να επιτύχω τον σκοπό µου. 
— δυνατά επίρρ. [µεσν.]. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < δύναµαι (βλ.λ.). Ήδη αρχ. είναι η σηµ. «πιθανό, εφικτό» 
στην απρόσ. σύνταξη (λ.χ. ού δυνατόν γενέσθαι, Σαπφώ)]. 
δυνατότητα (η) [1876] {δυνατοτήτων} 1. το να είναι κάτι εφικτό, το 
να µπορεί να πραγµατοποιηθεί (υπό συγκεκριµένες συνθήκες): υπάρ-
χουν δυνατότητες επίτευξης µιας ικανοποιητικής συµφωνίας 2. κάθε 
πιθανή προοπτική ή επιλογή: το σχέδιο αυτό έχει πολλές ~ αξιοποίησης 
|| δεν έχεις εξαντλήσει ακόµη όλες τις - που σου προσφέρονται || η θέση 
αυτή εξασφαλίζει δυνατότητες ανέλιξης || λοιπόν, σ' αυτή την 
περίπτωση έχεις δύο ~: ή να παραιτηθείς ή να ακολουθήσεις τις εντολές 
τους 3. κάθε αξιοποιήσιµη ιδιότητα ή γνώρισµα: έχει µεγάλες φω-
νητικές ~, που, αν τις αξιοποιήσει σωστά, θα θριαµβεύσει στο τραγούδι 
|| αν κρίνουµε από τις ~ του, δεν απέδωσε τα αναµενόµενα || ηθοποιός 
περιορισµένων - 4. τα µέσα (οικονοµικά κ.λπ.) που έχει κάποιος για να 
πετύχει κάτι, τα περιθώρια που έχει για να κάνει κάτι: δυστυχώς δεν 
έχω την οικονοµική ~ να σπουδάσω στο εξωτερικό || κάτι τέτοιο είναι 
πέρα από τις ~ µου || έχω τη ~ να ξοδεύω πολλά, γιατί κερδίζω πολλά || 
προς το παρόν, δεν υπάρχει η ~ να σας εξυπηρετήσουµε || θα θέλαµε να 
µας βοηθήσετε, στο µέτρο των - σας, βέβαια. 

* ΣΧΟΛΙΟ λ. ενέργεια. 
δύνη (η) {δυνών} ΦΥΣ. µονάδα µέτρησης τής δύναµης που ασκείται σε 

µάζα ενός γραµµαρίου, προκειµένου να µετακινηθεί µε επιτάχυνση 
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ένα εκατοστό ανά δευτερόλεπτο εις το τετράγωνο (1 cm/sec2). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. dyne (< αρχ. δύναµις)]. 

δυνητικός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι δυνατόν να συµβεί: ~ ερµηνεία || «οι 
δηµοσκοπήσεις έχουν αξία αληθείας και το δυνητικό εκλαµβάνεται ως γεγονός» 
(εφηµ.) ΣΥΝ. πιθανός, ενδεχόµενος 2. ΓΛΩΣΣ. αυτός που εκφράζει το πιθανό, 
το ενδεχόµενο (να συµβεί κάτι), π.χ. η ρηµατική δοµή «θα τα κατάφερνε»: ~ 
οριστική | ευκτική. — δυνητικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δύναµαι]. 

δύνοµαι ρ. → δύναµαι 
δύο κ. δυο (το) {άκλ.} 1. ένα συν ένα, ίσος µε τον αριθµό των χεριών ή των 

ποδιών τού ανθρώπου, ο αριθµός 2 (βλ. λ. αριθµός, ΠίΝ.)· ΦΡ. (α) στα δύο 
στη µέση: µοίρασε τα λεφτά ~ || κόβω τη ντοµάτα ~ (β) ανά δύο κατά δυάδες: 
στοιχηθείτε ~! (γ) ένας-δυο | δυο-τρεις | κάνα δυο (τρεις) για να δηλωθεί 
µικρός αριθµός ή ποσότητα: δεν ήταν πολλοί-δυο-τρεις παρέες όλες κι όλες! || 
κάνα δυο πιτσιρίκια µόνο έπαιζαν στην πλατεία (δ) χίλιοι δυο για να δηλωθεί 
µεγάλος αριθµός: έχω χίλια δυο προβλήµατα, δεν µπορώ ν' ασχολούµαι και µε 
σένα! (ε) και µια και δυο (+ρήµα) (συνήθ. σε αφηγήσεις) για να δηλωθεί η 
ταχύτητα και η προθυµία µε την οποία κάποιος κάνει κάτι: και µια και δυο 
ξεκίνησε να πάει να τον βρει (στ) ένα κι ένα κάνουν δύο βλ. λ. ένας 2. (ως 
επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 2: ~ πόρτες | αδέλφια· ΦΡ. 
δυο-δυο κατά ζεύγη: πηγαίνουν ~ σαν τους Χιώτες (για δύο πρόσωπα που τους 
βλέπει κανείς συνήθως µαζί) 3. (κυρ. στον τ. δυο) αντί των «κάποια», 
«µερικά»: έλα να σου πω δυο κουβέντες || πες του δυο λόγια µήπως αλλάξει 
γνώµη || ~ πραγµατάκια αγόρασα, τίποτα σπουδαίο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αριθµός, 
ενδοιασµός, συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δύΡ-ο (πβ. µυκ. d-wo) < I.E. *duwo- «δύο», πβ. σανσκρ. duvâ, 
λατ. duo, γαλλ. deux, ισπ. dos, αγγλ. two, γερµ. zwei, ρωσ. dva κ.ά., Οµόρρ. 
δις (< *δΕ-ίς), δώδεκα (βλ.λ.) κ.ά.]. 

δι)σ)- και δυ-. Τα σύνθετα τού αριθµητικού δύο σχηµατίζονται όχι µε το 
δύο αλλά µε το επίρρ. δι- | δια- (δι- + σύµφ. | δισ- + ε). Παραδείγµατα: δι-: 
δι-µερής, δι-κέφαλος, δι-µέτωπος, δί-σηµος, δισθενής, δι-σέλιδος, δί-ληµµα, 
δι-µοιρία, δί-πολο, δί-ποδο, δι-γενής, δί-τοµος, δί-τροχο, δί-βουλος, δι-
οξίδιο, δί-ωρος, δι-ώροφος (το -ω-λόγω τής σύνθεσης), δι-ώνυµο, δι-ωδία 
(«ντουέτο»)· δϊσ-: δισ-έγγο-νος, δίσ-εκτος, δισ-εκατοµµύριο. Ας σηµειωθεί 
ότι, ενώ κανονικώς ο τ. δισ- θα έπρεπε να χρησιµοποιείται προ φωνήεντος, 
η χρήση του έχει περιοριστεί µόνο µπροστά από ε- (σπάνια είναι τα χηµικά 
δισόξινος και δισάνθραξ). Σύνθετα όπως δι-οξίδιο, δι-ώροφος, δί-ωρος 
κ.τ.ό. δείχνουν ÓTt το δι- και όχι το δισ- χρησιµοποιείται και µπροστά από 
αυτά τα φωνήεντα, ενίοτε και µπροστά από το ε-(δί-εδρος). Ως προς τη λ. 
δισδιάστατος. όπου εµφανίζεται δισ-µπροστά από σύµφωνο, προφανώς 
χρησιµοποιείται το δισ- αντί τού δι-, για να αποφευχθεί η κακοφωνία και το 
δυσπρόφερτο τού *διδιάστατος. Με δυ- γράφονται τα παράγωγα (όχι 
σύνθετα) τού δύο: δυ-άρα, δυ-άρι, δυ-άδα (αρχ. δυάς, δυάδος, απ' όπου και 
δυαδικός, δυαδ-ισµός), δυ-ικός, δυ-ισµόςη γραφή των δυ-αρχία και δυ-
ανδρία αµφισβητείται· ορθότερη είναι, σύµφωνα µε όσα είπαµε, η γραφή 
δι-αρχία και δι-ανδρία. Τέλος, το συν-δυ-άζω (και τα παράγωγα του) 
γράφεται κανονικά µε -υ-, γιατί παράγεται από το αρχ. σύνδυο)«και οι δύο 
µαζί») - συνδυ-άζω (συνδυασµός, συνδυαστικός κ.λπ.). 

δυοίν θάτερον (αρχαιοπρ.) το ένα από τα δύο. [ΕΤΥΜ < αρχ. δυοίν θάτερον < 
δυοίν (γεν. τού δύο) + θάτερον < το άτερον, αιολ. και δωρ. τύπος τού έτερος]. 

δυόµισι επίθ. {άκλ.} δύο και µισός: ~ ώρες | κιλά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. δυόµισυ < δύο + ήµισυ]. 

δυοσµαρίνι (το) {χωρ. γεν.} το δεντρολίβανο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ροσµαρί 
(βλ.λ.) µε παρετυµολ. επίδρ. τού δυόσµος]. 

δυόσµος (ο) αρωµατικό φυτό µε µικρά, πριονωτά και λογχοειδή φύλλα και 
µικρά άνθη, φύλλωµα µε χαρακτηριστική, δυνατή αρωµατική γεύση και 
µυρωδιά, το οποίο χρησιµοποιείται ως µυρωδικό. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. 
ήδύοσµος < ηδύς «ευχάριστος, τερπνός» + -οσµος < οσµή]. 

∆υρράχιο (το) {∆υρραχίου} (αλβ. Durrës) πόλη και λιµάνι τής ∆. Αλβανίας 
στην Αδριατική Θάλασσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ < αρχ. ∆υρράχιον, αγν. 
ετύµου, λ. ιλλυρ. προελ. Η πόλη ιδρύθηκε από Έλληνες τον 7ο αι. π.Χ. και ώς 
τη ρωµαϊκή κατάκτηση (168 π.Χ.) έφερε δύο ονόµατα, ∆υρράχιον και 
Έπίδαµνος. Η τελευταία ονοµασία εγκαταλείφθηκε από τους Ρωµαίους, ίσως 
επειδή θύµιζε το λατ. damnun «ζηµία, απώλεια», και έτσι επικράτησε το 
∆υρράχιον, από όπου και το αλβ. Durrës]. 

δυσ- κ. δύσ- παραγωγικό πρόθηµα λέξεων που δηλώνει: 1. κακή ιδιότητα: δυσ-
οσµία, δύσ-τυχος, δύσ-µορφος 2. δυσκολία για κάτι: δυσ-εξήγητος, δυσ-καµψία, 
δύσ-πνοια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυσεντερία. [ΕΤΥΜ. αρχ. αχώριστο µόριο < I.E. 
*dus- «κακό, έλλειψη», πβ. σανσκρ. du§-, γοτθ. tuz-, αρχ. αγγλ. tor-, αρχ. 
γερµ. zur-, πιθ. κ. στο λατ. dif-ficilis «δύσκολος» (αν < *dus-facilis). To µόριο 
δυσ- αντιτίθεται στο ευ- (βλ.λ.) (π.χ. ευµενής - δυσµενής, εύκολος - δύσκολος) 
και χρησιµοποιείται ως στερητ. (π.χ. δυστυχής, δύσµοιρος)]. 

δυσάγωγος, -η, -ο (λόγ.) (ως χαρακτηρισµός, συνήθ. για παιδί) αυτός που 
µπορεί να διαπαιδαγωγηθεί δύσκολα ΑΝΤ. ευάγωγος. [ΕΤΥΜ µτγν. < δυσ- + -
άγωγος < άγω]. 

δυσαισθησία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η κατάσταση κατά την οποία από 
συνηθισµένα ερεθίσµατα προκύπτουν δυσάρεστα αισθήµατα. 

[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < αγγλ. dysesthesia < µτγν. δυσαισθησία «χαµηλό επίπεδο 
ευαισθησίας»]. 

δυσανάγνωστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι δύσκολο να διαβαστεί: ~ 
γράµµατα | κείµενο ΑΝΤ. ευανάγνωστος. 

δυσανάλογος, -η, -ο [1842] αυτός που δεν βρίσκεται σε αρµονική σχέση µε 
(κάτι): φορολογούνται µε - τρόπο εν συγκρίσει προς τα εισοδήµατα τους ΣΥΝ. 
αταίριαστος ΑΝΤ. ανάλογος.   — δυσανάλογα επίρρ., δυσαναλογία (η) [1812]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. disproportionné]. 

δυσαναπλήρωτος, -η, -ο [1863] αυτός που είναι τόσο χρήσιµος, ώστε δύσκολα 
αναπληρώνεται: µε τον θάνατο της αφήνει ~ κενό στον χώρο τής τέχνης ΣΥΝ. 
αναντικατάσταστος ANT. αναπληρώσιµος, αντι-καταστάσιµος. 

δυσανασχετώ ρ. αµετβ. {δυσανασχετείς... | δυσανασχέτησα} εκφράζω τη 
δυσφορία ή την αγανάκτηση µου (για κάτι που θεωρώ αρνητικό ή άδικο): 
δυσανασχέτησε µε την καταδικαστική απόφαση τού δικαστηρίου ΣΥΝ. 
δυσφορώ, αγανακτώ. — δυσανασχέτηση (η) [1895]. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
δυσανασχετώ (-έω) < δυσ- + -ανασχετώ < θ. άνασχ-, πβ. αόρ. β' άνέσχον, ρ. 
άνέχω | -οµαι. Βλ. κ. ανάσχεση]. 

δυσανεξία (η) {δυσανεξιών} ΙΑΤΡ. η έντονη -ενίοτε και παθολογική-αντίδραση 
τού οργανισµού σε ουσίες που δεν µπορεί να αφοµοιώσει και να µεταβολίσει 
φυσιολογικά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δυσάνεκτος < δυσ- + ανεκτός, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
intolérance]. 

δυσαπόδεικτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αποδεικνύεται δύσκολα. 
δυσαπόκτητος, -η, -ο [1829] (λόγ.) αυτός που αποκτάται δύσκολα: ένα 

πολυτελές σπίτι είναι - για έναν χαµηλόµισθο υπάλληλο ΑΝΤ. ευ-απόκτητος. 
δυσαρέσκεια (η) [1782] {χωρ. πληθ.} το αρνητικό συναίσθηµα που προκαλεί 

κάτι το οποίο δεν αρέσει ή ενοχλεί: η αντίδραση του υποδηλώνει —1| ο 
υπουργός εξέφρασε τη ~ του για τον χειρισµό τής υπόθεσης || µορφασµός | 
γκριµάτσα δυσαρέσκειας || ήταν φανερή η ~ του από το γεγονός ότι δεν πήρε 
προαγωγή || έντονη | απροκάλυπτη ~ ΑΝΤ. ευαρέσκεια, ευχαρίστηση. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. mécontentement]. 

δυσαρέσκεια - ευαρέσκεια, δυσάρεστος - ευάρεστος. Οι λέξεις 
δυσαρέσκεια και ευαρέσκεια είναι νεότερες (είναι τού 19ου αι.· η λ. 
δυσαρέσκεια πρωτοαπαντά στον Αδ. Κοραή). Είναι «περίεργοι» 
σχηµατισµοί. Ενώ δηλ. είναι αφηρηµένα ουσ. σε -εια τού τύπου ευγενής - 
ευγένεια, απρεπής - απρέπεια, έχουν το στοιχείο -κ- τού ρήµατος αρέσκω (Ι) 
και αντιστοιχούν όχι σε επίθετα σε -ης αλλά σε (ρηµατικά) επίθετα σε -ος: 
δυσάρεστος - ευάρεστος. Τα επίθετα αυτά παρήγαγαν στην Αρχαία: (α) 
ρήµατα: δυσάρεστος ~ δυσαρεστώ (χρησιµοποιείται και σήµερα), 
ευάρεστος - ευαρεστώ (από όπου και τα αρχαία ρηµατικά ουσιαστικά: 
δυσαρεστώ - δυσαρέ-στησις, ευαρεστώ - ευαρέστησις), και (β) ουσ. σε -ία: 
δυσάρεστος - δυσαρεστία, ευάρεστος - ευαρεστία. Αρα, κανονικώς, αντί τού 
δυσαρέσκεια θα έπρεπε να λέµε δυσαρεστία και αντί τού ευαρέσκεια να 
χρησιµοποιούµε το ευαρεστία. Αλλά usus norma loquendi (η χρήση 
ρυθµίζει τον λόγο)... 

δυσάρεστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που προκαλεί δυσαρέσκεια, που ενοχλεί: ~ 
αναπνοή | συναίσθηµα | εµπειρία | νέο | γεύση | είδηση ΑΝΤ. ευχάριστος, 
ευάρεστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυσαρέσκεια. 

δυσαρεστώ ρ. µετβ. [αρχ.] {δυσαρεστείς... | δυσαρέστ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} προκαλώ (σε κάποιον) αρνητικά συναισθήµατα κάνοντας κάτι που 
δεν του αρέσει ή τον ενοχλεί: η συµπεριφορά του µας δυσαρέστησε όλους || 
έφυγε δυσαρεστηµένη από την απάντηση του ΣΥΝ. στενοχωρώ, κακοκαρδίζω 
ΑΝΤ. ευχαριστώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυσαρέσκεια. 

δυσαρθρία (η) {δυσαρθριών} ΙΑΤΡ. η δυσχέρεια στην άρθρωση τού λόγου, ενώ 
υπάρχει πλήρης αντίληψη του- οφείλεται σε λήψη τοξικών ουσιών ή σε βλάβη 
τού κεντρικού νευρικού συστήµατος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
dysarthria]. 

δυσαρµονία (η) [1867] {δυσαρµονιών} 1. ΜΟΥΣ. η έλλειψη συντονισµού 
ανάµεσα στις φωνές που τραγουδούν ΣΥΝ. παραφωνία, φάλτσο ΑΝΤ. αρµονία 
2. (µτφ.) η απουσία αρµονίας σε πρόσωπα, πράγµατα ή καταστάσεις: ~ µεταξύ 
κυβέρνησης και λαϊκής βούλησης || ~ χαρακτήρων ΣΥΝ. ασυµφωνία, 
δυσαναλογία, ασυµµετρία ΑΝΤ. αρµονία. — δυσαρµονικός, -ή, -ό [1874], 
δυσαρµονικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dysharmonie]. 

δυσβασία (η) [1801] {χωρ. πληθ.} η διαταραχή στο βάδισµα, η οποία προκαλεί 
σηµαντική αναστολή των βαδιστικών κινήσεων. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. dysbasia]. 

δυσβάστακτος, -η, -ο [µτγν.] κ. (καθηµ.) δυσβάσταχτος 1. αυτός που είναι 
δύσκολο να τον κρατήσει και να τον µεταφέρει κανείς: ~ φορτίο/ βάρος ΣΥΝ. 
βαρύς, ασήκωτος, αβάσταχτος ΑΝΤ. ελαφρύς · 2. (µτφ.) αυτός που δεν µπορεί 
να τον υποµείνει ή να τον ανεχτεί κανείς: ~ υποχρεώσεις ΣΥΝ. επαχθής, 
σκληρός. 

δύσβατος, -η, -ο (για τόπους) αυτός στον οποίο περπατά κανείς µε δυσκολία 
(επειδή υπάρχουν εµπόδια στο έδαφος): ~ βουνά | χαράδρες | περιοχή ΑΝΤ. 
ευκολοδιάβατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσ- + βατός (βλ.λ.)]. 

δυσβουλια (η) {δυσβουλιών} ΙΑΤΡ. η διαταραχή τής λειτουργίας τής βούλησης 
ή και τής εκτέλεσης µιας απόφασης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσ- + βουλία < βουλή]. 

δυσγενεσία (η) {δυσγενεσιών} ΒΙΟΛ. το φαινόµενο κατά το οποίο από τη 
διασταύρωση ατόµων διαφορετικών ειδών ή γενών παράγονται απόγονοι 
στείροι. 



δυσγραφία 533 δύσκαµπτος 
 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. dysgenesis]. 
δυσγραφία (η) {χωρ. πληθ.} η δυσκολία στη γραφή (πολύ αργή, αδυναµία 

διατήρησης ίσιας γραµµής, επανάληψη γραµµάτων ή συλλαβών κ.ά.). — 
δυσγραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dysgraphie]. 

δυσδιάγνωστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός τού οποίου η διάγνωση γίνεται µε 
δυσκολία: ~ νόσος. 

δυσδιάκριτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δύσκολα διακρίνεται ΣΥΝ. αµυδρός ANT. 
ευδιάκριτος. 

δυσδιάλυτος, -η, -ο [αρχ.] ΧΗΜ. αυτός που διαλύεται δύσκολα σε συγκεκριµένο 
διαλύτη (π.χ. το βούτυρο είναι δυσδιάλυτο στο νερό, αλλά ευδιάλυτο στην 
αλκοόλη) ANT. ευδιάλυτος. 

δυσειδής, -ής, -ές {δυσειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· δυσειδέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 
αυτός που έχει άσχηµη µορφή ΣΥΝ. δύσµορφος, (λαϊκ.-εκφρα-στ.) 
ασχηµοµούρης, κακοµούτσουνος ANT. ευειδής, όµορφος.    ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες, όµορφος. [ΕΤΎΜ. αρχ. < δυσ- + -ειδής < είδος «µορφή»]. 

δυσεκπλήρωτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δύσκολα πραγµατοποιείται, που δεν 
εκπληρώνεται εύκολα: ~ αίτηµα. 

δυσεκτασία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. διαταραχή κατά τη διάνοιξη τού στοµίου τής 
ουροδόχου κύστης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. dysectasia], 

δυσέλεγκτος, -η, -ο → δυσεξέλεγκτος 
δυσεντερία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξεία λοίµωξη τού παχέος εντέρου, 

που διαταράσσει την οµαλή λειτουργία του και εκδηλώνεται µε έντονη 
διάρροια και αιµατόρροια.   — δυσεντερικός, -ή, -ό 
[αρχ·]· 

δυσεντερία ή λυσεντερία; Η λ. δυσεντερία είναι αρχ. λέξη που δηλώνει 
ασθένεια (σύνθετα τού δυο-). Η λ. λυσεντερία είναι νεότερη (µεσν.) από 
παρετυµολογική (λαϊκή) σύνδεση τής σηµασίας τής λ. µε το «λύσκ; (λύση) 
τού εντέρου»! 

δυσεξακρίβωτος, -η, -ο [1844] αυτός που δεν µπορεί να εξακριβωθεί εύκολα. 
δυσεξάλειπτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δύσκολα εξαλείφεται ή που δεν 

µπορεί να εξαλειφθεί 2. (µτφ.) αυτός τον οποίο δεν µπορεί κανείς να 
ξεπεράσει, να ξεχάσει εύκολα: η τραυµατική παιδική του ηλικία τού άφησε ~ 
στίγµα ΑΝΤ. ευεξάλειπτος. 

δυσεξέλεγκτος, -η, -ο [αρχ.] κ. δυσέλεγκτος [µτγν.] αυτός που µε δυσκολία 
µπορεί να ελεγχθεί ή να αναιρεθεί: ~ απόφαση | κατηγορία. — δυοεξέλεγκτα 
κ. δυοέλεγκτα επίρρ. 

δυσεξήγητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που εξηγείται µε δυσκολία: ~ χωρίο 
κειµένου ΣΥΝ. δυσερµήνευτος, δυσνόητος ΑΝΤ. ευεξήγητος, ευνόητος 2. (µτφ.) 
αυτός που µας παραξενεύει, επειδή δεν µπορούµε να τον ερµηνεύσουµε: ~ 
φαινόµενο | σύµπτωση | συµπεριφορά ΣΥΝ. αλλόκοτος, παράξενος, παράδοξος. 

δυσεξίτηλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δύσκολα ξεβάφει, που δύσκολα χάνεται: 
(µτφ.) ~ µνήµες ΑΝΤ. εξίτηλος. 

δυσεξιχνίαστος, -η, -ο 1. αυτός που µε δυσκολία εξιχνιάζεται, επιλύεται: ~ 
έγκληµα | µυστήριο 2. (µτφ.) αυτός που µε δυσκολία ερµηνεύεται και γίνεται 
κατανοητός: ~ συµπεριφορά | προθέσεις ΣΥΝ. δυσνόητος, δυσεξήγητος. 

δυσεπίλυτος, -η, -ο [1890] αυτός που µε δυσκολία επιλύεται: ~ διαφορά | 
πρόβληµα ΑΝΤ. ευεπίλυτος. 

δυσεπίσχετος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που µε δυσκολία ανακόπτεται και 
συγκρατείται: ~ αιµορραγία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δυσ- + -επίσχετος < επέχω «σταµατώ, συγκρατώ» (πβ. αόρ. 
β' έπέσχον). Βλ. κ. επίσχεση]. 

δυσεπίτευκτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που µε δυσκολία επιτυγχάνεται: ~ 
αποτέλεσµα | κατόρθωµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δυσ- + -επίτευκτος < επιτυγχάνω (πβ. µελλ. έπιτεύξο-µαί). Βλ. 
κ. επίτευξη]. 

δυσεπιχείρητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός τον οποίο δύσκολα επιχειρεί ή τολµά 
κανείς να πραγµατοποιήσει: ~ σχέδιο. 

δυσεπούλωτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που µε δυσκολία επουλώνεται: ~ πληγή | 
τραύµα. 

δυσερεύνητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι δύσκολο να ερευνηθεί: ~ υπόθεση. 
δυσερµήνευτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που µε δυσκολία ερµηνεύεται: ~ κείµενο | 

συµπεριφορά ΣΥΝ. δυσεξήγητος ΑΝΤ. ευεξήγητος. 
δυσετυµολόγητος, -η, -ο [µτγν.] (λέξη) που είναι δύσκολο να ετυ-µολογηθεί. 
δυσεύρετος, -η, -ο αυτός που δύσκολα µπορεί να βρεθεί, που εµφανίζεται 

σπάνια: το λάδι ήταν ~ στην Κατοχή || ~ βιβλίο | γραµµατόσηµο || (καταχρ. κ. 
για πρόσ.) µε όλες αυτές τις ασχολίες έχει γίνει - ΣΥΝ. σπάνιος, λιγοστός, 
ακριβοθώρητος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσ- + -εύρετος < ευρίσκω]. 

δυσεφάρµοστος, -η, -ο [1835] αυτός που µε δυσκολία µπορεί να εφαρµοστεί: ~ 
διάταξη | µέτρα | πολιτική. 

δύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η κάθοδος ουράνιου σώµατος, κυρ. τού 
ήλιου, στον ορίζοντα: ο ήλιος έγερνε στη ~, όταν έφτασε ΣΥΝ. βα-σίλεµα, 
λυκόφως ΑΝΤ. ανατολή 2. (συνεκδ.) η ώρα κατά την οποία δύει ο ήλιος: 
συνέβη λίγο πριν από τη ~ τού ηλίου ΣΥΝ. ηλιοβασίλεµα, (λογοτ.) γέρµα, 
λιόγερµα 3. (συνεκδ.) ένα από τα τέσσερα σηµεία τού ορίζοντα, αυτό στο 
οποίο δύει ο ήλιος: κοίταξε προς τη ~ (βλ. κ. λ. δυσµάς) 4. (µτφ.) η πορεία 
προς την αποδυνάµωση, την τελική πτώση: η ~ τής Βρετανικής Αυτοκρατορίας 
|| η ~ τού αρχαίου κόσµου || ένας πολιτισµός που βρίσκεται | οδηγείται στη - του 
ΣΥΝ. παρακµή, εξασθένηση, κατάπτωση 5. (µτφ. για πρόσ.) τα τελευταία 
χρόνια από τη 

ζωή ή τη δραστηριότητα (κάποιου): στη ~ τής ζωής του | τής καριέρας του 
ΣΥΝ. τέλος, στερνά ΑΝΤ. αρχή· (συνεκδ. ∆ύση) 6. ο γεωγραφικός χώρος που 
περιλαµβάνει τις χώρες τής ∆. Ευρώπης και τής Β. Αµερικής, κατ' 
αντιδιαστολή κυρ. προς την Ασία και την Α. Ευρώπη· επίσης, οι λαοί που 
κατοικούν σε αυτές τις χώρες και ο πολιτισµός τους, ο οποίος έχει τις ρίζες του 
στον αρχαίο ελληνορρωµαϊκό κόσµο, τον προτεσταντικό και ρωµαιοκαθολικό 
χριστιανισµό, κατ' αντιδιαστολή προς τον πολιτισµό των χωρών τής Ανατολής 
7. (περιληπτ.-πα-λαιότ.) το σύνολο των µη κοµουνιστικών χωρών τής 
Ευρώπης και τής αµερικανικής ηπείρου, που βρίσκονται, κατά πλειοψηφία, 
συνασπισµένες στη Βορειοατλαντική Συµµαχία (NATO) και έχουν ως πολί-
τευµα την κοινοβουλευτική δηµοκρατία: οι χώρες τής ~ || πολλοί θεωρούν ότι 
η ~ πλούτισε εις βάρος τού Τρίτου Κόσµου || «ανήκοµεν εις την ∆ύσιν» (Κ. 
Καραµανλής) ΑΝΤ. Ανατολή, ανατολικό µπλοκ 8. η περιοχή που περιλαµβάνει 
τις δυτικές Η.Π.Α.: η κατάκτηση τής ~ (η εξάπλωση των πρώτων αποίκων στα 
δυτικά τής αµερικανικής ηπείρου και η εγκατάσταση τους εκεί)· ΦΡ. Άγρια 
∆ύση (i) οι δυτικές περιοχές των σηµερινών Η.Π.Α. προς τις οποίες 
κατευθύνθηκαν µαζικά τον περασµένο αιώνα οι λευκοί άποικοι τής Β. 
Αµερικής και οι οποίες έγιναν γνωστές ευρύτερα από τις ταινίες γουέστερν, 
κυρ. ως χώροι σύγκρουσης αποίκων και στρατού µε Ινδιάνους καθώς και 
δράσης παρανόµων: µονοµαχία στην ~ (ii) (µτφ.) (κ. Φαρ Ουέστ) κάθε χώρος ή 
κατάσταση όπου υπάρχουν ένοπλες συγκρούσεις µεταξύ παρανόµων ή µεταξύ 
αστυνοµικών και παρανόµων και όπου υπάρχει κοινωνική αναστάτωση λόγω 
υψηλής εγκληµατικότητας: «Άγρια ∆ύση τρεις νοµοί: πρωτοφανείς καταστάσεις 
µε σκληρό ανθρωποκυνηγητό και ανταλλαγές πυρών» (εφηµ.) (βλ. κ. λ. Σικάγο, 
Τέξας, Φαρ Ουέστ). [ΕΤΥΜ < αρχ. δύσις < δύω. Οι πολιτικές σηµ. αποδίδουν 
ανάλογες χρήσεις τού αγγλ. west]. 

δύση - ανατολή, δύω - ανατέλλω. Στην Αρχ. Ελληνική χρησιµοποιήθηκαν 
σε σχέση µε τα άστρα και ειδικότερα τον ήλιο δύο ρήµατα µε τα 
αντίστοιχα παράγωγα ουσιαστικά: τέλλω | ανατέλλω και το δύω. Μόνο του 
το τέλλω | τέλλοµαι σηµαίνει «ανυψώνοµαι, ανεβαίνω πάνω από (ενν. τον 
ορίζοντα)». Από το ανατέλλω πλάστηκε το ουσ. ανατολή (τού ηλίου) - 
στην Αρχαία και αντολή. Από το δύω το ουσ. δύση (δύσις) και δυσµή. Η 
καθηµερινή επανάληψη τού φαινοµένου τής ανατολής και τής δύσης έκανε 
ώστε το σηµείο τού ορίζοντα όπου συµβαίνει το φαινόµενο, να δηλώνεται 
συχνά σε πληθ. προς ανατολάς | δυσµάς - από ανατολών | δυσµών. 

δυσηκοΐα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. δυσκολία στην ακοή, η κακή ακοή ΣΥΝ. 
βαρηκοΐα. — δυσήκοος, -ος (λαϊκ. -η), -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
δυσήκοος < δυσ- + -ήκοος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < 
ακοή]. 

δυσήλατος, -η, -ο (λόγ.) (µέταλλο) που σφυρηλατείται δύσκολα. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< δυσ- + -ήλατος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < έλαύνω 
(πβ. ελατός)]. 

δυσηλεκτραγωγός, -ός, -ό [1870] ΦΥΣ. κακός αγωγός τού ηλεκτρισµού: ~ 
σώµατα ΑΝΤ. ευηλεκτραγωγός. 

δυσήλΐΌς, -ος (λαϊκ. -α), -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που δεν φωτίζεται από τον ήλιο, 
που δύσκολα τον βλέπει ο ήλιος: ~ τόπος ΣΥΝ. ανήλιαγος ΑΝΤ; ευήλιος. 

δυσήνιος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) (για υποζύγια) αυτός που δύσκολα δέχεται 
χαλινάρι, αδάµαστος. [ΕΤΥΜ αρχ. <δυσ- + -ήνιος < ηνία (βλ. λ. ηνίο)]. 

δυσηχαγωγός, -ός, -ό ΦΥΣ. αυτός που δεν επιτρέπει το πέρασµα τού ήχου από 
µια επιφάνεια σε άλλη µέσα από τη µάζα του ΣΥΝ. ηχοµο-νωτικός. [ΕΤΥΜ < 
δυσ- + ηχαγωγός (< ήχος + αγωγός)]. 

δυσθανασία (η) {χωρ. πληθ.} η παρατεταµένη και επώδυνη επιθανάτια αγωνία, 
ο αργός και βασανιστικός θάνατος ΑΝΤ. ευθανασία. 

δυσθεράπευτος, -η, -ο [αρχ.] κ. (καθηµ.) δυσκολοθεράπευτος αυτός που 
δύσκολα θεραπεύεται: ~ ασθένεια (πβ. λ. αθεράπευτος, ανίατος) ΣΥΝ. 
δυσίατος. Επίσης (καθηµ.) δυσκολοθεράπευτος. 

δυσθερµαγωγός, -ή, -ό [1870] ΦΥΣ. αυτός που είναι κακός αγωγός τής 
θερµότητας, που δεν επιτρέπει στη θερµότητα να διαδοθεί εύκολα µέσα από 
τη µάζα του: ~ σώµατα. 

δυσθεώρητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός τον οποίο δύσκολα µπορεί να δει και να 
συλλάβει κανείς σε όλο του το µέγεθος· ΦΡ. (µτφ.-εµφατ.) δυσθεώρητο ύψος 
πολύ µεγάλος βαθµός (στον οποίο βρίσκεται ή εκδηλώνεται κάτι): οι τιµές 
έχουν φθάσει σε ~ ύψη || σ' αυτούς τους κοινωνικούς κύκλους υπάρχει ~ 
φαρισαϊσµού και υποκρισίας. 

δυσθυµία (η) [αρχ.] (δυσθυµιών) η κακή ψυχική διάθεση, η έλλειψη κεφιού και 
όρεξης για ζωή ΣΥΝ. µελαγχολία, αδιαθεσία, ανορεξία, ακεφιά, κακοκεφιά 
ΑΝΤ. ευθυµία. 

δύσθυµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει κακή, δυσάρεστη διάθεση: κάτι τον 
απασχολεί τις τελευταίες µέρες και είναι κάπως ~ ΣΥΝ. κακόκεφος ΑΝΤ. 
εύθυµος.   — δύσθυµα | δυσθύµως [µτγν.] επίρρ., δυ-σθυµώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δυσ- + θυµός (βλ.λ.)]. 

δυσίατος, -η, -ο δυσθεράπευτος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < δυσ- + ίατός (βλ.λ.)]. 

δυσιδρωσία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική κατακράτηση τού ιδρώτα 
µέσα στο δέρµα, που εκδηλώνεται µε εξανθήµατα τής επιδερµίδας. Επίσης 
δυσίδρωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. dyshidrosis]. 

δύσκαµπτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που κάµπτεται, που λυγίζει µε δυσκολία: - 
µέταλλο ΑΝΤ. εύκαµπτος, ευλύγιστος 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που δεν λυγίζει 
εύκολα στις δυσκολίες, που δεν µπορεί εύκο- 



δυσκαµψία 534 δυσπαρευνία 
 

λα κανείς να κάµψει το ηθικό του ΣΥΝ. τραχύς, σκληρός, επίµονος 3. 
αυτός που δεν προσαρµόζεται εύκολα στις καταστάσεις, που δεν 
µπορεί να κάνει τους κατάλληλους ελιγµούς: ~ χαρακτήρας | σύστηµα 
| οικονοµία ΣΥΝ. δυσπροσάρµοστος. δυσκαµψία (η) [1871] {χωρ. 
πληθ.} 1. το να µην κάµπεται (κάτι) εύκολα: η ~ των µετάλλων ΑΝΤ. 
ευκαµψία, ευλυγισία (πβ. λ. ακαµψία) 
2. (µτφ.) η αδυναµία προσαρµοστικότητας, η τήρηση άκαµπτης, 
αδιάλλακτης στάσης: ~ του πνεύµατος ΑΝΤ. προσαρµοστικότητα. 

δυσκατάληπτος, -η, -ο δυσνόητος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
δυσ- (βλ.λ.) + καταληπτός < καταλαµβάνω]. 

δυσκαταποσία (η) [µτγν.] {δυσκαταποσιών} ΙΑΤΡ. η δυσκολία στην 
κατάποση (οφείλεται συνήθ. σε βλάβες τού οισοφάγου). 

δυσκατέρναστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός τον οποίο δύσκολα µπορεί να 
κατεργαστεί κανείς: ~ δέρµα ΑΝΤ. ευκατέργαστος. 

δυσκινησία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. (γενικά) η δυσκολία στις κινή-
σεις ΣΥΝ. βραδυκινησία ΑΝΤ. ευκινησία 2. ΙΑΤΡ. δυσκολία ή ανωµαλία 
στην εκτέλεση εκούσιων µυϊκών κινήσεων: ~ τής µήτρας | των χολη-
φόρων οδών 3. (µτφ.) η έλλειψη ζωντάνιας, ετοιµότητας για δράση, η 
βραδύτητα στις ενέργειες: τον γραφειοκρατικό µηχανισµό χαρακτη-
ρίζει η ~ ΣΥΝ. νωθρότητα, οκνηρία, ραθυµία, τεµπελιά, νωχέλεια ΑΝΤ. 
ταχύτητα, εγρήγορση, κινητικότητα. 

δυσκίνητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που εκτελεί διάφορες κινήσεις µε 
µεγάλη δυσκολία, µεγάλη βραδύτητα: πλαδαρός και - ΣΥΝ. αργός, αρ-
γοκίνητος, βαρύς, οκνηρός· (µτφ.) 2. αυτός που δεν παίρνει εύκολα 
την απόφαση να µετακινηθεί, γενικότ. να ενεργήσει, να δράσει: είναι 
τόσο ~ και οι δυο τους· ποτέ δεν προγραµµατίζουν να κάνουν κάτι, 
όλο βαριούνται και δεν έχουν διάθεση για το παραµικρό ΣΥΝ. νωθρός 
3. (για τον νου) αυτός που αργεί να καταλάβει, που έχει µειωµένη 
αντιληπτικότητα: ~ µυαλό ΣΥΝ. αργόστροφος. — δυσκίνητα επίρρ. 

δυσκοίλιος, -α, -ο [µτγν.] 1. (παθ.) αυτός που πάσχει από δυσκοιλιό-
τητα 2. (ενεργ.) αυτός που προκαλεί δυσκοιλιότητα: ~ τροφή ΑΝΤ. ευ-
κοίλιος. 

δυσκοιλιότητα (η) [1856] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. εντερική ανωµαλία που 
χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία και τη µικρή συχνότητα κενώσεως 
των εντέρων: χρονία ~ || πάσχω από ~ ΣΥΝ. ευκοιλιότητα. 

δυσκολεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {δυσκόλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 
♦ (µετβ.) 1. καθιστώ (κάτι) δύσκολο: η στάση του δυσκολεύει την 
πραγµατοποίηση τού σχεδίου ΣΥΝ. δυσχεραίνω, (λαϊκ.) ζορίζω ♦ 2. 
(αµετβ.) γίνοµαι δύσκολος: µε τις τελευταίες µεταβολές στο σύστηµα 
των εξετάσεων, τα πράγµατα δυσκόλεψαν ΣΥΝ. δυσχεραίνω- (µε-
σοπαθ. δυσκολεύοµαι) 3. αντιµετωπίζω δυσκολίες, περιέρχοµαι σε 
δυσχερή θέση: αν δυσκολευτείς, ζήτα του βοήθεια ΣΥΝ. ζορίζοµαι, 
στενοχωριέµαι, (οικ.) τα βρίσκω µπαστούνια 4. (+να) µου είναι δύ-
σκολο: ~ να λύσω την άσκηση || δυσκολεύτηκα να βρω το σπίτι 5. 
(+να) διστάζω, δεν µπορώ να κάνω (κάτι) άνετα: ~ να του µιλήσω 
µετά τον καβγά µας. — δυσκόλεµα (το) [µεσν.] (σηµ. 1, 2). 

δυσκολία (η) [αρχ.] {δυσκολιών} 1. η κατάσταση ή το συγκεκριµένο 
σηµείο που προκαλεί πρόβληµα, δυσχέρεια: η ~ ήταν να παραδοθεί 
το έργο µέσα στα καθορισµένα χρονικά πλαίσια || το κείµενο δεν πα-
ρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες || τα παράτησε µε την πρώτη ~|| ο βαθ-
µός δυσκολίας µιας άσκησης || µε ~ τα βγάζω πέρα || προκαλώ | βρί-
σκω | συναντώ | αντιµετωπίζω δυσκολίες ΣΥΝ. δυσχέρεια 2. (ειδικότ.) 
δυσκολίες (οι) τα προβλήµατα που έχει κανείς, η στενόχωρη κατά-
σταση, συνήθ. οικονοµικής φύσεως: αντιµετωπίζει πολλές ~ αυτό τον 
καιρό και δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 

δύσκολο- κ. δύσκολο- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν ότι κάτι γίνεται δύσκολα: δυσκολο-χώνευτος, δυσκο-λο-
πρόφερτος, δυσκολό-πιστος. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. δυσκολό-πιστος, δυ-
σκολο-πάτητος), που προέρχεται από το αρχ. επίθ. δύσκολος]. 

δύσκολος, -η, -ο 1. αυτός που απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια, δεξιό-
τητες ή µόχθο για την επίτευξη του: ~ δουλειά | αγώνας | υπόθεση | 
εγχείρηση || είναι ~ να ζεις σε ξένη χώρα || µου είναι ~ να δεχτώ κάτι 
τέτοιο ΣΥΝ. δυσχερής, επίπονος, (οικ.) ζόρικος ΑΝΤ. εύκολος· ΦΡ. κάθε 
αρχή και δύσκολη βλ. λ. αρχή 2. αυτός που δεν αντιµετωπίζεται 
εύκολα: ~ πρόβληµα | αντίπαλος ΑΝΤ. εύκολος 3. αυτός που δεν γίνε-
ται εύκολα κατανοητός: ~ θεωρία | θέµα ΣΥΝ. δυσνόητος, περίπλοκος 
ΑΝΤ. εύκολος, εύληπτος 4. (για καταστάσεις) αυτός που δεν παρου-
σιάζει πλεονεκτήµατα, αλλά δηµιουργεί πρόσθετα εµπόδια και δυ-
σχέρειες: φέρνω κάποιον σε ~ θέση || το έργο πραγµατοποιήθηκε υπό 
~ συνθήκες ΣΥΝ. προβληµατικός, χαλεπός, (οικ.) ζόρικος ΑΝΤ. ευνοϊκός 
5. (για χρονική περίοδο) αυτός που δεν είναι κατάλληλος, που είναι 
απρόσφορος για (κάποιον/κάτι): ~ καιροί για πρίγκιπες || ~ εποχή για 
την οικονοµία ΣΥΝ. χαλεπός, ακατάλληλος ΑΝΤ. ευνοϊκός, εύκολος 6. 
(γενικότ.) αυτός που είναι γεµάτος προβλήµατα και δυσχέρειες: -µέ-
ρες | στιγµές | χρόνια | ώρες | ζωή | δρόµος 7. αυτός που δεν µπορεί 
να θεραπευθεί εύκολα: ~ περίπτωση | αρρώστια ΣΥΝ. δυσθεράπευτος 
8. δύσκολα (τα) προβληµατικές ενέργειες ή καταστάσεις: θέλω | ζητώ | 
µου αρέσουν τα ~ ΑΝΤ. εύκολα (τα) 9. (για πρόσ.) αυτός που προξενεί 
προβλήµατα, που δεν µπορεί να αντιµετωπίσει κανείς εύκολα τον 
ιδιότροπο χαρακτήρα του: ~ άνθρωπος | πελάτης | παιδί | χαρακτήρας 
ΣΥΝ. δύστροπος, ζόρικος, ιδιότροπος, στρυφνός, ανάποδος, στριµµένος 
10. (ειδικότ.) αυτός που δεν µπορεί εύκολα να ικανοποιηθεί µε κάτι, 
που είναι πολύ λεπτολόγος σε κάθε επιλογή του: ~ στο φαγητό | στις 
συναλλαγές του || κάνω τον ~ || για να κάνει τη ~, έµεινε στο ράφι 
ΣΥΝ. σχολαστικός, λεπτολόγος. — δύσκολα | δυσκόλως [µτγν.] 

επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εύκολος. 
[ETYM. αρχ. επίθ. (από τα σύνθετα µε πρόθεµα δυσ-), τού οποίου το β' 
συνθ. -κ-ολος είναι αγν. ετύµου και η σύνδεση του µε το θ. *kwel- τού ρ. 
πέλοµαι δεν είναι πειστική]. δυσκολοχώνευτος, -η, -ο (κυριολ. κ. µτφ.) 
αυτός που χωνεύεται µε δυσκολία: ~ τροφή || (µτφ.) ~ άνθρωπος ΣΥΝ. 
δύσπεπτος ΑΝΤ. εύπεπτος, ευκολοχώνευτος. δυσκρασία (η) {χωρ. πληθ.) 
1. η κακή κράση τού οργανισµού, η καχεξία 2. ΙΑΤΡ. η έλλειψη 
ισορροπίας των συστατικών τού αίµατος ή τού µυελού των οστών, που 
προκαλεί χρόνια διαταραχή τής οµαλής λειτουργίας τού οργανισµού 3. 
το κακό κλίµα ενός τόπου ΑΝΤ. ευκρασία. — δυσκρασικός, -ή, -ό 
[1894]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δυσ- + -κρασία < κράσις]. δυσλαλία (η) {χωρ. 
πληθ.} ΙΑΤΡ. η δυσαρθρία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < νεολατ. dyslalia]. δυσλειτουργία (η) 
{δυσλειτουργιών} η µη οµαλή λειτουργία συστήµατος ή στοιχείου 
του, η οποία προκαλεί τον αποσυντονισµό του: ~ τού κρατικού 
µηχανισµού | τού εκπαιδευτικού συστήµατος | ενός αδένα | ενός 
οργάνου. — δυσλειτουργικός, -ή, -ό, δυσλειτουργώ ρ. αµετβ. {-
είς...}. 

[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. malfonction]. 
δυσλεκτικός, -ή, -ό → δυσλεξικός 
δυσλεξία (η) {χωρ. πληθ.) ΨΥΧΟΛ. µαθησιακή διαταραχή που συνί-
σταται στην ελαττωµένη ικανότητα τού ατόµου να ερµηνεύει τη σχέ-
ση µεταξύ των γραµµάτων και των λέξεων ενός κειµένου και να εν-
σωµατώνει σε µία ενότητα τις προσλαµβάνουσες ακουστικές και 
οπτικές πληροφορίες. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. dyslexia]. δυσλεξικός, -ή, -ό κ. 
δυσλεκτικός ΨΥΧΟΛ. (Κ. ως ουσ.) αυτός που σχετίζεται µε τη δυσλεξία 
ή πάσχει από δυσλεξία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
dyslexic]. δύσληπτος, -η, -ο 1. (τροφή) που λαµβάνεται από το στόµα 
µε δυσκολία: ~ φάρµακο · 2. (έννοια) που δεν γίνεται εύκολα 
κατανοητή: ~ έννοια | ιδέα | κείµενο ΣΥΝ. δυσνόητος ΑΝΤ. εύληπτος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δυσ- + -ληπτος < λαµβάνω (βλ. κ. λήπτης)]. δυσµάς 
(λόγ.) στις ΦΡ. (α) προς δυσµάς στα δυτικά, προς τη δύση (β) (µτφ.) 
εις τας δυσµάς τού βίου στο τέλος τής ζωής κάποιου. [ΕΤΥΜ Αιτ. 
πληθ. τού αρχ. δυσµή «δύση» (κυρ. πληθ. δυσµαί) < δύω]. δυσµένεια (η) 
[αρχ.] {χωρ. πληθ.} η κατάσταση κατά την οποία δεν αντιµετωπίζεται 
κανείς θετικά, στερείται ευνοϊκής αντιµετωπίσεως: λόγω των ακραίων 
θέσεων του βρίσκοµαι | πέφτω | περιπίπτω σε ~ || προκαλώ τη ~ 
κάποιου || η ~ τής τύχης. δυσµενής, -ής, -ές {δυσµεν-ούς | -είς (ουδ. -
ή)· δυσµενέστ-ερος, -ατός} αυτός που δεν έχει ευνοϊκή διάθεση, που 
στρέφεται εναντίον κάποιου: ~ σχόλια | κριτική | αντιδράσεις | εξέλιξη | 
καιρικές συνθήκες ΣΥΝ. αρνητικός ΑΝΤ. ευµενής, θετικός. — δυσµενώς 
επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < δυσ- + -µενής 
< µένος]. δυσµηνορροια (η) [1876] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πόνος αισθητός 
κατά τη διάρκεια τής εµµηνόρροιας, καθώς και οι διαταραχές που 
εµφανίζονται κατά την έµµηνη ρύση. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dysménorrhée]. δυσµνησία (η) 
{χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. διαταραχή τής µνήµης κατά την οποία το άτοµο 
εµφανίζει δυσκολία να ανακαλέσει συγκεκριµένες αναµνήσεις κατά 
την επιθυµητή στιγµή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
dysmnesia]. δύσµοιρος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει κακή τύχη, που 
όλα στη ζωή τού έρχονται ανάποδα ΣΥΝ. κακότυχος, δύστυχος, 
άµοιρος, κακορίζι-κος ΑΝΤ. καλότυχος, τυχερός, καλόµοιρος. 
δυσµορφία (η) [αρχ.] {δυσµορφιών} 1. (γενικά) η ασχήµια ΑΝΤ. οµορ-
φιά, κάλλος, ευµορφία 2. ΙΑΤΡ. κάθε παραµόρφωση ή ανωµαλία που 
παρουσιάζεται σε τµήµα τού σώµατος. δύσµορφος, -η, -ο [αρχ.] 
αυτός που έχει από τη φύση του άσχηµη όψη, κακοφτειαγµένος ΣΥΝ. 
άσχηµος ΑΝΤ. όµορφος, καλοφτειαγµέ-νος. — δύσµορφα επίρρ. 
δυσνόητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που γίνεται κατανοητός µε δυσκολία: ~ 
χωρίο | ταινία ΣΥΝ. ακαταλαβίστικος, στρυφνός, σκοτεινός ΑΝΤ. ευ-
νόητος, εύληπτος, σαφής. Επίσης (καθηµ.) δυσκολονόητος [1710]. — 
δυσνόητα επίρρ. δυσοίωνος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που προοιωνίζεται 
κακή έκβαση, που δεν αφήνει περιθώρια για θετικές εξελίξεις: ~ 
προβλέψεις | προφητείες ΣΥΝ. ζοφερός, δυσµενής ΑΝΤ. ευοίωνος. — 
δυσοίωνα επίρρ. δυσοσµία (η) [αρχ.] {δυσοσµιών} 1. η έντονα έως 
ανυπόφορα δυσάρεστη οσµή: η ~ των σκουπιδιών | από τη σήψη 
τροφίµων | τού κλειστού δωµατίου ΣΥΝ. δυσωδία, βρόµα, κακοσµία, 
(οικ.) µπόχα ΑΝΤ. ευοσµία, ευωδία, άρωµα 2. δυσάρεστη οσµή 
προερχόµενη από τις φυσικές κοιλότητες (λ.χ. στόµα) ή ορισµένα 
τµήµατα τού σώµατος (µασχάλες, πόδια), η οποία οφείλεται συνήθ. σε 
ελλιπή αγωγή υγιεινής: η ~ τού ιδρώτα ΣΥΝ. κακοσµία. — δύσοσµος, -
η, -ο [αρχ.]. δυσουρία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. επώδυνη 
δυσχέρεια κατά την 
ούρηση. δυσπαρευνία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η παθολογική 
κατάσταση κατά την οποία η συνουσία είναι επώδυνη ή δυσχερής για 
τη γυναίκα λόγω ψυχολογικών ή οργανικών αιτίων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δυσπάρευνος < δυσ- + πάρευνος «οµόκλινος, 
σύζυγος» < παρ(α)- + -ευνος < εύνή «κρεβάτι». Η λ. είναι 
ελληνογενής ξέν. όρ., 

δύσκολο- | δύσκολο- α' συνθ. 
δυσκολο-απόδεικτος, -η, -ο δυσκολο-διάβαστος, -η, -ο δυσκολο-νόητος, -η, -ο δυσκολο-πρόφερτος, -η, -ο 
δυσκολο-βάσταχτος, -η, -ο δυσκολο-θεράπευτος, -η, -ο δυσκολό-ττιστος, -η, -ο δυσκολο-χτένιστος, -η, -ο 



δύσπεπτος 535 δυσχεραίνω 
 

< νεολατ. dyspareunia]. δύσπεπτος, -η, -ο (τροφή) που χωνεύεται µε δυσκολία 
ΣΥΝ. δυσκο-λοχώνευτος, βαρύς ANT. εύπεπτος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσ- + πεπτός < πέσσω «χωνεύω», βλ. κ. πέψη]. δυσπεψία (η) 
[µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η κακή λειτουργία τού πεπτικού συστήµατος και οι 
συνακόλουθες δυσχέρειες που προκαλεί κατά την πέψη ANT. ευπεψία. δυσπιστία 
(η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η δυσκολία να πιστέψει κανείς (κάποιον), η 
επιφυλακτικότητα µε την οποία αντιµετωπίζει κανείς (µια πληροφορία, ένα 
πρόσωπο, µια εξέλιξη κ.λπ.): εκφράζω ~ για τις κυβερνητικές εξαγγελίες 2. 
πρόταση δυσπιστίας η πρόταση ορισµένου αριθµού βουλευτών (τής 
συµπολίτευσης, τής αντιπολίτευσης ή ανεξαρτήτων) για άρση τής εµπιστοσύνης 
από την κυβέρνηση συνολικά ή από ένα ή περισσότερα µέλη της ΣΥΝ. πρόταση 
µοµφής. δύσπιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που µε δυσκολία πιστεύει και 
εµπιστεύεται τους άλλους: ~ άνθρωπος ΣΥΝ. καχύποπτος ANT. εύπι-στος 2. αυτός 
που φανερώνω επιφυλακτικότητα για την αλήθεια ή την ισχύ (ισχυρισµού, 
άποψης κ.λπ.): ~ βλέµµα ANT. εύπιστος. — δύσπιστα επίρρ. δυσπιστώ ρ. αµετβ. 
[µτγν.] {δύσπιστες...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (+σε) δυσκολεύοµαι να πιστέψω 
και να εµπιστευθώ (κάποιον/ κάτι): ~ στα λόγια των πολιτικών | στις διαφηµίσεις 
ANT. ευπιστώ. δυσπλασία (η) {δυσπλασιών} ΙΑΤΡ. παραµορφωτική ανωµαλία 
στην ανάπτυξη κυττάρων, ιστών ή οργάνων λόγω διαταραχής τής εµβρυο-
γένεσης. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < νεολατ. dysplasia]. δύσπνοια (η) {χωρ. πληθ.} 
ΙΑΤΡ. αίσθηµα αναπνευστικής δυσφορίας, το οποίο συνοδεύεται από µεταβολές 
τής συχνότητας και τού ρυθµού των αναπνοών. — δυσπνοϊκός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δύσπνοος < δυσ- + -πνοος < πνοή. Η λ. πέρασε και σε ξέν. 
γλώσσες, πβ. αγγλ. dyspnoea, γαλλ. dyspnée κ.ά.]. δυσπραγία (η) {χωρ. πληθ.} 
η έλλειψη άνεσης και ευρωστίας στο βιοτικό επίπεδο, η κατάσταση στενότητας 
και δυσχερειών: οικονοµική ~. — δυσπραγώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δυσπραγώ (-έω) (υποχωρητ.) < δυσ- + -πραγώ < θ. πραγ-, 
πβ. παρακ. πέ-πραγ-α τού ρ. πράττω]. δυσπροσάρµοστος, -η, -ο αυτός που δεν 
προσαρµόζεται εύκολα 
σε µια κατάσταση ANT. ευπροσάρµοστος. δυσπρόσβλητος, -η, -ο αυτός που 
προσβάλλεται µε δυσκολία από εξωτερική επίδραση: ~ στις ασθένειες ANT. 
ευπρόσβλητος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δυσ- + -πρόσβλητος < προσβάλλω]. δυσπροσιο 
(το) {δυσπροσίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο αργυρόλευ-κου χρώµατος, σκληρό, 
χηµικά δραστικό και δύστηκτο, το οποίο χρησιµοποιείται κυρίως στην πυρηνική 
τεχνολογία (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. dysprosium < µτγν. δυσπρόσιτος, 
επειδή το στοιχείο αυτό δεν αποµονώνεται εύκολα]. δυσπρόσιτος, -η, -ο [µτγν.] 
αυτός τού οποίου η προσέγγιση είναι δύσκολη, που δεν γίνεται προσιτός µε 
ευκολία: ~ περιοχή || (µτφ.) ~ άνθρωπος ΑΝΤ. προσιτός. δυσπρόφερτος, -η, -ο 
[1819] κ. (καθηµ.) δυσκολοπρόφερτος (για φθόγγους, λέξεις, γλωσσικά 
στοιχεία) αυτός που παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στην προφορά του: ~ λέξη 
| σύµπλεγµα συµφώνων. Επίσης (καθηµ.) δυσκολοπρόφερτος. δυσσέβεια (η) {-
ας κ. -είας | χωρ. πληθ.) (λόγ.) η έλλειψη σεβασµού (συνήθ. προς τον Θεό) 
ΣΥΝ. ασέβεια ΑΝΤ. ευσέβεια. — δυσσεβής, -ής, -ές [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δυσσεβής < δυσ- + -σεβής < σέβας]. δύστηκτος, -η, -ο αυτός που 
τήκεται µε δυσκολία, που δεν λειώνει εύκολα: ~ µέταλλα ΑΝΤ εύτηκτος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δυσ- + -τηκτος < τήκω «λειώνω»]. δύστηνος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) 
δυστυχής, άτυχος: -µοίρα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *δύσ-στάνος «αυτός που βρίσκεται σε 
δύσκολη θέση» < δυσ- + *στάνος < θ. στα- τού ρ. ϊ-στα-µαι | ϊ-στη-µι, βλ. λ. 
ίσταµαι]. δυστοκία (η) {δυστοκιών} 1. ΙΑΤΡ. δυσκολία κατά την πορεία τού το-
κετού 2. (µτφ.) αργοπορία και δυσχέρεια' δυσκολία στην πορεία ολοκλήρωσης 
µιας διαδικασίας: µεγάλη ~ στη λήψη αποφάσεων || φραστική ~. — δύστοκος, -
η, -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < δύστοκος < δυσ- + τόκος (βλ.λ.)]. δυστονία (η) 
{χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ισχυρούς 
ακούσιους µυϊκούς σπασµούς, οι οποίοι προκαλούν την επώδυνη καθήλωση τού 
σώµατος σε ορισµένη στάση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
dystonia]. δυστροπία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} συµπεριφορά που προκαλεί προ-
βλήµατα στους άλλους, ο άσχηµος τρόπος αντίδρασης σε κάτι ΣΥΝ. κακοτροπία. 
δύστροπος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που µε τη συµπεριφορά του προκαλεί δυσκολίες 
και προβλήµατα στο περιβάλλον του: ~ χαρακτήρας | άνθρωπος | παιδί || µετά 
την αρρώστια έγινε πολύ ~ ΣΥΝ. ανάποδος, δύσκολος, ιδιότροπος, στριµµένος, 
στρυφνός ΑΝΤ. καλότροπος, προσηνής, βολικός. — δύστροπα | δυστρόπως 
[µτγν.] επίρρ. δυστροπώ ρ. αµετβ. {δυστροπείς... | δυστρόπησα} 1. 
συµπεριφέροµαι µε άσχηµο τρόπο 2. προβάλλω αντιρρήσεις, αντιδρώ αρνητικά: 
δυστροπεί κάθε φορά που πρέπει να πληρώσει. δυστροφία (η) [1887] {χωρ. 
πληθ.} ΙΑΤΡ. διαταραχή στην ανάπτυξη, που οφείλεται σε ελλιπή διατροφή 
ιστού, οργάνου ή και ολόκληρου τού οργανισµού, µε τις συνακόλουθες 
αλλοιώσεις. — δυστροφικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. dystrophia]. δυστύχηµα (το) [αρχ.] 
{δυστυχήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κάθε κακή 

στιγµή, απρόσµενη συµφορά ή δυσάρεστη εξέλιξη 2. (ειδικότ.) σοβαρό και 
απρόοπτο συµβάν, συνήθ. µε τα µέσα µεταφοράς, που έχει ως αποτέλεσµα τον 
σοβαρό τραυµατισµό και την απώλεια ανθρώπινων ζωών: αυτοκινητικό | 
αεροπορικό ~ || τραγικό ~ ΣΥΝ. ατύχηµα, κακό, συµφορά · 3. η ιδιαίτερα 
δυσάρεστη, οδυνηρή πτυχή ενός γεγονότος: το ~ είναι ότι µε τον θάνατο του 
θα µείνουν αβοήθητοι η γυναίκα του και τα παιδιά του || τι ~ να πεθάνει τόσο 
νέος! ΣΥΝ. πλήγµα, συµφορά, χτύπηµα ΑΝΤ. ευτύχηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ατύχηµα. 

δυστυχής, -ής, -ές {δυστυχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· δυστυχέστ-ερος, -ατός) 
δυστυχισµένος (βλ.λ.): ~ και περίλυπος. Επίσης δύστυχος, -η, -ο [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, συµπάθεια, τύχη, φτώχια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσ- + -
τυχής, βλ. λ. δυστυχώ]. 

δυστυχία (η) [αρχ.] {δυστυχιών} 1. το βαρύ πλήγµα, η συµφορά: είναι - να ζεις 
σε µια χώρα όπου το κράτος δεν σέβεται τον πολίτη ΣΥΝ. κακοτυχία, ατυχία, 
συµφορά, κακό 2. (ειδικότ.) η στερηµένη από χαρά και ευτυχία ζωή (λόγω 
οικονοµικής ανέχειας, οδυνηρών συµβάντων κ.λπ.): έζησε µέσα στη ~ || µέρες 
δυστυχίας ΑΝΤ. ευτυχία. 

δυστυχισµένος, -η, -ο 1. αυτός που ζει µέσα στη δυστυχία, που στερείται κάθε 
χαρά και ευτυχία: ~ άνθρωπος | ύπαρξη | πλάσµα ΣΥΝ. (λαϊκ.-εµφατ.) 
συφοριασµένος, (αρχαιοπρ.) δύστηνος, (λόγ.) δύσµοιρος, (λαϊκ.) κακορίζικος, 
κακόµοιρος ΑΝΤ. ευτυχισµένος 2. (για την έκφραση συµπάθειας) αυτός που 
προκαλεί λύπηση, που αξίζει συµπάθεια: τι να σου κάνει ο ~ µε όλα αυτά που 
του έτυχαν; ΣΥΝ. δυστυχής, καηµένος, φουκαράς, κακοµοίρης, (οικ.) καψερός. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµπάθεια. [ΕΤΥΜ. Μτχ. τού µεσν. δυστυχίζω < αρχ. δυστυχώ]. 

δυστυχισµένος - δυστυχής - δύστυχος, κακόµοιρος - κακοµοί 
ρης. Παράλληλα προς το δυστυχισµένος, που χρησιµοποιείται 
διαπιστωτικά | περιγραφικά από τον οµιλητή για να δηλωθεί η κα 
κή κατάσταση (συµφορά) κάποιου, τα δυστυχής (σε λογιότερο 
ύφος) και δύστυχος (σε απλό, καθηµερινό ύφος) δηλώνουν τη συ 
µπάθεια τού οµιλητή προς κάποιον που πάσχει. Σηµασιολογική 
διαφορά υπάρχει και µεταξύ των λ. κακόµοιρος και κακοµοίρης: 
η πρώτη δηλώνει περιγραφικά την κακή κατάσταση (κακόµοιρος 
- δυστυχισµένος), ενώ η δεύτερη εκφράζει συµπάθεια (κακοµοί 
ρης = δύστυχος | δυστυχής). → συµπάθεια 

δύστυχος, -η, -ο → δυστυχής 
δυστυχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {δυστυχείς... | δυστύχησα} 1. υφίσταµαι βάσανα και 

ταλαιπωρίες, µε βρίσκουν συµφορές ΣΥΝ. κακοτυχώ, υποφέρω, πάσχω, 
βασανίζοµαι, ταλαιπωρούµαι 2. (ειδικότ.) στερούµαι των αναγκαίων, 
βρίσκοµαι σε κατάσταση οικονοµικής εξαθλίωσης ΣΥΝ. (λόγ.) δυσπραγώ, 
πένοµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δυστυχώ (-έω) < δυστυχής < δυσ- + -τυχής, από το θ. τού αορ.β' 
έ-τυχ-ον (ρ. τυγχάνω)]. 

δυστυχώς επίρρ. [αρχ.] 1. (για τον σχολιασµό γεγονότος) για κακή τύχη, 
αντίθετα προς το επιθυµητό αποτέλεσµα: ~ δεν κατάφερε να τελειώσει το 
σχολείο ΑΝΤ. ευτυχώς 2. (ως ελλειπτική µονολεκτική απάντηση) προς µεγάλη 
µου λύπη, αντίθετα προς αυτό που θα ήθελα (να είχε συµβεί): - Θα έρθεις µαζί 
µας; -~! (δεν θα µπορέσω να έρθω) || -Είναι αλήθεια ότι πέθανε; —! (είναι 
αλήθεια). 

δυσφαγία (η) [1879] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η δυσκολία στην κατάποση των 
τροφών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dysphagie]. 

δυσφήµηση [1871] κ. δυσφήµιση (η) [1782] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. 
η αµαύρωση τής εικόνας, τής φήµης, τής υπόληψης (κάποιου): οι φήµες που 
κυκλοφόρησαν εις βάρος του είχαν ως αποτέλεσµα την επαγγελµατική του 
δυσφήµηση ΣΥΝ. διασυρµός, κακολογία, διαβολή, διαπόµπευση, συκοφαντία 
2. ΝΟΜ. το αδίκηµα που συνεπάγεται η παραπάνω πράξη (βλ. λ. 
συκοφαντικός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφήµιση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
diffamation], 

δυσφηµίζω ρ. µετβ. [1782] {δυσφήµισ-α, -τηκα, -µένος} δυσφηµώ (βλ.λ.) 
δυσφηµιστικός, -ή, -ό αυτός που συνιστά δυσφήµηση ή αποσκοπεί σε αυτήν: ~ 

διαδόσεις | σχόλια | άρθρα | δηµοσιεύµατα. — δυσφηµιστικά επίρρ. 
δυσφηµώ ρ. µετβ. {δυσφηµείς... | δυσφήµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 

βλάπτω, αµαυρώνω την καλή εικόνα, το καλό όνοµα, τη φήµη κάποιου: η 
κακή συµπεριφορά των µαθητών δυσφηµεί το σχολείο τους || - τη χώρα | την 
εταιρεία ΣΥΝ. εκθέτω, διασύρω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφήµιση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
δυσφηµώ (-έω) < δύσφηµος < δυσ- + -φηµος < φήµη]. 

δυσφορία (η) {χωρ. πληθ.} 1. αίσθηµα δυσαρέσκειας και έντονης ενόχλησης 
από συγκεκριµένη αιτία: η αύξηση τής τιµής των καυσίµων προκάλεσε τη λαϊκή 
- || αίσθηµα | κύµα δυσφορίας || εκφράζω τη ~ µου ΣΥΝ. απαρέσκεια, 
δυσανασχέτηση ΑΝΤ. ευφορία 2. ελαφράς µορφής αδιαθεσία τού οργανισµού, 
που χαρακτηρίζεται από αυξηµένη νευρικότητα, δύσπνοια και ταραχή. — 
δυσφορώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσφορώ (-έω) < δυσ- + -φορώ < 
φέρω]. 

δυσφράδεια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. δυσχέρεια στην προφορά και την 
άρθρωση των λέξεων. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < δυσφραδής < δυσ- + -φραδής < φράζω «µιλώ, εκφράζοµαι» 
(βλ. κ. φράση)]. 

δυσφωνία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. διαταραχή τής φυσιολογικής 
φωνητικής λειτουργίας κατά την παραγωγή τής φωνής. 

δυσχεραίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {δυσχέραν-α, -θηκα) κάνω (κάτι) δυσχερές: οι 
κακές καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την έξοδο προς την 
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ύπαιθρο || η αδιαλλαξία τής µίας πλευράς δυσχεραίνει την πρόοδο των 
διαπραγµατεύσεων ΣΥΝ. δυσκολεύω. — δυσχέρανση (η) [µτγν.], 
δυσχεραντικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

δυσχέρεια (η) [αρχ.] {δυσχερειών} 1. η διαταραχή τής οµαλής ροής των 
πραγµάτων: ~ στην οµιλία | στην επίλυση προβλήµατος ΣΥΝ. κώλυµα 2. η 
δύσκολη κατάσταση: αντιµετωπίζει οικονοµικές ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) ζόρι, 
στρύµωγµα ANT. ευχέρεια, ευκολία. 

δυσχερής, -ής, -ές {δυσχερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· δυσχερέστ-ερος, -ατός} αυτός 
που χαρακτηρίζεται από αυξηµένο βαθµό δυσκολιών και προβληµάτων: 
βρίσκεται σε - θέση | κατάσταση ΣΥΝ. δύσκολος, (οικ.) ζόρικος, (λόγ.) 
χαλεπός. — δυσχερώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, εύκολος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < δυσ- + -χερής < χειρ «χέρι», αν και τα 
σύνθετα τής λ. χειρ εµφανίζουν θ. -χειρ-, π.χ. πρό-χειρος, επιχειρώ κ.τ.ό. Στην 
περίπτωση αυτή η λ. δυσ-χερής θα σήµαινε αυτόν που είναι δύσκολο να 
χειριστεί κανείς]. 

δύσχρηστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν είναι εύκολος στη χρήση του: ~ συσκευή | 
µηχάνηµα ANT. εύχρηστος 2. αυτός που χρησιµοποιείται σπάνια, που δεν 
προσφέρεται για συχνή χρήση: ~ όρος | λέξη ΑΝΤ. εύχρηστος. — δύσχρηστα 
επίρρ., δυσχρηστία (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσ- + χρηστός < χρώµαι 
«χρησιµοποιώ»]. 

δυσχρωµατοψία (η) [1883] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κάθε διαταραχή τής όρασης, που 
συνδέεται µε δυσκολία στη διάκριση ορισµένων χρωµάτων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dyschromatopsie]. 

δυσχρωµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ανωµαλία στη χρωστική τού δέρµατος. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. dyschromia]. 

δυσώδης, -ης, -ες {δυσώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών δυσωδέστ-ερος, -ατός} αυτός 
που χαρακτηρίζεται από δυσάρεστη οσµή: ~ αναθυµιάσεις ΣΥΝ. δύσοσµος, 
βροµερός ΑΝΤ. ευώδης, εύοσµος.  — δυσωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες, οσµή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσ- + -ώδης (βλ.λ.)]. 

δυσωδία (η) {χωρ. πληθ.} 1. άσχηµη και ανυπόφορη µυρωδιά ΣΥΝ. κακοσµία, 
δυσοσµία, αποφορά, (καθηµ.) βρόµα, µπόχα· ΦΡ. (εµφατ.) βρόµα και δυσωδία 
βλ. λ. βρόµα 2. (µτφ.) ηθική βροµιά, εξαθλίωση των ηθών, ηθική κατάπτωση: 
η ~ µιας υπόθεσης κρατικής διαφθοράς ΣΥΝ. ανηθικότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βρόµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσώδης (βλ.λ.)]. 

δυσώνυµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει βγάλει κακό όνοµα και φήµη, που 
προκαλεί αποτροπιασµό και στο άκουσµα µόνο τού ονόµατος του: ~ οίκος 
ΣΥΝ. κακόφηµος. — δυσωνύµως επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσ- + -ώνυµος (µε 
έκταση φωνήεντος εν συνθέσει) < δνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα}. 

δύτης (ο) {δυτών}, δύτρια (η) {δυτριών} 1. πρόσωπο που καταδύεται, που 
βουτάει κάτω από την επιφάνεια τής θάλασσας ΣΥΝ. (λαϊκ.) βουτηχτής 2. 
(ειδικότ.) πρόσωπο ειδικευµένο σε υποβρύχιες καταδύσεις, το οποίο µε τη 
βοήθεια ειδικής εξάρτυσης µπορεί να παραµείνει για αρκετό χρονικό 
διάστηµα κάτω από την επιφάνεια τής θάλασσας (για την αναζήτηση και 
ανάσυρση αντικειµένων από τον βυθό, για υποβρύχιες επιχειρήσεις, 
ωκεανογραφικές έρευνες κ.ά.): ερασιτέχνης | επαγγελµατίας ~ || σχολή δυτών || 
νόσος των ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δύω]. 

∆υτικές Ινδίες (οι) {∆υτικών Ινδιών} (αγγλ. West Indies) αρχιπέλαγος τού ∆. 
Ατλαντικού Ωκεανού, που εκτείνεται Α. από τον Κόλπο τού Μεξικού ώς τη 
Βενεζουέλα περικλείοντας την Καραϊβική Θάλασσα και περιλαµβάνει τις 
Μπαχάµες, τις Μεγάλες Αντίλλες, τις Μικρές Αντίλλες και τις Ολλανδικές 
Αντίλλες. 

∆υτική Γερµανία (η) (καθηµ.-παλαιότ.) το τµήµα τής Γερµανίας που βρισκόταν 
στη σφαίρα επιρροής των Αµερικανών, Βρετανών και Γάλλων µετά τον 
διαµελισµό της το 1949 και αποτέλεσε ανεξάρτητο κράτος µε την επίσηµη 
ονοµασία «Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία τής Γερµανίας» (γερµ. 
Bundesrepublik Deutschland) µέχρι την επανένωση τής χώρας το 1990 (βλ. κ. 
λ. Γερµανία). — ∆υτικογερµανός (ο), ∆υτι-κογερµανή κ. ∆υτικογερµανίδα 
(η), δυτικογερµανικός, -ή, -ό. [ETYMV Βλ. λ. Γερµανία]. 

∆υτική Σαχάρα (η) (αραβ. Sahara al-garbiya) περιοχή τής Β∆. Αφρικής, πρώην 
ισπανικό προτεκτοράτο, που πέρασε στην κυριαρχία τού Μαρόκου και 
αποτελεί αντικείµενο σύγκρουσης τού Μαρόκου µε το τοπικό ανταρτικό 
κίνηµα Πολισάριο. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Σαχάρα}. 

δυτικιστής (ο), δυτικίστρια (η) {δυτικιστριών} 1. ο δυτικόφιλος (βλ.λ.) 2. ΙΣΤ. ο 
οπαδός ιστορικοφιλοσοφικού ιδεολογικού ρεύµατος που διαµορφώθηκε στη 
Ρωσία στις αρχές τού 19ου αι., υποστηρίζοντας τη στροφή στον 
δυτικοευρωπαϊκό πολιτισµό κατ' αντιδιαστολή προς τους σλαβόφιλους 
(βλ.λ.). — δυτικισµός (ο) [1831]. 

δυτικοευρωπαϊκός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ∆υτική Ευρώπη: ~ 
πολιτισµός | χώρες 2. ∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση (∆ΕΕ) ένωση ευρωπαϊκών 
κρατών µε κυριότερη αποστολή της την υποχρέωση παροχής βοήθειας σε 
περίπτωση επίθεσης κατά τής Ευρώπης και τη διατήρηση τής ειρήνης και τής 
ασφάλειας στην Ευρώπη. — δυτικοευρωπαϊκά επίρρ. 

δυτικός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται στη δύση ή είναι προσανατολισµένος 
προς τη δύση: τα Επτάνησα βρίσκονται στη ~ Ελλάδα || η ~ Μακεδονία | Θράκη 
|| ~ πτέρυγα | παράλια | επαρχίες | προάστια | συνοικίες || στα δυτικά (στη δύση) 
ANT. ανατολικός· ΦΡ. ∆υτική Εκκλησία η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία κατ' 
αντιδιαστολή προς την Ορθόδοξη Ανατολική 2. αυτός που προέρχεται από τη 
δύση: ~ άνεµος | προέλευση 3. ΠΟΛΙΤ. (παλαιότ.) αυτός που σχετίζεται µε τις 
χώρες τής ∆ύσης (που έχουν κοινοβουλευτική δηµοκρατία, κατ' αντιδιαστο- 

λή προς τις κοµουνιστικές) και τον πολιτισµό τους: ~ πολιτισµός/ κυβερνήσεις 
| πολιτική | τρόπος σκέψης 4. ∆υτικοί (οι) οι κάτοικοι τής ∆. Ευρώπης και τής 
Β. Αµερικής ως οι περισσότερο οικονοµικοκοινωνικά ανεπτυγµένοι κάτοικοι 
τού πλανήτη και οι κυβερνήσεις τους: οι ~ συχνά δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν τις ιστορικές ρίζες των βαλκανικών προβληµάτων. — δυτικ-ά | -
ώς επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ικανός να βυθιστεί, να βουτήξει», < δύτης < δύω. 
Η σηµερινή σηµ. (κατ' αντιδιαστολή προς το ανατολικός) είναι µτγν. και 
αντικατέστησε το αρχ. επίθ. δυσµικός. Οι πολιτικές σηµ. αποδίδουν ανάλογες 
χρήσεις τού αγγλ. western]. 

δυτικότροπος, -η, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από τον δυτικοευρωπαϊκό 
τρόπο και ύφος: ~ µουσική σύνθεση | ζωγραφική 2. αυτός που θυµίζει τη 
∆υτική Ευρώπη και τους ∆υτικοευρωπαίους: ~ νοοτροπία. — δυτικότροπα 
επίρρ. 

δυτικόφιλος, -η, -ο ο υποστηρικτής τού δυτικού τρόπου ζωής, σκέψης και 
διακυβέρνησης ΣΥΝ. δυτικιστής. — δυτικοφιλία (η). 

δύω ρ. αµετβ. {έδυσα} 1. (για τον Ήλιο και τα ουράνια σώµατα) φαίνοµαι να 
κινούµαι προς το δυτικό σηµείο τού ορίζοντα, να παίρνω καθοδική κλίση: ο 
ήλιος | το φεγγάρι δύει ΣΥΝ. βασιλεύω ΑΝΤ. ανατέλλω 2. (µτφ.) διαγράφω 
φθίνουσα πορεία, χάνοντας την αρχική µου λάµψη και ευρωστία· παρακµάζω: 
το άστρο µου δύει || η δόξα τής Αθήνας έδυσε µετά τον Πελοποννησιακό 
Πόλεµο ΣΥΝ. φθίνω, (καθηµ.) ξεπέφτω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *δύσ-ω (µε αποβολή τού ενδοφωνη-εντικού 
-σ-), µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *deus- «βυθίζοµαι, βουλιάζω», πβ. σανσκρ. 
upä-du- «εν-δύοµαι», ίσως και dosa «βράδυ». Σε αυτή την περίπτωση το ρ. 
δύω πιθ. συνδ. µε αρχ. δείελος «δειλινό» (βλ. λ. δείλη). Οµόρρ. δύ-της, δυ-
τικός, δύ-σις (-η), εν-δύω κ.τ.ό.]. 

∆.Χ. ∆ηµοσίας Χρήσεως. 
δω (να/θα) ρ. → βλέπω 
'δώ επίρρ. → εδώ 
δώδεκα (το) {άκλ.} 1. έντεκα συν ένα, ο αριθµός 12 2. (ως επίθ.) αυτοί που 

ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 12: ~ Απόστολοι | ώρες | λεπτά (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δεώ-δεκα < *δΕω- (> δύο, βλ.λ.) + δέκα, µε τη σηµ. 2 + 10 = 
121. 

δωδεκάδα (η) [αρχ.] σύνολο αποτελούµενο από δώδεκα µέλη: µια ~ ποτήρια | 
αβγά ΣΥΝ. (λαϊκότ.) ντουζίνα. 

δωδεκαδακτυλιτιδα (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξεία ή χρόνια φλεγµονή τού 
δωδεκαδάκτυλου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. duodenite]. 

δωδεκαδάκτυλο (το) {δωδεκαδάκτυλου | χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. το πρώτο ακίνητο 
τµήµα τού λεπτού εντέρου σε σχήµα πετάλου, µήκους 25-30 εκατοστών, που 
συγκρατείται στο πίσω τοίχωµα τής κοιλιάς: έλκος τού ~. — 
δωδεκαδακτυλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. δωδεκαδάκτυλος (εκφυσις), επειδή έχει µήκος δώδεκα 
δακτύλων, λ. που µαρτυρείται σε γιατρούς τής ελληνιστικής εποχής]. 

∆ωδεκάδελτος (η) [µεσν.] {∆ωδεκαδέλτου} κώδικας από δώδεκα δέλτους 
(βλ.λ., σηµ. 2) που περιείχαν το ∆ηµόσιο και το Ιδιωτικό Ρωµαϊκό ∆ίκαιο. 

δωδεκάεδρος, -η, -ο [αρχ.] ΜΑΘ. 1. αυτός που έχει δώδεκα έδρες 2. 
δωδεκάεδρο (το) {δωδεκαέδρ-ου | -ων) το στερεό σώµα που έχει δώδεκα 
έδρες. 

δωδεκαετής, -ής, -ές [µτγν.] {δωδεκαετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
ηλικία ή διάρκεια δώδεκα ετών: ο Ιησούς ~ στον ναό ΣΥΝ. δωδεκάχρονος, 
δωδεκάρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, ης, -ες. 

δωδεκαετία (η) [µτγν.] {δωδεκαετιών} χρονικό διάστηµα δώδεκα ετών. 
δωδεκαήµερο [µεσν.] κ. (λαϊκ.) δωδεκάµερο (το) {δωδεκαηµέρου | -ων} 1. το 

χρονικό διάστηµα των δώδεκα ηµερών 2. (ειδικότ.) το χρονικό διάστηµα που 
χωρίζει τα Χριστούγεννα από τα Θεοφάνια. Επίσης ∆ωδεκάµερα (τα) (σηµ. 
2). 

δωδεκάθεο (το) [µτγν.] {δωδεκαθέου | χωρ. πληθ.} ΜΥΘΟΛ. (περιλη-πτ.) οι 
δώδεκα θεοί τού αρχαίου ελληνικού και ρωµαϊκού κόσµου. 

∆Ω∆ΕΚΑΘΕΟ 
Ελλάδα        Ρώµη 
Ζευς | ∆ίας Jupiter        βασιλιάς των θεών, πατέρας θεών και 

ανθρώπων 
Ήρα Juno σύζυγος τού ∆ία, προστάτιδα τού γάµου 
Αθηνά Minerva     θεά τής σοφίας και των τεχνών και 

προστάτιδα τής αρχαίας πόλεως των 
Αθηνών Απόλλων     Apollo        θεός τού 

φωτός, τής µουσικής, τής 
µαντικής και τής παγκόσµιας αρµονίας 

Άρης Mars θεός τού πολέµου 
Αρτεµις       Diana θεά τής άγριας φύσης και τού κυνηγιού 
Αφροδίτη     Venus θεά τής οµορφιάς και τού έρωτα 
Ποσειδών    Neptunus    θεός τής θάλασσας, των πηγών, των 

ποταµών και γενικότ. τού υγρού 
στοιχείου 

Ήφαιστος    Vulcanus    θεός τής φωτιάς και τής µεταλλουργίας 
∆ήµητρα      Ceres θεά των δηµιουργικών δυνάµεων τής γης 

και προστάτιδα τής γεωργίας 
Ερµής Mercurius   αγγελιαφόρος των θεών, προστάτης τού 

εµπορίου και ψυχοποµπός 
Εστία Vesta θεά τής οικογενειακής εστίας 

δωδεκαµελής, -ής, -ές [µτγν.] {δωδεκαµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
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που αποτελείται από δώδεκα µέλη: ~ συµβούλιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. δωδεκαµερής, -ής, -ές [µτγν.] {δωδεκαµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
αυτός 
που απαρτίζεται από δώδεκα µέρη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
δωδεκάµηνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που διαρκεί δώδεκα µήνες: ~ 
θητεία 2. δωδεκάµηνο (το) {δωδεκαµήν-ου | -ων} χρονικό διάστηµα 
δώδεκα µηνών, ενός έτους. ∆ωδεκάνησα (τα) {∆ωδεκανήσων} 1. 
νησιωτικό συγκρότηµα στο ΝΑ. τµήµα τού Αιγαίου Πελάγους, το 
οποίο επανήλθε στην ελληνική επικράτεια από το 1948 2. νοµός 
∆ωδεκανήσου νοµός τού ΝΑ. Αιγαίου Πελάγους, που περιλαµβάνει 
τα νησιά Αστυπάλαια, Κάλυµνο, Κάρπαθο, Κάσο, Κω, Λειψούς, Λέρο, 
Μεγίστη (Καστελόριζο), Νίσυρο, Πάτµο, Ρόδο, Σύµη, Τήλο και Χάλκη 
µε πρωτεύουσα τη Ρόδο. — ∆ωδε-κανήσιος (ο), ∆ωδεκανήσια (η), 
δωδεκανησιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. o όρος άρχισε να χρησιµοποιείται από 
το 1908, όταν το κίνηµα των Νεότουρκων επιχείρησε να αφαιρέσει από 
τα νησιά τα προνόµια που τους είχαν παρασχεθεί το 1522 από τον 
σουλτάνο Σουλεϊµάν τον Μεγαλοπρεπή. Προηγουµένως τα νησιά 
αποκαλούνταν Σποράδες ή Προνοµιούχοι Νήσοι τού Αρχιπελάγους]. 
δωδεκαρης (ο) [µεσν.] {δωδεκάρηδες}, δωδεκάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. πρόσωπο ηλικίας δώδεκα ετών ΣΥΝ. δωδεκαετής, δωδεκά-
χρονος (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. πρόσωπο που έχει δώδεκα επιτυχίες 
στον διαγωνισµό τού ΠΡΟ-ΠΟ: κάθε ~ κερδίζει 500.000 δρχ. δωδεκάρι 
(το) [µεσν.] {δωδεκαρ-ιού | -ιών} σύνολο δώδεκα οµοίων πραγµάτων: 
έπιασε ~ στο ΠΡΟ-ΠΟ (δώδεκα σηµεία σωστών προγνωστικών). 
δωδεκαριά (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά δωδεκαριά περίπου δώδεκα 
(βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < δώδεκα + παραγ. επίθηµα -αριά]. 
δωδεκατηµόριο (το) {δωδεκατηµορί-ου | -ων} 1. το ένα δωδέκατο 
(1/12) ενός συνόλου 2. ΟΙΚΟΝ. το ένα δωδέκατο των ετήσιων πιστώσεων 
τού προϋπολογισµού τού κράτους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δωδεκατηµόριον < 
δωδέκατος + µόριον]. δωδέκατος, -η (λόγ. -άτη), -ο [αρχ.] (επίσης 
γράφεται 12ος στην αραβική αρίθµηση, IB' ή ιβ' στην ελληνική και XII 
στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό δώδεκα 
(12) 2. δωδέκατος (ο) {δωδεκάτου} ο δωδέκατος µήνας τού έτους, ο 
∆εκέµβριος: σύµπτωση να γεννηθεί στις 25/12 (εικοσιπέντε δωδεκάτου) 
3. δωδέκατη (η) (α) η δωδέκατη ηµέρα κάθε µήνα: η 12η Ιουνίου είναι 
η επέτειος τού γάµου τους (β) το µεσηµέρι ή τα µεσάνυχτα: ~ βραδινή | 
µεσηµβρινή 4. δωδέκατο (το) {δωδεκάτ-ου | -ων) καθένα από τα 
δώδεκα ίσα µέρη, στα οποία διαιρείται ένα σύνολο (βλ. κ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). δωδεκάφθογγος, -η, -ο ΜΟΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε το 
µουσικό σύστηµα που πρότεινε ο συνθέτης Άρνολντ Σαίµπεργκ (Α. 
Schönberg), το οποίο στηρίζει τη µουσική σύνθεση στην προεπιλογή 
µιας σειράς (βλ.λ.): ~ µουσική || ο συνθέτης αυτός χρησιµοποίησε το - 
σύστηµα || το έργο αυτό είναι ~. Επίσης δωδεκαφθοννικός, -ή, -ό. 
δωδεκάχρονος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει ηλικία ή διάρκεια δώδεκα 
ετών ΣΥΝ. δωδεκαετής, δωδεκάρης. ∆ωδώνη (η) κωµόπολη τής 
Ηπείρου στον νοµό Ιωαννίνων, στην οποία υπήρχε, κατά την 
αρχαιότητα, σηµαντικό µαντείο αφιερωµένο στον ∆ία και όπου 
σώζεται αρχαίο θέατρο. — ∆ωδωναίος (ο), ∆ωδωναία (η), δωδωναίος, 
-α, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. τοπωνύµιο (µη I.E.)]. δώθε κ. 
εδώθε επίρρ. (για τόπο) από αυτό το µέρος, από εδώ ΣΥΝ. εδώθε, 
εντεύθεν ΦΡ. (α) πέρα-δώθε από τη µία ώς την άλλη πλευρά, πάνω-
κάτω : άρχισε να κόβει βόλτες ~ (β) δώθε-κείθε από τη µία και από 
την άλλη πλευρά, από εδώ και από εκεί. [ΕΤΥΜ. < µεσν. εδώθεν < 
εδώ + -θεν (βλ.λ.)]. δώµα (το) (δώµ-ατος | -ατα, -άτων} µικρή 
κατασκευή που κτίζεται πάνω από τον τελευταίο όροφο οικοδοµήµατος 
(συνήθ. πολυκατοικίας). [ΕΤΥΜ. < αρχ. δώµα < θ. *döm-, εκτεταµένη-
ετεροιωµένη βαθµ. τού δι-σύλλ. I.E. θ. *demä- «χτίζω - κατοικία», πβ. 
αρµ. tun «σπίτι», γοτθ. timrjan «κατασκευάζω (συνήθ. µε ξύλο)», 
γερµ. Zimmer «δωµάτιο», αγγλ. timber «ξυλεία» κ.ά. Οµόρρ. δέµ-ας, 
δόµ-ος, νεό-δµη-τος κ.ά.]. δωµάτιο (το) {δωµατί-ου | -ων} 1. καθένας 
από τους χώρους στους οποίους χωρίζεται το εσωτερικό ενός σπιτιού 
2. (γενικότ.) διαίρεση τού χώρου στο εσωτερικό ενός κτηρίου, που 
περιβάλλεται ή αποµονώνεται από τα υπόλοιπα τµήµατα του: ~ 
νοσοκοµείου ΣΥΝ. αίθουσα, χώρος 3. ενιαίος χώρος που 
χρησιµοποιείται ως κατάλυµα µε την ανάλογη επίπλωση για την 
εξυπηρέτηση βασικών αναγκών: ενοικιαζόµενα ~ || το ~ 208 
ξενοδοχείου || κλείνω | κρατάω ένα ~ σε ξενοδοχείο· ΦΡ. (α) µουσική 
δωµατίου µουσική κατάλληλη για εκτέλεση σε χώρο µικρών 
διαστάσεων από ολιγάριθµο ορχηστρικό σύνολο: το πρόγραµµα 
µουσικής δωµατίου περιελάµβανε το «Κουιντέτο τής πέστροφας» τού 
Σούµπερτ (β) ορχήστρα δωµατίου ορχήστρα που παίζει µουσική δω-
µατίου (γ) θερµοκρασία δωµατίου η θερµοκρασία που κανονικά έχει 
ένα δωµάτιο και η οποία δεν είναι ούτε ιδιαίτερα υψηλή ούτε ιδιαί-
τερα χαµηλή: τα φάρµακα να φυλάσσονται σε ~. — (υποκ.) δωµατιάκι 
(το), (µεγεθ.) δωµατιάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δωµάτιον, αρχική σηµ. «µικρό σπίτι», υποκ. τού δώµα 
(βλ.λ.). Η µουσική δωµατίου αποδίδει το γερµ. Kammermusik και η 
ορχήστρα δωµατίου το γερµ. Kammerorchester]. δώνω ρ. → δίνω 
δωρεά (η) [αρχ.] 1. η εκούσια αφιλοκερδής προσφορά ΣΥΝ. δώρο, χά-

ρισµα 2. (ειδικότ.) το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (σε χρηµα-
τικά ποσά, ακίνητα κλπ.), τα οποία παρέχονται ως χορηγία για την 
εκτέλεση κοινωφελών έργων: κάνω ~ στο ελληνικό ∆ηµόσιο | σε φι-
λανθρωπικό ίδρυµα || ο ναός χτίστηκε από δωρεές ιδιωτών || προσφέ-
ρω ως ~ 3. ΝΟΜ. σύµβαση µε την οποία ο ένας συµβαλλόµενος (δω- 

ρητής) παρέχει στον άλλο συµβαλλόµενο (δωρεοδόχο) ένα περιου-
σιακό αντικείµενο χωρίς αντάλλαγµα. 

δωρεάν επίρρ. 1. χωρίς πληρωµή ή αµοιβή: δίνω | παίρνω κάτι ~ ΣΥΝ. 
τζάµπα 2. (ως επίθ.) αυτός που παρέχεται, που διατίθεται χωρίς χρή-
µατα, χωρίς να πληρώσει κανείς: ~ εισιτήρια | εξυπηρέτηση | ταξίδι. 
[ΕΤΥΜ. αιτ. ενικού τού αρχ. δωρεά, που χρησιµοποιείται επιρρηµατι-
κώς ήδη από τον Ηρόδοτο]. 

δωρεοδόχος (ο/η) [1854] πρόσωπο που δέχεται ή προς το οποίο 
απευθύνεται µια δωρεά. [ΕΤΥΜ < δωρεά + -δόχος < δέχοµαι]. 

δώρηµα (το) [αρχ.] {δωρήµ-ατος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε δωρίζεται, 
χαρίζεται: θείο ~. 

δωρητήριο (το) {δωρητηρί-ου | -ων} ΝΟΜ. το έγγραφο που πιστοποιεί 
µια δωρεά. 

δωρητής (ο) [µτγν.], δωρήτρια (η) {δωρητριών} πρόσωπο που κάνει 
δωρεά, προσφέρει ευεργεσία µε τη βούληση του ΣΥΝ. ευεργέτης, δω-
ροδότης· ΦΡ. δωρητής σώµατος | οργάνων αυτός που δηλώνει επισή-
µως ότι δέχεται να χρησιµοποιηθούν µετά τον θάνατο του όργανα τού 
σώµατος του για µεταµοσχεύσεις. 

∆ωριείς (οι) {∆ωριέων} ελληνικά φύλα που κατέβηκαν από τον Βορρά 
γύρω στον 12ο αι. π.Χ., καταλαµβάνοντας το µεγαλύτερο τµήµα τής 
Πελοποννήσου, τής ∆. Ελλάδας και την Κρήτη. [ΕΤΥΜ < αρΧ· 
∆ωριείς, εθνωνύµιο σε -ευς (∆ωριεύς), αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το 
ουσ. δόρυ, δηλώνοντας τον πολεµικό λαό που το χρησιµοποιούσε 
στη µάχη, ενώ έχει προταθεί και η σύνδεση µε το όν. τού ^µυθικού 
ιδρυτή τους ∆ώρου (βλ.λ.)]. 

δωρίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {δωρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} προσφέ-
ρω (κάτι) ως δώρο ή ως δωρεά: δώρισε όλη την περιουσία του στο 
κράτος ΣΥΝ. δίνω, χαρίζω, προσφέρω. 

δωρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους αρχαίους ∆ω-
ριείς: ~ γη | διάλεκτος | αποικία | φύλα 2. (µτφ.) αυτός που ταιριάζει 
στο ύφος και στον χαρακτήρα των ∆ωριέων: ~ λιτότητα | σκληρότητα 
| απλότητα ΣΥΝ. σπαρτιάτικος 3. (ειδικότ.) αυτός που χαρακτηρί-
ζεται από λιτότητα και απλότητα: ~ µορφή || ο λόγος του λιτός, απέ-
ριττος, ~ ΣΥΝ. λιτός, αυστηρός 4. ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε 
τον έναν από τους τρεις βασικούς αρχιτεκτονικούς ρυθµούς τής αρ-
χαίας Ελλάδας (βλ. κ. λ. ιωνικός, κορινθιακός), που χαρακτηρίζεται 
από την αυστηρότητα και την απλότητα του (µε λιτές αυλακωτές ρα-
βδώσεις, χωρίς στολίδια): ο ~ κίονας δεν έχει βάση || ~ κιονόκρανο. 

δώρο (το) 1. οτιδήποτε δίνεται εκούσια χωρίς την απαίτηση ανταλ-
λάγµατος: δίνω ως ~ ΣΥΝ. δώρηµα, (καθηµ.) προσφορά (λαϊκότ.) µπου-
ναµάς, (λαϊκότ.) πεσκέσι 2. (ειδικότ.) οτιδήποτε χαρίζεται από ένα 
πρόσωπο σε άλλο (ως ένδειξη φιλίας, εύνοιας ή τιµής µε συγκεκρι-
µένη αφορµή, π.χ. γιορτή, γενέθλια): χαρίζω | προσφέρω | φέρνω ~ || 
σου έφερα ~ ένα πουκάµισο || προσωπικό | συµβολικό | αποχαιρετι-
στήριο ~· ΦΡ. (α) δώρο Θεού | εξ ουρανού για απρόσµενη, ξαφνική 
ευνοϊκή εξέλιξη µιας κατάστασης (β) δώρο ν άδωρον βλ. λ. άδωρος 
(γ) θείο δώρο θεϊκό χάρισµα- εξαιρετική αρετή ή ικανότητα, που θε-
ωρείται έµφυτη στον άνθρωπο: είχε το ~ να µιλάει πολύ ωραία ΣΥΝ. 
χάρισµα 3. ΕΚΚΛΗΣ. Άγια | Τίµια Αωρα (από τον 4ο αι. µ.Χ.) οι προ-
σφορές τού πιστού προς τον θεό ως ένδειξη λατρείας ή χάριν συγ-
χωρήσεως των αµαρτιών ο άρτος και ο οίνος τού µυστηρίου τής Θεί-
ας Ευχαριστίας 4. (για τους εργαζοµένους) χρηµατικό ποσό που δί-
νεται επιπλέον τής κανονικής πληρωµής σε περιόδους εορτών: ~ Χρι-
στουγέννων | Πάσχα 5. (γενικότ.) οτιδήποτε αισθάνεται κανείς ότι 
του έχει χαριστεί, για να το απολαµβάνει: το ~ τής ελευθερίας ΣΥΝ. 
ευλογία, αγαθό. — (υποκ.) δωράκι (το) (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
δώρον < θ. δω-, από όπου και ρ. δί-δω-µι «δίνω», βλ. κ. λ. δίνω. o 
άρτος και ο οίνος τής Θείας Ευχαριστίας λέγονται «δώρα», γιατί 
προσφέρονται ως δώρα στον Θεό από τους πιστούς, πβ. τά σά εκ τών 
σών σοι προσφέροµεν. Χαρακτηρίζονται και «Τίµια», γιατί µετά τον 
καθαγιασµό τους µεταβάλλονται σε σώµα και αίµα Χριστού], 

δωροδάνειο (το) {δωροδανεί-ου | -ων} καταναλωτικό δάνειο που χο-
ρηγεί τράπεζα για αγορές τις περιόδους των εορτών (Χριστούγεννα, 
Πρωτοχρονιά, Πάσχα)- βλ. κ. εορτοδάνειο. 

δωροδοκηµα (το) [αρχ.] {δωροδοκήµ-ατος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε 
δίνεται ως δώρο σε δωροδοκία. δωροδοκία (η) [αρχ.] {δωροδοκιών} 
αξιόποινη πράξη την οποία τελεί κάποιος (π.χ. υπάλληλος) που 
απαιτεί ή δέχεται ή προσφέρεται να δεχθεί δώρα ή άλλα ανταλάγµατα 
(τα οποία δεν δικαιούται) ή την υπόσχεση δώρων ή ανταλλαγµάτων 
για ενέργεια ή παράλειψη του µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, η οποία 
είναι αντίθετη στα καθήκοντα του ή ανάγεται στην υπηρεσία του, 
καθώς και όποιος δίνει ή προσφέρει ή υπόσχεται τέτοια δώρα ή άλλα 
ανταλλάγµατα ΣΥΝ. εξαγορά, (λαϊκ.) λάδωµα ΑΝΤ. δωροληψία. 

δωροδοκία - δωροληψία, δωροδοκώ - δωροληπτώ. Η ιστορία αυ-
τών των λέξεων και µερικών άλλων συναφών (των αρχαίων δωρο-
δότης | δωροδοτώ, δωροφόρος | δωροφορώ, δωροξενία, δωροκόπος 
| δωροκοπώ | δωροκοπία) είναι ενδιαφέρουσα. Το αρχ. δωρο-δοκώ 
(παραγόµενο από τα δώρον + -δοκώ < δέκοµαι «δέχοµαι») σήµαι-
νε κυρίως το «δέχοµαι δώρα» και ήταν συνώνυµο τού δωροληπτώ. 
Το ίδιο και η δωροδοκία, που ήταν ό,τι το δωροληψία. Ωστόσο, 
ήδη στην αρχαιότητα, ιδίως στον πολιτικό λόγο των ρητόρων, το 
δωροδοκώ (παρά την ετυµολογική του σύνδεση µε το δέχοµαι) σή-
µανε επίσης και «διαφθείρω κάποιον µε την προσφορά δώρων», 
δηλ. ό,τι αποτελεί σήµερα την αποκλειστική σηµασία τού ρ. Επί-
σης, επειδή το δωροληπτώ δεν είχε ακόµη τότε τη σηµ. «δωροδο-
κούµαι», το παθητικό τού δωροδοκώ, το ρ. δωροδοκούµαι, χρησι- 
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µοποιήθηκε µε τη σηµ. «δωροληπτώ, δωροδοκούµαι, διαφθείροµαι 
µε την αποδοχή δώρων». Στους ελληνιστικούς χρόνους, τη σηµ. 
«δωροδοκώ» δήλωσε, σε περιορισµένη µάλλον χρήση, το δώρο-
κοπώ (και δωροκόπος, δωροκοπία), το οποίο όµως δεν επιβίωσε 
στους νεότερους χρόνους. Καλή σηµασία είχαν («εύσηµα») και τα 
δωροδοτώ | δωροδότης, δωροληπτώ | δωρολήπτης | δωροληψία και 
δωροφορώ | δωροφόρος | δωροφορία. Όλα σήµαιναν «δίνω» -
«λαµβάνω» δώρα χωρίς την έννοια τής δωροδοκίας. Ωστόσο, και 
οι λέξεις αυτές, µε εξαίρεση το δωροληπτώ | δωροληψία | δωρολή-
πτης, δεν επιβίωσαν στην Ελληνική. Γνωστή, εξάλλου, ήταν στην 
αρχαία Αθήνα η µήνυση για δωροξενία, ήτοι για δωροδοκία των 
κριτών από άτοµα ανήκοντα στους ξένους, προκειµένου να τους 
αναγνωριστεί η ιδιότητα τού Αθηναίου πολίτη. Στη σύγχρονη 
Ελληνική µπορούµε να χρησιµοποιούµε τις λέξεις δωροδοκώ | δω-
ροδοκία για τον δράστη τού αδικήµατος τής δωροδοκίας και τα 
δωροληπτώ | δωροληψία για τον συνένοχο στο αδίκηµα τής δωρο-
δοκίας, τον αποδέκτη αξιόποινων δώρων. Η χρήση εκφράσεων 
όπως «παθητική δωροδοκία» αντί τού δωροληψία είναι τεχνητή 
και περιττή, αντιτιθέµενη στο περίεργο «ενεργητική δωροδοκία»! 

δωροδόκος (ο/η) πρόσωπο που δωροδοκεί ή δωροδοκείται. 
[ΕΤΥΜ. αρχ .̂ < δώρον + -δόκος < δέχοµαι | δέκοµαι]. 

δωροδοκώ ρ. µετβ. [αρχ.] {δωροδοκείς... | δωροδόκ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} προσφέρω σε (κάποιον) υλικά αγαθά (συνήθ. χρήµατα) ή 
άλλες υπηρεσίες για την εξαγορά τής συνείδησης του, ώστε να πα-
ραβεί το καθήκον του και να µεροληπτήσει προς όφελος µου: ~ δικα-
στή | µάρτυρα | πολιτικό ΣΥΝ. εξαγοράζω, διαφθείρω, (λαϊκ.) λαδώνω. 

δωροεπιταγή (η) επιταγή που εκδίδουν ορισµένα καταστήµατα, την 
οποία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει κάποιος αντί για δώρο σε 
άλλον, συµπληρώνοντας το χρηµατικό ποσό που επιθυµεί και µε το 
οποίο ο κάτοχος τής επιταγής µπορεί να αγοράσει από το συγκεκρι-
µένο κατάστηµα ό,τι ο ίδιος επιλέξει. 

∆ωροθέα (η) [µτγν.] γυναικείο όνοµα. 
∆ωρόθεος (ο) {∆ωροθέου} 1. όνοµα προσώπων τής ελληνικής αρ-

χαιότητας 2. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων, κληρικών τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < 
δώρον + θεός]. 

δωροθέτης (ο) {δωροθετών}, δωροθέτρια (η) {δωροθετριών} πρό-
σωπο ή εταιρεία που προσφέρει δώρα ως έπαθλα σε εκδηλώσεις, ρα- 

διοτηλεοπτικές εκποµπές κ.λπ. — δωροθεσία (η). 
[ΕΤΥΜ. < δώρο + -θέτης (< αρχ. τίθηµι), κατ' αναλογίαν προς τα αγω- 
νο-θέτης - αγωνο-θεσίά]. 

δωρολήπτης (ο) [µτγν.] {δωροληπτών}, δωρολήπτρια (η) {δωρο-
ληπτριών} πρόσωπο που έλαβε δώρο, για να παραβεί το καθήκον του. 

δωροληπτώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {δωροληπτείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-
ρατ.) αποδέχοµαι προϊόντα δωροδοκίας ΣΥΝ. δωροδοκούµαι. 

δωροληψία (η) [µτγν.] {δωροληψιών} η λήψη δώρου από κάποιον, 
προκειµένου να παραβεί το καθήκον του. 

∆ωρος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Έλληνα, εγγονός τού ∆ευκαλίωνα και 
τής Πύρρας, γενάρχης των ∆ωριέων 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. Λώρος < εθνωνύµιο ∆ωριείς (βλ.λ.), χάριν τού οποίου πλάστηκε, 
προκειµένου να χρησιµεύσει ως το όν. τού γενάρχη τους. Είναι αβεβ. 
ετύµου, µολονότι το έχουν συνδέσει µε το συνθ. ∆ωρί-µα-χοι από το 
αρχ. δόρυ (βλ.λ.), καθώς και µε το αρχ. δορά «τοµάρι» (< ρ. δέρω), 
µε την ερµηνεία ότι ο (*∆ώριος) 'Απόλλων κατείχε τη χρυσή δορά. Το 
νεοελλ. Λώρος έχει αποσπασθεί από τα ον. Θεό-δωρος και 
(σπανιότ.) ∆ωρό-θεος]. 

δωρόσηµο (το) {δωροσήµ-ου | -ων) ένσηµο που επικολλάται στο 
ασφαλιστικό βιβλιάριο και που αντιστοιχεί στο δώρο των Χριστου-
γέννων ή τού Πάσχα: εργοδοτική εισφορά δωροσήµου. 

δωσιδικία (η) {δωσιδικιών} ΝΟΜ. η κατά τόπον αρµοδιότητα κάθε δι-
καστηρίου από τη σκοπιά τού διαδίκου ή τής επίδικης διαφοράς. — 
δωσίδικος (ο) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δωσίλογος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
δωσίδικος < δωσ- (πβ. απρφ. µέλλ. δώσ-ειν τού ρ. δίδωµι «δίνω») + -
δικία < δίκη]. 

δωσίλογος (ο) [1840] 1. πρόσωπο που υποχρεούται να λογοδοτήσει 
για τις πράξεις του, για τις παρανοµίες που έχει διαπράξει ΣΥΝ. υπό-
λογος, υπεύθυνος 2. (ειδικότ.) ΙΣΤ. πρόσωπο που συνεργάστηκε µε τον 
εχθρό την περίοδο τής Κατοχής. — δωσιλογισµός (ο). [ΕΤΥΜ. < 
δωσ- (δώσω, µέλλ. τού δίνω) + λόγος, απόδ. τού ιταλ. Tenditore di 
conto (νοµ. όρ.)]. 

δωσίλογος ή δοσίλογος; Η λ. είναι σύνθετη από τα δώσω + λό-
γον, και όχι από τα δόσις + λόγον (!), γι' αυτό και η σωστή γραφή 
είναι µε -ω-: δωσίλογος. Το ίδιο ισχύει και για τη λ. δωσιδικία, που 
επίσης παράγεται από δώσω + δίκην. 

δώσω (να/θα) ρ. → δίνω 



E 

Ε, ε: έψιλον, το πέµπτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Με την επινόηση τού ε και τα>ν λοιπών φωνηέντων (α, η, ι, ο, υ, ω) οι Έλληνες 
µπόρεσαν να δηµιουργήσουν το πρώτο πραγµατικό αλφάβητο, όπου κάθε γράµµα δήλωνε και έναν φθόγγο (σπανιότερα δύο ή και τρεις 
φθόγγους). Συγκεκριµένα, το γράµµα Ε χρησιµοποιήθηκε µέχρι το 403 π.Χ. (εκτός από την ιωνική διάλεκτο) για να δηλώνει: (α) το βραχύ 
έψιλον (ê), π.χ. λέγοµεν = ΛΕΓΟΜΕΝ, (β) το µακρό ανοικτό έψιλον (?), π.χ. µήλον = ΜΕΛΟΝ, και (γ) το µακρό κλειστό έψιλον (δ), τη 
λεγόµενη «νόθο δίφθογγο» (γιατί µετά το 403 π.Χ. γραφόταν ως ΕΙ), που προέκυπτε από αντέκταση ή συναίρεση, π.χ. είµί = EMI (µε 
αντέκταση *εσ-µι > είµί) και κινείτε = ΚΙΝΕΤΕ (µε συναίρεση *κινεετε > κινείτε). Από το 403 π.Χ. περιορίζεται στη δήλωση τού βραχέος ε, 
ενώ για το µακρό ε χρησιµοποιείται έκτοτε το Η (που µέχρι τότε δήλωνε το δασύ πνεύµα). Η ίδια η ονοµασία τού γράµµατος έ ψιλόν (από 
όπου το έψιλον) δήλωσε την αντίθεση τού Ε ως ψιλού ε έναντι τού δασέος φθόγγου Η. Αρχική ονοµασία τού γράµµατος ε ήταν η ονοµασία ει, 
που αντικαταστάθηκε από το ε ψιλόν. Η µορφή δε τού γράµµατος Ε -καθώς και η φωνητική του αξία (e)- ανάγονται, κατά τους µελετητές τής 
ιστορίας τής ελληνικής γραφής, στο βορειοσηµιτικό γράµµα hë' «θυρίδα» (όπου το αρχικό δασύ ήταν αρθρωτικά ασθενές, αντίθετα προς το 
ισχυρό αρκτικό δασύ τού γράµµατος hêt, που έδωσε λαβή στη δηµιουργία τού Η). Ας σηµειωθεί -για να γίνει αντιληπτή η σηµασία τής 
επινόησης τού Ε- ότι στο παλαιότερο συλλαβογραφικό αλφάβητο τής Γραµµικής γραφής Β (1450-1200 π.Χ.) χρησιµοποιούνταν 14 
συλλαβογράµµατα τού Ε (πε, τε, κε, λε, ρε, µε, νε κ.λπ.), χωρίς να δηλώνεται καν η διάκριση βραχέος και µακρού ε. Στο δε κυπριακό 
συλλαβάριο χρησιµοποιούνταν 11 ε, αφού στα αλφάβητα αυτά δηλώνονταν οι συλλαβές τής λέξης και όχι τα µεµονωµένα γράµµατα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Ε, ε έψιλον το πέµπτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. 
έψιλον, αριθµός). 

ε επιφών. 1. ως κλητικό: ~! Άγγελε, σ' εσένα µιλάω || ~, εσύ, στάσου ένα 
λεπτό! 2. σε ερώτηση (α) για την επίµονη απόσπαση απάντησης: δεν 
θα έρθεις µαζί, ~; (β) σε περίπτωση που κάτι δεν έγινε αντιληπτό, δεν 
ακούστηκε: ~; Τι είπες; Μίλα πιο δυνατά! 3. για έκφραση επιθυµίας 
ή ευχής: ~, και να ήταν εδώ τώρα, τι θα γινόταν! ΣΥΝ. µακάρι, είθε 4. 
(α) για την έκφραση εύλογης δυσαρέσκειας σε κατάσταση που δεν 
γίνεται πλέον ανεκτή: ~, δεν πας στον διάολο, λέω 'γώ! || ~, άντε να 
χαθείς! ΣΥΝ. βρε (β) για την έκφραση ευχαρίστησης ή εντυπωσια-
σµού, σε φρ. τής µορφής: ~, ρε γλέντια! || ~, ρε λεφτά να δουν τα µά-
τια σου! · 5. (επαναλαµβανόµενο και παρατεταµένο) ως έκφραση δι-
σταγµού, αµηχανίας: ε... ε..., δεν ξέρω τι να σας πω... [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< αρχ. επιφών. αϊ | αϊ]. 

Ε (ως κωδική ένδειξη που αναγράφεται στη συσκευασία προϊόντων) 
για να δηλωθεί ότι αυτά περιέχουν χρωστικές ουσίες και συντηρητι-
κά που έχουν λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησι-
µοποιούνται νοµίµως ως ασφαλείς ουσίες για τη δηµόσια υγεία (λ.χ. 
το Ε 101, Ε 385 κ.ά.) (βλ. κ. πρόσθετα, λ. πρόσθετος). 

έ- ΓΛΩΣΣ. µορφοφωνολογικό ρηµατικό στοιχείο («συλλαβική αύξηση», 
βλ. κ. λ. αύξηση), που εµφανίζεται στους παρελθοντικούς χρόνους 
των ρηµάτων τής α' συζυγίας, τα οποία αρχίζουν από σύµφωνο και 
σχηµατίζουν δισύλλαβο τον ενεργητικό ενεστώτα των τριών προσώ-
πων τού ενικού (π.χ. λύ-νω, παί-ζω)- λειτουργεί ως φορέας τού τόνου 
στην τρίτη συλλαβή (προπαραλήγουσα): έ-λυσα | έ-λυνα (αλλά: λύ-
σαµε | λύ-ναµε), έ-παιξα | έ-παιζα (αλλά: παί-ξαµε | παί-ζαµε, όχι *ε-
παίξαµε | *ε-παίζαµε). 
[ΕΤΥΜ. Αρχ. µόρφηµα συλλ. αυξήσεως (στη Ν. Ελληνική διατηρήθηκε 
η τονούµενη µορφή του), το οποίο απαντούσε σε όλα τα πρόσωπα 
των παρελθοντικών χρόνων τής Αρχαίας (έ-λυσα, ε-λυσας, ε-λυσε, έ-
λύσαµεν, έ-λύσατε, έ-λυσαν)· εµφανίζεται και σε µερικές άλλες I.E. 
γλώσσες (π.χ. Σανσκριτική, Αρµενική, Φρυγική). Αρχ.: έ-λυσα, ε-λύ-
σαµενΝ.Ε.: έ-λυσα, λύσαµε]. 

-έ (λαϊκ.) παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό άκλιτων λέξεων 
που δηλώνουν κατάσταση, τρόπο, χαρακτηριστικό κ.λπ.: γυφτ-έ, 
αχουρ-έ, παντοφλ-έ, κουρελ-έ. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που εµφανίζεται αρχικώς 
σε λ. γαλλ. προελεύσεως (λ.χ. αµπιγέ < habillé) και επεκτάθηκε στη 
συνέχεια και σε άλλες (λ.χ. κουρελ-έ, παντοφλ-έ]. 

Ε.Α. Ελληνική Αεροπορία. 
ε.α. εν αποστρατεία: ταξίαρχος ε.α. 
έ.α. ένθα ανωτέρω, (βλ. λ. ένθα). 
Ε.Α.Α. (η) 1. Ελληνική Αεροπορική Αστυνοµία 2. Ένωση Απόστρατων 
Αξιωµατικών. 

Ε.Α.Β. (η) Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία. 
Ε.Α.Ε. (η) Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών. 
Ε.Α.Κ. (η) Ευρωπαϊκή Αµυντική Κοινότητα. 
εάλω η Πόλις (έάλω ή Πόλις, Γ. Σφραντζή, Χρονικόν Γ'64) αλώθηκε, 
κυριεύτηκε η Πόλη (από τη φράση που ελέχθη ύστερα από την άλω-
ση τής Κωνσταντινούπολης από τους Οθωµανούς). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έάλω «κυριεύθηκε», γ' εν. πρόσ. αορίστου β' τού ρ. άλί-σκοµαι (βλ. λ. 
άλωση)]. 

Ε.Α.Μ. (το) 1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο· ελληνική αντιστα-
σιακή οργάνωση που ιδρύθηκε το 1941 µε πρωτοβουλία τού Κ.Κ.Ε. 
2. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 

εαµίτης (ο) {εαµιτών}, εαµίτισσα (η) {εαµιτισσών} µέλος τού Ε.Α.Μ. 

(βλ.λ.). — εαµίτικος, -η, -ο κ. εαµικός, -ή, -ό. 
Εαµοβούλναρος (ο) (παλαιότ.-υβριστ.) ως χαρακτηρισµός που χρη-
σιµοποιούσαν οι εθνικόφρονες για τους αριστερούς κυρίως ή και για 
τους εαµογενείς. 

εαµογενής, -ής, -ές {εαµογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που προέρ-
χεται από το Ε.Α.Μ. [ΕΤΥΜ. < Ε.Α.Μ. + -γενής (βλ.λ.)]. 

εάν σύνδ. → αν ) [ΕΤΥΜ. < αρχ. έάν < ει αν (µε 
κράση), βλ. λ. αν]. 

Ε.Α.Π. (η) 1. Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων 2. Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήµιο. 

Ε.Α.Π.Ε.Τ. (η) Επικουρική Ασφάλιση Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέ-
ντου. 

έαρ (το) {έαρος | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η άνοιξη: «ω γλυκύ µου ~!» 
(βλ. λ. γλυκύς). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *Féoap < I.E. *wesr- «άνοιξη», πβ. λατ. ver, ιταλ. prima-
vera, αρµ. garun, αρχ. σλαβ. vesna κ.ά.]. 

εαρινοποιηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΒΙΟΛ. τεχνητή έκ-
θεση νεαρών φυτών ή των σπερµάτων τους σε χαµηλές θερµοκρα-
σίες, µε σκοπό την ταχύτερη ανάπτυξη τους και την επιτάχυνση τού 
βιολογικού τους κύκλου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
vernalisation]. 

εαρινός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που εµφανίζεται ή γίνεται την 
άνοιξη: ~ ισηµερία | περίοδος | εξάµηνο ΣΥΝ. ανοιξιάτικος ΑΝΤ. φθι-
νοπωρινός. 

-έας παραγωγικό επίθηµα επωνύµων µανιάτικης, κατά κανόνα, κατα-
γωγής: Μαυρ-έας, Μανιατ-έας, Χαριστ-έας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταγωγή. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα επωνύµων (ήδη µεσν. λ.χ. Σπαν-έας, Καλαµ-
έας), το οποίο προήλθε από επαγγελµατικούς ή τεχν. όρους σε -εύς | 
(µεσν.) -έας (λ.χ. βαφ-έας, χαλκ-έας, κεραµ-έας), και όχι από αρχ. 
κύρ. ονόµατα (λ.χ. Φιλ-έας, Χαιρ-έας), τα οποία είχαν περιπέσει σε 
αχρηστία]. 

Ε.Α.Σ. (η) Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών. 
Ε.Α.Σ.Α. (η) Εθνική Ακαδηµία Σωµατικής Αγωγής. 
Ε.Α.Τ. | Ε.Σ.Α. (το) (παλαιότ.) το Ειδικό Ανακριτικό Τµήµα τής Ελλη-

νικής Στρατιωτικής Αστυνοµίας. 
εαυτός (ο) αυτοπαθής αντων. ο καθένας, όπως υπάρχει ο ίδιος, κατ' 

αντιδιαστολή προς τους άλλους· συνήθ. στη µορφή ο εαυτός µου, 
σου, του | της | ο εαυτός µας, σας, τους και, λιγότερο συχνά, οι εαυτοί 
τους: µόνο τον ~ της σκέφτεται || ο καλύτερος φίλος σου είναι ο ~ σου 
|| αντί να σχολιάζει τους άλλους, δεν κοιτάζει καλύτερα τον ~ του στον 
καθρέφτη! || έχει µεγάλη ιδέα για τον ~ της || είµαι ο ~ µον δεν 
µιµούµαι κανέναν || δεν µπορεί να θεωρηθεί σπουδαίος ηθοποιός-
παίζει πάντα τον ~ του || µε την επιµονή σου δεν κερδίζεις τίποτε· τον 
~ σου µόνο βλάπτεις || στον συγκεκριµένο αγώνα ήταν µακριά από τον 
καλό του - και απογοήτευσε τους οπαδούς του' ΦΡ. (α) δίνω | δείχνω 
τον καλύτερο µου εαυτό αποδίδω ή συµπεριφέροµαι όσο καλύτερα 
µπορώ: όλοι οι συντελεστές τής εκδήλωσης έδωσαν τον καλύτερο τους 
εαυτό (β) ξεπερνώ τον εαυτό µου (ι) αποδίδω καλύτερα από ό,τι 
συνήθως: στο έργο αυτό ο ηθοποιός ξεπερνά τον εαυτό του (ii) 
υπερβαίνω τα συνήθη όρια, συµπεριφέροµαι υπερβολικά, πολύ πιο 
άσχηµα από άλλες φορές: Αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό του! ∆εν 
θα τον αφήσω ατιµώρητο! (γ) µιλάω µε τον εαυτό µου παραµιλώ, 
µιλάω χωρίς να υπάρχει άλλος κοντά µου (δ) (ξανα)βρίσκω τον εαυ-
τό µου συνέρχοµαι µετά από ασθένεια ή ταλαιπωρία, γίνοµαι πάλι 
όπως ήµουν παλιά: µετά τον τραυµατισµό του άργησε να ξαναβρεί 
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τον εαυτό του || προσπαθεί να βρει τον παλιό καλό εαυτό της (ε) τα βρίσκω µε 
τον εαυτό µου αποδέχοµαι τον εαυτό µου, παύω να έχω αµφιβολίες για τις 
επιλογές, τις πράξεις, τις επιθυµίες µου κ.λπ., ξεκαθαρίζω τι θέλω, τι µου 
συµβαίνει κ.λπ.: για να τα έχεις καλά µε τους άλλους, πρέπει να τα έχεις βρει µε 
τον εαυτό σου (στ) καθ' εαυτόν, -ήν, -ό κ. καθαυτόν, -ήν, -ό ο ίδιος, αυτός 
ακριβώς (και όχι άλ-λος): ασχοληθήκαµε µε τις αιτίες, µε τις συνέπειες του, 
αλλά ποτέ µε το θέµα καθ' εαυτό || αυτή καθαυτήν η µετανάστευση συνεπάγεται 
προβλήµατα (ζ) εκτός εαυτού έξω φρενών, σε σηµείο που είναι αδύνατον να 
συγκρατηθεί κανείς: µε τη συµπεριφορά του µε έφερε ~ (η) ο σώζων εαυτόν 
σωθήτω βλ. λ. σώζω (θ) εαυτούς και αλλήλους τους εαυτούς τους και τους 
δικούς τους: κοιτάζουν πάντα να βολευτούν ~ (ι) αφ' εαυτού (του | της) από 
µόνος του, µε τη θέληση του, χωρίς πίεση: το έκανε αφ' εαυτού της- κανείς δεν 
την παρακίνησε ΣΥΝ. οικειοθελώς, εκούσια. 
[ΕΤΧΜ < µεσν. εαυτός, από την αρχ. ανωνυµία εαυτού, -ω, -όν, η οποία 
αποτελείται από το ε (γ' πρόσωπο προσ. ανωνυµίας) «αυτόν» και το αυτός]. 

εαυτός - καθ' εαυτός | καθαυτός - καθ' εαυτό | καθαυτό - καθ' εαυτού | 
καθαυτού. Η λ. εαυτός πλάστηκε υποχωρητικά από την κανονική χρήση 
τής λέξης ως αντωνυµίας σε πτώση αιτιατική: Αγαπά µόνο τον εαυτό του - 
Κοιτάζει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Πρόκειται για αυτοπαθή αντωνυµία, 
που χρησιµοποιείται µε ρήµατα σε (µέση) αυτοπαθή χρήση: Βλέπουν τον 
εαυτό τους να ανέχεται τα πάντα (σε αυτή τη χρήση απαντά, λιγότερο 
συχνά, και ο πληθυντικός τής αντωνυµίας: Βλέπουν τους εαυτούς τους 
[των] να ανέχονται..). Από τη χρήση αυτή σχηµατίστηκε και ονοµαστική 
(εαυτός) και γενική (εαυτού) τής αντωνυµίας, πάντα µε άρθρο: Τον 
ενδιαφέρει µόνο ο εαυτός του - Η φροντίδα των παιδιών και λιγότερο τού 
εαυτού της δεν της αφήνει χρόνο για άλλα. Το καθ' εαυτός | καθαυτός (που 
είναι στην πραγµατικότητα: κατά + αιτ., κατά εαυτόν > καθ' εαυτόν | 
καθαυτόν, κατά + εαυτούς > καθ' εαυτούς/ καθαυτούς κ.ά.) 
χρησιµοποιείται σε αιτιατική πτώση, που συµφωνεί σε γένος και αριθµό µε 
τη λέξη στην οποία αναφέρεται: Η υπόθεση καθ' εαυτήν δεν ενδιαφέρει την 
εταιρεία ~ Τα πρόσωπα καθ' εαυτά είναι απολύτως σεβαστά, όµως... - Τους 
επιχειρηµατίες καθ' εαυτούς δεν τους συµφέρει να αντιδικήσουν µε το 
∆ηµόσιο στην περίπτωση αυτή. Σε απλούστερη διατύπωση τέτοιες φράσεις 
µπορούν να αναδιατυπωθούν µε την αντωνυµία ο ί-διος ο...: Η ίδια η 
υπόθεση... - Τα ίδια τα πρόσωπα... - Τους ίδιους τους επιχειρηµατίες.... 
Αντί τής λογιότερης χρήσης τού καθ' εαυτός (σε αιτ.) µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και ο άκλιτος επιρρηµατικός τύπος καθ' εαυτό | καθαυτό 
(µπροστά από το όνοµα): Τους καθαυτό επιχειρηµατίες... - Η καθαυτό 
υπόθεση... - Τα καθαυτό πρόσωπα... Είναι λανθασµένη η χρή°η καθαυτού 
αντί τού καθαυτό: «τους καθαυτού επιχειρηµατίες...». 

εαυτοσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. σπάνια οπτική ψευδαίσθηση, κατά την 
οποία το άτοµο νοµίζει ότι βλέπει το είδωλο τού σώµατος του όπως σε 
καθρέφτη. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. heautoscopy]. 

εαυτούλης (ο) [1895] (ειρων.) ο εαυτός· για περιπτώσεις στις οποίες 
ενδιαφέρεται κανείς µόνο για το άτοµο του, αδιαφορώντας εγωιστικά για ό,τι 
συµβαίνει έξω από αυτόν: αν κοιτάζεις µόνο τον ~ σου, µην περιµένεις να 
κάνεις φίλους! 

Ε.Β.Α. (η) Εθνική Βιβλιοθήκη Αθήνας. 
εβαζέ επίθ. {άκλ.} (για γυναικείο ρούχο) αυτός που ανοίγει, που φαρ-δαίνει 

προς τα κάτω: ~ φόρεµα | φούστα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. évasé, µτχ. τού p. évaser 
«ανοίγω, φαρδαίνω»]. 

έβαλα1 ρ. → βάζω 
έβαλα2 ç>. → βάλλω 
εβαπορέ επίθ. {άκλ.} (γάλα) το οποίο µετά την εξάτµιση ποσότητας νερού που 

περιέχει, συµπυκνώνεται και αποστειρώνεται σε συνθήκες υψηλής πιέσεως 
και θερµοκρασίας. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. évaporé, µτχ. τού p. évaporer «εξατµίζω» < λατ. vapor 
«ατµός»]. 

εβαπορίτης (ο) {εβαποριτών} ΓΕΩΛ. χηµικό ίζηµα το οποίο σχηµατίζεται µετά 
την εξάτµιση τού διαλυτικού µέσου (νερού) και την απόθεση διαλυµένων 
αλάτων, όπως είναι ο γύψος, ο ανυδρίτης ή το ορυκτό άλας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. evaporites < evaporate «εξατµίζω», βλ. λ. 
εβαπορέ]. 

έβγα ρ.· βγες! (βλ. λ. βγαίνω). [ΕΤΥΜ µεσν., προστ. τού 
ρ. έβγαίνω | βγαίνω}. 

έβγα (το) {άκλ.} (λαϊκ.) 1. το σηµείο εξόδου από συγκεκριµένο σηµείο, η 
έξοδος: το έµπα και το ~ των καραβιών από το λιµάνι ΑΝΤ. έµπα 2. το σηµείο 
λήξεως χρονικής περιόδου: στο - τού 20ού αιώνα ΣΥΝ. εκπνοή, τέλος, τέρµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., προστ. τού ρ. βγαίνω]. 

έβγα (η) {µόνο σε ονοµ. κ. αιτ. εν.} (παλαιότ.) περίπτερο ή ψιλικατζή-δικο που 
πουλά και γαλακτοκοµικά προϊόντα τής Ε.Β.ΓΑ. (ή ενδεχοµένως και άλλης 
εταιρείας): παλιότερα, που ο περισσότερος κόσµος δεν είχε τηλέφωνο, 
τηλεφωνούσαµε από την - τής γειτονιάς. [ΕΤΥΜ < Ε.Β.ΓΑ., ακρωνύµιο τής 
εµπορικής ονοµασίας Ελληνική Βιοµηχανία Γάλακτος]. 

Ε.Β.ΓΑ. (η) Ελληνική Βιοµηχανία Γάλακτος. 
έβγαλα ρ. → βγάζω 
εβδοµάδα κ. (καθηµ.) βδοµάδα (η) περίοδος επτά διαδοχικών ηµε- 

ρών, που ηµερολογιακά αρχίζει από την Κυριακή και τελειώνει το Σάββατο, 
στην καθηµερινή όµως επικοινωνία υπολογίζεται από τη ∆ευτέρα ώς την 
Κυριακή: τη δεύτερη ~ τού µήνα || κάθε ~ || διανύουµε - σηµαντικών εξελίξεων 
ΦΡ. (α) την άλλη εβδοµάδα (ί) µετά από επτά ηµέρες (ii) οποιαδήποτε ηµέρα 
από την ερχόµενη ∆ευτέρα µέχρι την Κυριακή που ακολουθεί (β) ΕΚΚΛΗΣ. 
Μεγάλη Εβδοµάδα | Εβδοµάδα των Παθών η τελευταία εβδοµάδα τής 
Σαρακοστής, κατά την οποία η Εκκλησία τιµά τα πάθη τού Χριστού. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. έβδοµάς, -άδος < έβδοµος]. 

εβδοµαδιαίος, -α, -ο [1856] 1. αυτός που γίνεται ή εµφανίζεται µία φορά την 
εβδοµάδα ή κάθε εβδοµάδα: ~ περιοδικό | έκδοση | εφηµερίδα | πληρωµή | 
δηµοσιογραφική επιθεώρηση | επαφή µε τους δηµοσιογράφους 2. αυτός που 
διαρκεί µία εβδοµάδα ή υπολογίζεται µε βάση το χρονικό διάστηµα µίας 
εβδοµάδας: ~ ωράριο εργασίας || ~ έξοδα. 

εβδοµήκοντα (το) {άκλ.} 1. (αρχαιοπρ.) εβδοµήντα (βλ.λ.) 2. Εβδο-µήκοντα 
(οι) (α) ΦΙΛΟΛ.-ΘΡΗΣΚ. οι 72 Ιουδαίοι φιλόλογοι, που υπό την επίβλεψη τού 
Πτολεµαίου Β' απέδωσαν στα Ελληνικά το κείµενο τής Π.∆., γνωστό και ως 
«Μετάφραση των Εβδοµήκοντα (θ')» για τις ελληνόφωνες κοινότητες τού 
Ιουδαϊσµού τής ∆ιασποράς (β) οι εβδοµήντα µαθητές ή Απόστολοι τού 
Χριστού. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εβδοµήκοντα < έβδοµος + -κοντά, πληθ. τού επιθήµατος -κάτι, 
για το οποίο βλ. λ. είκοσι. Στη φρ. (Μετάφραση των) Εβδοµήκοντα (Ο') 
αντιστοιχεί το λατ. Septuaginta]. 

εβδοµήκοντα- κ. εβδοµήκοντα- κ. εβδοµηκοντ- [µτγν.] (λόγ.) α' συνθετικό που 
δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό εβδοµήντα 
(70): εβδοµηκοντα-ετής, εβδοµηκοντ-άκις 2. είναι εβδοµήντα φορές πιο 
µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο σύγκρισης: εβδοµηκοντα-πλάσιος. 

εβδοµηκονταετηρίδα (η) → εβδοµήκοντα-, -ετηρίδα 
εβδοµηκονταετής, -ής, -ές → εβδοµήκοντα-, -ετής 
εβδοµηκονταετία (η) → εβδοµήκοντα-, -ετία 
εβδοµηκοντάκις επίρρ. → εβδοµήκοντα-, -άκις 
εβδοµηκονταπλάσιος, -α, -ο → εβδοµήκοντα-, -πλάσιος 
εβδοµηκοντούτης (ο) [µτγν.] {εβδοµηκοντουτών}, εβδοµηκο-ντουτις (η) 

[µτγν.] {εβδοµηκοντούτ-ιδος | -ίδων} (λόγ.) πρόσωπο ηλικίας εβδοµήντα ετών 
ΣΥΝ. εβδοµηντάχρονος, εβδοµηκονταετής. 

εβδοµηκοστός, -ή, -ό [αρχ.] (επίσης γράφεται 7θός στην αραβική αρίθµηση, θ' 
ή ο' στην ελληνική και LXX στη λατινική) αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά 
στον αριθµό εβδοµήντα (70) (βλ. κ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). 

εβδοµήντα (το) {άκλ.} 1. εξήντα εννέα συν ένα, ο αριθµός 70 (βλ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό εβδοµήντα: ~ 
άνθρωποι | µαθήτριες | θρανία. Επίσης (λόγ.) εβδοµήκοντα (βλ.λ.) [ΕΤΥΜ < 
µεσν. εβδοµήντα < αρχ. εβδοµήκοντα (βλ.λ.)]. 

εβδοµήντα - κ. εβδοµήντα- κ. εβδοµηντ- [µεσν.] ά συνθετικό που δηλώνει ότι 
κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό εβδοµήντα (70): 
εβδοµηντά-χρονος 2. είναι εβδοµήντα φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το 
µέτρο σύγκρισης: εβδοµηντα-πλάσιος. 

εβδοµηντάρης (ο) {εβδοµηντάρηδες}, εβδοµηντάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
πρόσωπο ηλικίας εβδοµήντα ετών ή περίπου εβδοµήντα ΣΥΝ. 
εβδοµηκονταετής, εβδοµηντάχρονος (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < 
εβδοµήντα + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

εβδοµηνταρίΌ (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά εβδοµηνταριά περίπου 
εβδοµήντα: θα είναι ~ πάνω-κάτω- τόσο τους υπολογίζω µε µια πρώτη µατιά 
(βλ. λ. αριθµός, um). [ΕΤΥΜ. < µεσν. εβδοµηνταριά < εβδοµήντα + παραγ. 
επίθηµα -αριά]. 

έβδοµος, -η (λόγ. εβδόµη), -ο (επίσης γράφεται 7ος στην αραβική αρίθµηση, Ζ' 
ή ζ' στην ελληνική και VII στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά 
στον αριθµό επτά (7)· ΦΡ. (α) (εκφραστ.) στον έβδοµο ουρανό σε πολύ 
µεγάλη ευφορία, απέραντη ευτυχία ΣΥΝ. σε πελάγη ευτυχίας (β) έβδοµη 
τέχνη ο κινηµατογράφος 3. εβδόµη (η) η έβδοµη ηµέρα κάθε µήνα: ήρθε στη 
δουλειά την 7η Ιανουαρίου 1990 2. έβδοµος (ο) {εβδόµου} (α) ο έβδοµος 
όροφος πολυκατοικίας (β) ο έβδοµος µήνας τού έτους, ο Ιούλιος: µετά τις 31/7 
(τριάντα µία εβδόµου) οι περισσότερες υπηρεσίες κλείνουν για το καλοκαίρι 4. 
έβδοµο (το) {εβδόµ-ου | -ων} καθένα από τα επτά ίσα µέρη, στα οποία δι-
αιρείται ένα σύνολο (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έβδοµος < *sebd-mos < I.E. *sept-mos (τα β και δ από 
ηχηροποίηση των π και τ) < *8ερΐιρ«επτά». Βλ. κ. επτά]. 

Ε.Β.Ε. (το) Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
εβενίδες (οι) θάµνοι και δέντρα τροπικών περιοχών µε χαρακτηριστικό σκούρο 

ξύλο (βλ. κ. λ. έβενος). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. Ebenaceae]. 
εβένινος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από ξύλο εβένου: 

~ έπιπλα 2. (µτφ.) µαύρος και στιλπνός: ~ µαλλιά. 
έβενος (ο/η) {εβέν-ου | -ων, -ους} 1. σκληρό, ανθεκτικό, µελανού χρώµατος 

ξύλο, από τροπικά δέντρα τής Αφρικής και τής Ασίας, που χρησιµοποιείται 
στην επιπλοποιία, για την κατασκευή πατωµάτων, διακοσµητικών 
αντικειµένων κ.λπ. 2. κάθε δέντρο που δίνει τέτοιου είδους ξύλο 3. (συνεκδ.-
λογοτ.) το στιλπνό µαύρο χρώµα: χαράζει πάνω στον ~ τής νύχτας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αρχ. αιγυπτ. hbnj (πβ. κ. εβρ. hovenim), πιθ. λ. νουβικής 
προελεύσεως]. 

εβενούργηµα (το) {εβενουργήµ-ατος | -ατα, -άτων) έργο τέχνης κα-
τασκευασµένο από έβενο. 

εβενουργική (η) η τέχνη τής κατεργασίας τού εβένου. Επίσης εβε-νουργία 
[1891]. — εβενουρνός (ο) [1809]. [ΕΤΥΜ. < έβενος + -ουργία | -ουργός < 
έργο]. 
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Έβερεστ (το) {άκλ.} όρος τής Ν. Ασίας στα σύνορα τού Νεπάλ µε το Θιβέτ, το 
ψηλότερο των Ιµαλαΐων και όλου τού κόσµου (8.848 µ.). [ΕΤΥΜ. Το όρος 
ονοµάστηκε έτσι το 1865 προς τιµήν τού Βρετανού γε-ωδαίτη και γεωγράφου 
Sir George Everest, ο οποίος εργάστηκε για την τοπογράφηση των Ινδιών. Η 
θιβετιανή ονοµασία είναι Chomolungma και σηµαίνει «θεά µητέρα τού 
κόσµου»]. 

εβίβα επιφών. (ως ευχή σε πρόποση) στην υγειά σου | σας, εις υγεί-αν. Επίσης 
βίβα. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. βίβα]. 

Ε.Β.Ο. (η) Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων. 
εβολουσιονισµός (ο) η εξελιξιαρχία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 

evolutionism < evolution «εξέλιξη»]. 
εβονίτης (ο) {εβονιτών} ΧΗΜ. σκληρό πλαστικό που προέρχεται από την 

επεξεργασία τού καουτσούκ µε την πρόσληψη µεγάλης ποσότητας θείου και 
χρησιµοποιείται στην κατασκευή µονωτικών υλικών για ηλεκτρικές συσκευές. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. ebonite < ebony (< αρχ. έβενος)]. 

εβραϊκός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους Εβραίους, την ιστορία και 
τον πολιτισµό τους: ~ αλφάβητο | γλώσσα | κοινότητα! συναγωγή. Επίσης 
(λαϊκ.) εβραίικος, -η, -ο [µεσν.]. — εβραϊκά επίρρ., Εβραϊκά κ. (λαϊκ.) 
Εβραίικα (τα). 

εβραιθλογία (η) [1895] {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που µελετά την ιστορία, τη 
γλώσσα και τον πολιτισµό των Εβραίων. — εβραιολόγος (ο/η) [1880], 
εβραιολογικός, -ή, -ό. 

εβραιοµαχαλάς (ο) {εβραιοµαχαλάδες} (λαϊκ.) συνοικία Εβραίων. 
Εβραιόπουλο (το) [µεσν.], Εβραιοπούλα (η) µικρός Εβραίος. 
Εβραίος (ο), Εβραία (η) µέλος τού σηµιτικού έθνους που κατοικούσε στην 

αρχαία Παλαιστίνη και θεωρείται ότι προέρχεται από τους απογόνους των 
Πατριαρχών τής Βίβλου Αβραάµ, Ισαάκ και Ιακώβ ΣΥΝ. Ισραηλίτης, 
Ιουδαίος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 'Εβραίος < εβρ. 'Ibri. Για 
την ετυµολογία τής εβρ. λ. έχουν προταθεί οι εξής απόψεις: (α) < ρ. 'âbar 
«διαβαίνω, διασχίζω», ίσως δηλώνοντας τη διάβαση τού Ευφράτη Ποταµού 
από τον γενάρχη των Εβραίων Αβραάµ κατά θεϊκή εντολή (β) < όν. 'Éber, 
προγόνου τού Αβραάµ (γ) < ακκαδ. habiru | hapiru, λ. µε την οποία προσδιορί-
ζονταν λαοί και πολιτισµοί τής Αιγύπτου κατά τη δεύτερη π.Χ. χιλιετία, όταν 
δηλ. οι Εβραίοι ήταν αιχµάλωτοι εκεί]. 

Εβραίος - Ιουδαίος - Ισραηλίτης - Ισραηλινός. Η ονοµασία Εβραίος 
δηλώνει το έθνος των Εβραίων, µε ιδιαίτερη θρησκεία (πρώιµα 
µονοθεϊστική) και ιδιαίτερο, έντονα θρησκευτικό, πολιτισµό. Το ίδιο και η 
παλαιότερη ονοµασία Ιουδαίος, που έχει εθνικό, θρησκευτικό, ιστορικό και 
πολιτισµικό περιεχόµενο. Η ονοµασία Ισραηλίτης αναφέρεται κυρίως στη 
θρησκεία των Εβραίων δηλώνει το θρήσκευµα. Τέλος, η ονοµασία 
Ισραηλινός δηλώνει τον πολίτη τού κράτους τού Ισραήλ, αναφερόµενο 
στην εθνική ταυτότητα των σύγχρονων Εβραίων. 

εβραϊσµός (ο) [1809] 1. η µίµηση των τρόπων, τής γλώσσας ή τού χαρακτήρα 
των Εβραίων 2. το εβραϊκό έθνος ως συνολική οντότητα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. hébraïsme]. 

εβραϊστής (ο) [1848], εβραίστρια (η) (εβραϊστριών} επιστήµονας ασχολούµενος 
µε την ιστορία, τη γλώσσα και τον πολιτισµό των Εβραίων ΣΥΝ. εβραιολόγος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. hébraïste]. 

εβραϊστί επίρρ. [µτγν.] (αρχαιοπρ.) στην εβραϊκή γλώσσα. 
Εβρίδες (οι) συστάδα βρετανικών νησιών τού ΒΑ. Ατλαντικού Ωκεανού Β∆. 

τής Σκωτίας. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Hebrides, αγν. ετύµου. Το ρωµαϊκό όν. των 
νήσων ήταν Ebudae (και µε παρανάγνωση Ebridae)]. 

Έβρος1 (ο) 1. ο µεγαλύτερος σε µήκος ποταµός τής Βαλκανικής Χερσονήσου, 
που πηγάζει από τα όρη Ρίλα τής Βουλγαρίας και εκβάλλει στο Θρακικό 
Πέλαγος· τµήµα του αποτελεί το σύνορο τής Ελλάδας µε την Τουρκία 2. 
νοµός Έβρου νοµός τής Θράκης µε πρωτεύουσα την Αλεξανδρούπολη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. "Εβρος, αγν. ετύµου. o ποταµός, κατά µία εκδοχή, οφείλει την 
ονοµασία του στον "Εβρο, γυιο τού βασιλιά Κασσάνδρου, ο οποίος έπεσε και 
πνίγηκε στον ποταµό, προκειµένου να αποφύγει την εκδίκηση τού πατέρα του, 
αφού η µητέρα του τον είχε συκοφαντήσει 

r για απόπειρα βιασµού]. 
Έβρος2 (ο) ποταµός τής ΒΑ. Ισπανίας που πηγάζει από τα Καντα-βρικά Όρη 

και εκβάλλει στη Μεσόγειο Θάλασσα. [ΕΤΥΜ. < ισπ. Ebro, από την ίδια ρίζα 
µε το Ίβηρες (βλ. λ. Ιβηρική Χερσόνησος)]. 

Ε.Γ. (το) Επιτελικό Γραφείο. 
Ε/Γ επιβατηγό (ενν. πλοίο). 
έγγαµος, -ος, -ο (λόγ.) 1. αυτός που έχει συνάψει γάµο ΣΥΝ. παντρεµένος, 

νυµφευµένος ANT. άγαµος, ανύπαντρος, ανύµφευτος 2. αυτός που σχετίζεται 
µε τους παντρεµένους: ~ βίος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. [ΕΤΥΜ µτγν. < ε γ- (< έν-) + 
γάµος]. 

εγγαστρίµυθος (ο/η) πρόσωπο που µπορεί να µιλά µε ελάχιστη ή χωρίς 
καθόλου κίνηση των χειλιών του, ώστε η φωνή να φαίνεται ότι παράγεται από 
άλλη πηγή και όχι από τον πραγµατικά οµιλούντα. — εγγαστριµυθία (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συνθ. εκ συναρπαγής, από τη φρ. εν γαστρί µύθος, εξαιτίας τής 
παλαιότερης άποψης ότι χρησιµοποιούνταν τα τοιχώµατα τού στοµάχου για 
την παραγωγή ήχων]. 

εγγεγραµµένος, -η, -ο → εγγράφω 
εγγειοβελτιωτικός, -ή, -ό αυτός που αποβλέπει στη βελτίωση τής γεωργικής 

εκµετάλλευσης τής γης, στην αύξηση τής απόδοσης τού 

εδάφους: ~ έργα | πρόγραµµα.  — εγγειοβελτίωση (η).  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 
[ΕΤΥΜ. < έγγειος (βλ.λ.) + βελτιωτικός, o όρ. εγγειοβελτίωση αποτελεί απόδ. 
τού αγγλ. land reclamation]. 

έγγειος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που αναφέρεται στη γη, που συνιστά ακίνητο 
περιουσιακό στοιχείο ή προέρχεται από αυτό: ~ ιδιοκτησία | πρόσοδος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γη, -γγ-, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έγγειος | εγγαιος < εγ- (< έν-) + γαϊα 
| γη]. 

εγγενής, -ής, -ές {εγγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που ενυπάρχει στην ίδια τη 
φύση, από την αρχή τής παρουσίας ενός ατόµου ή τής γένεσης µιας 
κατάστασης: ~ ιδιότητα | αδυναµία | χαρακτηριστικό || ~ δυσχέρειες τού 
θέµατος ΣΥΝ. έµφυτος ΑΝΤ. επίκτητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, -γγ, 
σύµφυτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εγ- (< εν-) + -γενής < γένος]. 

εγγίζω ρ. → αγγίζω 
έγγιστα επίρρ. (αρχαιοπρ.) πάρα πολύ κοντά· ΦΡ. ως έννιστα κατά τη µεγαλύτερη 

δυνατή προσέγγιση, περίπου. [ΕΤΥΜ Υπερθ. βαθµός τού αρχ. επιρρ. εγγύς]. 
εγγλέζικος, -η, -ο (λαϊκ.) αγγλικός. — εγγλέζικα επίρρ., Εγγλέζικα (τα). 

εγγλέζικος - αγγλικός. Το εγγλέζικος (Εγγλέζικα) διαφέρει υφολογικά τού 
αγγλικός (Αγγλικά). Το εγγλέζικος χρησιµοποιείται περισσότερο στον 
απλούστερο προφορικό λόγο (Μαθαίνει Εγγλέζικα), ενώ το αγγλικός είναι ο 
εθνικός χαρακτηρισµός που χρησιµοποιείται στον γραπτό λόγο και σε 
επίσηµο ύφος (Φροντιστήριο Αγγλικών - Η αγγλική κυβέρνηση εµφανίζεται 
επιφυλακτική σε ορισµένες κοινοτικές δραστηριότητες). 

Εγγλέζος (ο), Εγγλέζα (η) 1. (λαϊκ.) ο Αγγλος 2. (µτφ.) ο συνεπής στην ώρα 
του, αυτός που δεν αργοπορεί: είναι ~ στα ραντεβού του. — Εγγλεζάκι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. [ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. Άγγλέζος < ιταλ. inglese, βλ. κ. Αγγλία]. 

έγγλυφος, -η, -ο χαραγµένος σε βάθος: έγγλυφη σφραγίδα. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. εγγλύφω < εγ- (< έν-) + γλύφω]. 

εγγονή (η) [µτγν.] η κόρη τού γυιου ή τής κόρης (κάποιου). Επίσης εγγόνα κ. 
(λαϊκ.) αγγόνα 

εγγόνι [µεσν.] κ. (λαϊκ.) αγγόνι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} το παιδί (αγώ-ρι ή 
κορίτσι) τού γυιου ή τής κόρης (κάποιου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγονός κ. εγγονός κ. (λαϊκ.) αγγονός (ο) ο γυιος τού γυιου ή τής κόρης 
(κάποιου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εγγονός < εγ- (< εκ-) + γόνος. o καταβιβασµός τού τόνου πιθ. 
κατά τα ανεψιός, υίός κ.ά.]. 

εγγονός - εγγονός ή έκγονος; Η αρχική αρχαία λ., από την οποία προήλθε 
το ήδη αρχαίο εγγονός, είναι η λ. έκ-γονος. Και οι δύο τύποι εγγονός και 
έκγονος απαντούν στις αττικές επιγραφές µέχρι το 300 π.Χ. o τ. εγγονός δεν 
χρησιµοποιείται συχνά στην Ελληνιστική Κοινή· η χρήση του επιδίδει 
αργότερα, για να επικρατήσει τελικά ως µοναδικός τύπος. Από το έκ-γονος 
πλάστηκε το έγ-γο-νος, όπως συνέβη και µε άλλα σύνθετα τής πρόθεσης 
εκ-: έ'κ-δύ(ν)ω > εγ-δύνω > γδύνω - έκ-δέρ(ν)ω > εγδέρνω > γδέρνω κ.λπ. 
o οξύτονος τ. εγγονός (αντί τού εγγονός) που επικρατεί σήµερα, 
σχηµατίστηκε κατά τα συγγενικά ονόµατα γυιος, ανιψιός, γαµπρός, 
πεθερός κ.ά. 

έγγραµµα (το) {εγγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} ΨΥΧΟΛ. µνηµονικό ίχνος, το οποίο 
κωδικοποιείται και εντυπώνεται στα εγκεφαλικά νεύρα, παρέχοντας τη βάση 
για τη συνέχιση και τη διατήρηση τής µνηµονικής διαδικασίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
γγ-. [ΕΤΥΜ. < εγγράφω]. 

εγγράµµατος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που γνωρίζει γράµµατα, που έχει µόρφωση 
ΣΥΝ. (λαϊκότ.) γραµµατισµένος, γραµµατιζούµενος, µορφωµένος ANT. 
αγράµµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

έγγραµος, -η, -ο ΠΛΗΡΟΦ. (για υπολογιστές, δίκτυα κ.λπ.) αυτός που συνδέεται 
απευθείας ή ελέγχεται από κεντρική µονάδα (βλ. λ. ον-λάιν). [ΕΤΥΜ < εγ- (< 
εν) + -γραµµος < γραµµή, απόδ. τού αγγλ. on line]. 

εγγραφέας (ο) [µτγν.] {εγγραφ-είς, -έων} όργανο που επιτρέπει τη συνεχή ή 
κατά διαστήµατα καταγραφή τής πορείας ενός φυσικού µεγέθους. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγραφή (η) [αρχ.] 1. η καταχώριση τού ονόµατος και των στοιχείων (κάποιου), 
ενδεχοµένως µε την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, σε 
κατάλογο προσώπων (π.χ. µελών υπηρεσίας, οργανισµού, σωµατείου κ.λπ.): 
εγγραφές νέων µελών | συνδροµητών | µαθητών | στα µητρώα των δηµοτικών 
καταλόγων || οι ~ για τα νέα τµήµατα αρχίζουν στα µέσα τού επόµενου µήνα || η 
~ συµπεριλαµβάνει και προκαταβολή για τα δίδακτρα (το ποσό που 
καταβάλλεται για την εγγραφή) 2. (για εµπορικές ή λογιστικές πράξεις) η 
καταχώριση κάθε είδους συναλλαγών εµπορικής φύσεως στα ανάλογα 
λογιστικά βιβλία: ενεργώ | ακυρώνω | διορθώνω µια - || πιστωτική | χρεωστική 
- 3. (για ήχο ή εικόνα) µηχανική, οπτική και µαγνητική αποτύπωση ήχου ή 
εικόνας σε δίσκο, µαγνητική ταινία κ.λπ.: παλιά | κακή ~|| ~ σε κασέτα || 
κεφαλή εγγραφής ΣΥΝ. ηχογράφηση | µαγνητοσκόπηση • 4. ΓΕΩΜ. ο 
σχεδιασµός γεωµετρικού σχήµατος στο εσωτερικό ενός άλλου, ώστε το 
εσωτερικό σχήµα να ικανοποιεί ορισµένες συνθήκες, λ.χ. για πολύγωνα, οι 
κορυφές τού εσωτερικού να ανήκουν στις πλευρές τού εξωτερικού, ή για 
κύκλο, να εφάπτεται στις πλευρές: - τετραγώνου σε κύκλο || ~ κύκλου σε 
τρίγωνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

έγγραφο (το) (εγγράφ-ου | -ων} 1. γραπτό κείµενο επίσηµου χαρα- 
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κτήρα: απόρρητα | δηµόσια | ιδιωτικά | εµπιστευτικά 1 συµβολαιογραφικά | 
διπλωµατικά | δικαστικά ~ 2. ΠΛΗΡΟΦ. αρχείο δεδοµένων που αποτελεί 
ολοκληρωµένη εργασία και που συνήθ. περιέχει κείµενο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έγγραφον, ουδ. τού επιθ. έγγραφος < εγ- (< εν-) + -γράφος < 
γράφω. Η σηµ. 2 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. document]. 

έγγραφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που παρέχεται σε γραπτή µορφή: ~ οδηγία | 
άδεια | διαµαρτυρία | απολογία | διαταγή | εντολή ΣΥΝ. γραπτός ΑΝΤ. 
προφορικός, άγραφος. — εγγράφως επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγράφω ρ. µετβ. [αρχ.] {ενέγραψα, εγγράφηκα (λόγ. ενεγράφην, -ης, -η..., µτχ. 
εγγραφείς, -είσα, -έν), εγγεγραµµένος} 1. καταχωρίζω σε κατάλογο, µητρώο, 
ειδικό πίνακα: ~ µαθητή σε σχολείο || ~ στους εκλογικούς καταλόγους | στη 
δραµατική σχολή ΣΥΝ. καταγράφω, αναγράφω 2. καταχωρίζω (συγκεκριµένη 
πράξη) σε σειρά ανάλογων πράξεων: η διάσηµη ηθοποιός ενέγραψε στο 
ενεργητικό της τους περισσότερους από τους σηµαντικότερους ρόλους τού 
παγκόσµιου ρεπερτορίου 3. κάνω µια µηχανική, οπτική ή µαγνητική 
αποτύπωση ήχου ή εικόνας σε δίσκο, µαγνητική ταινία κ.λπ.: ~ δίσκο | κασέτα 
ΣΥΝ. ηχογραφώ, γράφω · 4. ΓΕΩΜ. κάνω εγγραφή (σηµ. 4) ενός σχήµατος στο 
εσωτερικό ενός άλλου: ~ τετράγωνο σε κύκλο || (λόγ. µεσοπαθ. µτχ. 
εγγεγραµµένος, -η, -ο) κύκλος ~ σε τρίγωνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγράψιµος, -η, -ο ΓΕΩΜ. (σχήµα) που µπορεί να εγγραφεί, να σχεδιαστεί µέσα 
σε άλλο σχήµα: ~ (σε κύκλο) πολύγωνο.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. [ΕΤΥΜ. < θ. 
εγγραψ- (ρ. εγγράφω) + παραγ. επίθηµα -ιµος]. 

εγγύηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) επίσηµη διαβεβαίωση, 
δέσµευση, µε την παροχή εχεγγύων ως ασφάλεια, κυρ. για την εξόφληση 
χρεών (β) ΝΟΜ. σύµβαση µεταξύ δανειστή και τρίτου µε την οποία ο 
τελευταίος αναλαµβάνει απέναντι στον δανειστή την ευθύνη ότι θα 
καταβληθεί η οφειλή τού αρχικού οφειλέτη (πρωτο-φειλέτη) 2. (µτφ.) πράξη ή 
κατάσταση που διασφαλίζει την πραγµατοποίηση συγκεκριµένου 
αποτελέσµατος: ο πλούτος δεν αποτελεί -για την ευτυχία 3. (συνεκδ.) η επίσηµη 
δέσµευση κατασκευάστριας εταιρείας ότι θα αποκαταστήσει τη βλάβη ή άλλη 
τυχόν ανωµαλία που ενδεχοµένως θα παρουσιάσει το προϊόν της µέσα σε 
ορισµένο χρονικό διάστηµα από τη στιγµή τής αγοράς του: το αυτοκίνητο κα-
λύπτεται ακόµα από την ~|| ~ για δύο χρόνια || η ~ ποιότητας 4. (σε περιπτώσεις 
αποφυλάκισης) χρηµατικό ποσό που παρέχεται ως ασφάλεια ότι το άτοµο που 
απαλλάσσεται από τη νόµιµη κράτηση του θα επιστρέψει για την έκτιση τής 
ποινής του σε ορισµένο χρόνο, εφόσον αποδειχθεί η ενοχή του: αφέθηκε 
ελεύθερος µε ~ 10.000.000 δραχµών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 
[ETYM. < αρχ. εγγύησις < εγγυώ | -ώµαι (βλ.λ.). Η σηµ. 3 αποδίδει το γαλλ. 
garantie]. 

εγγυητής (ο) [αρχ.], εγγυήτρια (η) [1756] {εγγυητριών} 1. πρόσωπο που 
παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την εξασφάλιση τής τήρησης 
συγκεκριµένων συµφωνιών: ο Ο.Η.Ε. εµφανίζεται ως ~ για την τήρηση τής 
ειρήνης στην εµπόλεµη ζώνη || (κ. ως επίθ.) εγγυήτρια δύναµη 2. ΝΟΜ. 
δικονοµικός εγγυητής το πρόσωπο το οποίο σε περίπτωση ήττας τού 
εναγοµένου θα έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει (π.χ. δικονοµικός 
εγγυητής είναι η ασφαλιστική εταιρεία η οποία υποχρεούται να καλύψει τα 
χρήµατα που θα αναγκαστεί ο εναγόµενος να καταβάλει ως αποζηµίωση στον 
ενάγοντα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγυητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παροχή εγγυήσεων: ~ 
επιστολή 2. εγγυητικό (το) το έγγραφο µε το οποίο συµφωνείται η εγγύηση 
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Επίσης εγ· γυητήριος, -α, -ο [1833]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγυοδοσία (η) [1833] {εγγυοδοσιών} πράξη παροχής εγγυήσεων. — 
εγγυοδότης (ο) [1889], εγγυοδοτώ ρ. [1889] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγύς επίρρ. {εγγύτ-ερα, -ατα} (λόγ.) κοντά, σε πολύ µικρή απόσταση ΣΥΝ. 
πλησίον ΑΝΤ. άπω, µακράν ΦΡ. (α) εγγύς µέλλον το άµεσο µέλλον, η πολύ 
κοντινή χρονική στιγµή: οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στο ~ || για το ~ δεν 
προβλέπω τίποτα διαφορετικό (β) Εγγύς Ανατολή βλ. λ. ανατολή. 
IETYM. αρχ., επιρρ. σχηµατισµός σε -ύς, πιθ. συνθ. από την πρόθ. εν + 
αµάρτυρη λ. που σηµαίνει «χέρι» (για την οποία βλ. λ. έγγυώµαι). Εν 
προκειµένω το επίρρ. εγγύς θα σήµαινε «στο χέρι»]. 

εγγύτατος, -η, -ο [αρχ.] (υπερθ.) πάρα πολύ κοντινός: το ~ παρελθόν ΣΥΝ. 
πλησιέστατος ΑΝΤ. απώτατος. — εγγύτατα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγύτερος, -η, -ο [αρχ.] (συγκρ.) αυτός που βρίσκεται πιο κοντά: (µτφ.) οι ~ 
συγγενείς ΣΥΝ. κοντινότερος, πλησιέστερος ΑΝΤ. απώτερος. — εγγύτερα 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγύτητα (η) {χωρ. πληθ.} το να βρίσκεται κάτι κοντά (σε κάτι άλλο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. [ΕΤΥΜ. < µτγν. εγγύτης, -ητος < αρχ. εγγύς]. 

έγγυώµαι ρ. µετβ. αποθ. {εγγυάσαι... | εγγυή-θηκα, -µένος} 1. παρέχω τις 
απαιτούµενες εγγυήσεις για (κάτι): ~ την ανεξαρτησία µιας χώρας | την 
ασφάλεια των πολιτών | για την πληρωµή των χρεών | για το δάνειο 2. 
αναλαµβάνω δεσµεύσεις, υπόσχοµαι την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων 
πραγµάτων: σας ~ µιαν αξέχαστη βραδιά µε γνωστούς καλλιτέχνες || δεν µπορώ 
να σου εγγυηθώ ότι θα πετύχεις ΣΥΝ. διαβεβαιώνω, υπόσχοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
γγ-, αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έγγυώµαι (-άο-(, µέση φωνή τού ρ. εγγυώ < 
εγγύη «νυφικό τίµηµα, εγγύηση» < εγ- (< έν-) + *γύη «χέρι, παλάµη» (που 
συνδ. µε αβεστ. gava «χέρι», λιθ. gâunu «λαµβάνω, κρατώ»), οπότε η λ. εγγύη 
θα σήµαινε «κάτι που δίνεται στα χέρια». Το ρ. εγγυώ στην αττ. διάλεκτο 
δήλωσε επίσης την παράδοση τής κόρης σε γάµο από 

τον πατέρα της, πράξη που συνοδευόταν απαραιτήτως από την καταβολή 
νυφικού τιµήµατος ως εγγύησης]. 

έγδαρα ρ. → γδέρνω 
Ε.Γ.Ε. (η) Ένωση Γυναικών Ελλάδας. 
έγειρα ρ. → γέρνω 
εγείρω ρ. µετβ. {ήγ-ειρα, -έρθην, -ης, -η... (µτχ. εγερθείς, -είσα, -έν)} (λόγ.) 1. 

(κυριολ.) σηκώνω (κάτι) όρθιο, υψώνω: ~ τη σηµαία 2. (συ-νηθ. µτφ.) βγάζω 
(κάποιον) από τη νάρκη του: ~ κοιµισµένες συνειδήσεις ΣΥΝ. αφυπνίζω, 
ξεσηκώνω 3. φέρνω.στην επιφάνεια, κάνω (κάτι} φανερό: ~ πρόβληµα | θέµα | 
ζήτηµα | διεκδικήσεις | αξιώσεις ΣΥΝ. προβάλλω, θέτω 4. προκαλώ: ~ 
αντιρρήσεις | την υπόνοια | τη δυσπιστία | ερωτήµατα | αµφιβολίες | το 
ενδιαφέρον 5. ασκώ, αποδίδω: ~ αγωγή εναντίον κάποιου | κατηγορία ΣΥΝ. 
υποβάλλω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *έ-γέρ-jω, πιθ. < ε- προθεµ. + I.E. *ger-«ξυπνώ» πβ. 
σαν-σκρ. ja-gar-ti «ξυπνάει», αλβ. ngrë «σηκώνω», αρχ. σκανδ. kerskr «ζω-
ηρός, ζωντανός» κ.ά. Οµόρρ. έγερτήριο(ν), έγρήγορσις (-η), γρήγορος (βλ.λ.), 
γέρνω (βλ.λ.) κ.ά.]. 

εγελιανισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, το φιλοσοφικό σύστηµα τού Εγέλου και των 
συνεχιστών του, που διέπεται από τις αρχές τής διαλεκτικής του: ο ~ τού Λ. 
Σολωµού. — εγελιανός (ο). 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Hegelianismus, από τον Γερµανό φιλόσοφο Georg W.F. 
Hegel (εξελληνισµένος τ. Εγελος)]. 

εγέρθητι | εγέρ0ητε ρ. (αρχαιοπρ.) σήκω όρθιος | σηκωθείτε όρθιοι- συνήθ. ως 
στρατιωτική διαταγή αλλά και ειρων.: Εγέρθητι! Ακόµη είσαι στο κρεβάτι; 

JETYM. Προστ. παθ. αορ. τού αρχ. εγείρω (βλ.λ.)]. 
έγερση (η) (-ης κ. -έρσεως | -έρσεις, -έρσεων} (λόγ.) 1. η άρση, η ύψωση- 

(ειδικότ.) το σήκωµα από το κρεβάτι, το ξύπνηµα: πρωινή ~ 2. (µτφ.) η 
ενεργοποίηση (κάποιου), ώστε να µη βρίσκεται πια σε νάρκη, σε αδράνεια: η - 
των εφησυχασµένων συνειδήσεων ΣΥΝ. αφύπνιση 3. η εκδήλωση (κάποιου 
πράγµατος), κατά τρόπο ώστε (κάτι) να καθίσταται γνωστό: η ~ προβλήµατος! 
ζητήµατος εκ µέρους ενός από τους διαπραγµατευόµενους καθυστερεί τις 
συνοµιλίες 4. η πρόκληση: η -αντιρρήσεων | υπονοιών 5. η άσκηση, η 
απόδοση: η ~ αγωγής | κατηγορίας. — εγερτικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
εγερσις < εγείρω]. 

εγερσιµότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. η ικανότητα των οργανισµών να 
αντιδρούν στα εξωτερικά ερεθίσµατα που δέχονται. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. excitability]. 

εγερτήριο (το) {εγερτηρί-ου | -ων} 1. πρωινό σάλπισµα για να ξυπνήσουν οι 
στρατιώτες: σήµανε ~ 2. (µτφ.) αναγκαστικό ξύπνηµα νωρίς το πρωί: αύριο 
έχουµε ~ στις 6.30, για να πάµε να µαζέψουµε τις ελιές 3. (µτφ.) ποίηµα ή 
τραγούδι που λειτουργεί ως µέσο ξεσηκωµού και αφύπνισης τού πλήθους. 
[ETYM. < µτγν. έγερτήριον< αρχ. εγείρω + παραγ. επίθηµα -τήριον]. 

εγερτήριος, -α, -ο αυτός που έχει τη δύναµη να αφυπνίζει και να ξεσηκώνει: ~ 
σάλπισµα/ δύναµη. 

έγια µόλα επιφών. (παρακελευσµατικό) για να δίνει τον ρυθµό σε κωπηλάτες ή 
(µτφ.) για τον συντονισµό των κινήσεων κατά τη µετακίνηση βαριών 
αντικειµένων ΦΡ. έγια µόλα, έγια λέσα (προς τους κωπηλάτες) µία µπρος, µία 
πίσω. (Πβ. λ. µόλα). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. eia (< αρχ. επιφών. εια) + µόλα < ιταλ. 
molla, προστ. τού mollare «αφήνω, λασκάρω»]. 

έγινα ρ. → γίνοµαι 
Εγίρα (η) η φυγή τού Μωάµεo από τη Μέκκα στη Μεδίνα το 622 µ.Χ., η οποία 

λαµβάνεται ως αφετηρία τού ισλαµικού συστήµατος χρονολόγησης. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. hegira < αραβ. hijrah «αναχώρηση, µετανάστευση»]. 

εγκάθειρκτος, -η, -ο έγκλειστος σε φυλακή ΣΥΝ. φυλακισµένος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
εγ- (< έν-) + -κάθειρκτος, βλ. κ. κάθειρξη]. 

εγκάθετος (ο) {εγκαθέτ-ου | -ων, -ους}, εγκάθετη (η) {εγκαθέτων} πρόσωπο 
που σκόπιµα τοποθετείται κάπου, εκτελώντας πιστά συγκεκριµένες εντολές, 
συνήθ. για την επιδοκιµασία ή την αποδοκιµασία πολιτικών προσώπων: 
εγκάθετοι τής κυβέρνησης συντάσσουν τα κρατικά δελτία ειδήσεων || 
τραµπουκισµοί από εγκαθέτους τού κόµµατος ΣΥΝ. βαλτός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κρυφά τοποθετηµένος», < έγκαθίηµι «αναθέτω - 
κατεβάζω» < εγ- (< εν-) + καθίηµι, βλ. κ. κάθετος]. 

εγκαθίδρυση (η) [1871] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. η ίδρυση σε 
συγκεκριµένο τόπο 2. (για θεσµούς, πολιτεύµατα κ.λπ.) η θεσµοθέτηση και η 
εφαρµογή: η ~ ενός σύγχρονου επιχειρηµατικού συστήµατος || η ~ τής 
δηµοκρατίας µετά την ανατροπή ενός απολυταρχικού καθεστώτος ΣΥΝ. θέσπιση. 

εγκαθιδρύω ρ. µετβ. [αρχ.] {εγκαθίδρυ-σα, -θηκα, -µένος} 1. ιδρύω (κάτι) σε 
συγκεκριµένο τόπο: -µια επιχείρηση ΣΥΝ. εγκαθιστώ 2. (για θεσµούς, 
πολιτεύµατα κ.λπ.) θεσµοθετώ και θέτω σε ισχύ: ~ καθεστώς τρόµου | 
δηµοκρατία | τυραννία. 

εγκαθιστώ ρ. µετβ. {εγκαθιστάς... | εγκατ-έστησα (να/θα εγκαταστήσω), 
εγκαθίσταµαι, εγκατ-αστάθηκα, -εστηµένος} 1. τοποθετώ (εγκαταστάσεις, 
ανθρώπους) σε συγκεκριµένο τόπο: εγκατέστησαν πυρηνικά όπλα | πυραύλους 
|| οι κατακτητές εγκαθιστούν εποίκους στη νήσο 2. (ειδικότ.) τοποθετώ σε 
συγκεκριµένη θέση (ένα δίκτυο) και κάνω τις απαραίτητες συνδέσεις, ώστε να 
τεθεί σε λειτουργία: ~ σύστηµα αποχέτευσης | δεύτερη τηλεφωνική γραµµή 3. 
(για παραχώρηση δικαιώµατος) υποδεικνύω και ορίζω συγκεκριµένο 
πρόσωπο, για να αναλάβει συγκεκριµένη ιδιότητα ή θέση (καθήκον, αξίωµα, 
δικαίωµα κ.λπ.): τον εγκατέστησε κληρονόµο | διαχειριστή τής περιουσίας του 
4. (για θεσµούς, πολιτειακά συστήµατα) θέτω σε ισχύ µεταβάλλοντας την 
προϋπάρχουσα πολιτική κατάσταση: ~ δηµοκρατία 
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/ τυραννία ΣΥΝ. εγκαθιδρύω 5. (µεσοπαθ. εγκαθίσταµαι) έρχοµαι να 
διαµείνω µόνιµα ύστερα από αλλαγή τού τόπου µόνιµης διαµονής 
µου: όταν τελείωσε τις σπουδές του, εγκαταστάθηκε στο εξωτερικό. 
Επίσης (λαϊκ.) ενκατασταίνω 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. εγκαθιστώ (-άω), µεταπλ. τ. τού αρχ. έγκαθίστηµι < 
έγ- (< εν-) + καθίστηµι, βλ. κ. καθιστώ. Η σηµ. 2 αποδίδει το αγγλ. 
install]. 

εγκαίνια (τα) {εγκαινίων} ειδική τελετή κατά την έναρξη τής λει-
τουργίας εγκαταστάσεως, ιδρύµατος ή έργου: ~ νοσοκοµείου | νέων 
γραφείων | θεάτρου | έκθεσης || η τελετή των ~. [ΕΤΥΜ. µτγν. < έγ- (< 
εν-) + -κ:αίνια < καινός «καινούργιος»]. 

εγκαινιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {εγκαινίασ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µέ-
νος) 1. τελώ τα εγκαίνια: ~ ζαχαροπλαστείο | ανθοπωλείο | βιβλιοθήκη 
2. (µτφ.) χρησιµοποιώ καινούργιο απόκτηµα για πρώτη φορά: ~ τα 
παπούτσια µου στον χορό | το καινούργιο µου αυτοκίνητο 3. θέτω σε 
εφαρµογή σχέδιο: εγκαινίασε σκληρή τακτική έναντι των αντιπάλων 
του || η Εφορία εγκαινίασε νέα σειρά εξορµήσεων για την πάταξη τής 
φοροδιαφυγής 4. πραγµατοποιώ την επίσηµη έναρξη µιας νέας 
φάσης, σηµαίνω την απαρχή της: οι συναντήσεις των δύο ανδρών 
εγκαινιάζουν µια νέα περίοδο επαφών µεταξύ των χωρών τους || το 
τέλος τού Β' Παγκοσµίου Πολέµου εγκαινίασε την πυρηνική εποχή. 
— εγκαινίαση (η) [1876] κ. ενκαινιασµός (ο). 

έγκαιρος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που γίνεται στην κατάλληλη στιγµή, 
χωρίς καθυστέρηση: ~ διάγνωση | θεραπεία | επέµβαση | προειδοποί-
ηση | ενηµέρωση | παράδοση προϊόντος ΑΝΤ. άκαιρος, καθυστερηµέ-
νος. — έγκαιρα [µεσν.] | εγκαίρως [µτγν.] επίρρ., εγκαιρότητα (η) 
[1893]. 

εγκαιροφλεγής, -ής, -ές {εγκαιροφλεγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός 
που αναφλέγεται εύκολα, στην κατάλληλη στιγµή 2. (ειδικότ. στρα-
τιωτικό βλήµα) που ρυθµίζεται κατάλληλα, ώστε να αναφλέγεται σε 
ορισµένο σηµείο τής τροχιάς του: ~ βολίδες | οβίδες. Επίσης εγκαι-
ρόφλεκτος, -η, -ο [1886]. 

εγκαλλώπισµα (το) [αρχ.] {εγκαλλωπίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαι-
οπρ.) οτιδήποτε για το οποίο µπορεί κανείς να καµαρώνει, να καυ-
χάται ΣΥΝ. καµάρι, καύχηµα, τιµή, κόσµηµα, αγλάισµα. 

εγκαλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εγκαλείς... | ενεκάλεσα κ. εγκάλεσα} 1. ΝΟΜ. 
ζητώ την τιµωρία κάποιου ενώπιον αρχής (αστυνοµίας, εισαγγελίας) 
για αξιόποινη πράξη, η οποία δεν διώκεται αυτεπαγγέλτως ΣΥΝ. κα-
ταγγέλλω, µηνύω 2. (γενικότ.) προσάπτω κατηγορία: προκαλώ αυτούς 
που µε εγκαλούν για αµέλεια, να µου υποδείξουν πώς θα ενεργούσαν 
εκείνοι σε ανάλογη κατάσταση. 

εγκάρδιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια 
αισθηµάτων, ο από καρδιάς πραγµατοποιούµενος: ~ ευχές | χαι-
ρετισµοί | υποδοχή | σχέσεις | συνεργασία | ατµόσφαιρα | φίλος ΣΥΝ. 
ειλικρινής, θερµός 2. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που εκδηλώνει µε ει-
λικρίνεια τα αισθήµατα του, που είναι ζεστός, προσιτός στις σχέσεις 
του µε τους άλλους ανθρώπους ΣΥΝ. διαχυτικός, εκδηλωτικός, ανοι-
χτόκαρδος. — εγκάρδια | εγκαρδίως [µτγν.] επίρρ. 

εγκαρδιότητα (η) [1888] {χωρ. πληθ.} η εκδήλωση εγκάρδιας διάθε-
σης: του µίλησε | τον δέχτηκε µε µεγάλη ~ || τα λόγια του έδειχναν ~ 
ΣΥΝ. διαχυτικότητα ΑΝΤ. ψυχρότητα, τυπικότητα. 

εγκαρδιώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {εγκαρδίω-σα, -θηκα, -µένος} δίνω θάρ-
ρος (σε κάποιον), ενισχύω την αυτοπεποίθηση (κάποιου): η επίσκεψη 
της τον εγκαρδίωσε ΣΥΝ. εµψυχώνω, ενθαρρύνω ΑΝΤ. αποκαρδιώνω, 
αποθαρρύνω. — εγκαρδίωση (η) [1835], εγκαρδιωτικός, -ή, -ό [1894]. 

εγκάρσιος, -α, -ο αυτός που τέµνει καθέτως· στη ΦΡ. εγκάρσια τοµή 
τοµή ενός στερεού µε επίπεδο κάθετο στον κατακόρυφο άξονα του. 
— εγκάρσια επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που διασχίζει, που τέµνει καθέτως», 
< *εγ-καρ-τος < έγ- (< εν-) + θ. καρ- < *kr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*(s)qer- «κόβω, τέµνω», πβ. λιθ. skersas «καθέτως», αρχ. περσ. kirscha 
κ.ά. Οµόρρ. κέρ-µα, κορ-µός, κουρ-εύς (-έας), à-καρ-ιαϊος, βλ.λ.]. 

εγκαρτέρηση (η) [1871] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} καρτερική, αδια-
µαρτύρητη υποµονή και απάθεια: δέχεται τη µοίρα του µε ~ ΣΥΝ. 
καρτερία. — εγκαρτερώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

έγκατα (τα) {εγκάτων} τα εσώτατα, τα κατάβαθα: τα ~ τής γης | (µτφ.) 
τής ψυχής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχει υποστηριχθεί ότι πρόκειται για εµ-
φατικό παράγωγο τού έν κατ' αναλογίαν προς το επίθ. έσχατος 
(βλ.λ.), το οποίο παράγεται από το αντώνυµο εξ. Και στα δύο επίθ. δυ-
σεξήγητος παραµένει ο µορφολογικός σχηµατισµός σε -κα-τος]. 

εγκαταβιωση (η) [1889] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. γενικά ο 
τρόπος ζωής, το πώς ζει κανείς (κάπου) 2. (για µοναχό) η ζωή σε µο-
νή, το να µονάζει, να ασκητεύει (κανείς). — εγκαταβιώνω ρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εγκαταβιώ «περνώ τη ζωή µου κλεισµένος µέσα» < έγ-
(< έν) + κατά- + βιώ (-όω)]. 

εγκαταλείπω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {εγκατέλ-ειψα, εγκαταλ-εί-
φθηκα, -ειµµένος (λόγ. εγκαταλελειµµένος)} ♦ (µετβ.) 1. αφήνω (κά-
ποιον/κάτι) οριστικά και αµετάκλητα, αδιαφορώ για την τύχη του: ~ 
την οικογένεια µου | ένα παιδί | το βυθιζόµενο σκάφος || ~ την πόλη 
στον εχθρό || το κράτος έχει εγκαταλείψει την περιοχή αυτή στην τύχη 
της ΣΥΝ. παρατώ 2. αποµακρύνοµαι από συγκεκριµένο τόπο, δεν 
γυρίζω πίσω: ~ τη χώρα || εγκατέλειψε την Ελλάδα για πάντα || ~ τα 
εγκόσµια- ΦΡ. εγκαταλείπω τον µάταιο τούτο κόσµο πεθαίνω 3. πα-
ραιτούµαι από (σκέψεις, ενέργειες ή συναισθήµατα), αφήνω κατά µέ-
ρος: ~ µια προσπάθεια | ιδέα | απόφαση | τις φιλοδοξίες µου | τις 
απόψεις µου | κάθε ελπίδα | τις συνήθειες µου | την ενεργό δράση ♦ 4. 
(αµετβ.) παραιτούµαι, αφήνω στη µέση προσπάθεια που βρίσκεται σε 
εξέλιξη: πολλοί αθλητές εγκατέλειψαν ήδη στη µέση τής διαδροµής. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

εγκατάλειψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -είψεως | χωρ. πληθ.} 1. το να εγκα-
ταλείπει κανείς (κάποιον/κάτι): η ~ τής οικογένειας από τον σύζυγο | 
τού σκάφους από το πλήρωµα | µιας περιοχής από τους κατοίκους της 
|| - θέσεως (από στρατιώτη) ΑΝΤ. παραµονή 2. το να µη συνεχίζει 
κανείς (προσπάθεια, διαδικασία): η ~ τού αγώνα | τής διεκδίκησης 
µιας θέσης | τής προσπάθειας υλοποίησης ενός σχεδίου ΑΝΤ. συνέχι-
ση, ολοκλήρωση, (απο)περάτωση 3. η απουσία µέριµνας, φροντίδας, 
το να αφήνει κανείς (κάποιον/ κάτι) στην τύχη του: η ~ και ο µαρα-
σµός τής υπαίθρου ||η~ των αναξιοπαθούντων από την πολιτεία ΣΥΝ. 
παραµέληση, αδιαφορία. 

εγκατασπειρω ρ. µετβ. [µτγν.] {εγκατέσπειρα, εγκατασπάρθηκα, 
εγκατεσπαρµένος} (λόγ.-σπάν.) 1. σκορπίζω στον χώρο, εκτοξεύω 
προς όλες τις κατευθύνσεις ΣΥΝ. διασπείρω 2. (µτφ.) υποθάλπω και 
διαδίδω προς όλες τις κατευθύνσεις (ειδήσεις, φήµες κ.λπ.): - τη δι-
χόνοια | ψεύδη ΣΥΝ. διασπείρω, διασκορπίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

εγκαταστάθηκα ρ. → εγκαθιστώ 
εγκατασταίνω ρ. → εγκαθιστώ 
εγκατάσταση (η) [1856] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η µόνιµη 

τοποθέτηση και η σταθερή προσαρµογή (σε συγκεκριµένο σηµείο): η 
~ συσκευών | εξοπλισµού || ο χώρος τού υπογείου προορίζεται για την 
~ µηχανηµάτων || η ~ πυραυλικών συστηµάτων ΣΥΝ. τοποθέτηση ΑΝΤ. 
µετατόπιση 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε έχει τοποθετηθεί σε χώρο ή θέση: 
πού βρίσκεται η ~ τού ηλεκτρικού | τού νερού | τής θέρµανσης; || θερ-
µική | ψυκτική ~ 3. (α) η επίσηµη ανάληψη καθηκόντων (σε θέση 
εξουσίας, διοίκησης κ.λπ.(: η ~ του στο υπουργείο συνοδεύτηκε από 
αλλαγές στο προσωπικό || η - των επαναστατών στην εξουσία προ-
κάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των δυτικών κυβερνήσεων (β) ΝΟΜ. 
εγκατάσταση κληρονόµου ο ορισµός κληρονόµου εκ µέρους τού συ-
ντάκτη διαθήκης 4. εγκαταστάσεις (οι) τα κτήρια και τα µηχανήµα-
τα και γενικότ. το σύνολο των ακίνητων και κινητών στοιχείων που 
συνθέτουν το πάγιο ενεργητικό επιχείρησης, οργανισµού, υπηρεσίας 
κ.λπ.: στρατιωτικές | σύγχρονες | ιδιόκτητες | βιοµηχανικές | τουρι-
στικές | υποτυπώδεις ~ 5. ο ερχοµός ή η µεταφορά (ατόµων, πληθυ-
σµών) σε συγκεκριµένο τόπο για παρατεταµένη ή µόνιµη διαµονή: η 
- σλαβικών φύλων στα Βαλκάνια || µόνιµη ~ µεταναστών στην Ελλά-
δα || η ειρηνική | προβληµατική ~ προσφύγων σε µια περιοχή. [ΕΤΥΜ. 
< εγκαθιστώ, απόδ. τού γαλλ. établissement]. 

εγκαταστήσω (να/θα) ρ. → εγκαθιστώ 
εγκατεσπαρµένος, -η, -ο -> εγκατασπειρω 
εγκατεστηµένος, -η, -ο → εγκαθιστώ 
εγκατέστησα ρ. → εγκαθιστώ 
εγκατοικηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) η κατοίκηση 

µέσα σε κάτι ή η εγκατάσταση σε έναν τόπο. 
εγκατοικώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {εγκατοικείς... | εγκατοίκησα} (λόγ.) κα-
τοικώ µέσα σε (κάτι): «η µορφή του εγκατοικεί στην ψυχή µου...» 
(εφηµ). 

έγκαυµα (το) {εγκαύµ-ατος | -ατα, -άτων} βλάβη στο δέρµα και στους 
ιστούς τού σώµατος, που προκαλείται από τη φλόγα τής φωτιάς και 
γενικότ. από την επίδραση τής θερµότητας ή τη δράση φυσικών πα-
ραγόντων (λ.χ. τού ηλεκτρισµού, τής ραδιενέργειας κ.ά.) ή χηµικών 
(λ.χ. οξέων, αλκαλίων κ.ά.): υπέστη σοβαρά ~ || καθολικά | ελαφρά ~ || 
~ πρώτου | δευτέρου | τρίτου βαθµού (βλ. λ. βαθµός) ΣΥΝ. κάψιµο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. αρχ; < έγκαίω < έγ- (< έν-) + καίω]. 

εγκαυµατίας (ο) {εγκαυµατιών} πρόσωπο που έχει πάθει έγκαυµα. 
[ΕΤΥΜ. < έγκαυµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -ίας, κατ' αναλογίαν προς 
το τραυµατ-ίας]. 

εγκαυστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την εγκαυστική: ~ 
τεχνική | ζωγραφική 2. εγκαυστική (η) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. τεχνική τής αρ-
χαίας ζωγραφικής που βασιζόταν στην τοποθέτηση µε πυρακτωµένη 
λαβίδα χρωµάτων διαλυµένων σε κερί πάνω σε λείες επιφάνειες (λ.χ. 
από ξύλο, µάρµαρο, ελεφαντόδοντο κ.ά.): οι προσωπογραφίες φα-
γιούµ βασίζονται στην ~ επί ξύλου. ΣΥΝ. κηρογραφία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
έγκ·αυστής < αρχ. έγκαίω < έγ- (< έν-) + καίω]. 

έγκειται ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. {µόνο ενεστ.} (λόγ.) (+σε) βρίσκεται, 
ενυπάρχει (σε κάτι): ο κίνδυνος ~ στην απειρία των στελεχών που 
ανέλαβαν την υλοποίηση τού σχεδίου || το παράλογο τής υπόθεσης ~ 
στο εξής... || η διαφορά τους ~ στην ποιότητα ΣΥΝ. βρίσκεται, συνί-
σταται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, εξαρτώ, συνίσταµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έγκειµαι < έγ- (< έν-) + κεΓµαι]. 

έγκειται - συνίσταται. Λογιότερες χρήσεις που εµφανίζονται στον 
λόγο µε τη σηµ. υπαρκτικού | συνδετικού ρήµατος (= βρίσκεται, 
είναι, υπάρχει). Τόσο το έγκειται όσο και το συνίσταται συντάσ-
σονται µε την πρόθ. σε: -Πού έγκειται η διαφορά ανάµεσα στους 
δύο υποψηφίους; -Η διαφορά έγκειται | συνίσταται στο ότι ο ένας 
κατέχει διδακτορικό δίπλωµα και έχει πλήθος δηµοσιεύσεων, ενώ ο 
άλλος διαθέτει µόνο το πτυχίο του - Η συµβολή του έγκειται | 
συνίσταται στις προδιαγραφές που έθεσε για την ασφαλή εκτέλεση 
τού έργου. Ας σηµειωθεί ότι, ενώ λέγεται (σε ερώτησες) «πού 
έγκειται...;», δεν λέµε «πού συνίσταται...;» αλλά «σε τι συνίστα-
ται...;» 

εγκεκριµένος, -η, -ο αυτός που έχει εγκριθεί, που έχει καταστεί 
έγκυρος µε προφορική ή γραπτή δήλωση, πράξη κ.λπ. αρµόδιας αρ-
χής, κρατικού ή άλλου επίσηµου φορέα κ.λπ.: ~ ενέργεια | σχέδιο | 
δαπάνη || βιβλίο ~ από το Υπουργείο Παιδείας ΣΥΝ. επικυρωµένος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διακεκριµένος, µετοχή, κλίνω. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. 
τού αρχ. εγκρίνω]. 

Εγκέλαδος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. Ο αρχηγός των Γιγάντων κατά τη Γιγαντο- 
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µαχία, τον οποίο φυλάκισε η Αθηνά κάτω από το ηφαίστειο Αίτνα, από όπου 
προσπαθώντας να απελευθερωθώ προκαλούσε σεισµούς 2. (µετωνυµ.) ο 
σεισµός, η σεισµική δόνηση: το χτύπηµα τού ~ || ο ~ χτύπησε µια περιοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «θορυβώδης», < έγ- (< εν-) + κέλαδος «θόρυβος», 
για το οποίο βλ. λ. κελαηδώ]. 

εγκεντρίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εγκέντρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (λόγ.) 
µπολιάζω. — εγκεντρισµός (ο) [αρχ.]. 

εγκεφολαλγία (η) [1889] {εγκεφαλαλγιών} ΙΑΤΡ. πόνος τού εγκεφάλου. 
εγκεφαλικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον εγκέφαλο: - νεύρα | 

αρτηρίες | έλικες | κοιλίες | λοβοί | στέλεχος | φλοιός | κύτταρα || ~ πάθηση | 
αιµορραγία | διαταραχή | προσβολή | θρόµβωση | συµφόρηση | αποπληξία | 
διάσειση | ανωµαλία | µαλάκυνση | βλάβη | παράλυση- ΦΡ. εγκεφαλικό 
(επεισόδιο) η απόφραξη ή η αιµορραγία αιµοφόρου αγγείου που οδηγεί στον 
εγκέφαλο, µε συνέπεια την ανεπαρκή οξυγόνωση του, πράγµα που µπορεί να 
προκαλέσει βαρύτατες βλάβες, λ.χ. παράλυση σε ολόκληρο τµήµα τού 
σώµατος, προβλήµατα ή απώλεια τής οµιλίας, των αισθήσεων, τής 
διανοητικής λειτουργίας κ.ά.: έπαθε εγκεφαλικό βαριάς µορφής || (για κάτι 
δυσάρεστο) µην του το πεις απότοµα και πάθει κανένα εγκεφαλικό! 2. (κατ' 
επέ-κτ.) αυτός που βασίζεται ή θεµελιώνεται στη σκέψη και τη θεωρία, που 
απαιτεί διανοητική προσπάθεια: ~ εργασία ! έργο ΣΥΝ. διανοητικός ANT. 
συναισθηµατικός 3. (α) (για.πρόσ.) αυτός που βασίζεται στη λογική, που οι 
λόγοι και οι πράξεις του είναι προϊόν κυρ. λογικής σκέψης παρά 
συναισθηµάτων ή παρορµήσεων: ~ παίκτης | καλλιτέχνης | τύπος (πβ. λ. 
συναισθηµατικός, παρορµητικός) (β) (ειδικότ.) αυτός που βασίζεται σε 
διανοητική επεξεργασία (και όχι σε βίωµα, στην προσωπική επαφή): πρόκειται 
για ~ προσέγγιση- η καθηµερινή εµπειρία όµως µας οδηγεί αλλού. — 
εγκεφαλικά επίρρ., εγκεφαλι-κότητα (η) [1894] (σηµ. 2, 3). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. cérébral]. 

εγκεφαλίτιδα (η) [1837] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονώδης πάθηση τού 
εγκεφάλου, που προκαλείται από ιούς, βακτήρια, παράσιτα, µύκητες κ.λπ. ή 
επέρχεται ως δευτεροπαθές σύµπτωµα γενικής νόσου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. encéphalite]. 

εγκεφαλογράφηµα (το) {εγκεφαλογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. το 
διάγραµµα όπου απεικονίζονται και καταγράφονται οι διαφορές δυναµικού 
των εγκεφαλικών κυττάρων και το οποίο χρησιµεύει κυρ. για διαγνωστικούς 
σκοπούς ΣΥΝ. ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. encephalograph]. 

εγκεφαλθκήλη (η) [1839] ΙΑΤΡ. η πρόπτωση τµήµατος τού εγκεφάλου από 
τρύπα τού κρανίου (που προέρχεται συνήθως από σοβαρό τραύµα). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. encéphalocèle]. 

εγκεφαλοµυελίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονώδης πάθηση τού εγκεφάλου, που 
προσβάλλει ταυτόχρονα και τον νωτιαίο µυελό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. encephalomyelitis]. 

εγκεφαλονωτιαίος, -α, -ο [1836] ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τον εγκέφαλο 
και τον νωτιαίο µυελό συγχρόνως: - σύστηµα | υγρό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. cérébro-spinal]. 

εγκεφαλοπαθεια (η) [1889] {εγκεφαλοπαθειών} ΙΑΤΡ. κάθε οργανική πάθηση 
τού εγκεφάλου, που οφείλεται σε λόγους µεταβολικούς, στερητικούς (λ.χ. από 
έλλειψη τής βιταµίνης Β), τοξικούς (λ.χ. από επίδραση τού µολύβδου) κ.ά.- 
ΦΡ. σπογγώδης εγκεφαλοπαθεια βλ. λ. σπογγώδης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. encéphalopathie]. 

εγκέφαλος (ο) {εγκεφάλ-ου | -ων, -ους} 1. ΑΝΑΤ. το ανώτερο, ογκώδες τµήµα 
τού κεντρικού νευρικού συστήµατος, το οποίο περιέχεται στην κρανιακή 
κοιλότητα των σπονδυλωτών ζώων και συνιστά το κέντρο όπου 
ολοκληρώνονται και υφίστανται επεξεργασία όλες οι ζωτικές λειτουργίες τού 
οργανισµού- αποτελείται από µάζα νευρικών ιστών, οργανωµένων έτσι, ώστε 
να επιτρέπουν την αντίληψη των ερεθισµάτων των αισθήσεων, τον 
συντονισµό των κινητικών ωθήσεων και τη λειτουργία τής µνήµης, τής 
µάθησης και τής συνείδησης: διάσειση | φλεγµονή | έλικες | κύτταρα | κάκωση 
τού ~ || εγχείρηση για την αφαίρεση όγκου από τον ~ || µαλάκυνση εγκεφάλου || 
τελικός ~ (βλ. λ. τελικός) ΣΥΝ. µυαλό 2. ο νους, η διανοητική συγκρότηση 
(κάποιου), ο τρόπος σκέψεως- ΦΡ. (α) (οικ.-µειωτ.) (έχει) κάλο στον εγκέφαλο 
είναι ανόητος, ανισόρροπος ή ξεροκέφαλος: πού να συζητήσεις µαζί του, αυτός 
έχει ~! (β) πλύση εγκεφάλου η συνεχής προπαγάνδα που ασκείται υπέρ ή κατά 
προσώπου, κοινωνικής οµάδας ή πράγµατος και η οποία στοχεύει στη 
διαµόρφωση συγκεκριµένης στάσης (θετικής ή αρνητικής) απέναντι τους: η 
συνεχής επανάληψη ενός διαφηµιστικού µηνύµατος κάνει ~ στο καταναλωτικό 
κοινό || του 'χουν κάνει ~ στο κόµµα του και βλέπει τα πάντα µονόπλευρα 3. 
(µτφ.) αυτός που οργανώνει και κατευθύνει (δύσκολο εγχείρηµα, επιχείρηση 
κ.λπ., συνήθ. χωρίς να λαµβάνει ο ίδιος µέρος), το πρόσωπο που συλλαµβάνει 
τις ιδέες και καθορίζει τον τρόπο δράσεως: ο ~ τής συµµορίας || στρατιωτικός/ 
οικονοµικός/ επιχειρηµατικός | διπλωµατικός | στρατηγικός —1| ο — τής 
επανάστασης | τού κινήµατος | τής ληστείας ΣΥΝ. ιθύνων νους 4. (παλαιότ.) 
ηλεκτρονικός εγκέφαλος ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
κοµπιούτερ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έγ- (< εν-) + -κέφαλος < 
κεφαλή. Η πλύση εγκεφάλου είναι απόδ. τού αγγλ. brainwashing]. 

εγκεφαλοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ανατοµική εξέταση 
τού εγκεφάλου. Επίσης εγκεφαλοσκοπία. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. encephaloscopy]. 

εγκεχυµένος, -η, -ο → εγχέω 
εγκιβωτίζω ρ. µετβ. [1889] {εγκιβώτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (λόγ.-σπάν.) 

βάζω (κάτι) µέσα σε κιβώτιο και το κλείνω 2. ΤΕΧΝΟΛ. διενεργώ εγκιβωτισµό 
(βλ.λ., σηµ. 2) 3. (λογοτ.) ενθέτω αφήγηση σε άλλη. [ΕΤΥΜ; < εγ- (< εν-) + -
κιβωτίζω < κιβώτιο, απόδ. τού γαλλ. encaisser. o λογοτ. όρ. αποδίδει το αγγλ. 
embed]. 

εγκιβωτισµός (ο) [1884] 1. (λόγ.-σπάν.) η τοποθέτηση αντικειµένου σε κιβώτιο 
2. ΤΕΧΝΟΛ. η αποµόνωση τµήµατος τού πυθµένα από το νερό κατά τη 
θεµελίωση τεχνικών έργων στον βυθό θάλασσας ή λίµνης, στην κοίτη 
ποταµού κ.λπ., που συνίσταται στη βύθιση τεράστιων κιβωτίων, µε ορθογώνια 
ή κυκλική διατοµή, τα οποία χρησιµοποιούνται ως κέλυφος για την 
κατασκευή τού υπόλοιπου έργου 3. (στη θεωρία τής λογοτεχνίας) η ένθεση 
µιας αφήγησης («ενθηκευµέ-νη» | «εγκιβωτισµένη» αφήγηση) σε µια άλλη- η 
τοποθέτηση ή η παρεµβολή αφηγήσεως στο εσωτερικό άλλης ευρύτερης, 
εξωτερικής («πλαισιωµένη» αφήγηση): συχνοί είναι οι ~ στον Ηρόδοτο. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. encaissement]. 

έγκλεισµα (το) {εγκλείσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΟΡΥΚΤ. µικροσκοπικό σώµα σε 
στερεή, υγρή ή αέρια κατάσταση, που εγκλείεται στους κρυστάλλους 
διαφόρων ορυκτών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. inclusion]. 

εγκλεισµός (ο) το κλείσιµο, ο περιορισµός κάποιου σε κλειστό χώρο 
(σωφρονιστικό κατάστηµα, ίδρυµα κ.λπ.): ο ~ κάποιου σε ψυχιατρείο | στη 
φυλακή | σε άσυλο. Επίσης έγκλειση (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εγκλείω 
< έγ- (< εν-) + κλείω]. 

έγκλειστος, -η, -ο {εγκλείστ-ου | -ων, -ους} 1. αυτός που δεν έχει ελευθερία 
κινήσεων και που έχει περιοριστεί σε κλειστό χώρο: (συνήθ. ως ουσ.) οι ~ των 
φυλακών Κορυδαλλού ΣΥΝ. περιορισµένος, φυλακισµένος 2. (στην 
οδοντιατρική) (για δόντι) που εµποδίστηκε να βγει από διπλανά δόντια ή από 
οστό τής γνάθου: ~ φρονιµίτης || εξαγωγή εγκλείστων 3. (παλαιότ. για 
έγγραφα, χαρτιά, χαρτονοµίσµατα κ.λπ.) αυτός που κλείνεται στον ίδιο 
φάκελο µε επιστολή: ~ επιταγή | αναφορά ΣΥΝ. εσώκλειστος. — εγκλειστως 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εγκλείω}. 

εγκλείοτρα (η) [µτγν.] {εγκλειστρών} κάθε κλειστός χώρος, ιδ. σπηλιά, όπου 
µονάζει ένας ασκητής ΣΥΝ. ερηµητήριο. Επίσης έΥκλείστρο (το) [µεσν.]. 

εγκλείω ρ. µετβ. {ενέκλεισα, εγκλείσθηκα (µτχ. εγκλεισθείς, -είσα, -έν), 
εγκεκλεισµένος} (λόγ.) 1. κλείνω, περιορίζω (σε κλειστό χώρο, ειδικότ. σε 
σωφρονιστικό κατάστηµα): ~ σε ίδρυµα ΣΥΝ. φυλακίζω · 2. (ειδικότ. για 
έγγραφα, χαρτιά κ.λπ.) τοποθετώ µαζί µε επιστολή, κλείνω σε φάκελο 
επιστολής: ~ επιταγή | αναφορά ΣΥΝ. εσωκλείω 3. (µτφ.) εµπεριέχω: τα 
ποιήµατα του εγκλείουν υψηλές ιδέες και ιδανικά ΣΥΝ. περιέχω, εµπεριέχω, 
(συµ)περιλαµβάνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. [ΕΤΥΜ αρλ· < έγ- (< έν-) + κλείω 
«κλείνω»]. 

έγκληµα (το) {εγκλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΝΟΜ. κάθε πράξη άδικη, 
καταλογιστή, προβλεπόµενη και τιµωρούµενη µε ποινή από τον νόµο: ειδεχθές 
| στυγερό | ανεξιχνίαστο | πολιτικό | άγριο | αποτρόπαιο | σατανικό | 
προµελετηµένο | σεξουαλικό ~ || ~ εσχάτης προδοσίας || δίωξη | εξιχνίαση | 
διαλεύκανση εγκλήµατος || ~ κατά τής ζωής | τής ιδιοκτησίας | τής τιµής | τής 
γενετήσιας ελευθερίας || ~ µε δόλο | από αµέλεια || αποδοχή προϊόντων 
εγκλήµατος ΣΥΝ. εγκληµατική ενέργεια- ΦΡ. (α) σώµα τού εγκλήµατος (λατ. 
corpus delicti) βλ. λ. σώµα (β) τόπος τού εγκλήµατος ο χώρος στον οποίο 
διαπράχθηκε το έγκληµα: ο δολοφόνος γυρίζει πάντοτε στον ~ (γ) 
αναπαράσταση εγκλήµατος βλ. λ. αναπαράσταση (δ) έγκληµα καθοσιώσεως 
βλ. λ. καθοσίωση (ε) έγκληµα και τιµωρία (από το οµώνυµο µυθιστόρηµα τού 
Φ. Ντοστογέφσκι) για περιπτώσεις στις οποίες µια εγκληµατική ή γενικότ. 
κακή πράξη βρίσκει τη δίκαιη τιµωρία της (στ) έγκληµα πολέµου βλ. λ. 
πόλεµος (ζ) οργανωµένο έγκληµα η παράνοµη δράση των κυκλωµάτων τού 
υποκόσµου (η) διαρκές έγκληµα έγκληµα τού οποίου η ενέργεια τής πράξης 
(τού εγκλήµατος) συνεχίζεται και µετά την τέλεση του (θ) στιγµιαίο έγκληµα 
έγκληµα το οποίο τελειού-ται, π.χ. ο φόνος 2. (καθηµ.-εκφραστ.) πράξη που 
θεωρείται κακή, ανεπίτρεπτη: είναι ~ να µην αφήνεις τα παιδιά σου να 
συνεχίσουν το σχολείο! || η φοροδιαφυγή αποτελεί ~ κατά τού κοινωνικού 
συνόλου ΣΥΝ. σφάλµα, αδικία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, εγκληµατώ. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «κατηγορία», < εγκαλώ «προσάπτω κατηγορία (σε κάποιον)». 
Ήδη αρχ. η σηµ. «αξιόποινη πράξη»]. 

εγκληµατίας (ο/η) [1826] {εγκληµατιών} δράστης εγκλήµατος: στυγνός/ 
αιµοχαρήςΙ αδίστακτος/ στυγερός! παράφρωνΙ απεχθής | κοινός ~- ΦΡ. 
εγκληµατίας πολέµου πρόσωπο που διαπράττει εγκλήµατα πολέµου (βλ. λ. 
πόλεµος) ΣΥΝ. κακούργος, κακοποιός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, εγκληµατώ. 

εγκληµατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το έγκληµα: ~ σκοπός | 
κρούσµα | έργο | όργανο | ενέργεια 2. αυτός που δείχνει τάση για έγκληµα ή 
θυµίζει εγκληµατία: ~ φυσιογνωµία | φύση | ένστικτο | πρόσωπο | τύπος 3. 
αυτός που οδηγεί σε µεγάλο κακό: από ~ αµέλεια των κατασκευαστών 
κατέρρευσε τµήµα τής γέφυρας || ~ αδιαφορία | πράξη | ενέργεια | σπατάλη | 
πολιτική | διαχείριση | παράλειψη | άγνοια | συµφωνία | σκευωρία | επιχείρηση | 
ελαφρότητα. — εγκληµατικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. 

εγκληµατικότητα (η) [1840] {χωρ. πληθ.} 1.η ροπή προς εγκληµατικές πράξεις 
και η διάπραξη τους: η - των ανηλίκων οφείλεται συχνά στην έλλειψη 
οικογενειακής καθοδήγησης 2. (συνεκδ.) το σύνολο των εγκληµατικών 
πράξεων που διαπράττονται σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο: ραγδαία αύξηση 
τής ~ || παιδική | εφηβική ~ ΣΥΝ. παρα-βατικότητα- ΦΡ. δείκτης 
εγκληµατικότητας ο δείκτης που απεικονίζει τη σχέση µεταξύ τού πληθυσµού 
µιας χώρας και τού αριθµού των εγκληµάτων που καταγράφονται επισήµως 
σε αυτήν σε ορισµένη χρονική περίοδο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. criminalité]. 



εγκληµατογόνος 545 εγκρίνω 
 

εγκληµατογόνος, -ος/-α, -ο αυτός που ευνοεί την ανάπτυξη εγκληµατικής 
δράσης: «το µετρό, όπως δεν µπορεί να είναι ένας επιτηρούµενος και 
αστυνοµοκρατούµενος χώρος, έτσι δεν πρέπει να µεταβληθεί σε ~ εστία» 
(εφηµ.). [ETYM. < έγκληµα, -ατός + γόνος, πβ. κ. καρκινο-γόνος, νοσο-γόνος]. 

εγκληµατογραφία (η) {χωρ. πληθ.} η περιγραφή και η κατάταξη των 
εγκληµάτων. 

εγκληµατολογία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο 
το έγκληµα από νοµικής και κοινωνιολογικής απόψεως, καθώς και τις 
µεθόδους πρόληψης και καταστολής του. — εγκληµατολόγος (ο/η) [1840], 
εγκληµατολογικός, -ή, -ό [1887], εγκληµατολογικούς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εγκληµατώ. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. criminologie (νόθο συνθ.)]. 

εγκληµατώ ρ. αµετβ. [1864] {εγκληµατείς... | εγκληµάτησα) 1. διαπράττω 
έγκληµα 2. (καθηµ.-εκφραστ.) ενεργώ µε τρόπο ανεπίτρεπτο, επιζήµιο (κυρ. 
για το κοινωνικό σύνολο): εγκληµατούν οι κατασκευαστές τέτοιων κακών 
δρόµων || αυτός ο γλύπτης εγκληµατεί κατά της αισθητικής! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-
, παρώνυµο. 

εγκληµατώ - εγκληµατίας - εγκληµατικότης - εγκληµατολόγος. 
Μολονότι η λ. έγκληµα είναι αρχαία, τόσο το εγκληµατίας όσο και το ρήµα 
εγκληµατώ είναι νεότεροι σχηµατισµοί, το πρώτο τού 1826, το δεύτερο τού 
1864. Από το αρχαίο εγκληµατικός πλάστηκε το 1840 η εγκληµατικότης 
και συγχρόνως το εγκληµατολόγος. Στην Αρχαία πλάστηκε και λ. 
εγκληµατίζω µε τη σηµ. τού «εγκαλώ κάποιον στο δικαστήριο για τη 
διάπραξη αδικήµατος». Με την ίδια σηµ. πλάστηκε σε νεότερους χρόνους 
(1849) και ρ. εγκληµα· τοποιώ. Με τη σηµ. τού «διαπράττω έγκληµα» 
πλάστηκε από το έγκληµα το εγκληµατώ, το οποίο, πάντως, δεν έχει 
σχηµατιστεί σωστά, αφού από τα ουσιαστικά σε -µα παράγονται κανονικώς 
ρήµατα σε -ίζω: βήµα - βηµατίζω, γεύµα - γευµατίζω, ανάθεµα -
αναθεµατίζω, σχήµα - σχηµατίζω, χρώµα - χρωµατίζω κ.λπ., άρα και 
έγκληµα - εγκληµατίζω. Ωστόσο, για µια ακόµη φορά η χρήση -έστω και 
εσφαλµένη- επικράτησε τού ορθού. Όλοι λένε και γράφουν εγκληµατεί (ο 
τάδε). 

έγκληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ. η καταγγελία αδικήµατος 
από τον παθόντα µε απαίτηση τιµωρίας τού δράστη·   ΦΡ. κατ' έγκλησιν 
κατόπιν εγκλήσεως εκ µέρους τού παθόντος: το αδίκηµα αυτό διώκεται - ΑΝΤ. 
αυτεπαγγέλτως. — εγκλητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < µτγν. εγκλησις «κατηγορία, 
καταγγελία» < αρχ. εγκαλώ]. 

εγκλητήριο (το) [1833] {εγκλητηρί-ου | -ων} ΝΟΜ. το έγγραφο που 
κοινοποιείται στον κατηγορούµενο πριν από τη δίκη και περιέχει συνοπτικά 
την κατηγορία που του αποδίδεται ΣΥΝ. κλητήριο θέσπισµα. 

εγκλητικός, -ή, -ό → έγκληση 
εγκλιµατίζω ρ. µετβ. [1860] {εγκλιµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 

συνηθίζω (ζωντανό οργανισµό) να επιβιώνει και να αναπτύσσεται σε ξένο 
(προς αυτόν) κλίµα: επιστήµονες εγκλιµατίζουν µία εξωτική ποικιλία φυτού στο 
κλίµα τής Ευρώπης- (µεσοπαθ. εγκλιµατίζοµαι) (για πρόσ.) 2. προσαρµόζοµαι 
σε ξένο κλίµα, σε καινούργιες κλιµατολογικές συνθήκες: «το φυτό αυτό 
εισήχθη στην Ελλάδα τον 19ο αι. και εγκλιµατίστηκε εύκολα και γρήγορα» 
(εφηµ.) || ένας Νοτιοευρω-παίος δύσκολα εγκλιµατίζεται στις συνθήκες τής Β. 
Ευρώπης 3. συνηθίζω σε νέο τρόπο ζωής, νέο περιβάλλον: δεν έχει 
εγκλιµατιστεί ακόµη στο καινούργιο του σχολείο ΣΥΝ. εξοικειώνοµαι, 
προσαρµόζοµαι. — εγκλιµατισµός (ο) [1857] κ. εγκλιµάτιση (η) [1868]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < εγ- (< εν-) + κλιµατίζω < κλίµα, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
acclimater (νόθο συνθ.)]. 

εγκλίνοµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ΓΛΩΣΣ. (για λέξη) 
αποβάλλω τον τόνο µου ή τον αναβιβάζω στην τελευταία συλλαβή τής 
προηγούµενης λέξης: οι πλάγιοι τύποι τής προσωπικής αντωνυµίας (λ.χ. µου, 
σου, του κ.λπ.) τις περισσότερες φορές εγκλίνονταν π.χ. «ο άνθρωπος µου». 

JETYM. αρχ. < εγ- (< εν-) + κλίνω]. 
έγκλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} ΓΛΩΣΣ. (α) (για ρήµατα) 

µορφολογική κατηγοριοποίηση των τύπων τού ρήµατος ανάλογα µε τον 
σχηµατισµό τους (ληκτικά µορφήµατα, δείκτες), η οποία χρησιµοποιείται για 
τη δήλωση των διαφόρων τρόπων κατά τους οποίους διατίθεται ο οµιλητής 
απέναντι σε αυτό που δηλώνει το ρήµα· οι εγκλίσεις δηλ. είναι κύρια, 
γραµµατικοποιηµένη µορφή δήλωσης τής τροπικότητας (βλ.λ.)· πβ. και σχέση 
φωνής - διάθεσης ρηµάτων (βλ.λ. φωνή): οι ~ τής Ν. Ελληνικής είναι η 
οριστική, η υποτακτική και η προστακτική (Γραµµατική Μ. Τριανταφυλλίδη) 
(β) έγκλιση τόνου το φαινόµενο κατά το οποίο λόγω τής στενής συνεκφοράς 
δύο λέξεων ο τόνος τής δεύτερης αποβάλλεται και είτε αναβιβάζεται στη 
λήγουσα τής πρώτης (π.χ. το αυτοκίνητο της) είτε, εφόσον η προηγούµενη λέ-
ξη τονίζεται στη λήγουσα ή την παραλήγουσα, σιγάται (π.χ. η ζωή µου, το χέρι 
σου, δώσ' το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, ευκτική, ίσως, κλίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εγκλισις 
< έγκλίνω. Οι γλωσσ. σηµ. απαντούν ήδη στους γραµµατικούς τής 
Ελληνιστικής Περιόδου]. 

εγκλιτικός, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε την έγκλιση τού 
τόνου ή τις εγκλίσεις τού ρήµατος: ~ τύπος 2. (α) εγκλιτική λέξη κ. εγκλιτικό 
(το) λέξη που σχηµατίζει ενιαία τονική ενότητα µε την προηγούµενη της και, 
ως εκ τούτου, αποβάλλει τον τόνο της, ο οποίος σιγάται ή αναβιβάζεται στη 
λήγουσα τής προηγουµένης· στη Ν. Ελληνική είναι κυρ. οι αδύνατοι τύποι 
των προσωπικών και των κτητικών αντωνυµιών (µου, σου, του, µε, σε, µας, 
σας, τον, την, το, των, τους), π.χ. άκουσε µε || µίλα µου || βλέποντας τον ANT. 
προκλιτική λέξη | προκλιτικό (βλ. λ. προκλιτικός) (β) εγκλιτική αντι- 

κατάσταση βλ. λ. αντικατάσταση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκκρουση, προσωπικός, κλίνω. 
εγκλωβίζω ρ. µετβ. {εγκλώβισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. κλείνω, 

περιορίζω σε πολύ µικρό χώρο: εχθρικές δυνάµεις εγκλώβισαν συµµαχική 
περίπολο σε στενό πέρασµα και την αιχµαλώτισαν || αρκετοί ένοικοι 
πολυκατοικιών εγκλωβίστηκαν στους ανελκυστήρες λόγω τής ξαφνικής 
διακοπής ρεύµατος ΣΥΝ. εγκλείω, αποκλείω 2. (µτφ.) οδηγώ κάποιον σε 
κατάσταση από την οποία δεν µπορεί να ξεφύγει: οι υπερβολικές απαγορεύσεις 
εγκλωβίζουν το παιδί και του αφαιρούν τη διάθεση να αναλάβει πρωτοβουλίες || 
έχει εγκλωβιστεί στην καθηµερινότητα και αδυνατεί να δει τα υπαρξιακά του 
προβλήµατα ΣΥΝ. αιχµαλωτίζω, παγιδεύω 3. εγκλωβισµένοι (οι) (α) 
χαρακτηρισµός που αποδόθηκε στα τέλη τής δεκαετίας τού '90 στους µικροε-
πενδυτές που εισήλθαν στη χρηµατιστηριακή αγορά όταν ο δείκτης τού 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών ήταν σε υψηλά επίπεδα και στη συνέχεια, λόγω τής 
πτώσης του και τής παρατεταµένης παραµονής του σε χαµηλά επίπεδα, 
απώλεσαν σηµαντικό µέρος τού κεφαλαίου τους και αναγκάστηκαν να 
παραµείνουν προσδοκώντας την ανάκαµψη τού Χρηµατιστηρίου (β) οι 
Έλληνες Κύπριοι οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στις εστίες τους στη Β. Κύπρο, την 
οποία κατέλαβαν οι Τούρκοι εισβολείς το 1974. 
[ΕΤΥΜ. < εγ- (< εν-) + -κλωβίζω < κλωβός, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
encager]. 

εγκλωβισµός (ο) 1. το κλείσιµο, η παγίδευση σε πολύ µικρό χώρο: ~ σε 
ασανσέρ || (µτφ.) «ο ~ τού µικροαστού σε εγωιστικά µικροσυµφέροντα» || ο — 
των αυτοκινήτων στους δρόµους λόγω τής αυξηµένης κίνησης 2. (µτφ.) ο 
περιορισµός χωρίς δυνατότητα διαφυγής, η παγίδευση κάποιου σε 
ανεπιθύµητη κατάσταση: ο δηµοσιογράφος µίλησε για ~ τής πολιτικής ζωής σε 
µια παρατεταµένη κρίση || «η παράδοση δεν πρέπει να είναι ~ σε σχήµατα τού 
παρελθόντος» (εφηµ.) || «η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τον - της σε έναν 
διάλογο µε προκατασκευασµένες λύσεις» (εφηµ.) || ο ~ µικροεπενδυτών στο 
Χρηµατιστήριο λόγω τής ξαφνικής και συνεχούς πτώσεως τού δείκτη. 

εγκόλληµα (το) → εγκολλώ 
εγκόλληση (η) → εγκολλώ 
εγκόλλητος, -η, -ο [1889] (λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει κολληθεί, που έχει 

προσαρµοστεί µε κολλητική ουσία: ~ ψηφίδα | πετράδι ΣΥΝ. συγκολληµένος. 
εγκολλώ ρ. µετβ. [µτγν.] {εγκολλάς... | εγκόλλ-ησα, -ώµαι, -άσαι..., -ήθηκα, -

ηµένος} (λόγ.) προσαρµόζω σταθερά (αντικείµενο) µέσα σε άλλο 
χρησιµοποιώντας κολλητική ουσία: ~ ψηφίδα | πετράδι ΛΝΤ. αποκολλώ. — 
εγκόλληση (η) [µτγν.] κ. εγκόλληµα (το) [1896]. 

εγκόλπιο (το) {εγκολπί-ου | -ων} 1. περιληπτικό βιβλίο µικρού συνήθ. 
σχήµατος, που περιλαµβάνει βασικές και εκλαϊκευµένες γνώσεις, οδηγίες, 
κανονισµούς κ.λπ. για ορισµένη επιστήµη, τέχνη, διδασκαλία κ.λπ.: το ~ τού 
ευέλπιδος | τού κηπουρού | τού µελισσοκόµου ΣΥΝ. εγχειρίδιο 2. (κατ' επέκτ.) 
οτιδήποτε θεωρείται ότι περιέχει βασικές οδηγίες για πράξη ή συµπεριφορά · 
3. κόσµηµα ή διακριτικό που κρέµεται µε αλυσίδα από τον λαιµό και φθάνει 
µέχρι το στήθος: απλό | πολύτιµο | περίτεχνο ~ || αρχιερατικό ~ (που εικονίζει 
τον Χριστό, συµβολίζοντας την αρχιερατική εξουσία) 4. το φυλαχτό ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) γκόλφι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. έγκόλπιος < εγ- (< εν-) + -κόλπιος < κόλπος. Βλ. 
κ. γκόλφι]. 

εγκολπώνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {εγκολπώ-θηκα, -µένος} (λόγ.) αποδέχοµαι, 
υιοθετώ: ~ αρχές | ιδέες | απόψεις | γνώµη | κηρύγµατα ΣΥΝ. ενστερνίζοµαι, 
ασπάζοµαι. — εγκόλπωση (η) [1874]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, αγκαλιάζω, 
πληρώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έγκολποϋµαι (-όο-), αρχική σηµ. «κλείνω µέσα µου, 
αγκαλιάζω», < εγ- (< έν-) + -κολποϋµαι < κόλπος)]. 

εγκοπή (η) η εσοχή στην επιφάνεια αντικειµένου που προορίζεται για 
αντίστοιχη προεξοχή άλλου αντικειµένου: για να συναρµολογήσετε το παιχνίδι, 
τοποθετήστε τα κοµµάτια στις κατάλληλες ~ τής βάσης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εγκόπτω < εγ- (< εν-) + κόπτω. Η λ. πρωτοαπαντά στην 
Κ.∆. µε τη σηµ. «πρόσκοµµα, εµπόδιο», Α' Κορινθ. 9, 12: ίνα µη τίνα έγκοπήν 
δώµεν τω εύαγγελίωτοῦΧριστού]. 

εγκόσµιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που βρίσκεται ή ανήκει στον γήινο, υλικό 
κόσµο: ~ αγαθά | πειρασµός | ζωή | πράγµατα ΣΥΝ. επίγειος, κοσµικός ANT. 
(επ)ουράνιος, υπερκόσµιος, υπερφυσικός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει 
περιορισµένη διάρκεια, που υπόκειται στη φθορά ΣΥΝ. εφήµερος, φθαρτός 
ΑΝΤ. αιώνιος, άφθαρτος 3. εγκόσµια (τα) {εγκόσµιων} τα πράγµατα τού 
κόσµου τούτου, γενικότ. η καθηµερινή ζωή και ο κόσµος της- ΦΡ. 
εγκαταλείπω | απαρνούµαι τα εγκόσµια βλ. λ. απαρνούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ, 
-ης, -ης, -ες. 

εγκράτεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ολιγάρκεια και η κυριαρχία στις επιθυµίες 
και στα πάθη: τη ζωή του χαρακτηρίζει η ~ ΑΝΤ. ασωτία, φιληδονία, 
αποχαλίνωση. 

εγκρατής, -ής, -ές {εγκρατ-ούς | -είς (ουδ.-ή)· εγκρατέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. 
αυτός που χαρακτηρίζεται από λιτότητα, ολιγάρκεια και κυριαρχία στα πάθη 
του: διάγω βίο ~ 2. (ειδικότ.) αυτός που απέχει από τις υλικές απολαύσεις και 
ιδ. από τις σαρκικές ηδονές ΑΝΤ. άσωτος, έκδοτος, φιλήδονος · 3. αυτός που 
γνωρίζει κάτι καλά, που το κατέχει: είναι ~ τής ελληνικής γλώσσας. — 
εγκρατεύοµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] (σηµ. 1, 2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εγ- (< εν-) + -κρατής < κράτος]. 

εγκρίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {ενέκρινα, εγκρίθηκα (λόγ. ενεκρίθην, -ης, -η..., µτχ. 
εγκριθείς, -είσα, -έν), εγκεκριµένος} 1. εκφράζω θετική κρίση (για κάποιον), 
αποδέχοµαι: η µάννα της δεν τον εγκρίνει για γαµπρό || τις προθέσεις του τις 
θεωρώ καλές, τις πράξεις του όµως δεν τις ~ 



έγκριση 546 εγκωµιάζω 
 

ΣΥΝ. επιδοκιµάζω, επικροτώ ΑΝΤ. αποδοκιµάζω, κατακρίνω, απορρί-
πτω 2. (για επίσηµο φορέα, αρµόδιο πρόσωπο, υπηρεσία κ.λπ.) δίνω 
συγκατάθεση σε (κάτι), επιτρέπω, καθιστώ (κάτι) έγκυρο και ενεργό: 
το Πρωτοδικείο Αθηνών ενέκρινε σήµερα την ίδρυση τριών νέων σω-
µατείων || οι σύνεδροι ενέκριναν σχετικό ψήφισµα || ~ δαπάνες | κον-
δύλια | προσλήψεις | πρόταση | τον προϋπολογισµό ΑΝΤ. ακυρώνω, 
απορρίπτω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, εν-, µετοχή. 

έγκριση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η αποδοχή, η σύµ-
φωνη γνώµη (προς κάτι): τέτοιες ενέργειες δεν έχουν την ~ µου 2. η 
αποδοχή από αρµόδιο φορέα, η επίσηµη συγκατάθεση (σε κάτι): το 
θέµα τελεί υπό την - των αρµόδιων υπουργών || η πρόταση µας έλαβε 
~ από την αρµόδια υπηρεσία || δίνω | ζητώ την ~ κάποιου ||η~ τού 
προϋπολογισµού από τη Βουλή ΑΝΤ. απόρριψη, ακύρωση 3. (συνεκδ.) 
το ειδικό έγγραφο µε το οποίο ανακοινώνεται ότι εγκρίνεται (κάτι): 
θα σας επιτρέψω να προχωρήσετε, µόλις λάβω την - τού υπουργείου. 
— εγκριτικός, -ή, -ό [1886]. 

έγκριτος, -η, -ο αυτός που έχει εγνωσµένο κύρος, αξία, που διακρί-
νεται για το καλό του όνοµα, την καλή του φήµη: ~ εφηµερίδα || ~ δη-
µοσιογράφος | αναλυτής | δικηγόρος | επιστήµονας | καθηγητής ΣΥΝ. 
διακεκριµένος, διαπρεπής, επίλεκτος, επιφανής, εξαίρετος, ευυπόλη-
πτος ΑΝΤ. ανυπόληπτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εγκρίνω}. 

εγκρίιπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {ενέκρυψα, εγκρύφθηκα, εγκεκρυµµένος} 
(λόγ.-σπάν.) κρύβω (κάτι) µέσα σε (κάτι άλλο). 

εγκύκλιος (η) {εγκυκλί-ου | -ων, -ους} επιστολή, αγγελία ή διαταγή 
γενικού περιεχοµένου, που απευθύνεται από δηµόσια συνήθ. υπηρε-
σία σε πολλούς ταυτοχρόνως παραλήπτες, υφιστάµενα όργανα ή αρ-
χές και αναφέρεται στην ερµηνεία TOW νόµων ή στην ενιαία αντιµε-
τώπιση κοινών προβληµάτων ή ζητηµάτων: µε σχετική ~ το Υπουρ-
γείο Υγείας συνιστά στους γιατρούς να παρακολουθήσουν το διεθνές 
ιατρικό συνέδριο || στέλνω | αποστέλλω | συντάσσω | εκδίδω | κοινο-
ποιώ ~ || ερµηνευτική ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, απανταχούσα. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. εγκύκλιος (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. circulaire (administrative)]. 

εγκύκλιος, -α (λόγ. -ος), -ο αυτός που απευθύνεται σε όλους, που έχει 
γενική σηµασία ή παρουσιάζω καθολικό ενδιαφέρον: ~ διαταγή ΣΥΝ. 
γενικός, καθολικός ΑΝΤ. ωδικός, µερικός- ΦΡ. (α) εγκύκλιος παιδεία | 
εγκύκλιες σπουδές | εγκύκλιο γράµµατα η γενική µόρφωση, αυτή 
που προσφέρει τις βασικές γενικές γνώσεις και προηγείται τής 
επιστηµονικής εξειδίκευσης (β) εγκύκλιο µαθήµατα τα µαθήµατα 
που ανήκουν ή αποτελούν µέρος τής εγκυκλίου παιδείας. [ΕΤΥΜ 
αρχ· < Vf· (< εν-) + -κύκλιος < κύκλος]. 

εγκυκλοπαίδεια (η) {εγκυκλοπαιδειών} 1. σύγγραµµα, συνήθ. σε 
περισσότερους τού ενός τόµους, που περιέχει συνοπτικώς και σε αλ-
φαβητική σειρά το σύνολο τής ανθρώπινης γνώσης, δηλ. άρθρα για 
κάθε θέµα και τοµέα τού επιστητού· ΦΡ. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) 
ζωντανή | κινητή εγκυκλοπαίδεια πρόσωπο µε ευρύτητα γνώσεων, 
παντογνώστης, πολύξερος 2. (ειδικότ.) παρόµοιο συνοπτικό έργο, που 
αναφέρεται στις γνώσεις ορισµένης επιστήµης, ενός γνωστικού αντι-
κειµένου, το οποίο και εξετάζει από όλες τις πλευρές: ιατρική | φυ-
σική | πολιτική | γεωγραφική | ιστορική ~. Επίσης (παλαιότ.) εγκυ-
κλοπαίδεια [1710]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. encyclopédie < νεολατ. encyclopaedia < µτγν. 
εγκυκλοπαίδεια, που θεωρείται εσφαλµ. γραφή αντί τού µτγν. εγκύ-
κλιος παιδεία]. 

εγκυκλοπαίδεια ή εγκυκλοπαίδεια; Από το εγκύκλιος παιδεία 
πρωτοαπαντά στον αρχαίο συγγραφέα Κοϊντιλιανό η λ. εγκυκλο-
παίδεια, που θεωρείται από τους φιλολόγους εσφαλµένη γραφή 
αντί τού «εγκύκλιος παιδεία». Επωδή (στην Αρχ. Ελληνική) το -α 
στο παιδεία ήταν µακρό, ο κανονικός τονισµός τού συνθέτου εγκυ-
κλοπαίδεια είναι στην παραλήγουσα (σύµφωνα µε τον κανόνα ότι, 
όταν η λήγουσα είναι µακρά, δεν τονίζεται η τρίτη συλλαβή, η 
προπαραλήγουσα). Αρα, το σωστό είναι εγκυκλοπαιδεία (πβ. προ-
παιδεία, υπνοπαιδεία). Ωστόσο, αναλογικώς προς τα πολλά ου-
σιαστικά σε -εια τα οποία τονίζονταν στην προπαραλήγουσα (κυ-
ρίως ως παράγωγα επιθέτων σε -ης µε βραχύ το -α τού -εια), σχη-
µατίστηκε και τ. εγκυκλοπαίδεια, όπως ευγένεια (< ευγενής), ασέ-
βεια (< ασεβής), αµάθεια (< αµαθής), αντιπάθεια (< αντιπαθής), 
αλήθεια (< αληθής), κακοήθεια (< κακοήθης), συνήθεια (< συνή-
θης) κ.τ.ό., ο οποίος τελικά επικράτησε. 
Η λ. εγκυκλοπαίδεια, έστω και ως εσφαλµένη ανάγνωση, µέσω 
τού λόγιου λατινικού encyclopaedia (1508), πέρασε στη Γαλλική 
(1532) ως encyclopédie και από αυτήν σε όλες τις γλώσσες τής Ευ-
ρώπης (16ος αι.). Το 1710 πρωτοαπαντά η λέξη και στην Ελληνική, 
στη Φιλολογική Εγκυκλοπαίδεια, έργο τού ιερωµένου και σχολάρ-
χη τού Φλαγγινιανού Ελληνοµουσείου τής Βενετίας Ιωάννη Πα-
τούσα. Με τον όρο «εγκύκλιος παιδεία» νοείται «η παιδεία που 
περιλαµβάνει όλο τον κύκλο των γνώσεων». Κατά τον Βυζαντινό 
συγγραφέα Ζωναρά, «εγκύκλιος: η γραµµατική, ή ποιητική, ή ρη-
τορική, ή φιλοσοφία, ή µαθηµατική και απλώς πάσα τέχνη και 
επιστήµη δια το περιιέναι ταύτα τους σοφούς ως διά τίνος κύκλου». 
Κατά το εγκυκλοπαίδεια σχηµατίστηκε και τ. προπαίδεια αντί τού 
αρχαίου ήδη προπαιδεία «τα προπαρασκευαστικά µαθήµατα που 
έπρεπε να διδαχθεί ο µαθητής προτού παρακολουθήσει τη διαλε-
κτική». 

εγκυκλοπαιδικός, -ή, -ό [1659] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εγκύ-
κλιο παιδεία, µε γνώσεις από διάφορους χώρους: ~ µόρφωση | παι- 

δεία | γνώσεις || στο µάθηµα τής φυσικής οι µαθητές διδάσκονται τον 
νόµο τής βαρύτητας- για την ~ τους ενηµέρωση µαθαίνουν και για τον 
Νεύτωνα, ο οποίος τον διατύπωσε 2. αυτός που σχετίζεται µε την 
εγκυκλοπαιδώα (σηµ. 1) και το περιεχόµενο της: ~ λήµµα | λεξικό 
(συνοπτική εγκυκλοπαίδεια) 3. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε 
πληροφορίες γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος αναφορικά µε όρο, 
πράγµα κ.λπ. (κατ' αντιδιαστολή προς τη γλωσσική ερµηνεία του, την 
απόδοση τής σηµασίας του): το λεξικό αυτό περιέχει και ~ στοιχεία 
4. εγκυκλοπαιδικοί (οι) οι εγκυκλοπαιδιστές (βλ.λ.). — εγκυκλοπαι-
δικά επίρρ., εγκυκλοπαιδικότητα (η) [1872] (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. encyclopédique]. 

εγκυκλοπαιδισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. η συστηµατική και µέχρι 
υπερβολής προσπάθεια να αποκτήσει κανείς εγκυκλοπαιδικές γνώ-
σεις (συχνά για λόγους επιδεικτικούς και χωρίς κριτική επεξεργασία 
τους): τα κείµενα του µαρτυρούν έναν στείρο ~, µια ανούσια παρά-
θεση γνώσεων 2. η οργανωµένη και συστηµατική συγκέντρωση γνώ-
σεων ορισµένου επιστηµονικού κλάδου ή τοµέα 3. ΦΙΛΟΣ, η συσσώ-
ρευση γνώσεων χωρίς συνδετικό ιστό, που δεν απαρτίζουν οργανω-
µένο σύνολο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. encyclopédisme]. 

εγκυκλοπαιδιστής (ο) [1858] ΙΣΤ. 1. καθένας από τους συντάκτες τής 
Μεγάλης Γαλλικής Εγκυκλοπαίδειας, που εκδόθηκε από το 1751 ώς 
το 1772 από τους επιφανέστερους Γάλλους επιστήµονες, φιλοσόφους, 
λογοτέχνες κ.λπ. (επί κεφαλής ο Ντιντερό και ο Ντ' Αλαµπέρ) 2. (κατ' 
επέκτ.) οι φιλόσοφοι, λόγιοι και καλλιτέχνες τού 18ου αι., που 
ασπάστηκαν και ανέπτυξαν το µεταρρυθµιστικό και επανασταστικό 
κίνηµα τού ∆ιαφωτισµού, κυρ. στη Γαλλία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. encyclopédiste]. 

εγκυµονικός, -ή, -ό [µτγν] ΙΑΤΡ. σχετικός µε την εγκυµοσύνη. 
εγκυµονώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. (εγκυµονείς... (λόγ. θηλ. µτχ. εγκυµονού-
σα)· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) ♦ 1. (αµετβ.) (για γυναίκες και 
θηλυκά ζώα) έχω έµβρυο στη µήτρα, είµαι έγκυος ΣΥΝ. κυοφορώ, (για 
γυναίκα) είµαι σε ενδιαφέρουσα (ενν. κατάσταση) ♦ 2. (µετβ.) κυο-
φορώ' (συχνότ. µτφ.) κλείνω µέσα µου, εµπεριέχω (κάτι κακό), που 
όµως δεν γίνεται φανερό στους πολλούς: η κατάσταση εγκυµονεί κιν-
δύνους. — εγκυµόνηση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. εγκυµονώ (-έω) < αρχ. έγκύµων «έγκυος» < εγ- (< εν-) 
+ -κύµων < κύµα «έµβρυο» < κυώ «κυοφορώ», βλ. λ. κύηση]. 

εγκυµοσύνη (η) {χωρ. πληθ.} η κατάσταση τής εγκύου: οµαλή | κα-
νονική | ανώδυνη | δύσκολη ~ ΣΥΝ. κύηση, κυοφορία. 

έγκυος (η) {εγκύ-ου | -ων, -ους} αυτή που κυοφορεί, που φέρει έµ-
βρυο στη µήτρα: είµαι ~||~ οχτώ µηνών || µένω ~ (συλλαµβάνω παιδί) 
|| την άφησε | (λόγ.) κατέστησε έγκυο ΣΥΝ. κυοφορούσα, εγκυµο-
νούσα, (λαϊκ.) γκαστρωµένη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εγ- (< εν-) + -κυος < κυώ «κυοφορώ», βλ. κ. κύηση]. 

εγκύπτ(ϋ ρ. αµετβ. {ενέκυψα} (λόγ.) (+σε) 1. σκύβω και εξετάζω µε 
προσοχή (αντικείµενο ή γεγονός, κατάσταση, ζήτηµα κ.λπ.), προση-
λώνω το ενδιαφέρον µου (σε κάτι): η επιτροπή ενέκυψε στα δυσεπί-
λυτα προβλήµατα τού σωφρονιστικού συστήµατος 2. καταγίνοµαι 
συστηµατικά και µε ζήλο: ~ στη γλωσσολογία | στην ιατρική ΣΥΝ. 
επιδίδοµαι, εµβαθύνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εγ- (< έν-) + κύπτω (βλ.λ.)]. 

εγκίιπτω - ενσκήπτω. Συχνά παρατηρείται το λάθος να συγχέο-
νται οι δύο λέξεις, µολονότι δεν έχουν µεταξύ τους καµία ετυµο-
λογική ή σηµασιολογική συγγένεια. Το εγ-κύπτω (< εν + κύπτω 
«σκύβω») σηµαίνει «σκύβω µέσα σε κάτι, µπαίνω µέσα» άρα «εξε-
τάζω προσεκτικά, συστηµατικά, µε ενδιαφέρον». Το εν-σκήπτω 
(< εν + σκήπτω «επιπίπτω, ορµώ») σηµαίνει «ορµώ µέσα, εισορµώ 
εναντίον, επιτίθεµαι µε σφοδρότητα». Η οµοηχία των δύο λέξεων 
είναι πιθανόν αυτή που προκαλεί τη σύγχυση. 

έγκυρος, -η, -ο [1892] 1. αυτός που διαθέτει κύρος, βαρύτητα και 
αξιοπιστία: ~ πολιτική | οικονοµική | στρατιωτική πηγή || ~ γνώµη | 
παρατηρητής | ανακάλυψη | µαρτυρία | κύκλοι | εκπρόσωποι | σχο-
λιαστής | άποψη | έκδοση | πληροφορία | εφηµερίδα ΣΥΝ. αξιόπιστος 
ΑΝΤ. αναξιόπιστος 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει ισχύ (σύµφωνα µε νό-
µο, κανονισµό κ.λπ.): ~ γάµος | διαθήκη | απόφαση | ορκωµοσία | 
εκλογή | ψήφος | αποτέλεσµα ΑΝΤ. άκυρος. — εγκυρότητα (η) [1892]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < εγ- (< εν-) + κύρος]. 

εγκύστωση (η) [1897] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΒΙΟΛ. (στα 
Πρωτόζωα και σε κατώτερα Μετάζωα) η δηµιουργία ανθεκτικού πε-
ριβλήµατος (κύστης) από οργανισµό και η έγκλειση σε αυτό, που συ-
νοδεύεται από ελάττωση των φυσιολογικών λειτουργιών του, προκει-
µένου ο οργανισµός να αντιµετωπίσει παροδικές δυσµενείς συνθή-
κες τού περιβάλλοντος 2. ΙΑΤΡ. αµυντική αντίδραση οργανισµού, που 
συνίσταται στην ανάπτυξη συνδετικού ιστού γύρω από ξένο σώµα ή 
παθολογικό σχηµατισµό, προκειµένου να αποµονωθεί το παθογόνο 
σηµείο και να καταστεί έτσι λιγότερο επιβλαβές για τη λειτουργία 
τού οργανισµού. — εγκυστωµένος, -η, -ο, εγκυοτώ ρ. [1881] {-οίς...}. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. encystation]. 

εγκυτίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η τοποθέτηση µέσα 
σε κυτίο: η ~ αναψυκτικών. 
[ΕΤΥΜ. < εγ- (< εν-) + κυτίον (βλ. λ. κουτί) + παραγ. επίθηµα -ωση, κα-
τά το εµ-φιάλ-ωση]. 

εγκωµιάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εγκωµίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 
επαινώ µε θέρµη, µε ενθουσιασµό: την καινούργια του ταινία εγκω-
µίασαν ανεπιφύλακτα οι κριτικοί κινηµατογράφου ΣΥΝ. (εξ)υµνώ, εκ-
θειάζω ΑΝΤ. ψέγω.    — εγκωµιασµός (ο) [1796], εγκωµιαστής (ο) 



εγκωµιαστικός 547 εγώ 
 

[µτγν.], εγκωµιάστρια (η). 
εγκωµιαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε εγκώµιο 2. (ειδικότ.) 

αυτός που έχει τον χαρακτήρα εγκωµίου: ~ κρίση | άρθρο | σχόλιο | κριτική 
ΣΥΝ. (εξ)υµνητικός, εκθειαστικός, επαινετικός ΑΝΤ. επικριτικός, 
επιτιµητικός. — εγκωµιαστικ-ά | -ως [µτγν.] επίρρ. 

εγκώµιο (το) {εγκωµί-ου | -ων) 1. προφορικός ή γραπτός λόγος που εκθειάζει 
(πρόσωπα ή πράξεις και συµπεριφορά άξια τιµής), που εκφράζει θερµή και 
ενθουσιώδη επιδοκιµασία: όλες οι εφηµερίδες και οι τηλεοπτικοί σταθµοί 
έπλεξαν το ~ τού χρυσού ολυµπιονίκη ΑΝΤ. επίκριση, ψόγος 2. ΦΙΛΟΛ. 
λογοτεχνικό έργο µε επαινετικό περιεχόµενο (για πρόσωπο, ιδιότητα ή 
κατάσταση): «Μωρίας έγκώµιον» (τίτλος βιβλίου τού Εράσµου) ΑΝΤ. ψόγος- 
ΦΡ. ΕΚΚΛΗΣ. εγκώµια (τού) Επιταφίου τα 185 σύντοµα τροπάρια µε 
εγκωµιαστικό περιεχόµενο και πλούσια µελωδία, που ψάλλονται το βράδυ τής 
Μεγάλης Παρασκευής σε τρεις στάσεις πριν από την έξοδο και κατά την 
περιφορά τού Επιταφίου και αποτελούν τον επιτάφιο θρήνο για τον Εσταυρω-
µένο Χριστό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έγκώµιον, ουδ. τού επιθ. έγκώµιος < έγ- (< εν-) + -κώ-µιος< 
κώµος «είδος τιµητικής εορτής» (βλ. λ. κωµικός), από φρ. όπως έγκώµιος 
ύµνος, έγκώµιον µέλος, τα οποία ψάλλονταν προς τιµήν κάποιου. Η σηµερινή 
γενικευµένη χρήση είναι ήδη αρχ.]. 

έγνοια (η) → έννοια2 
εγνωσµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται πέρα από κάθε αµφιβολία, που 

έχει αναγνωριστεί από όλες τις πλευρές: ο εκλιπών υπήρξε επιστήµονας 
εγνωσµένου κύρους ΣΥΝ. αναγνωρισµένος, αναµφισβήτητος, 
πανθοµολογούµενος, αδιαφιλονίκητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. 
παθ. παρακ. τού αρχ. γιγνώσκω]. 

εγρήγορση (η) {-ης κ. -όρσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η κατάσταση και η 
ιδιότητα τού ανθρώπου που δεν κοιµάται, που έχει ξυπνήσει ή αγρυπνεί 2. 
(συνήθ. µτφ.) η ετοιµότητα, το να βρίσκεται κανείς σε επαγρύπνηση, σε 
επιφυλακή, να µην εφησυχάζει, να µην επαναπαύεται: οι καιροί απαιτούν το 
έθνος να βρίσκεται σε ~ || ηθική | ψυχική | πνευµατική | αδιάπτωτη ~· ΦΡ. 
(λόγ.) εν εγρηγόρσει σε κατάσταση επαγρύπνησης, ετοιµότητας, επιφυλακής. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έγρήγορσις < έγρήγορα, παρακ. τού ρ. εγείρω (βλ.λ.). Βλ. κ. 
γρήγορος]. 

Ε.Γ.Σ. (η) Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισµοί. 
Ε.Γ.Σ.Α.Θ.Π.Ε. (η) Εθνική Γενική Συνοµοσπονδία Αναπήρων και Θυµάτων 

Πολέµου Ελλάδος. 
εγχόραγµα (το) → εγχαράσσω 
εγχάρακτος, -η, -ο αυτός που έχει χαραχθεί σε πέτρα, ξύλο ή άλλο υλικό: η 

επιτύµβια στήλη φέρει ~ παραστάσεις ΣΥΝ. χαραγµένος. 
εγχαράσσω ρ. µετβ. [µτγν.] {εγχάρα-ξα, -χθηκα, -γµένος} (λόγ.) χαράζω (κάτι) 

µε οξύ όργανο σε επιφάνεια (από πέτρα, ξύλο, µέταλλο ή άλλο σκληρό 
υλικό(, για καλλιτεχνικούς σκοπούς ΣΥΝ. χαράσσω, σκαλίζω. — εγχόραξη 
(η) [µτγν.], εγχόραγµα (το) [µτγν.]. 

εγχείρηµα (το) {εγχειρήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. ό,τι επιχειρεί κανείς 2. 
(ειδικότ.) κάθε τολµηρή και δύσκολη επιχείρηση: η ζεύξη Ρί-ου-Αντιρρίου 
αποτελεί σπουδαίας σηµασίας ~ || το ~ τής αναδιάρθρωσης τής οικονοµίας µε 
τα παρόντα µέσα είναι καθ'εαυτό εξαιρετικά δυσχερές || αµφίβολο | πολιτικό | 
επικίνδυνο | τυχοδιωκτικό | αποτυχηµένο | πρωτοφανές ~ ΣΥΝ. απόπειρα, 
τόλµηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγχείρηση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εγχειρώ}. 

εγχείρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. θεραπευτική ή 
επανορθωτική µέθοδος, που συνίσταται σε χειρουργική επέµβαση στο σώµα 
(ασθενούς ή τραυµατία): ο ασθενής υπεβλήθη χθες σε πολύωρη και δύσκολη ~ 
|| λεπτή | επιτυχηµένη | αποτυχηµένη | απλή | πλαστική | σοβαρή ~||~ χολής | 
σκωληκοειδίτιδας- ΦΡ. εγχείρηση ανοικτής καρδιάς εγχείρηση για 
επαναιµάτωση τής καρδιάς (µπαϊ-πάς | αορτοστεφανιαία παράκαµψη) ή για 
αποκατάσταση των βαλβίδων, κατά τη διάρκεια τής οποίας η κυκλοφορία τού 
αίµατος στο σώµα γίνεται εξωσωµατικά µε αντλία. — (υποκ.) εγχειρησούλα 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαχειρίζοµαι, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έγχείρησις < εγχειρώ. Η φρ. εγχείρηση ανοικτής καρδιάς είναι 
µετάφρ. δάνειο (< γαλλ. opération à cœur ouvert)]. 

εγχείρηση - εγχείριση. Η «χειρουργική επέµβαση» είναι η εγχείρηση 
(αρχαία λ., πβ. Ανατοµικαί εγχειρήσεις, έργο τού Γαληνού) και γράφεται 
κανονικά µε -η-, γιατί παράγεται από το (αρχαίο ρήµα) εγχειρώ 
«χειρουργώ» (αρχική σηµασία: «θέτω την χείρα», «επεµβαίνω σε 
περίπτωση που απαιτείται ιατρική αντιµετώπιση»)· πβ. επεµβαίνω - 
(χειρουργική) επέµβαση και την αρχαία λ. χειρουργός, χειρ-ουργώ. Έτσι 
έχουµε εγχειρώ - εγχείρηση - εγχειρητικός - µετεγχειρητικός και εγχείρηµα 
(επέµβαση, προσπάθεια). Αρχαίο, χρησιµοποιούµενο µέχρι σήµερα, είναι 
και το ρ. εγχειρίζω «δίνω στα χέρια κάποιου» (εγχειρίζω επιστολή, 
δίπλωµα κ.λπ.) µε παράγωγο το εγχείριση (τής επιστολής, τού διπλώµατος 
κ.λπ.). Στους µετέπειτα χρόνους µέχρι και σήµερα το εγχειρίζω χρησιµο-
ποιήθηκε µε τη σηµ. τού «χειρουργώ», έτσι µερικοί γράφουν εγχείριση µε -
ι- (ως παράγωγο ρήµατος σε -ίζω, τού εγχειρίζω), λ. άγνωστη στην Αρχ. 
Ελληνική. Αφού προϋπάρχει το εγχείρηση (έστω και αν περιέπεσε σε 
αχρηστία το αρχ. εγχειρώ), η λ. πρέπει να εξακολουθεί να ορθογραφείται 
ως εγχείρηση. Έτσι επιτυγχάνεται και γραπτή διάκριση από το εγχείριση 
«την πράξη τού να δίνεις κάτι στα χέρια κάποιου ή να του απονέµεις µία 
διάκριση». 

εγχειρήσιµος, -η, -ο αυτός που είναι σε θέση να εγχειριστεί: ~ ασθενής | όγκος 
ΣΥΝ. χειρουργήσιµος. 

εγχειρητής (ο) ο γιατρός που εκτελεί τη χειρουργική επέµβαση: καλός ~ (ο 
επιδέξιος χειρουργός). [ΕΤΥΜ. αρχ. < εγχειρώ (βλ.λ.)]. εγχειρητική (η) [1895] 
ΙΑΤΡ. η χειρουργική, η θεραπεία µε χειρουργική επέµβαση. εγχειρητικός, -ή, -ό 
[αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε την εγχείρηση. 
— εγχειρητικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. εγχειρίδιο (το) {εγχειριδί-ου | -ων} 1. µικρό 
σε µέγεθος µαχαίρι, που χρησιµοποιείται ως όπλο ΣΥΝ. στιλέτο, κάµα, 
µαχαιράκι · 2. µικρό σε µέγεθος βιβλίο, που περιλαµβάνει περιληπτικώς τις 
κυριότερες γνώσεις και έννοιες επιστήµης ή τέχνης: ~ φυσικής | χηµείας | βοτα-
νικής ΣΥΝ. εγκόλπιο 3. (επίσ.) βιβλίο διδακτικού περιεχοµένου, κυρ. σχολικό 
βιβλίο: διδακτικό ~ || ~ εκµάθησης Ελληνικών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεξικό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έγχειρίδιον, ουδ. τού επιθ. έγχειρίδιος < έγ- (< εν-) + χειρ «χέρι». 
Η σηµ. τού συνοπτικού βιβλίου είναι µτγν.]. εγχειρίζω ρ. µετβ. {ενεχείρισ-α, 
εγχειρίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. (λόγ.-επίσ.) παραδίδω (κάτι) στα χέρια 
(κάποιου), το θέτω υπ' ευθύνη του: του ενεχείρισε εµπιστευτική επιστολή ΣΥΝ. 
επιδίδω · 2. εκτελώ χειρουργική επέµβαση σε (ασθενή ή τραυµατία).   — 
εγχείριση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγχείρηση, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εγ- (< εν-) + -
χειρίζω < χειρ «χέρι»]. έγχελυς (ο) {εγχέλ-υος | -εις, -ύων} (λόγ.) το χέλι (βλ.λ.). 
εγχέω ρ. µετβ. {ενέχυσα, εγχύθηκα, εγκεχυµένος} (αρχαιοπρ.) χύνω (υγρό) µέσα 
σε (κάτι) ΑΝΤ. εκχέω, εκχύνω, ξεχύνω. Επίσης εγχύνω· ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένεση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έγ- (< εν-) + χεω «χύνω»]. έγχορδος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που 
έχει χορδές: ~ όργανο 2. έγχορδα (τα) {εγχόρδων} κατηγορία µουσικών 
οργάνων που περιλαµβάνει αυτά που διαθέτουν χορδές (λ.χ. την κιθάρα, την 
άρπα, το βιολί κ.λπ.), σε αντιδιαστολή προς τα πνευστά και τα κρουστά: κουαρ-
τέτο εγχόρδων. εγχρήµατος, -ος, -ο(ν) (λόγ.) αυτός που προϋποθέτει χρήµατα 
για τη λειτουργία του: ~ οικονοµία (σε αντιδιαστολή προς την ανταλλακτική 
οικονοµία). 
[ΕΤΥΜ. < εγ- (< εν-) + χρήµα, -ατός, πβ. κ. εµ-πράγµατος]. εγχρωµάτωοη (η) {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η προσθήκη χρώµατος (σε ασπρόµαυρη 
κινηµατογραφική ταινία) µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. colourisation]. έγχρωµος, -η, -ο 1. αυτός που 
έχει χρώµατα (συνήθ. περισσότερα από ένα): ~ εκτύπωση | έκδοση | τοιχογραφία 
| εικόνα ΣΥΝ. χρωµατισµένος, χρωµατιστός ΑΝΤ. άχρωµος, αχρωµάτιστος 2. 
ΤΕΧΝΟΛ. (α) αυτός που µπορεί να παράγει προϊόντα µε χρώµατα: ~ εκτυπωτής | 
φιλµ (β) (για συσκευή) που µπορεί να αναπαράγει τα χρώµατα: - οθόνη | 
τηλεόραση· (ειδικότ. για κινηµατογραφικές ταινίες, φωτογραφίες κ.λπ.) αυτός 
που δεν είναι ασπρόµαυρος, που περιέχει όλα τα χρώµατα · 3. (κυρ. σε κράτη µε 
πληθυσµό πολυεθνικής προέλευσης) αυτός που ανήκει σε οποιαδήποτε φυλή 
πλην τής λευκής (µαύρος, ερυ-θρόδερµος, κίτρινος κ.λπ.)· (κυρ.) ο µαύρος: ένας 
~ τραγουδιστής | ποδοσφαιριστής. — έγχρωµα επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. colour(ed)]. εγχύθηκα ρ. -+ εγχέω 
εγχύλισµα (το) {εγχυλίσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. χυµός που προέρχεται από 
σύνθλιψη καρπού 2. ΦΑΡΜ. ειδικό ξηρό εκχύλισµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. εγχυλίζω 
«µετατρέπω σε χυλό» (πβ. κ. εκ-χύλισµα) < έγ- (< έν-) + -χυλίζω < χυλός]. 
έγχιιµα (το) {εγχύµ-ατος | -ατα, -άτων} ΦΑΡΜ. υδατικό εκχύλισµα δρόγης 
(βλ.λ.) που λαµβάνεται όταν η ουσία αυτή περιχυθεί µε βραστό νερό για µερικά 
λεπτά. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εγχέω]. εγχίινω ρ. -+ εγχέω 
έγχυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} (λόγ.-επιστηµ.) 1. το να χύνει 

κάποιος υγρή ουσία σε αγγείο, δοχείο ή στον οργανισµό (µε ένεση, για 
θεραπευτικούς λόγους) ΣΥΝ. χύσιµο ΑΝΤ. έκχυση 2. (συνεκδ.) το υγρό που 
εγχέει κανείς 3. ΙΑΤΡ. η ενδοφλέβια ή υποδόρια ενστάλαξη µεγάλων 
ποσοτήτων υγρών σε ασθενή µε ειδικές συσκευές, προκειµένου να διατηρηθεί 
η θρέψη τού οργανισµού, ή φαρµάκων, για να εξασφαλιστεί η άµεση και 
ταχεία δράση τους ΣΥΝ. ορός, ένεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένεση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εγχυσις < αρχ. εγχέω]. εγχυτήρος (ο) [1897] (λόγ.-σπάν.) η 

σύριγγα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένεση. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. seringue (βλ. κ. σύριγγα)]. εγχώριος, -α, -ο αυτός που 
ανήκει ή προέρχεται από το εσωτερικό µιας χώρας (κατ' αντιδιαστολή προς ό,τι 
ανήκει ή προέρχεται από το εξωτερικό): ~ κτηνοτροφία | γεωργία | παραγωγή | 
προϊόν | κατανάλωση | βιοµηχανία | ανταγωνισµός | αγορά | πρώτες ύλες | πηγές | 
ανάγκες | ζήτηση | εσοδεία ΣΥΝ. επιχώριος, ντόπιος, τοπικός ΑΝΤ. ξένος, 
ξενικός. — εγχωρίως επίρρ. [µεσν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < εγ- (< έν-) + -χώριος < 
χώρα]. εγώ αντων. {εµένα | µου, εµένα | µε, εµείς, εµάς | µας} ο τύπος τής 
ονοµαστικής τού πρώτου προσώπου τής προσωπικής αντωνυµίας, µε τον οποίο 
ο οµιλών ή ο γράφων ορίζει τον εαυτό του: να 'µαι κι ~! || στη φωτογραφία 
είµαστε ~, η Ελένη και ο φίλος της ο Νίκος || (εµ-φατ., για να τονιστεί η 
αντιδιαστολή προς άλλα πρόσωπα) ~ φταίω-το παραδέχοµαι || ~ και κανένας 
άλλος! || -Ποιος θα πάει; -Όχι - πάντως! || -Ποιος θέλει κρασί; —! || πάντα ~ 
πληρώνω τη νύφη! || ~ βλάκας; Για πρόσεχε τα λόγια σου! (βλ. λ. εγκλιτικός)- ΦΡ. 
εγώ τα λέω, εγώ τ' ακούω κανείς δεν δίνει προσοχή στα όσα λέω, δεν 
εισακούοµαι: τόσες φορές σας έχω πει να µαθαίνετε και τις εξαιρέσεις, αλλά 



εγώ 548 έδαφος 
 

~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προσωπικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *egô «εγώ», πβ. σανσκρ. ahâm, λατ. ego, γαλλ. je, 
ισπ. yo, γερµ. ich, αγγλ. Ι, πολ. ja κ.ά.]. 

εγώ - εδώ - τώρα. Η γλωσσική επικοινωνία τού ανθρώπου είναι δυνατή, µε 
µεγάλη σχετικά οικονοµία και ευκολία στην κατάκτηση (εκµάθηση) και 
στη χρήση της, επειδή -µεταξύ άλλων- στηρί- 
ζεται σε ορισµένες σταθερές συντεταγµένες, οι οποίες είναι καθολικές στη 
γλώσσα. Οι σταθερές αυτές µπορούν βραχυλογικά να αποδοθούν µε το 
τρίπτυχο εγώ, εδώ και τώρα (λατ. ego, nine et nunc), που επισηµάνθηκε 
από παλιά στον χώρο τής φιλοσοφίας. Συγκεκριµένα, η γλωσσική 
επικοινωνία έχει ως βάση και σηµείο αναφοράς το εγώ, αυτό που 
ονοµάζουµε α' πρόσωπο, και που δεν είναι άλλος από τον οµιλητή σε κάθε 
πράξη επικοινωνίας, o οµιλητής είναι το πρόσωπο που ως εγώ ρυθµίζει τα 
άλλα πρόσωπα (το β' που είναι ο ακροατής και το γ' που είναι κάθε άλλο 
πρόσωπο εκτός τού οµιλητή και τού ακροατή). Όταν λέµε λ.χ. γράφεις ή 
φεύγει, το β' πρόσωπο τού γράφεις ή το γ' τού φεύγει ορίζονται σε σχέση µε 
το σταθερό ά πρόσωπο εµένα τού οµιλητή, που λέω το γράφεις ή το φεύγει. 
Επίσης, το φεύγει (ή το έρχεται κάποιος) ορίζεται σε σχέση µε τον τόπο 
τού οµιλητή, που αποτελεί το εδώ, βάσει τού οποίου ρυθµίζονται (και 
κατανοούνται) τα άλλα. Το φεύγει δηλώνει αποµάκρυνση από εδώ, από τον 
τόπο τού οµιλητή, ενώ το έρχεται δηλώνει προσέγγιση προς τον τόπο τού 
οµιλητή (προς τα εδώ). Τέλος, ο χρόνος ρυθµίζεται µε βάση τον χρόνο τού 
οµιλητή, που είναι σταθερά το τώρα. Έτσι, όταν λέω έφυγε ή θα φύγει, το 
έφυγε είναι παρελθόν σε σχέση µε το τώρα, που είναι ο χρόνος τού οµιλητή 
µε τον οποίο γίνεται η σύγκριση, όπως και το θα φύγει είναι µελλοντικός 
χρόνος σε σχέση µε το σταθερό παρόν (τω-ρα) τού οµιλητή. Αρα το 
τρίπτυχο εγώ - εδώ - τώρα ρυθµίζει και καθιστά κατανοητά στην 
επικοινωνία το πρόσωπο, τον τόπο και τον χρόνο των πράξεων, ενεργειών 
ή καταστάσεων που δηλώνει το ρήµα, το οποίο και αποτελεί τη βάση των 
λεγοµένων. εγώ - εγάκι! - εγούλι! - εαυτούλης. Στην ιστορία των χρήσεων 
τής Ελληνικής πλάστηκαν από λογίους (δηµοσιογράφους τής εφηµ. 
Ακρόπολις) τα υποκοριστικά εγ-άκι (1895) και εγ-ούλι (1897), για να 
δηλώσουν την εγωιστική αγάπη στον εαυτό µας (που ελέχθη επίσης -και 
επικράτησε- ως εαυτούλης): Ο καθένας µε το εγάκι του, τις σχεσούλες, τους 
φιλαράκους και τα συµφεροντάκια του. 

εγΐί> (το) {άκλ.} 1. η συνείδηση τού ανθρώπου για τον εαυτό του και την 
προσωπικότητα του ΣΥΝ. ο εαυτός µου· ΦΡ. ΨΥΧΟΛ. το άλλο εγώ (λατ. alter 
ego) (i) το σύνολο των ιδιοτήτων, τάσεων, επιθυµιών κ.λπ. που συνιστούν 
έναν δεύτερο κατά κάποιον τρόπο εαυτό, ο οποίος συ-νήθ. αντιτίθεται ή και 
συγκρούεται µε τον πρώτο (ii) (καθηµ.) το πρόσωπο που λειτουργεί 
συµπληρωµατικά προς κάποιο άλλο, που αντιπροσωπεύει ό,τι δεν είναι το 
άλλο πρόσωπο (µε το οποίο έχει στενή σχέση) 2. ο εγωισµός: δεν την αφήνει 
το ~ της να παραδεχθεί το λάθος της.^ 

εγωισµός (ο) [1833] 1. (κακόσ.) η ιδιοτελής προσήλωση στον εαυτό µας, το να 
σκέφτεται κανείς µόνο τον εαυτό του και να αδιαφορεί για τους άλλους: ο ~ 
του τον κάνει να συµπεριφέρεται αλαζονικά || υπερτροφικός | ανδρικός | 
γυναικείος | άκρατος | παθολογικός | πληγωµένος ~ || σπέρµα | δόση | ίχνος 
εγωισµού || τραυµατίζω | πληγώνω | τσαλαπατώ | θίγω | δαµάζω | κολακεύω 
τον ~ κάποιου || κινούµαι από - ΣΥΝ. φιλαυτία, εγωκεντρισµός, εγωλατρία, 
εγωπάθεια ANT. φιλαλληλία, αλτρουισµός· ΦΡ. ο εγωισµός του θα τον φάει 
βλ. λ. τρώ-(γ(ω · 2. (καθηµ.) το αίσθηµα τής αξιοπρέπειας και τής προσωπικής 
αξίας: Πώς επέτρεψες να σου µιλήσει έτσι; ∆εν έχεις ~ µέσα σου; ΣΥΝ. 
φιλότιµο, ευθιξία, αυτοσεβασµός· ΦΡ. ρίχνω τον εγωισµό µου βλ. λ. ρίχνω. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. égoïsme]. 

εγωισµός ή εγωισµός; ηρωισµός ή ηρωισµός; Μετά το -ω- δεν χρειάζονται 
διαλυτικά (όταν ακολουθεί -ι-), γιατί δίφθογγος -ωι-, δηλ. κίνδυνος να 
διαβαστεί το -ωι- ως -ω- (!) δεν υπάρχει. Προφέρουµε εγω-ισµός, εγω-
ιστής, εγω-ιστικός, ηρω-ισµός, ηρω-ικός (ποτέ εγωσµός'. ή ηρωκός!). 

εγωιστής (ο) [1805], εγωίστρια (η) {εγωιστριών} (κακόσ.) πρόσωπο που 
σκέφτεται µόνο τον εαυτό του, που ενεργεί µε βάση µόνο το ατοµικό του 
συµφέρον και αδιαφορεί για τους άλλους ΣΥΝ. φίλαυτος, εγωπαθής ANT. 
αλτρουιστής. — (µεγεθ.) εγωίσταρος κ. (επιτατ.) εγω· ισταράς (ο), 
εγωισταρού (η), (υποκ.) εγωιστάκος (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγωισµός. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. égoïste]. 

εγωιστικός, -ή, -ό [1837] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον εγωισµό ή τον 
εγωιστή: - πολιτική | συµπεριφορά | οµολογία | χαρακτήρας | αντίληψη ΣΥΝ. 
εγωκεντρικός, φίλαυτος ANT. αλτρουιστικός 2. αυτός που προέρχεται ή γίνεται 
από εγωισµό ή που στοχεύει στην ικανοποίηση του: ~ πράξη | ενέργεια | 
βλέψη | υπόδειξη | επιδίωξη | διάθεση | επιθυµία ANT. αλτρουιστικός. —
εγωιστικ-ά/-ώς [1878] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγωισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. égoïstique]. 

εγωκεντρικός, -ή, -ό αυτός που χαρακτηρίζεται από εγωκεντρισµό: ~ 
χαρακτήρας | συµπεριφορά. — εγωκεντρικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. égocentrique]. 

εγωκεντρισµός (ο) 1. (καθηµ.-κακόσ.) η τάση να θεωρεί κανείς τον εαυτό του 
κέντρο τού κόσµου και η επιδίωξη του να συγκεντρώνει την προσοχή των 
άλλων 2. ΨΥΧΟΛ. χαρακτηριστικό τής παιδικής σκέψης, 

κατά την οποία όλα γίνονται αντιληπτά και ερµηνεύονται από προσωπική και 
µόνο σκοπιά: ο ~ τού νηπίου είναι εµφανής στο γεγονός ότι, ενώ ξέρει π.χ. ότι ο 
Γιώργος είναι αδελφός του, δεν µπορεί να αντιληφθεί ότι και ο Γιώργος έχει 
αδελφό ΑΝΓ. αλλοκεντρισµός. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
égocentrisme]. 

εγωλατρία (η) {χωρ. πληθ.} η λατρεία τού «εγώ», ο υπερβολικός και 
παθολογικός εγωισµός ΣΥΝ. εγωπάθεια, εγωκεντρισµός, αυτοθαυµα-σµός 
ANT. αυταπάρνηση, φιλαλληλία. — εγωλότρης (ο) [1895], εγιο-λάτρισσα (η), 
εγωλατρικά επίρρ. 

εγωµονής, -ής, -ές {εγωµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} υπερβολικά εγωιστής ΣΥΝ. 
εγωπαθής. — εγωµαν.α (η) [1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

εγωπαθής, -ής, -ές [1897] {εγωπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· εγωπαθέστ-ερος, -ατός} 
αυτός που αγαπά παθολογικά τον εαυτό του, που χαρακτηρίζεται από 
υπερβολικό εγωισµό και φιλαυτία ΣΥΝ. εγωλάτρης, εγωκεντρικός, φίλαυτος 
ANT. αλτρουιστής. — εγωπα6ώς επίρρ. [1897], εγωπάθεια (η) [1897]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < εγώ + -παθής < θ. παθ-, πβ. αόρ. β' ε-πα-θον 
τού ρ. πάσχω]. 

εγωτισµός (ο) 1. ΦΙΛΟΣ, η υπερβολική αυτοανάλυση και αυτοκαλλιέργεια τού 
ατόµου µε σκοπό την ανάδειξη και την τελειοποίηση κάθε προσωπικού και 
πρωτότυπου στοιχείου του για την ατοµική του τελειοποίηση 2. (λογοτ.) η 
διάθεση να µιλάει κανείς για τον εαυτό του, να κάνει λεπτοµερείς αναλύσεις 
τής προσωπικότητας του και η αισθητική απόλαυση που συνδέεται µε αυτές: ο 
~ τού Ρουσσώ 3. (κατ' επέκτ.) η λατρεία τού «εγώ», η αποκλειστική 
προσήλωση (κάποιου) στην προσωπική (του) µόνο ανάπτυξη και επιτυχία (πβ. 
λ. εγωισµός, ναρκισσισµός). — εγωτιστής (ο), εγωτίστρια (η). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. égotisme]. 

Ε.∆. (οι) Ένοπλες ∆υνάµεις. 
Ε.∆.Α. (η) Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά- ιδρύθηκε το 1951 ως συνασπισµός 

κοµµάτων. 
εδαφιαίος, -α, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που εκτείνεται, που φθάνει µέχρι το 

έδαφος. — εδαφιαί-α | -ως [µεσν.] επίρρ. 
εδαφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το έδαφος: ~ µεταβολές | 

καθίζηση | ποικιλία | έκταση 2. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε το έδαφος 
χώρας, την έκταση που καταλαµβάνει από πολιτικής και στρατιωτικής 
πλευράς: ~ διαφορές | αξιώσεις | διεκδικήσεις | ακεραιότητα | κυριαρχία. — 
εδαφικ-ά | -ώς [1886] επίρρ. 

εδαφικότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. χωρικός περιορισµός τής κρατικής εξουσίας 
εντός τού εδάφους όπου ασκεί το κράτος κυριαρχικά δικαιώµατα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. territorialité]. 

εδάφιο (το) {εδαφί-ου | -ων} 1. µικρό τµήµα, απόσπασµα κειµένου: ~ από την 
Αγία Γραφή ΣΥΝ. χωρίο 2. (ειδικότ. για νόµους και άλλα επίσηµα έγγραφα 
συντεταγµένα κατά παραγράφους µε αύξοντα αριθµό) µικρό τµήµα (κειµένου) 
ή υποδιαίρεση (παραγράφου), που διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα µε 
αριθµητική ένδειξη (ψηφίο ή γράµµα): ~ άρθρου | καταστατικού | κανονισµού 
ΣΥΝ. υποπαράγραφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. εδάφιον, υποκ. τού αρχ. έδαφος, στη µτγν. σηµ. «κείµενο 
χειρογράφου»]. 

εδαφογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, έσεων} ΓΕΩΛ. (στην εδαφολογία) ο 
τρόπος σχηµατισµού και εξέλιξης των εδαφών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ελληνογενούς αγγλ. pedogenesis (< πέδον + γένε-σις)]. 

εδαφολογία (η) [1892] ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο τη 
δηµιουργία, τις ιδιότητες και τις µεταβολές τού εδάφους. — εδαφολόγος (ο/η), 
εδαφολογικός, -ή, -ό, εδαφολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ελληνογενούς γαλλ. pédologie (< péd- < αρχ. πέδον «έδαφος»)]. 

έδαφος (το) {εδάφ-ους | -η, -ών} 1. (γενικά) το ανώτατο στρώµα τού φλοιού τής 
Γης, που αποτελείται κυρ. από θρυµµατισµένα ή ακέραια πετρώµατα και 
αποσυντεθειµένες οργανικές ουσίες 2. (ειδικότ.) το υλικό που καλύπτει τη 
στερεή επιφάνεια τού πλανήτη από ποιοτική άποψη: άγονο | γόνιµο | εύφορο | 
βραχώδες | λασπώδες | µαλακό | σκληρό | στερεό | πλούσιο | φτωχό | ολισθηρό | 
πεδινό ~ ΣΥΝ. χώµα, γη 3. (καθηµ.) ό,τι βρίσκεται κάτω από τα πόδια µας, η 
επιφάνεια πάνω στην οποία περπατούµε: κυλίστηκε αιµόφυρτος στο ~ || ένιωσε 
το ~ να κουνιέται- ΦΡ. (α) (για αεροπορικές εταιρείες) προσωπικό | πλήρωµα 
εδάφους το σύνολο των προσώπων που απασχολούνται εντός τού 
αεροδροµίου και όχι εν πτήσει (β) συνοδός εδάφους (ο/η) βλ. λ. συνοδός 4. 
ΣΤΡΑΤ. (η γεν. εδάφους ως χαρακτηρισµός) για πυραυλικά συστήµατα (α) 
πύραυλος εδάφους-αέρος πύραυλος που εκτοξεύεται από το έδαφος (σηµ. 1) 
και πλήττει στόχο στον αέρα, λ.χ. αεροπλάνο (β) πύραυλος εδσφους-εδάφους 
πύραυλος που εκτοξεύεται από το έδαφος (σηµ. 1) και πλήττει στόχο στο 
έδαφος 5. γεωγραφική έκταση ή περιοχή που υπάγεται σε εθνικό, δηµόσιο ή 
ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς: ελληνικό | τουρκικό | γαλλικό ~ || µάχες επί 
ελληνικού ~ || πάτριο | εθνικό | ουδέτερο | φιλόξενο ~ || προστασία | προ-
σάρτηση εδαφών ΣΥΝ. τόπος, γη, περιοχή· ΦΡ. ανταλλαγή εδαφών βλ. λ. 
ανταλλαγή · 6. (µτφ.) η εκάστοτε προσφερόµενη βάση για την ανάπτυξη ή 
εκτέλεση πράξης, ενέργειας, δραστηριότητας, λειτουργίας κ.λπ.: αυτή τη 
στιγµή υπάρχει ~ συνεννόησης µεταξύ των δύο χωρών || φαίνεται ότι έχει 
αρχίσει να προετοιµάζεται το ~ για εκλογές || προλειαίνω | (προ)παρασκευάζω 
το ~ για κάτι || βρίσκω γόνιµο | ευνοϊκό | πρόσφορο ~ για δράση | επιχειρήσεις | 
εξέλιξη· ΦΡ. (α) κερδίζω έδαφος (i) (σε αγώνα ταχύτητας) φθάνω σταδιακά 
αυτόν που προηγείται ή αυξάνω την απόσταση από όσους µε ακολουθούν (ii) 
αποκτώ πλεονέκτηµα, τείνω να επικρατήσω: η πρόταση για απευθείας 
συνοµιλίες µεταξύ των αντίπαλων πλευρών κερδίζει συνεχώς έδαφος (β) χάνω 
έδαφος βλ. λ. χάνω (γ) (µτφ.) πατώ σε στέρεο έδα- 
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φος διεξάγω δραστηριότητα µε ασφάλεια και ευνοϊκούς όρους· αισθάνοµαι 
ασφαλής (δ) (µτφ.) το έδαφος φεύγει | τρίζει | υποχωρεί κ.λπ. κάτω από τα 
πόδια µου χάνω την ασφάλεια και τη σιγουριά µου ή η θέση µου γίνεται 
επισφαλής ή επικίνδυνη (ε) αφήνω το έδαφος ελεύθερο (για κάποιον) 
αποσύροµαι από διεκδίκηση, επιτρέποντας σε άλλον να διεκδικήσει (κάτι): η 
αποχώρηση τού γερουσιαστή από τη διεκδίκηση της προεδρίας τού κόµµατος, 
άφησε το έδαφος ελεύθερο στον αντίπαλο του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έδρα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. µεµονωµένος σχηµατισµός σε -(α)φος, που πιθ. συνδ. µε το ρ. εζοµαι 
«κάθοµαι» (πβ. αρχ. εδος «διαµονή, εγκατάσταση»). Η έλλειψη δασύτητας 
στον τύπο έδαφος πιθ. οφείλεται σε ανοµοίωση προς το -φ-: *sed-(a)phos > 
εδ-αφος. Βλ. λ. έδρα. Η σηµ. 6 αποτελεί απόδ. ορισµένων χρήσεων τού γαλλ. 
terrain, ενώ γαλλική προέλευση έχουν και οι παρακάτω φράσεις: κερδίζω | 
χάνω έδαφος (< gagner | perdre du terrain), προετοιµάζω το έδαφος (< préparer 
le terrain), πρόσφορο έδαφος (< un terrain favorable), αναγνωρίζω το έδαφος 
(< reconnaître le terrain), στερεό έδαφος (< la terre firme)]. 

Ε.∆.Ε. (η) Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση. 
Ε.∆.Ε.Ε. (η) Ένωση ∆ιαφηµιστικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. 
εδέησα ρ. µετβ.· βρήκα τρόπο (να κάνω κάτι που όφειλα | έπρεπε), κατάφερα 

επιτέλους: εδέησε να µου επιστρέψει το βιβλίο που του είχα δανείσει πριν από 
έξι µήνες. [ΕΤΥΜ. Αόρ. τού αρχ. δεω, βλ. λ. δέοµαι]. 

έδειρα ρ. → δέρνω 
Εδέµ (η) |άκλ.} (ή κήπος τής Εδέµ) Π.∆. η ονοµασία τού επίγειου παραδείσου, 

όπου κατοικούσαν ο Αδάµ και η Εύα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Édhen, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. από ρίζα που σηµαίνει «ευχαρίστηση, τρυφή», οπότε η συχνά 
επαναλαµβανόµενη (στην Π.∆.) φράση «κήπος τής Εδέµ» (εβρ. gan-be 
Édhen) θα σήµαινε «κήπος τέρψεως, ευχαρίστησης». Έχει προταθεί ακόµη η 
σύνδεση τής λ. Εδέµ µε τη σουµεριακή λ. eden «πεδιάδα»]. 

Ε.∆.Ε.Μ.Ε.∆. (η) Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού 
∆ηµοσίου. 

Ε.∆.Ε.Σ. (ο) Εθνικός ∆ηµοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσµος (ένοπλη 
αντιστασιακή οργάνωση στην Κατοχή, που ιδρύθηκε στην Αθήνα τον 
Οκτώβριο τού 1941). — Εδεσίτης (ο), εδεσίτικος, -η, -ο. 

έδεσµα (το) {εδέσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. οτιδήποτε αποτελεί 
ανθρώπινη τροφή ΣΥΝ. φαγητό, φαΐ 2. (ειδικότ.) οποιοδήποτε φαγητό (το 
οποίο µαγειρεύτηκε µε φροντίδα και τέχνη): γευστικό ~ ΣΥΝ. φαγώσιµο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία, µενού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *έδ-µα (κατά µεταπλασµό τού θ. τού παθ. αορ. ήδέσθην) < ρ. 
έδω «τρώγω < I.E. *ed- «τρώγω», πβ. σανσκρ. âd-mi, λατ. edo, ισπ. comer (< 
λατ. com-edere «καταβροχθίζω»), αγγλ. eat, γερµ. essen κ.ά. Οµόρρ. αρχ. 
έσθίω «τρώγω», όδ-ούς (γεν. οδόντος) «δόντι», πιθ. κ. οδύνη (βλ.λ.)]. 

εδεσµατθλΟγΐo (το) [1894] {εδεσµατολογί-ου | -ων} κατάλογος φαγητών, 
αυτός που προσφέρεται σε εστιατόρια, ταβέρνες κ.λπ. ΣΥΝ. µενού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µενού. 

Έδεσσα (η) {-ας κ. -έσσης} πόλη τής Κ. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού νοµού 
Πέλλας, γνωστή για τους καταρράκτες της. — Εδεσσαί-ος (ο), Εδεσσαία (η), 
εδεσσαϊκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. λ. Κατά τον Μεσαίωνα η πόλη 
ονοµαζόταν Βοδενά (< σλαβ. voda «νερό», παλαιότ. ονοµασία τού ποταµού 
Εδεσσαίου που διαρρέει την πόλη), ενώ η αρχ. ονοµασία επαναφέρθηκε στα 
τέλη τού 19ου αι.]. 

Ε.∆.Ε.Τ. (η) Ένωση ∆ηµιουργών Ελληνικού Τραγουδιού. 
Ε.∆Η.Κ. (η) Ένωση ∆ηµοκρατικού Κέντρου. 
Ε.∆Η.Ν. (η) Ένωση ∆ηµοκρατικής Νεολαίας. 
εδικός, -ή, -ό → δικός 
έδικτον (το) {εδίκτ-ου | -ων} ΙΣΤ. 1. (στους Ρωµαίους) διάταγµα που εκδιδόταν 

από άρχοντα (κυρ. πραίτορα, αγορανόµο ή διοικητή επαρχίας): το ~ των 
Μεδιολάνων (313 µ.Χ.) 2. (κατά την Αναγέννηση και τους νεότερους 
χρόνους) ονοµασία διαφόρων σηµαντικών διαταγµάτων και αποφάσεων: το ~ 
τής Νάντης (1598). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εδικτον < λατ. edictum «διάταγµα, παράγγελµα» < ρ. edico 
«εξαγγέλλω, κηρύττω»]. 

Εδιµβούργο (το) η πρωτεύουσα τής Σκωτίας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Edinburgh 
«φρούριο τού Έντουιν», από τον βασιλιά Edwin (7ος αι. µ.Χ.), ο οποίος 
κατέλαβε το φηµισµένο φρούριο τής πόλης. Την ίδια σηµ. έχει και η ονοµασία 
Duneideann στην Κελτική τής Σκωτίας]. 

Ε.∆.Μ.Ε. (οι) Εντολοδόχοι ∆ιαχείρισης Μηχανικού Εξοπλισµού. 
Ε.∆.Ο.Σ.Α. (η) Ένωση ∆ωρητών Οργάνων Σώµατος Ανθρώπου. 
Ε.∆.Π. (το) Επιστηµονικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (στα Πανεπιστήµια). 
έδρα (η) {εδρών} 1. βάθρο, ψηλότερο από το επίπεδο τού πατώµατος µιας 

αίθουσας, πάνω στο οποίο τοποθετείται βήµα οµιλητή ή κάθισµα (δασκάλων, 
καθηγητών, δικαστών), ώστε ο ευρισκόµενος πάνω σε αυτό να βλέπει και να 
τον βλέπουν καλύτερα περισσότερα άτοµα (µαθητές, ακροατήριο διάλεξης ή 
δικαστηρίου κ.λπ.) 2. (ειδικότ.) κάθισµα τοποθετηµένο πιο ψηλά από το 
επίπεδο τού πατώµατος, που διαθέτει συνήθ. και αναλόγιο ή γραφείο, ίσως και 
κάποιο είδος περίφραξης, και διατίθεται ή προορίζεται για σηµαίνοντα 
πρόσωπα: η ~ του δικαστηρίου | τού εισαγγελέα ΣΥΝ. βήµα, θρόνος, θώκος, 
καθέδρα 3. (α) ο τόπος µόνιµης εγκατάστασης και λειτουργίας επίσηµων αρ-
χών, φορέων εξουσίας, δηµόσιων και ιδιωτικών ιδρυµάτων, επιχειρήσεων, 
σωµατείων κ.λπ.: η ~ τής κυβέρνησης είναι η Αθήνα || η ~ τού Ο.Η.Ε. στη Ν. 
Υόρκη || η Φιλαρµονική τής Βιένης, µετά τις συναυλίες που έδωσε στη χώρα 
µας, επέστρεψε στην ~ της || ~ δήµου | κοινότητας | υπουργείου (β) ΘΡΗΣΚ. Αγία 
Έδρα (ιταλ. Santa Sede) (επίσ.) το Βατικανό ως τόπος διαµονής τού 
θρησκευτικού αρχηγού τής Ρωµαι- 

οκαθολικής Εκκλησίας (τού Πάπα), από όπου διοικούνται και συντονίζονται 
όλες οι δραστηριότητες των πιστών τού καθολικού δόγµατος 4. (κατ' επέκτ.) 
το τοπικό σηµείο, από όπου ξεκινά και συντονίζεται η δράση προσώπου, 
οµάδας, οργάνωσης κ.λπ.: η σπείρα είχε την ~ της στην Πάτρα ΣΥΝ. βάση, 
ορµητήριο, στρατηγείο 5. ΑΘΛ. το γήπεδο που ανήκει σε µια οµάδα ή που το 
χρησιµοποιεί για να υποδέχεται τους αντιπάλους- ΦΡ. (α) εντός έδρας | στην 
έδρα (κάποιου) στη βάση τής δράσης ή στο σηµείο τής µόνιµης εγκατάστασης 
και λειτουργίας: η Λίβερπουλ συνέτριψε εντός έδρας την Πάρµα || η Α.Ε.Κ. παί-
ζει στην - της µε τον Ολυµπιακό (β) εκτός έδρας (i) σε µικρότερη ή 
µεγαλύτερη απόσταση από τη βάση δράσης ή από τον χώρο µόνιµης 
εγκατάστασης και λειτουργίας: αγωνίζεται ~ µε δύσκολο αντίπαλο (ii) 
(συνεκδ.) (εκτός έδρας, τα) το ποσό που πληρώνεται επιπλέον ο εργαζόµενος, 
επειδή τον στέλνει η υπηρεσία του σε εργασιακή αποστολή µακριά από τη 
βάση της: µαζί µε τον µισθό εισέπραξε και τα - 6. (συνεκδ.) οι συνθήκες που 
επικρατούν σε ένα γήπεδο οµάδας (οι οπαδοί και η ατµόσφαιρα που 
δηµιουργούν) και που επιδρούν στην έκβαση τού αγώνα: θα αντέξουν οι 
παίκτες µας µέσα στην καυτή | σκληρή | δύσκολη ~ τού αντιπάλου; 7. (µτφ.) η 
θέση και το αξίωµα επίσηµου προσώπου, που κατέχει συγκεκριµένες εξουσίες 
και αρµοδιότητες: προεδρική | βουλευτική | εισαγγελική | επισκοπική | µητρο-
πολιτική ~ || καταλαµβάνω | διεκδικώ | κερδίζω | χάνω την ~ 8. (ειδικότ.) η 
θέση καθηγητή ανώτερης ή ανώτατης σχολής ή ακαδηµίας: ~ γλωσσολογίας | 
κλασικής φιλολογίας | µεσαιωνικής ιστορίας || κατέχω | διεκδικώ µια ~ στο 
πανεπιστήµιο || κενή | χηρεύουσα | πληρω-θείσα - 9. (α) θέση βουλευτή που, 
σύµφωνα µε το εκλογικό µέτρο, διαθέτει µια εκλογική περιφέρεια: πόσες έδρες 
έχει η Α Θεσσαλονίκης; (β) η θέση βουλευτή την οποία κερδίζει σε εκλογική 
περιφέρεια ένα κόµµα: το κυβερνών κόµµα διαθέτει 176 έδρες στην παρούσα 
Βουλή 10. ΑΝΑΤ. (ειδικότ.) (α) ο πόρος που αποτελεί το εξωτερικό άκρο τού 
παχέος εντέρου, ο δακτύλιος τού πρωκτού ΣΥΝ. πρωκτός, σφιγκτήρας (β) (κατ' 
επέκτ.) το µέλος τού ανθρωπίνου σώµατος, πάνω στο οποίο ο άνθρωπος 
κάθεται ΣΥΝ. οπίσθια, πισινός, πυγή 11. το σηµείο τού ανθρώπινου σώµατος, 
το οποίο αποτελεί το κέντρο ορισµένης φυσιολογικής λειτουργίας: η ~ των 
διανοητικών λειτουργιών | των αντανακλαστικών κινήσεων | των οπτικών 
ερεθισµάτων || (µτφ.) η καρδιά είναι ~ των αισθηµάτων και των κινήτρων · 12. 
ΜΑΘ. (α) το κάθε ηµιεπίπεδο δίεδρης γωνίας (β) καθένα από τα επίπεδα 
πολύγωνα, στα οποία περατώνεται ένα πολύεδρο γεωµετρικό σχήµα ή οποι-
οδήποτε στερεό σώµα: ο κύβος έχει έξι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδώλιο. [ΕΤΥΜ._< 
αρχ. έδρα < θ. έδ- < I.E. *sed- «καθίζω, τοποθετώ», πβ. σανσκρ. sid-ati 
«κάθεται», λατ. sedeo «κάθοµαι», sedes «θέση», γαλλ. (s')asseoir «κάθοµαι» 
(< ad + sedere), ισπ. ser «είµαι» (αρχικώς «είµαι καθισµένος σε συγκεκριµένη 
θέση»), αγγλ. sit, γερµ. sitzen κ.ά. Οµόρρ. αρχ. εζοµαι «κάθοµαι» (< *εδ-
jοµαι), καθ-ίζω, εφ-εδρος, έδ-ώλιο(ν), εδ-αφος (βλ.λ.), ίδ-ρύω κ.ά. Στη σηµ. τής 
κοινοβουλευτικής έδρας η λ. αποδίδει ανάλογη σηµ. τού γαλλ. siège, ενώ η 
σηµ. τής ακαδηµαϊκής έδρας αποδίδει το γαλλ. chair]. 

έδρα - έδρανο - εδώλιο - καθέδρα. Όλα από την ίδια ρίζα, τη ρ. έδ- (< sed-, 
απ' όπου και τα καθ-ίζω, έδ-αφος, ιδ-ρύω, λατ. sedeo «κάθοµαι», γαλλ. 
(s')asseoir, αγγλ. sit, γερµ. sitzen κ.ά.). Σηµασιολογικά, και ιδίως στη 
σύγχρονη χρήση τους, οι λέξεις έχουν αρκετά διαφοροποιηθεί ως προς την 
έννοια τού καθίσµατος. Το έδρα δηλώνει κυρίως το προβεβληµένο 
κάθισµα -πάνω σε βάθρο- που επιτρέπει να διακρίνεται ο καθήµενος 
(δάσκαλος, καθηγητής, δικαστής) από το ακροατήριο (µαθητές, φοιτητές, 
διαδίκους και ακροατές κ.λπ.). Το έδρανο χρησιµοποιείται κυρίως για 
καθίσµατα µέσα σε επίσηµους χώρους, κυρίως αµφιθεατρικούς και ιδίως 
σε σχέση µε το πανεπιστήµιο ή τη Βουλή. Τέλος, το εδώλιο σήµερα έχει 
περιοριστεί κυρίως (στον χώρο και) στο κάθισµα στο δικαστήριο (συνήθως 
πάγκος µπροστά από την έδρα των δικαστών ή καθίσµατα εντός 
περιφραγµένου χώρου απέναντι από τους δικαστές). Παλαιότερα 
χρησιµοποιήθηκε και ο όρος καθέδρα για πανεπιστηµιακούς καθηγητές, 
βουλευτές, υπουργούς, δικαστές, δηλ. µε τη σηµ. τής επίσηµης θέσης. 
Σήµερα µε τη σηµασία αυτή, ιδίως για υπουργούς, χρησιµοποιείται η λ. 
θώκος (πιθ. από το αρχ. τί-θη-µι). 

εδράζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) 
(σπάν.) τοποθετώ σταθερά σε βάση ή θεµέλιο ΣΥΝ. στηρίζω, θεµελιώνω, 
βασίζω, εδραιώνω ♦ 2. (αµετβ.) (συνήθ. µεσοπαθ. εδράζοµαι) (α) διαθέτω 
σταθερό στήριγµα, αµετακίνητη βάση: τα αγάλµατα εδράζονται σε µαρµάρινα 
βάθρα ΣΥΝ. στηρίζοµαι, ακουµπώ (β) (µτφ.) αποκτώ στήριξη, διαθέτω ισχυρά 
θεµέλια: οι σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών εδράζονται στην αρχή τής ισότητας 
και τού αµοιβαίου σεβασµού ΣΥΝ. θεµελιώνοµαι, στηρίζοµαι, βασίζοµαι. 

εδραίος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από απόλυτη σταθερότητα, 
που δεν είναι δυνατόν να κλονιστεί ή να µετακινηθεί: ~ βάση || (µτφ.) ~ έξις | 
θέληση | πεποίθηση ΣΥΝ. ακλόνητος, σταθερός ΑΝΤ. ασταθής · 2. ΑΝΑΤ. αυτός 
που βρίσκεται κοντά στην έδρα, στον πρωκτό ■ ΦΡ. εδραία θέση (στη 
γυµναστική) η στάση κατά την οποία ο γυµναζόµενος είναι καθιστός, µε το 
σώµα του να σχηµατίζει ορθή γωνία. 

εδραιώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {εδραίω-σα, -θηκα, -µένος) 1. καθιστώ (κάτι) 
σταθερό, αµετακίνητο ή µόνιµο ΣΥΝ. στερεώνω, σταθεροποιώ, παγιώνω, 
µονιµοποιώ ANT. κλονίζω 2. καθιστώ (κάτι) περισσότερο ισχυρό και σίγουρο: 
τα καινούργια στοιχεία που προέκυψαν εδραιώνουν την απαγγελθείσα 
κατηγορία || η νίκη αυτή εδραίωσε την πίστη µας στη δηµοκρατία και στους 
θεσµούς || εδραιωµένη άποψη ! πεποίθηση 
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ΣΥΝ. ισχυροποιώ ANT. εξασθενίζω. — εδραίωση (η) [µεσν.]. 
έδρανο (το) (εδράν-ου | -ων} 1. κάθισµα (συνήθ. στο Κοινοβούλιο ή 

το πανεπιστήµιο): ~ αµφιθεάτρου (πανεπιστηµίου) | τής Βουλής · 2. 
ΜΗΧΑΝ. σταθερό τµήµα µηχανής για τη στήριξη ατράκτου ή περι-
στρεφόµενου άξονα: ~ ολισθήσεως | κυλίσεως ΣΥΝ. στήριγµα, έρει-
σµα, βάση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έδρα, ειδώλιο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εδρανον, 
ποιητ. τ. τού ουσ. 'έδρα (βλ.λ.)]. 

έδρασα ρ. → δρω 
εδρεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (για αρχές, επι-
χειρήσεις, σωµατεία κ.λπ.) έχω συγκεκριµένο τόπο ως έδρα (σηµ. 3): 
η διοίκηση τής µεραρχίας εδρεύει στην Τρίπολη || η πλοιοκτήτρια 
εταιρεία εδρεύει στον Πειραιά 2. βρίσκοµαι σταθερά σε συγκεκρι-
µένη θέση, συγκεκριµένο σηµείο: ο πόνος εδρεύει στο στοµάχι. 

•εδρικός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα που δηλώνει συγκεκριµένο 
αριθµό εδρών: ο κύβος είναι εξαεδρικός || µονοεδρική εκλογική περι-
φέρεια. 

-εδρος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό γεωµε-
τρικών εδρών: εξά-εδρος || (το ουδ. ως ουσ.) κατασκευάζω ένα οκτά-
εδρο. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. σύν-εδρος - µτγν. 
τετρά-εδρος, έξά-εδρος), το οποίο προέρχεται από το ουσ. έδρα]. 

Ε.∆.Τ.Π. (το) Ειδικό ∆ιοικητικό Τονικό Προσωπικό (των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων). 

Ε.∆.Υ.Π. (η) Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Υπέγγυων Προσόδων. 
εδώ κ. 'δώ επίρρ. 1. (τοπικό) σε αυτό τον τόπο, στο µέρος όπου βρι-
σκόµαστε ή για το οποίο γίνεται λόγος: ζω ~, στην Άρτα || έχω φίλους 
- || θα συναντηθούµε ~ || εγώ ~, εσύ εκεί || µέχρι - καλά ήρθαµε || έλα 
'δώ || ~ είµαι! (να 'µαι, ήρθα)· ΦΡ. (α) εδώ που τα λέµε στην αρχή πρό-
τασης, για να οµολογήσουµε ή απλώς να πούµε κάτι που έχει αντι-
κειµενική αξία, µια αλήθεια: ~, έπρεπε να είχε πάρει το πρώτο βρα-
βείο || ~, δεν έχει κι άδικο! (β) εδώ κι εκεί | από 'δώ κι από 'κεί σκόρ-
πια, σε αταξία: βρήκαµε το δωµάτιο µας ανοιχτό και τα πράγµατα µας 
- 2. κοντά, πλησίον, προς το µέρος όπου βρισκόµαστε ή στο οποίο 
αναφερόµαστε: δεν έρχεσαι λίγο πιο ~; 3. σε αυτό το σηµείο: η ουσία 
τού ζητήµατος δεν βρίσκεται ~ || ~ διαφωνούµε || ο συγγραφέας - πε-
ριγράφει προσωπικές στιγµές- ΦΡ. εδώ σε θέλω! σε αυτή την περί-
σταση, σε αυτό το πρόβληµα θα φανεί τι αξίζεις (πβ. κ. ΦΡ. εδώ σε θέ-
λω κάβουρα, να περπατάς στα κάρβουνα βλ. λ. κάβουρας) 4. το ανώ-
τατο ανεκτό όριο, κυρ. στις ΦΡ. (α) µ' έχει φέρει ώς εδώ.' (συνοδεύε-
ται συνήθ. από χειρονοµία που δείχνει το επίπεδο τού λαιµού ή τού 
µετώπου) κάποιος µε έχει κάνει να φθάσω στα όρια τής ανοχής µου 
(β) ώς εδώ και µη παρέκει! φτάνει, δεν πάει άλλο· για συµπεριφορά ή 
κατάσταση που δεν µπορεί πλέον να γίνεται ανεκτή (γ) ώς εδώ ήτα-
νε! ώς αυτό το σηµείο, δεν αντέχω άλλο ή δεν έχω άλλη υποµονή ή α-
νοχή: ~! ∆εν αντέχω άλλο περπάτηµα! || ~! Αν θες άλλα λεφτά, να πας 
να δουλέψεις! 5. (µε τη δεικτική αντων. αυτός, -ή, -ό) για επίταση τής 
έννοιας τής δείξεως: αυτό ~ είναι το σπίτι µου || αυτό ~ το παλιόπαιδο 
τα φταίει όλα! 6. (µε τα τοπικά επιρρήµατα πάνω, κάτω, πέρα, χάµω) 
για ακριβή προσδιορισµό τοπικού σηµείου: ~ πάνω έχει φανταστική 
θέα! ΦΡ. εδώ και τώρα (επιτακτικά) για την έκφραση έντονης 
προτροπής για άµεση ικανοποίηση αιτηµάτων · (χρον.) 7. (από ~) για 
τη δήλωση χρονικής αφετηρίας: από ~ αρχίζουν τα δύσκολα· ΦΡ. από 
'δώ κι εµπρός για τη δήλωση χρονικής διάρκειας από ένα χρονικό 
σηµείο και µετά: ~ θα δουλεύεις µόνος σου στο γραφείο 8. (+και) (α) 
για τη δήλωση τού χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο ξεκίνησε και 
συνεχίζεται (κάτι): ~ και δέκα χρόνια µένει στο εξωτερικό || όλα αυτά 
δεν είναι καινούργια, ακούγονται - και καιρό (β) για τη δήλωση τού 
χρονικού διαστήµατος που παρήλθε σε σχέση µε συγκεκριµένο 
παρελθοντικό γεγονός: µετακόµισε ~ και δυο χρόνια 9. (µετά τις πρό-
θεσης µέχρι)ς), (έ)ως, ίσαµε κ.λπ.) για τη δήλωση τού ακριβούς χρο-
νικού σηµείου µέχρι το οποίο διαρκεί µια πράξη: µέχρι ~ όλα πήγαν 
καλά || ώς ~ είχαµε προβλήµατα- ας ελπίσουµε ότι στη συνέχεια θα 
βελτιωθεί η κατάσταση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγώ. 
[ETYM. < µεσν. εδώ < αρχ. ώδε «έτσι» (µε αντιµετάθεση), παρεκτετ. τ. 
τού επιρρ. ώς, που χρησιµοποιείται µε οργανική και δεικτική σηµ. Το 
επίρρ. ώς (που δεν επιβίωσε στη Ν. Ελληνική) < *so (το -ς τού ώ-ς εί-
ναι απλώς καταληκτικό επίθηµα) συνδ. µε λατ. sic «έτσι» (< sö-c)]. 

εδωδά επίρρ. (καθηµ.) εδώ ακριβώς, σε αυτό ακριβώς το σηµείο: ~ κα-
θόταν κι έκλαιγε ΑΝΤ. εκειδά. Επίσης (λαϊκ.) εδωνά. 

εδωδιµοπωλείο (το) [1887] (λόγ.) εµπορικό κατάστηµα στο οποίο 
πωλούνται τρόφιµα ΣΥΝ. µπακάλικο, παντοπωλείο. — εδωδιµοπώ-
λης (ο) [1852], εδώδιµος, -ος, -ο (λόγ.) 1. αυτός που τρώγεται, ο 
κατάλληλος και προοριζόµενος για φαγητό: ~ καρπός | έλαιο ΣΥΝ. 
φαγώσιµος, βρώσιµος 2. εδώδιµα (τα) το σύνολο των φυτικών και 
ζωικών ουσιών που αποτελούν την τροφή τού ανθρώπου- τρόφιµα: ~ 
και αποικιακά (πα-λαιότ. επιγραφή σε καταστήµατα για τρόφιµα από 
τις αποικίες) ΣΥΝ. φαγώσιµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία, µενού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε παραγ. επίθηµα -ιµος) < έδωδή «τροφή», αναδιπλ. τ. 
τού θ. -ωδ-, εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού ρ. έδ-ω «τρώγω». Βλ. κ. 
έδεσµα]. εδώθε επίρρ. → δώθε έδωκα ρ. → δίνω 
εδώλιο (το) {εδωλί-ου | -ων} (παλαιότ.) κάθισµα, συνήθ. για δύο ή πε-
ρισσότερα πρόσωπα, που συναντάται κυρ. σε δηµόσιους χώρους: 
βουλευτικά | θεατρικά | κενά | κυβερνητικά | υπουργικά - ΣΥΝ. έδρα, 
έδρανο, θώκος· ΦΡ. εδώλιο τού κατηγορουµένου (i) (κυριολ.) η ειδική 
θέση στην οποία κάθεται ο κατηγορούµενος κατά τη διεξαγωγή τής 
δίκης (ii) (συνεκδ.) η θέση και η κατάσταση τού κατηγορουµένου ή η 
υπαγωγή προσώπου σε δίκη: η κυβέρνηση µας θα σύρει στο - 

τους υπευθύνους των σκανδάλων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έδρα, ειδώλιο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έδώλιον (συνήθ. πληθ.), παρεκτεταµένος τ. τού θ. έδ- < 
I.E. *sed-öl- (για το οποίο βλ. λ. έδρα) τού ρ. εζοµαι «κάθοµαι» (< *έδ- 
jοµαι). Παρεκτεταµένοι τύποι απαντούν (µε τη σηµ. «κάθισµα») και 
σε άλλες γλώσσες, πβ. λατ. sella (< *sed-la), γερµ. Sessel, ρωσ. sedló 
«σέλα» κ.ά.]. 

εδωνά επίρρ. → εδωδά 
έδωσα ρ. → δίνω 
Ε.Ε. (η) 1. Ευρωπαϊκή Ένωση 2. Ετερόρρυθµη Εταιρεία (βλ. λ. εται-
ρεία) 3. Εκτελεστική Επιτροπή. 

Ε.Ε.Α.Ε. (η) Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας. 
Ε.Ε.∆.∆.Α. (η) Ελληνική Επιτροπή ∆ιεθνούς ∆ηµοκρατικής Αλληλεγ-
γύης. 

Ε.Ε.∆.Ε. (η) Ελληνική Εταιρεία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων. 
Ε.Ε.Ε. (η) 1. Ετερόρρυθµη Εµπορική Εταιρεία 2. Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών. 

Ε.Ε.Ε.Ε. (η) Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών. 
Ε.Ε.Ε.Η.Α.Ε. (η) Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Ηλιακής και Αιο-
λικής Ενέργειας. 

Ε.Ε.Ε.Λ. (η) Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. 
Ε.Ε.Θ.Σ. (η) Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. 
Ε.Ε.Λ. (η) Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. 
Ε.Ε.Ο.Σ.Ε. (η) Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισµών Συλλογικών Επενδύ-
σεων. 

Ε.Ε.Π. (η) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος 
Ε.Ε.Σ. (ο) Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. 
Ε.Ε.Τ. (η) 1. Ένωση Εργατών Τύπου 2. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. 
Ε.Ε.Υ. (η) Ελληνική Εταιρεία Υδάτων. 
Ε.Ζ.Ε.Σ. (η) Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. 
Ε.Ζ.Λ.Θ. (η) Ελεύθερη Ζώνη Λιµένα Θεσσαλονίκης. 
Ε.Ζ.Λ.Π. (η) Ελεύθερη Ζώνη Λιµένα Πειραιά. 
-έζος επίθηµα ενικών ονοµάτων: Καλαβρ-έζος, Γενοβ-έζος, Κιν-έζος, 

Βιετναµ-έζος, Γιαπων-έζος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. -ese, σε εθνωνύµια που αρχικώς οφείλο-
νταν στη µεσολάβηση τής Ιταλικής, λ.χ. Inglese, Francese, Giapponese 
κ.ά.]. 

Ε.Η.Σ. (οι) Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι. 
Ε.Θ.Ε. (η) Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. 
εθεάθην ρ. → θεώµαι 
εθελόδουλος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που εκούσια υποτάσσεται, που 
θεληµατικά γίνεται ή µένει δούλος, που ανέχεται τη δουλεία ΣΥΝ. 
δουλόφρων, δουλοπρεπής ΑΝΤ. ελευθερόφρων.  — εθελοδουλία (η) 
[αρχ.], εθελοδουλεύω ρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έθέλω + δούλος]. 

εθελοθυσία (η) [1883] {εθελοθυσιών} (λόγ.) η ηθεληµένη θυσία, η 
εκούσια προσφορά τού εαυτού µας ή η θυσία των συµφερόντων µας 
για κάποιον σκοπό ΣΥΝ. αυτοθυσία, αυταπάρνηση. 

εθελοντής (ο), εθελόντρια (η) {εθελοντριών} 1. πρόσωπο που προ-
σφέρεται µε τη θέληση του για συγκεκριµένο σκοπό: χρέη τραυµα-
τιοφορέων εκτελούν οι ~ ερυθροσταυρίτες || ~ αιµοδότης || µε τα συ-
νεργεία τού δήµου συνεργάζονται και πολλοί ~ για την αποκατάσταση 
των ζηµιών ΣΥΝ. εθελούσιος, αυτόβουλος 2. (ειδικότ.) ΣΤΡΑΤ. 
πρόσωπο που κατατάσσεται στις ένοπλες δυνάµεις εκουσίως και χω-
ρίς να υπέχει στρατιωτική υποχρέωση: πηγαίνω ~ || οµάδα | λόχος | 
σύνταγµα εθελοντών. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. έθελοντ- τής µτχ. εθέλων, ρ. 
έθέλω]. 

εθελοντικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που συντελείται, αναφέρεται ή 
προέρχεται από την ελεύθερη βούληση τού ατόµου, χωρίς εξωτερι-
κούς καταναγκασµούς: ~ εργασία | συνδροµή! θητεία | υπηρεσία/ ει-
σφορά | προσφορά | βοήθεια ΣΥΝ. εκούσιος, εθελούσιος, προαιρετι-
κός, οικειοθελής ΑΝΤ. υποχρεωτικός, αναγκαστικός, ακούσιος 2. (ει-
δικότ.) ΣΤΡΑΤ. αυτός που αποτελείται από εθελοντές (βλ.λ.): ~ στρατός 
| σώµα | οµάδα. — εθελοντικ-ά | -ώς επίρρ. 

εθελοντισµός (ο) η οργανωµένη προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο χωρίς την απαίτηση ανταλλάγµατος: για την επιτυχία τής 
Ολυµπιάδας δόθηκε έµφαση στην ανάπτυξη τού ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. volontarisme]. 

εθελοτυφλώ ρ. αµετβ. [1880] {εθελοτυφλείς... | µόνο σε ενεστ. κ. πα-
ρατ.} προσποιούµαι ότι δεν βλέπω, δεν θέλω να δω και να παραδεχθώ 
(κάτι ολοφάνερο): αν µια τόσο φανερά δυσµενής εξέλιξη δεν σας 
προβληµατίζει, τότε µάλλον εθελοτυφλείτε ΣΥΝ. παραβλέπω, παρορώ, 
κλείνω τα µάτια, κάνω τα στραβά µάτια, στρουθοκαµηλίζω. — εθε-
λοτυφλία (η) [1888], εθελότυφλος, -η, -ο [1877]. 

εθελούσιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που συντελείται µε τη θέληση τού 
πράττοντος, που προκύπτει από την ελεύθερη βούληση τού ατόµου: ~ 
δράση | κατάταξη | παραχώρηση | παράδοση || η - έξοδος από την 
υπηρεσία ΣΥΝ. εθελοντικός, εκούσιος, αυτοπροαίρετος, θεληµατικός 
ΑΝΤ. ακούσιος, αθέλητος, (εξ)αναγκαστικός, υποχρεωτικός. — εθε-
λουσίως επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µτχ. έθέλ-ων (ρ. έθέλω) κατά το συνώνυµο εκούσιος]. 

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (το) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας. 
εθίζω ρ. µετβ. {εθίσ-τηκα, -µένος} 1. κάνω (κάποιον) να αποκτήσει 
συγκεκριµένη συνήθεια, έξη: πρέπει να εθίζουµε τα παιδιά να λένε την 
αλήθεια || πολλές τηλεοπτικές σειρές εθίζουν τους θεατές στη βία ΣΥΝ. 
συνηθίζω, εξοικειώνω 2. (συνήθ. µεσοπαθ. εθίζοµαι) (+σε) 
δηµιουργώ εξάρτηση (από κάτι) λόγω τακτικής πολύχρονης χρήσης: 
έχω εθιστεί στα ναρκωτικά || εθισµένος στο αλκοόλ || (µτφ.) έχει εθι-
στεί στην τηλεόραση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εθος]. εθιµικός, -ή, -ό [µτγν.] 
αυτός που σχετίζεται µε τα έθιµα: ~ τελετές / 



έθιµο 551 εθνικός 
 

εκδηλώσεις- ΦΡ. εθιµικό δίκαιο το σύνολο των άγραφων νόµων, δηλ. 
των κανόνων που προκύπτουν από τα ήθη και τα έθιµα (από την πα-
ράδοση και την κοινωνική ζωή και όχι από τον νόµο, το γραπτό δί-
καιο) και οι οποίοι καθορίζουν τις αξίες, τις σχέσεις και τη συµπε-
ριφορά των µελών µιας κοινότητας. — εθιµικ-ά | -ώς επίρρ. 

έθιµο (το) {εθίµ-ου | -ων) 1. παγιωµένη συνήθεια κοινωνικής οµάδας, 
που διαµορφώθηκε από µακρά παράδοση και επιβίωσε από γενιά σε 
γενιά: το πρωτοχρονιάτικο ~ επιβάλλει το κόψιµο τής βασιλόπιτας || 
λατρευτικά | ειδωλολατρικά | οικογενειακά | βάρβαρα | πολεµικά | 
πανάρχαια | πατροπαράδοτα | ναυτικά | αποκριάτικα | τροφικά ~ ΣΥΝ. 
συνήθεια, παράδοση, θέσµια· ΦΡ. ήθη και έθιµα το σύνολο των ενερ-
γειών και των κανόνων κοινωνικής συµπεριφοράς κάθε κοινωνικής 
οµάδας, που κληρονοµούνται από την παράδοση 2. ΝΟΜ. άγραφος 
κανόνας δικαίου ο οποίος διαµορφώνεται µε τη µακρά, οµοιόµορφη 
και αδιάκοπη συµπεριφορά των κοινωνών (των µελών οργανωµένης 
κοινωνίας, των κρατών, των οργανισµών κ.λπ.) οι οποίοι έχουν την 
πεποίθηση ότι τηρώντας αυτή τη συµπεριφορά συµµορφώνονται προς 
τις επιταγές κανόνα δικαίου (opinio juris). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος, ήθος, 
ντόπιος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εθιµον < αρχ. εθος. Η φρ. τά έθιµα µε τη σηµερινή σηµ. 
απαντά ήδη στον Αθηναίο (4, 151e)]. 

εθιµολογία (η) [1864] {χωρ. πληθ.) το σύνολο των εθίµων (λαού ή πε-
ριοχής). 

εθιµοτυπία (η) [1878] {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των κανόνων κοινω-
νικής συµπεριφοράς που έχουν επικρατήσει και εφαρµόζονται στις 
διάφορες εκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής (λ.χ. σε συνεστιάσεις, γά-
µους, κηδείες κ.λπ.) 2. (ειδικότ.) το σύνολο των τυποποιηµένων και 
υποχρεωτικών κανόνων που εφαρµόζονται στις επίσηµες πολιτικές 
και θρησκευτικές τελετές, στην υποδοχή και τη φιλοξενία ξένων ηγε-
µόνων κ.λπ.: τηρώ | παραβιάζω | ακολουθώ την - ΣΥΝ. πρωτόκολλο. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. étiquette]. 

εθιµοτυπικός, -ή, -ό [1887] αυτός που προβλέπεται ή ακολουθεί τους 
κανόνες τής εθιµοτυπίας: ~ δεξίωση/ συνάντηση/ τελετή | επίσκεψη. 
— εθιµοτυπικ-ά | -ώς [1893] επίρρ. 

εθισµός (ο) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να συνηθίζει (κάποιος κάτι), 
απόκτηση συνήθειας ΣΥΝ. έξη 2. (ειδικότ.) ΙΑΤΡ. η προοδευτική εξοι-
κείωση και έλλειψη αντίδρασης τού οργανισµού σε διάφορες τοξικές 
ουσίες λόγω συχνής λήψεως, έτσι ώστε να απαιτείται διαρκώς µεγα-
λύτερη ποσότητα των ουσιών αυτών, προκειµένου να επιτευχθεί η 
επιθυµητή δράση τους· σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρείται και 
στερητικό σύνδροµο, αν διακοπεί η χρήση των ουσιών ΣΥΝ. τοξικο-
µανία. 

εθιστικός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί εθισµό: ~ ουσία. 
εθναπόστολος (ο) [1889] {εθναποστόλ-ου | -ων, -ους} 1. ο κήρυκας 
των εθνικών δικαίων, που συστηµατικά και µε πάθος διαδίδει ή προ-
παγανδίζει τα εθνικά ιδεώδη ΣΥΝ. απόστολος, κήρυκας · 2. ΘΡΗΣΚ. 
(κ. Απόστολος των Εθνών) προσωνυµία τού Αποστόλου Παύλου, που 
κήρυξε τον χριστιανισµό στα έθνη (δηλ. στους µη Ιουδαίους). 
[ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό τής φρ. (ειµί εγώ) εθνών απόστολος (Κ.∆. Ρωµ. 
11,13)]. 

εθνάρχης (ο) [µτγν.] {εθναρχών} 1. πολιτικός, πνευµατικός ή/ και 
θρησκευτικός ηγέτης, ο οποίος εκφράζει και ενσαρκώνει τα εθνικά 
ιδανικά, διαθέτοντας κύρος σε ολόκληρο το έθνος και όχι σε µία µό-
νο πολιτική παράταξη 2. (ειδικότ.) ο πολιτικός αρχηγός ενός Έθνους: 
ο ~ τής Κύπρου 3. (ειδικότ. στην Ελλάδα ως προσωνυµία) καθένας 
από τους επιφανείς πολιτικούς τού εικοστού αιώνα· (ειδικότ.) ο Ελευ-
θέριος Βενιζέλος (1864-1936), ο πρόεδρος τής Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ (1913-1977), καθώς και ο Κων/νος Καρα-
µανλής (1907-1998). — εθναρχικός, -ή, -ό [1888]. 

εθναρχία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. το αξίωµα τού εθνάρχη: η -Κύ-
πρου || Γραφείο | Εκτελεστικό Σώµα Εθναρχίας 2. (συνεκδ.) η έδρα 
τού εθνάρχη 3. το σύνολο των συµβούλων τού εθνάρχη. 

εθνεγερσία (η) [1831] {εθνεγερσιών} η εξέγερση έθνους εναντίον κα-
τακτητή, ο ξεσηκωµός του για την αποτίναξη τής δουλείας ΣΥΝ. επα-
νάσταση ANT. υποτέλεια, υποταγή. — εΟνεγέρτης (ο) [1878], εθνε-
γερτικός, -ή, -ό [1848]. [ΕΤΥΜ. < εθνεγέρτης < έθνος + εγέρτης < 
εγείρω]. 

-εθνής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που δη-
λώνουν είτε τον αριθµό των εθνών από τα οποία αποτελείται ένα 
κράτος είτε ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε έθνη: µονο-εθνής, δι-
εθνής, τρι-εθνές, πολυ-εθνής. Επίσης -εθνικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 
[ΕΤΎΜ.Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. όµο-εθνής, 
µτγν. αλλο-εθνής), που προέρχεται από το ουσ. έθνος]. 

εθνικ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που σχετίζεται µε τα φυλετικά χαρακτη-
ριστικά (αλλά και µε γλωσσικά ή θρησκευτικά γνωρίσµατα), τα 
οποία διακρίνουν ένα σύνολο ανθρώπων από ένα άλλο 2. (γενικότ.) 
αυτός που σχετίζεται µε τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, που είναι 
τυπικός ενός εθνικού συνόλου: ~ µουσική | ντύσιµο | φαγητό. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. ethnic < µτγν. εθνικός]. 

εθνικισµός (ο) [1859] 1. (κακόσ.) υπερβολική και αποκλειστική προ-
σήλωση προς την ιδέα τού έθνους και των εθνικών ιδεωδών, µε κύριο 
χαρακτηριστικό τη διάκριση των εθνών σε ανώτερα και κατώτερα 
και τη διάθεση επιβολής των πρώτων στα δεύτερα (πβ. λ. σοβινισµός, 
πατριωτισµός) ANT. διεθνισµός, κοσµοπολιτισµός 2. (ειδικότ.) η έντο-
νη προβολή τής εθνικής ταυτότητας, κυρ. όταν συνδέεται µε τάσεις 
απόσχισης ή επέκτασης 3. ΙΣΤ. η ιδεολογία που εµφανίστηκε στο 
πλαίσιο αστικών επαναστάσεων και έθετε ως πολιτικό θεµέλιο τού 
κράτους την έννοια τού έθνους (εθνικό κράτος) και όχι, π.χ., τη θρη-
σκεία ή τον βασιλιά. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. nationalism]. 

εθνισµός - εθνικισµός - διεθνισµός - φιλοπατρία - πατριωτισµός - 
σοβινισµός. Το να αγαπά κανείς την πατρίδα του, η φιλοπατρία 
(λ. που πρωτοεµφανίζεται στον Αριστοφάνη), είναι το πιο φυσικό 
πράγµα. Στα τέλη τού 18ου αι.-αρχές τού 19ου αι., όταν η λ. φιλο-
πατρία δίνει την αίσθηση λογιότερης λέξης, αρχίζει να υποκαθί-
σταται από τις λέξεις πατριωτισµός (αντιδάνειο µέσω τού γαλλ. 
patriotisme), που πρωτοχρησιµοποιούν ο Ρήγας Φεραίος, ο Ευγέ-
νιος Βούλγαρις κ.ά., και εθνισµός (µαρτυρείται από τον Ν. Σπη-
λιάδη, 1826). Για λίγο µάλιστα φαίνεται ότι χρησιµοποιήθηκαν µε 
την ίδια σηµασία και τα εθνικότης και εθνότης, που γρήγορα όµως 
εξειδικεύθηκαν στη σηµασία που έχουν και σήµερα. Η χρήση τής 
λ. εθνισµός µε τη σηµ. τού πατριωτισµού, τής φιλοπατρίας είναι 
τόσο έντονη τον 19ο αι., ώστε ο περίφηµος δικαστής και συγ-
γραφέας Αναστάσιος Πολυζωίδης, αναζητώντας (το 1859) µια λέξη 
οµόρριζη τού εθνικός (= ειδωλολάτρης) για να δηλώσει την ειδω-
λολατρία, τον παγανισµό, αποφεύγει τη λ. εθνισµός (= πατριωτι-
σµός), για να µην προκαλέσει σύγχυση, και δηµιουργεί τη λ. εθνι-
κισµός µε τη σηµ. «ειδωλολατρισµός» (από το εθνικός «ειδωλολά-
τρης»), που είναι και η πρώτη σηµ. τής λέξης! Βαθµηδόν η λ. εθνι-
σµός υπεχώρησε· τη θέση της πήρε η λ. εθνικισµός, που σήµανε 
και τον πατριωτισµό, την αγάπη προς την πατρίδα, αλλά και τις 
εδαφικές απαιτήσεις ενός έθνους εις βάρος άλλων εθνών, τον εθνικό 
επεκτατισµό, δήλωσε δηλ. και τη θετική και την αρνητική σηµ. Τον 
φανατικό, µε επεκτατικές-επιθετικές βλέψεις, πατριωτισµό δήλωσε 
και η ξενικής (γαλλικής) προελεύσεως λ. σοβινισµός (από το ήρωα 
θεατρικού έργου, τού αφοσιωµένου στον Ναπολέοντα πατριώτη 
Ν. Chauvin). Με τις σαρωτικές αλλαγές που έγιναν στο παγκόσµιο 
πολιτικό σκηνικό από τη δεκαετία τού '80, µε τους ποικιλώνυµους 
εθνικισµούς που εµφανίστηκαν µετά την πτώση των κοµουνιστικών 
καθεστώτων, η διάκριση µεταξύ nationism και nationalism 
κατέστη και στην Ελλάδα αναγκαία και άρχισε να εκφράζεται 
αντιστοίχως µε το σηµασιολογικό-λεξικό ζεύγος εθνισµός - 
εθνικισµός, όπου το εθνισµός δηλώνει τον αγνό πατριωτισµό, το 
δε εθνικισµός τις εθνικιστικές επεκτατικές βλέψεις. Απέναντι σε 
αυτό το ζεύγος η λ. διεθνισµός παρέµεινε από παλιά να δηλώνει 
το ξεπέρασµα τής έννοιας τού έθνους και την υποκατάσταση της 
από τη δι-εθνική αντίληψη ότι δεν πρέπει να υπάρχουν όρια που να 
χωρίζουν τους λαούς, αντίληψη την οποία προέβαλε ο 
κοµουνισµός, η κατεξοχήν διεθνιστική ιδεολογία. 

εθνικιστής (ο) [1840], εθνικίστρια (η) {εθνικιστριών} 1. πρόσωπο 
που πιστεύει στον εθνικισµό (σηµ. 1): ~ πολιτικός | διανοούµενος 2. 
(καταχρ.) πρόσωπο που πιστεύει στα εθνικά ιδεώδη: συχνά όσοι τρέ-
φουν πατριωτικά αισθήµατα χαρακτηρίζονται από τους διεθνιστές ως 
εθνικιστές. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. nationalist]. 

εθνικιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον εθνικισµό: ~ κόµµα | 
κυβέρνηση | πολιτική | προπαγάνδα. — εθνικιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. nationalistic]. 

εθνικοαπελευθερωτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την απε-
λευθέρωση έθνους από ξενικό ζυγό: ~ αγώνας | κίνηµα | επανάσταση. 

εθνικοποίηση (η) [1890] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να γί-
νεται (κάτι) εθνικό, το να υπάγεται στην ευθύνη τού κράτους 2. 
ΟΙΚΟΝ. το σύνολο των ενεργειών και των µέτρων µε τα οποία οι πα-
ραγωγικές, βιοµηχανικές, τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
που εδρεύουν σε µια χώρα µεταβιβάζονται στο κράτος ή συγχωνεύο-
νται µε τις αντίστοιχες κρατικές, καθώς και ολόκληροι τοµείς τής οι-
κονοµίας που περιέρχονται στον έλεγχο τού ∆ηµοσίου: ~ µεταλλείων 
| εργοστασίων ΣΥΝ. κρατικοποίηση ANT. ιδιωτικοποίηση. — εθνικθ-
ποκό ρ. µετβ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. 
nationalisation]. 

εθνικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το έθνος (ή τα έθνη): 
~ ευεργέτης | υπηρεσία | προϊόν | νόµισµα | ήρωας | ανάγκη | 
υπερηφάνεια | συµφέρον | αξιοπρέπεια | πολιτική | ασφάλεια | ενότητα 
| κίνδυνος | µειονότητα | τραγωδία | αναγέννηση | ανεξαρτησία | 
παράδοση | πένθος | αποκατάσταση | καταστροφή | επέτειος | χορός | 
κτήµατα | υπόθεση | έργο || τα ~ χρώµατα τής Ελλάδας είναι το γαλάζιο 
και το λευκό- ΦΡ. (α) Εθνική Συνέλευση (Εθνοσυνέλευση) συ-
νάθροιση των αντιπροσώπων τού έθνους: η ~ τής Τροιζήνας (β) Εθνι-
κή Αντιπροσωπία βλ. λ. αντιπροσωπία (γ) ΙΣΤ. Εθνική Αντίσταση βλ. λ. 
αντίσταση (δ) εθνική εορτή επέτειος γεγονότος µεγάλης σηµασίας 
για ένα έθνος (κυρ. ανεξαρτησίας, απελευθέρωσης κ.λπ.), η οποία 
εορτάζεται µε επίσηµο τελετουργικό τρόπο (δοξολογίες, παρελάσεις 
κ.λπ.) και µε την καθιέρωση αργίας (ε) εθνικός ύµνος βλ. λ. ύµνος 
(στ) εθνική ενδυµασία | φορεσιά παραδοσιακή στολή, συνήθως 
απλοποιηµένη και τυποποιηµένη, που αποτελεί ένα από τα σύµβολα 
ορισµένης χώρας (ζ) εθνική µειονότητα η µειονότητα τής οποίας τα 
µέλη κατάγονται από έθνος διαφορετικό από αυτό που κυριαρχεί σε 
ένα κράτος, π.χ. οι Έλληνες τής Αλβανίας (η) εθνική εκκαθάριση | 
κάθαρση η εθνοκάθαρση (βλ.λ.) (θ) εθνικό κράτος η νοµική συγκρό-
τηση οµοιογενούς και αυτοτελούς κοινωνικού συνόλου σε εδαφική 
περιοχή µε βάση την έννοια τού έθνους ΣΥΝ. έθνος-κράτος (ι) εθνική 
οµάδα (i) κοινωνική οµάδα ή κατηγορία πληθυσµού µε κοινούς εθνι-
κούς (φυλετικούς, γλωσσικούς και πολιτιστικούς) δεσµούς, που ζει 
και κινείται εντός ευρύτερης κοινωνίας (ii) ΑΘΛ. (Κ. ως ουσ. Εθνική) 
συγκρότηµα αθλητών οµαδικού αθλήµατος (λ.χ. ποδοσφαίρου), που 
αποτελείται από επιλεγµένους παίκτες διαφόρων οµάδων µιας χώ-
ρας, την οποία και εκπροσωπεί στις διεθνείς αθλητικές συναντήσεις: 



-εθνικός 552 εθνοµουσικολογία 
 

η Εθνική Ελλάδος || η εθνικτή οµάδα παίδων (ια) εθνική οδός δηµό-
σιος αυτοκινητόδροµος υψηλών ταχυτήτων, που διασχίζει µια χώρα 
και συνδέει τις βασικές πόλεις και συγκοινωνιακούς κόµβους (λιµά-
νια, αεροδρόµια κ.λπ.) µεταξύ τους (ιβ) εθνικό πάρκο εκτεταµένη πε-
Ριοχή χώρας, µέσα στην οποία διατηρούνται φυτά, ζώα ή τοπογρα-
φικά χαρακτηριστικά στη φυσική τους κατάσταση µε σκοπό τη δη-
µόσια ψυχαγωγία (ιγ) εθνικός δρυµός γεωγραφική περιοχή, η οποία 
συγκεντρώνει σπάνια και απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη ζώων και 
φυτών και γι' αυτό τον λόγο προστατεύεται από το κράτος µε ειδικό 
νοµικό καθεστώς (ιδ) εθνική οικονοµία το σύνολο των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων που συντελούνται εντός εθνικού κράτους και οι 
οποίες δηµιουργούν το εθνικό προϊόν (ιε) εθνικό εισόδηµα το σύνολο 
των εισοδηµάτων που αποκτούν οι µόνιµοι κάτοικοι χώρας από την 
αµοιβή τους για τη συνεισφορά τους στην παραγωγική διαδικασία 
(ιστ) εθνικό κεφάλαιο | πλούτος όλα τα υλικά περιουσιακά στοιχεία 
µιας χώρας και το καθαρό απόθεµα απαιτήσεων προς το εξωτερικό, 
αν αθροιστεί η αξία τους (ιζ) εθνική άµυνα βλ. λ. άµυνα (ιη) ΙΣΤ. 
(Εθνική) Άµυνα βλ. λ. άµυνα (ιθ) εθνικό ζήτηµα (i) το πρόβληµα που 
δηµιουργήθηκε µε την έκρηξη εθνικών κινηµάτων τον 19ο και τον 20ό 
αι. στην Ευρώπη κ.α. (ii) πρόβληµα ανεκπλήρωτων πόθων εθνικής 
ανεξαρτησίας ή ολοκλήρωσης κυρ. σε πολυεθνικές αυτοκρατορίες 
(Αυστρο-Ουγγαρία, Οθωµανική Αυτοκρατορία κ.ά.) ή πολυεθνικά 
κράτη (πρώην Σοβιετική Ένωση) (iii) οποιοδήποτε πολιτικό θέµα που 
λογίζεται ως µεγάλης εθνικής σηµασίας (π.χ. το Κυπριακό για την 
Ελλάδα) (κ) εθνική κυριαρχία η κυριαρχία ενός έθνους-κράτους, η 
αποτελεσµατική άσκηση τής πολιτικής ενός κράτους στο δικό του 
έδαφος, χωρίς ξένες παρεµβάσεις (κα) εθνική ολοκλήρωση η συµπε-
ρίληψη όλων των «αλύτρωτων» εδαφών στο έθνος-κράτος, ώστε τα 
όρια τού κράτους να συµπίπτουν ακριβώς µε τα όρια τού έθνους 2. 
αυτός που σχετίζεται µε το ιδεώδες τού έθνους και τού πατριωτι-
σµού: - φρονήµατα | συνείδηση | ιδέα | καλό | ιδεώδη ΣΥΝ. πατριωτι-
σµός ANT. αντεθνικός · 3. ΘΡΗΣΚ. εθνικός (ο) ο ειδωλολάτρης, κατά 
τους χριστιανούς των πρώτων χριστιανικών αιώνων 4. ΓΛΩΣΣ. εθνικά 
(ενν. ονόµατα) (τα) ονόµατα, ουσιαστικά και επίθετα, παράγωγα το-
πωνυµίων και εθνωνυµίων, που δηλώνουν τον κάτοικο πόλης, χωριού, 
αυτόν που ανήκει σε συγκεκριµένο έθνος ή τον καταγόµενο από εκεί, 
π.χ. Αθηναίος, Βολιώτης, Περιστεριώτης κ.λπ. — εθνικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικισµός, έθνος, Έλληνας. 

ΣΧΟΛΙΟ Εθνικά ονόµατα ως ουσιαστικά ή επίθετα. Η περίπτωση 
που ένα εθνικό κύριο όνοµα δίνει λαβή στον σχηµατισµό µιας λέ-
ξης, η οποία δηλώνει πια, ανεξαρτήτως της αρχικής πηγής της, συ-
γκεκριµένο χαρακτηριστικό ή ιδιότητα, δεν είναι σπάνια. Έτσι α-
πό τη θρακική φυλή των Αλαζώνων γίνεται ο αλαζόνας (αρχ. άλα-
ζών), ο υπερόπτης. Από τους Βανδάλους ο βάνδαλος, ο βάρβαρος 
καταστροφέας των έργων τού πολιτισµού και γενικότ. αυτός που ε-
πιδίδεται σε καταστροφές. Το όνοµα των Ούννων χρησιµοποιήθη-
κε για να δηλώσει τον βάρβαρο και σκληρό επιδροµέα και µάλιστα 
τους Γερµανούς Ναζί για τις θηριωδίες τους κατά τον Β' Παγκό-
σµιο Πόλεµο. Από τους Κάφρους. τους ιθαγενείς διαφόρων φυλών 
τής Α. Αφρικής, προέρχεται ο κάφρος, ο απολίτιστος, ο άξεστος. Με 
την ίδια απαξιωτική σηµασία χρησιµοποιήθηκαν λιγότερο και τα 
ονόµατα Ζουλού, φυλής ιθαγενών τής Ν. Αφρικής, και Μάο-Μάο, 
φυλής τής Κένυας, ακόµη δε λιγότερο και το όνοµα Απάτσι, φυλής 
Ινδιάνων τής Β. Αµερικής (απ' όπου προήλθε παλιότερα και η ονο-
µασία «Απάχηδες»), Το εθνικό όνοµα Τούρκος, όταν στην Ελληνική 
λέµε «έγινα Τούρκος», δηλώνει τον γεµάτο οργή, τον ασυγκράτητα 
εξαγριωµένο. Το Βούλγαρος δήλωσε παλιότερα τον αγροίκο και 
υπερβολικά σκληρό, ενώ χρησιµοποιήθηκε µειωτικά και υβριστικά 
κατά την περίοδο τού Εµφυλίου· χρησιµοποιήθηκε επίσης 
καταχρηστικά και υβριστικά στην ποδοσφαιρική αργκό. Το όνοµα 
Γύφτος χρησιµοποιήθηκε για να δηλωθεί η τσιγγουνιά, που φθάνει 
µέχρι µορφές αναξιοπρεπούς συµπεριφοράς (το ίδιο το τσιγγούνης 
είναι από το Τσιγγάνος µέσω τού τουρκ. çingene). Το Εβραίος χρη-
σιµοποιήθηκε συχνά για να δηλώσει τη φιλαργυρία, την υπερβο-
λική αγάπη για το χρήµα. Η συναφής όµως λέξη που καθιερώθηκε 
ευρύτερα στην Ελληνική είναι το καρµοίρης από το µεταγενέστερο 
αρχ. Καρίµοιρος «τιποτένιος - µισθοφόρος», που ανάγεται ετυ-
µολογικά το εθνικό όνοµα Κάρες (και µοίρα), τους οποίους οι 
Έλληνες αντιµετώπιζαν περιφρονητικά και χρησιµοποιούσαν ως 
δούλους. Η εργασιακή απασχόληση στην Ελλάδα και σε άλλες χώ-
ρες γυναικών από τις Φιλιππίνες προσέδωσε στη λ. Φιλιππινέζα τη 
σηµασία τής οικιακής βοηθού, αλλά και τού προσώπου που χρη-
σιµοποιείται σε βοηθητικές ή δευτερεύουσας σηµασίας δουλειές, 
ενώ η µορφή εργασιακής απασχόλησης, συχνά και εκµετάλλευσης, 
οικονοµικών µεταναστών από την Αλβανία οδήγησε τα τελευταία 
χρόνια στη χρήση τής λ. Αλβανός µε τη σηµ. τού σκληρά εργαζο-
µένου και υπαµειβοµένου εργάτη. Ακόµη, το όνοµα Γερµανός χρη-
σιµοποιείται συχνά για να δηλώσει άνθρωπο πειθαρχηµένο, αυ-
στηρό και σκληρό, ενώ το Εγγλέζος | Άγγλος στη φρ. είναι Εγγλέ- 
ζος | Άγγλος στα ραντεβού του δηλώνει αυτόν που είναι ακριβής, 
στην ώρα του σε προκαθορισµένες συναντήσεις. Η λ. Αµερικανάκι 
χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει τον αφελή άνθρωπο, που πιστεύει 
ό,τι του λένε (για Αµερικανάκια µάς περνάς;), όπως και το Κου-
τόφραγκος για τον αφελή και εύπιστο Ευρωπαίο. Τέλος, το όνοµα 
Κινέζος χρησιµοποιείται στη φρ. κάνω τον Κινέζο για να δηλώσει 
αυτόν που προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει αυτά που του λένε. 

-εθνικός, -ή, -ό → -εθνής 
εθνικοσοσιαλισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. το ακραίο ολοκληρωτικό κίνηµα που 

αναπτύχθηκε στη Γερµανία υπό την ηγεσία τού Αδόλφου Χίτλερ 
(1889-1945), µε κύρια χαρακτηριστικά τον εθνικισµό, τον ρατσισµό 
(κυρ. κατά των Εβραίων), την απόρριψη τής δηµοκρατίας, την πίστη 
στον φίρερ (Führer = ηγέτης) και την εδαφική επέκταση ΣΥΝ. ναζι-
σµός.  — εθνικοσοσιαλιστής (ο), εθνικοσοσιαλίοτρια (η), εθνικοσο-
σιαλιστικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φασισµός. [ETYM Απόδ. τού γερµ. 
Nationalsozialismus (Nazi). Βλ. κ. ναζισµός]. 

εθνικότητα (η) [1833] {εθνικοτήτων} 1. η ιδιότητα τού µέλους ενός 
έθνους, το να ανήκει κανείς σε ένα έθνος (λόγω γεννήσεως, καταγω-
γής ή υπαγωγής σε αυτό) 2. η καταγωγή από συγκεκριµένο έθνος: ελ-
ληνικής ~ Σουηδός βουλευτής || τι εθνικότητας είναι; (πβ. λ. υπηκοό-
τητα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικισµός. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. nationalité]. 

εθνικό φ ρω ν, -ων, -ον {εθνικόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(λόγ.) 1. αυτός που έχει εθνικά φρονήµατα, που πιστεύει στην ιδέα 
τού έθνους, την υποστηρίζει και την προβάλλει ΣΥΝ. πατριώτης 2. 
(κακόσ.) ο φανατικά προσηλωµένος στο έθνος, στα εθνικά ιδεώδη 
και συµφέροντα, και συγχρόνως ιδεολογικά και πολιτικά συντηρητι-
κός (κυρ. αντικοµουνιστής): ~ παράταξη | κόµµα ΣΥΝ. εθνικιστής ANT. 
διεθνιστής, αριστερός. Επίσης εθνικόφρονας (ο/η). — εθνικοφρο-
σύνη (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον, εµφύλιος. 
[ΕΤΥΜ. < εθνικός + -φρων, µεταπτωτ. βαθµ. τού θ. φρέν-, πβ. αρχ. φρήν, 
φρενός]. 

εθνισµός (ο) [1826] η συνείδηση ότι ανήκει κανείς σε συγκεκριµένο 
έθνος και το πατριωτικό αίσθηµα που προκύπτει από αυτήν ΣΥΝ. 
εθνική συνείδηση, πατριωτισµός, φιλοπατρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικι-
σµός. — εθνιστής (ο), εθνίστρια (η), εθνιστικός, -ή, -ό, εθνιστικά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικισµός. 

εθνο- κ. εθνό- κ. εθν- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν ότι κάτι σχετίζεται µε ένα έθνος: εθνο-γένεση, εθνο-µάρ-
τυρας, εθνό-σηµο, εθν-ωνύµιο, εθνο-λογία. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. έθν-άρχης, 
εθνο-φύλαξ), που προέρχεται από το αρχ. έθνος]. 

εθνοβόρος, -ος, -ο [1850] (λόγ.) ο φθοροποιός ή/και καταστροφικός 
για το έθνος: ~ πολιτική ΣΥΝ. εθνοκτόνος ΑΝΤ. εθνοσωτήριος, εθνω-
φελής. [ΕΤΥΜ. < έθνος + -βόρος < βορά (βλ.λ.)]. 

εθνογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η δηµιουργία ενός 
έθνους: η ~ των Σέρβων τον Μεσαίωνα. — εθνογενετιΚΟς, -ή, -ό. 

εθνογλωσσικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη γλώσσα ενός 
έθνους. — εθνογλωσσικ-ά | -ώς επίρρ. 

εθνογλωσσολογία (η) {χωρ. πληθ.) ΓΛΩΣΣ. κλάδος που µελετά τη 
γλώσσα λαών οι οποίοι δεν διαθέτουν γραφή, καθώς και τις σχέσεις 
µεταξύ γλώσσας, κοινωνίας και πολιτισµού των λαών αυτών. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ethnolinguistics (νόθο συνθ.)]. 

εθνογραφία (η) [1818] κλάδος τής εθνολογίας (βλ.λ.), που ασχολείται 
µε την περιγραφή των στοιχείων και των εκδηλώσεων τού πολιτισµού 
σε διάφορους λαούς (κυρ. πρωτόγονους). — εθνογράφος (ο/η) 
[1833], εθνογραφικός, -ή, -ό [1845], εθνογραφικ-ά /-ώς [1845] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ethnographie]. 

εθνοκάθαρση (η) {-ης κ. -άρσεως | -άρσεις, -άρσεων} η µαζική εκ-
δίωξη των µελών µιας εθνότητας από µια περιοχή ή/και ο αφανισµός 
τους, µε σκοπό συνήθ. τη βίαιη εξασφάλιση πληθυσµιακής οµοιογέ-
νειας σε µία γεωγραφική περιοχή για γεωπολιτικούς σκοπούς ΣΥΝ. 
εθνική εκκαθάριση | κάθαρση. 

εθνοκαπηλία (η) {εθνοκαπηλιών} η εκµετάλλευση τής ιδέας τού 
έθνους για πολιτικά ή και προσωπικά οφέλη. — εθνοκάπηλος (ο/η). 

εθνοκεντρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (γενικά) η αναγωγή των πάντων 
στην ιδέα τού έθνους και στο ίδιο το έθνος 2. κοίΝΩΝίΟΛ. µορφή κοι-
νωνικής αντίληψης που συνίσταται στην τάση να χρησιµοποιεί κα-
νείς τους κανόνες και τις αξίες τής δικής του κοινωνικής οµάδας ως 
µέτρο για την κρίση και την αξιολόγηση των κανόνων και των αξιών 
άλλων κοινωνιών. — εθνοκεντρικός, -ή, -ό, εθνοκεντρικό επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ethnocentrism]. 

εθνοκτόνος, -ος, -ο [1845] (λόγ.) αυτός που µε την ενέργεια ή τη 
δράση του καταστρέφει το έθνος: ~ διχασµός | εµφύλιος | επινόηση | 
πολιτική ΣΥΝ. εθνοβόρος, εθνοφθόρος ΑΝΤ. εθνωφελής, εθνοσωτήριος. 
— εθνοκτονία (η) [1874]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. [ΕΤΥΜ. < έθνος + -
κτόνος < αρχ. κτείνω «φονεύω» (βλ. λ. -κτονία)]. 

εθνόλεκτος (η) {εθνολέκτ-ου | -ων, -ους} ΓΛΩΣΣ. η γλώσσα οµάδας 
οµιλητών (π.χ. των Τσιγγάνων) που διαφοροποιούνται µόνο γλωσσικά 
από τους λοιπούς πολίτες τής ίδιας χώρας· πρόκειται για γλωσσική 
ποικιλία που χρησιµοποιείται από ορισµένους οµιλητές παράλληλα 
προς τη χρήση τής επίσηµης εθνικής γλώσσας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. ethnolect. Για τον µορφολ. σχηµατισµό βλ. λ. 
διάλεκτος, που αποτέλεσε πρότυπο για τους όρους αυτούς (λ.χ. ιδιό-
λεκτος, κοινωνιό-λεκτος)]. 

εθνολογία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} επιστηµονικός κλάδος που µελετά 
συγκριτικά τη δοµή, την εξέλιξη και τις εκδηλώσεις πολιτισµού δια-
φόρων εθνών και κυρ. µικρών αυτοτελών κοινωνικών οµάδων που 
ζουν κατά φύση («πρωτόγονοι λαοί») ΣΥΝ. κοινωνική ανθρωπολογία, 
πολιτιστική ανθρωπολογία. — εθνολόγος (ο/η), εθνολογικός, -ή, -ό, 
εθνολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ethnologie]. 

εθνοµάρτυρας (ο) {εθνοµαρτύρων} αυτός που υπέστη µαρτύρια ή 
βρήκε µαρτυρικό θάνατο στον αγώνα υπέρ τού έθνους του: ο µητρο-
πολίτης Σµύρνης Χρυσόστοµος ανακηρύχθηκε ~. Επίσης (λογιότ.) 
εθνοµάρτυς [1868] {εθνοµάρτυρος}. 

εθνοµουσικολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΜΟΥΣ. Ο τοµέας τής µουσικολο-
γίας που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη όλων των µουσικών πάρα- 



εθνοπατέρας 553 ει 
 

δόσεων, πλην τής δυτικοευρωπαϊκής· στην αρµοδιότητα του ανήκουν λαϊκές 
µουσικές κάθε έθνους, µουσικές πρωτόγονων ή αρχαίων λαών και κοινωνιών 
κ.λπ.  — εθνοµουσικολόγος (ο/η), εθνοµουσικολογι-κός, -ή, -ό, 
εθνοµουσικολογία επίρρ. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ethnomusicologie]. 

εθνοπατέρας (ο) [1892] (συχνά ειρων.) ο πατέρας τού έθνους, ο βουλευτής. 
εθνοπρεπής, -ής, -ές [1881] {εθνοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- εθνοπρε-πέστ-ερος, -

ατός} αυτός που αρµόζει στο έθνος, που είναι αντάξιος τής ιστορίας και των 
παραδόσεων τού έθνους: πρέπει να διασφαλιστεί η υγιής και ~ µόρφωση των 
παιδιών των προσφύγων ANT. ξενο-πρεπής, ξενότροπος. — εθνοπρεπώς 
επίρρ., εθνοπρέπεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

εθνοπρόβλητος, -η, -ο [1893] αυτός που προβάλλεται ή εκλέγεται από το έθνος 
σε ανώτατο αξίωµα: ~ κυβερνήτης ΣΥΝ. λαοπρόβλητος. 

έθνος (το) {έθν-ους | -η, -ών} 1. σύνολο ανθρώπων που γίνονται αντιληπτοί και 
από τους ίδιους και από τους άλλους ως οµοιογενές σύνολο, καθώς 
συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµούς κοινής καταγωγής και ιστορικό 
παρελθόν, κοινά στοιχεία πολιτισµού, κοινά ιδανικά και πολλές φορές κοινή 
γλώσσα και θρησκεία, ενώ παράλληλα έχουν συνείδηση τής διαφοράς τους 
από τα άλλα ανάλογα σύνολα ανθρώπων ΣΥΝ. φυλή, γένος- ΦΡ. έθνος-
κράτος το εθνικό κράτος, το κράτος που έχει συγκροτήσει ένα έθνος στο 
έδαφος όπου διαβιοί: τα σύγχρονα έθνη-κράτη προέκυψαν από τη διάλυση 
µεγάλων αυτοκρατοριών 2. ΘΡΗΣΚ. έθνη (τα) (α) (στην Π.∆.) οι άλλοι λαοί 
τού κόσµου κατ' αντιδιαστολή προς τους Ισραηλίτες (β) (στην Κ.∆.) οι 
ειδωλολάτρες και ει-δικότ. οι Έλληνες (γ) το γένος των χριστιανών («έθνος 
άγιον»). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικισµός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *swedh-nos < I.E. *swedh- «έθιµο, συνήθεια» (για το οποίο 
βλ. λ. εθος). Όπως φαίνεται από τη σηµ. τής I.E. ρίζας, η λ. δήλωνε αρχικά τα 
πρόσωπα που χαρακτηρίζονται από κοινά ήθη και έθιµα]. 

έθνος - λαός - κράτος - φυλή - γένος. Όλες αυτές οι λέξεις δέχονται 
εθνικούς προσδιορισµούς: το ελληνικό έθνος - ο ελληνικός λαός - το 
ελληνικό κράτος - η ελληνική φυλή | η φυλή των Ελλήνων - το γένος των 
Ελλήνων. Η έννοια τού έθνους προσδιορίζεται ήδη από τον Ηρόδοτο ως το 
σύνολο των ανθρώπων που έχουν κοινή καταγωγή (το «οµαιµον»), κοινή 
γλώσσα (το «όµό-γλωσσον»), κοινή θρησκεία και κοινά ήθη και έθιµα. 
Γενικότερα, από πολλούς επιστήµονες (ιδίως τής Γερµανικής Σχολής) ως 
χαρακτηριστικά τού έθνους προσδιορίζονται η (κοινή) καταγωγή, η (κοινή) 
γλώσσα και η (κοινή) παράδοση, πράγµα που ισχύει απολύτως για έθνη 
όπως οι Έλληνες. Ωστόσο, Αµερικανοί, Ρώσοι, Ελβετοί κ.ά. αποτελούν 
έθνη, χωρίς να διαθέτουν πλήρως αυτά τα χαρακτηριστικά (διαφέρουν στη 
γλώσσα, δεν έχουν κοινή παράδοση ή δεν έχουν κοινή καταγωγή). Γι' αυτό, 
άλλοι επιστήµονες (Γαλλική Σχολή) υποστηρίζουν ότι κύριο κριτήριο για 
τον προσδιορισµό τού έθνους είναι η συνείδηση κοινότητας, η συνείδηση 
των ίδιων των ανθρώπων ότι αποτελούν εθνικό σύνολο, εθνική κοινότητα 
και ο τρόπος µε τον οποίο αυτοπροσδιορίζονται. Το λαός, αντίθετα προς τον 
αφηρηµένο χαρακτήρα που έχει το έθνος, έχει πολύ συγκεκριµένο 
περιεχόµενο. Λαός είναι οι άνθρωποι, οι πολίτες, το έµψυχο υλικό, µε 
έµφαση στο ανθρώπινο δυναµικό ενός έθνους. Νοµική και πολιτειακή είναι 
η έννοια τού κράτους, που απαιτείται να είναι συντεταγµένο και να 
διέπεται από νόµους και ρυθµίσεις που θα ορίζουν τις λειτουργίες του και 
τις µεταξύ των πολιτών σχέσεις. Ενώ στην έννοια τού έθνους αντιστοιχεί ο 
λαός (ο λαός απαρτίζει ένα έθνος), στην έννοια τού κράτους αντιστοιχεί ο 
πολίτης (οι πολίτες µιας χώρας συνθέτουν το κράτος). Η λ. φυλή τονίζει 
περισσότερο το στοιχείο τής κοινής ιστορικής προέλευσης και εθνολογικής 
καταγωγής ενός λαού. Η φυλή των Ελλήνων, λ.χ., διαφέρει από τις 
ασιατικές φυλές που έχουν άλλη φυλετική καταγωγή. Τέλος, την κοινή 
καταγωγή τονίζει και η έννοια τού γένους (συχνά κεφαλαιογραφείται ως 
Γένος): το Γένος των Ελλήνων ή, κατά τους προεπαναστατικούς χρόνους, 
το Γένος των Γραικών, τονίζει ακριβώς -στα χρόνια που δεν υπάρχει ακόµη 
ελληνικό κράτος και που το έθνος των Ελλήνων τελεί υπό τουρκικό ζυγό- 
την ανάγκη ενότητας των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος, την ανάγκη 
(δια)φωτισµού των Ελλήνων για την ιστορία και την καταγωγή τους και 
την ανάγκη ξεσηκωµού των Ελλήνων για να επανακτήσουν την ελευθερία 
τους. 
Ετυµολογικά, είναι αξιοσηµείωτο ότι η λ. έθνος ανάγεται σε ρίζα εθ- (< 
I.E. *swedh-), από όπου παράγονται και οι λέξεις ήθ-ος | ηθικός και έθ-ος | 
έθ-ιµο Η λ. λαός τόνισε την έννοια τού ανθρώπου: άνδρες | στρατιώτες 
είναι οι λαοί (στον πληθ.) στην ίλιάδα τού Οµήρου, άνδρες | άνθρωποι 
στην Οδύσσεια, συγκεντρωµένοι άνθρωποι | λαός στους µετέπειτα 
χρόνους, λαϊκοί (σε αντίθεση µε τους ιερείς) στην Π. ∆ιαθήκη, οι 
χριστιανοί (σε αντίθεση µε τους 
εονικους | ειδωλολάτρες) στην Κ. ∆ιαθήκη. Το κράτος σήµανε εξαρχής την 
εξουσία, τη δύναµη τού οργανωµένου έθνους µε δικαιοδοσίες πάνω στους 
πολίτες. Η φυλή συνδέεται µε το φύλον (sex), αναγόµενη στο φύω | φύοµαι 
∆ηλώνει δεσµούς αίµατος («οµαιµον»), κοινή καταγωγή ευρύτερη ή κατά 
οµάδες. Και η λ. γένος δηλώνει καταγωγή, τη γενεά | γενιά, από το επίπεδο 
τής οικογένειας ώς το επίπεδο τής φυλής. Τόσο η φυλή όσο και το γένος 
αντιστοιχούν στο ξεν. ράτσα (ιταλ. razza «φυλή» < αραβ. ra's «κεφαλή - 
καταγωγή»· από το ιταλ. τα ευρωπαϊκά γαλλ. race, αγγλ. race κ.λπ.). Την 
έννοια τής «καταγωγής» ως βάσης τού έθνους έδωσε και το λατ. natio 
«γέννηση, καταγωγή» (< nascor «γεννιέµαι»), 

από όπου τα ευρωπαϊκά γαλλ. nation, αγγλ. nation κ.λπ. Οι ξένοι 
χρησιµοποιούν, κατ' αντιδιαστολή προς τα nation | national, τον όρο 
ethnic(s) | ethnical από την Ελληνική για να δηλώσουν τις εθνικές 
µειονότητα (αλβανική στα Σκόπια, ελληνική στην Αλβανία) ή τις οµάδες 
που διαφέρουν ως προς την καταγωγή ή το θρήσκευµα (Τσιγγάνους, 
µουσουλµάνους) µέσα στο ίδιο έθνος. Ας σηµειωθεί τέλος ότι, όπως 
παρατηρεί ο Στέφ. Κουµανούδης (Συναγωγή Νέων Λέξεων..., λ. 
εθνωφελής), σύνθετα και παράγωγα τής λ. έθνος «εν τοις λεξικοϊς τής 
αρχαίας γλώσσης ύπάρχουσιν µόνον δεκατρείς [λέξεις] εν ταύτη δέ τη 
Συναγωγή άνεγράφησαν νέαι [...] εκατόν είκοσιεννέα. Παρέχει, βέβαια, και 
τούτο νύξιν σκέψεων εις τον φιλοσοφοϋντα περί τάς εκφάνσεις τής ιστορίας 
κατά τάς διαφόρους έποχάς των εθνών». 

εθνόσηµο (το) [1856] {εθνοσήµ-ου | -ων} 1. διακριτικό σύµβολο που 
χρησιµοποιείται ως έµβληµα έθνους 2. (ειδικότ.) το σήµα ή σύµβολο τού 
έθνους που υπάρχει στη στολή ή στο πηλήκιο των στρατιωτικών. [ΕΤΎΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. cocarde (βλ. λ. κονκάρδα)]. 

εθνοσυνέλευση (η) [1793] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η συνέλευση των 
αντιπροσώπων ενός έθνους, που ενσαρκώνει τη λαϊκή κυριαρχία και εκφράζει 
τη θέληση τού λαού· συγκαλείται σε έκτακτες περιστάσεις και ασκεί 
συντακτική εξουσία (δηλ. ασχολείται µε τη σύνταξη ή την τροποποίηση τού 
συντάγµατος) ΣΥΝ. κοινοβούλιο. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
assemblée nationale]. 

εθνοσωτήρας (ο) [1878] ο σωτήρας τού έθνους. 
εθνοσωτηριος, -α, -ο [1895] σωτήριος ή ευεργετικός για το έθνος: ~ ιδέες | 

πολιτική ΣΥΝ. εθνωφελής ΑΝΤ. εθνοφθόρος, εθνοκτόνος, εθνοβόρος. 
εθνότητα (η) [1857] {-ας κ. (λόγ.) -ότητος | -οτήτων} το σύνολο των µελών 

µιας εθνικής οµάδας (εν ευρεία εννοία ταυτίζεται µε το έθνος, ενώ υπό στενή 
έννοια δηλώνει µια πολιτιστικά (λ.χ. γλωσσικά) διακριτή οµάδα τού ίδιου 
έθνους): τα προβλήµατα των ~ στα Βαλκάνια || συµπαγής | αναφοµοίωτη ~· ΦΡ. 
αρχή των εθνοτήτων η αρχή σύµφωνα µε την οποία κάθε έθνος έχει το 
δικαίωµα να συγκροτήσει κράτος στο έδαφος όπου διαβιοί (εθνικό κράτος). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος, εθνικισµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. γαλλ. 
nationalité, αγγλ. ethnicity]. 

εθνοτικός, -ή, -ό (καταχρ.) αυτός που ανήκει σε µια εθνότητα (κατ' αντιδιαστολή 
προς το έθνος), συνήθως µειονοτική, σε έναν ευρύτερο χώρο έθνους-κράτους, 
π.χ. οι Μαγυάροι (ουγγρικής καταγωγής) στη Ρουµανία. — εθνοτικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < εθνότητα + παραγ. επίθηµα -ικός]. 

εθνοφθόρος, -ος, -ο [1850] (λόγ.) αυτός που µε την ενέργεια ή τη δράση του 
φθείρει το έθνος: ~ πολιτική | διχόνοια ΣΥΝ. εθνοκτόνος, εθνοβόρος ΑΝΤ. 
εθνοσωτήριος, εθνωφελής. [ΕΤΥΜ. < έθνος + -φθόρος < φθείρω]. 

εθνοφρουρά (η) [1833] 1. η ένοπλη δύναµη τού έθνους, αυτή που έχει καθήκον 
να φρουρεί το έθνος 2. οργάνωση ενόπλων πολιτών, που συγκροτείται σε 
έκτακτες περιστάσεις για την τήρηση τής τάξης (βλ. κ. λ. εθνοφυλακή). — 
εθνοφρουρός (ο). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. garde nationale]. 

εθνοφυλακή (η) [1833] σώµα ενόπλων πολιτών στρατιωτικής φύσεως, που 
αναλαµβάνει δράση µόνο σε περίοδο πολέµου ή σε έκτακτα περιστατικά και 
το οποίο τηρεί επαφή µε τη στρατιωτική εκπαίδευση σε καθορισµένες 
περιόδους. — εθνοφύλακας (ο) [µτγν.]. 

εθνοφυλετισµός (ο) [1872] η προσήλωση στα εθνικά ιδεώδη στο πλαίσιο τής 
πολιτικής των φυλετικών διακρίσεων. 

εθνοψυχολογία (η) ΨΥΧΟΛ. Ο κλάδος που ασχολείται µε την ψυχολογική µελέτη 
και έρευνα εθνοτήτων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
ethnopsychology]. 

εθνωνύµιο (το) {εθνωνυµί-ου | -ων} η ονοµασία ενός έθνους. [ΕΤΥΜ· < 
έθνος + -ωνύµιο < αρχ. ονυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

εθνωφελής, -ής, -ές [1849] {εθνωφελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· εθνωφελέστ-ερος, -
ατός) (λόγ.) ωφέλιµος για το έθνος, για το σύνολο των πολιτών: ~ δράση | 
πολιτική ΣΥΝ. κοινωφελής, εθνοσωτήριος ΑΝΤ. εθνοκτόνος, εθνοβόρος, 
εθνοφθόρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

εθολογία (η) ΒΙΟΛ,-ΨΥΧΟΛ. κλάδος που εξετάζει και αναλύει θεωρητικά τη 
συµπεριφορά των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον (πβ. λ. ηθολογία). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ethnology]. 

έθος (το) {έθ-ους | -η, -ών) (λόγ.) πράξη, ενέργεια ή συµπεριφορά που 
παρατηρείται συχνά και κατ' επανάληψη: ο θρήνος και ο ολοφυρµός κατά την 
εκφορά των νεκρών αποτελεί πανάρχαιο ~ τού ελληνικού λαού ΣΥΝ. έθιµο, 
έξη, συνήθεια· ΦΡ. κατ' έθος όπως ορίζει το έθιµο, σύµφωνα µε τη συνήθεια. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *swedh-os < I.E. *swedh- «έθιµο, συνήθεια», πβ. σαν-σκρ. 
svadhâ-, γοτθ. sidus, λατ. sod-älis «σύντροφος, συνάδελφος», suesco 
«εθίζοµαι» (< *swëdh-skô), γαλλ. coutume «έθιµο» (> αγγλ. custom), γερµ. 
Sitte κ.ά. Οµόρρ. εθ-ιµο(ν), έθ-ίζω, εθ-νος, ήθ-ος, ηθικός κ.ά.]. 

έθρεψα ρ. → τρέφω 
ει σύνδ. (αρχαιοπρ.) µόνο στις ΦΡ. (α) ει δυνατόν αν γίνεται: θα το ήθελα το 

συντοµότερο, ~ και αύριο! (β) ει µη µόνον παρά µόνο: κανείς δεν ξέρει τι 
πραγµατικά συνέβη, ~ ο Θεός! 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Βασιζόµενοι στο γεγονός ότι η αρχική χρήση τής 
λ. ήταν επιφωνηµατική, υποθέτουµε ότι πρόκειται πιθ. για αρχαιότατη τοπική 
πτώση (σε -ι) δεικτικού µορίου *e- | *ο-. Ως πρόθεµα απαντά σε λ. όπως εάν, 
είθε, είτε κ.ά. Η χρήση τής λ. ως υποθετικού και ως ερωτηµατικού συνδέσµου, 
που είναι και η βασική, απαντά ήδη στον Όµηρο]. 



εια 554 ειδικός 
 

-εια κατάληξη θηλυκών προπαροξύτονων ουσιαστικών, συνήθ. από 
επίθετα σε -ης: συνεχής - συνέχεια, ευγενής - ευγένεια, επιµελής -
επιµέλεια- αλλά και: βοήθεια, καλλιέργεια, ωφέλεια. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
κατάλ. ουσιαστικών που προέρχονταν αρχικώς από επίθ. σε -ής (συνεπ-
ής - συνέπεια), καθώς και από ρήµατα που εµφάνιζαν συναίρεση 
(βοηθώ - βοήθ-εια)]. 

-εια: ουσιαστικά σε -εια. Τα ουσιαστικά σε /-ia/, εφόσον τονίζονται 
στην προπαραλήγουσα (στην τρίτη από το τέλος συλλαβή), γρά-
φονται µε ε! (·εια). Παραδείγµατα: ευγέν-εια (ευγενής), ακρίβ-εια 
(ακριβής), διαύγ-εια (διαυγής), συνήθ-εια (συνήθης), αµάθ-εια 
(αµαθής), επιµέλ-εια (επιµελής), ασθέν-εια (ασθενής), συνέπ-εια 
(συνεπής), καλλιέργ-εια (καλλιεργώ), ωφέλ-εια (ωφελώ), βοήθ-εια 
(βοηθώ), προσπάθ-εια (προσπαθώ), ενέργ-εια (ενεργώ), υπώρ-εια 
(όρος, το), παν-άκ-εια (αρχ. ακος, τα), Αλεξάνδρ-εια (Αλέξανδρος), 
Αντιόχ-εια (Αντίοχος), Καισάρ-εια (Καίσαρ), Ορέστ-εια (Ορέστης), 
Οδύσσ-εια (Οδυσσεύς) κ.ά. Εξαιρούνται: (α) Τα ουσιαστικά σε -
οια από τα νους, ρους, πλους, *πνους (πνέω): έν-νοια, πρό-νοια, 
διά-νοια, απόρ-ροια, διάρ-ροια, παλίρ-ροια, ά-πλοια, ά-πνοια, δύσ-
πνοια κ.τ.ό. (βλ. -οια), καθώς και τα άγνοια, Βέροια, Εύβοια (β) Τα 
προπαροξύτονα ουσ. σε -τρκΐ: φοιτήτρια, γεννήτρια, εργάτρια κ.τ.ό. 
(γ) Τα κύρια ονόµατα Πολυµνία, Ερέτρια. 

είδα ρ. → βλέπω 
ειδάλλως επίρρ.- σε αντίθετη περίπτωση: παρακαλώ να µε ακολου-

θήσετε µε το καλό, - θα σας εξαναγκάσω ΣΥΝ. αλλιώς, διαφορετικά. 
Επίσης ειδαλλιώς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. et δ' άλλως]. 

ειδεµή σύνδ. (λόγ.) σε αντίθετη περίπτωση, διαφορετικά: αν θέλεις να 
συµµετάσχεις στην προσπάθεια, µείνε- ~, φύγε και µην ξαναγυρίσεις! 
ΣΥΝ. αλλιώς, αλλιώτικα, ειδάλλως. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. ει δέ µη]. 

ειδεχθής, -ής, -ές {ειδεχθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ειδεχθέστ-ερος, -ατός} 
αυτός που είναι αποκρουστικός στην όψη και τη θέα, αυτός που προ-
καλεί αηδία και αποτροπιασµό: το έγκληµα χαρακτηρίστηκε από τον 
εισαγγελέα ιδιαζόντως ειδεχθές || ~ πράξη | βιασµός | βιαστής | 
εγκληµατίας | δολοφόνος ΣΥΝ. απεχθής, βδελυρός, µυσαρός, φρικια-
στικός, ανατριχιαστικός. — ειδεχθώς επίρρ. [µεσν.], ειδέχθεια (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < είδος «µορφή» + 
-εχθής < εχθος «εχθρότητα, µίσος»]. 

ειδή (η) {χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η όψη και η έκφραση τού προσώπου 
ΣΥΝ. µορφή, φυσιογνωµία. [ΕΤΥΜ. < είδος (βλ.λ.), µε αλλαγή γένους 
κατά το συνώνυµο µορφή]. 

ειδήµων (ο/η) {ειδήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων) (λόγ.) αυτός 
που κατέχει σε µεγάλο βαθµό επιστήµη ή τέχνη, ο ειδικός: για την 
εκτίµηση των πολύτιµων λίθων να αποταθείτε στους ~ || να ακούτε όχι 
τους πολλούς, αλλά τους ~ ΣΥΝ. γνώστης, επαΐων, έµπειρος ΑΝΤ. 
αδαής, ανίδεος. — ειδηµόνως επίρρ. [µτγν.], ειδηµοσύνη (η) [1866]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < θ. είδ-, πβ. απρφ. είδ-έναι τού ρ. οϊδα (βλ.λ.)]. 

-ειδής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που δη-
λώνουν ότι το προσδιοριζόµενο ουσιαστικό έχει τη µορφή που δηλώ-
νει το α' συνθετικό τους: ανθρωπο-ειδής, οστρακο-ειδής, ελικο-ειδής, 
τριγωνο-ειδής, χονδρο-ειδής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < είδος, λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, το 
οποίο χρησιµοποιείται στον σχηµατισµό επιθέτων που δηλώνουν µορ-
φή. σΧήµ« και, γενικότερα, προσδιοριστικά χαρακτηριστικά]. 

ειδησεογραφία [1888] κ. (ορθότ.) ειδησιογραφία (η) {χωρ. πληθ.} 1. 
η ανακοίνωση ειδήσεων από τα Μ.Μ.Ε. (έντυπος και ηλεκτρονικός 
Τύπος): στη σχετική ~ δεν αναφέρεται αν ελήφθη απόφαση || κυβερ-
νητική | πολιτική ~ 2. (συνεκδ.) το σύνολο των ειδήσεων σε ορισµένο 
χρονικό διάστηµα (συνήθ. µιας ηµέρας): επιλογές από τη διεθνή ~ || 
καθηµερινή ~. — ειδησεογράφος (ο/η) [1892], ειδησεογραφικός, -ή, 
-ό [1896], ειδησεογραφικ-ά | -ώς επίρρ. 

ειδησεογραφία ή ειδησιογραφία; Τα σύνθετα από θηλ. ονόµατα σε 
-ση (-σις) σχηµατίζονται κανονικά µε το θέµα τής ονοµαστικής ει-
δησ!- και όχι µε το θέµα τής γενικής ειδησε- Άρα, το σωστό θα 
ήταν ειδησι-ο-γραφία και όχι ειδησε-ο-γραφία, που επικράτησε 
ωστόσο στη χρήση (πβ. φύση [φύσις] - φυσι-ο-λογία, γνώση [γνώ-
σις] - γνωσι-ο-λογία, κίνηση [κίνησις] - κινησι-ο-λογία, περιπτω-
σι-ο-λογία, καυχησι-ο-λογία, φθισι-ο-λογία, αναισθησι-ο-λογία, κι-
νησι-ο-γραφία, επιθεωρησι-ο-γραφία, φυσι-ο-γραφία κ.ά.). Το ίδιο 
ισχύει και για το φρασεολογία, εσφαλµένο τύπο αντί τού φρασιο-
λογία. 

ειδησεολογια [1893] κ. (ορθότ.) ειδησιολογια (η) {χωρ. πληθ.} η 
συλλογή ειδήσεων κοινού ενδιαφέροντος για δηµοσίευση στον ηµε-
ρήσιο ή περιοδικό Τύπο ή για µετάδοση από τα ηλεκτρονικά µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης. — ειδησεολογικός, -ή, -ό [1894], ειδησεολο-
γικ-ά | ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία. 

ειδησεολογια ή ειδησιολογια; Το ειδησι-ο-λογία είναι ορθότερο 
από το είδησε-ο-λογία (βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία). Το 
ειδησιολογια είναι η λ. που θα µπορούσε να αποδώσει ελληνικά το 
ξένο ρεπορτάζ (γαλλ. reportage). 

είδηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (γενικά) ό,τι αναγγέλ-
λεται, οτιδήποτε πληροφορείται (κάποιος): καλή | άσχηµη/ ευχάριστη 
| δυσάρεστη ~ ΣΥΝ. πληροφορία, νέο, (λαϊκ.) χαµπάρι· ΦΡ. (α) παίρνω 
είδηση αντιλαµβάνοµαι (κάποιον/κάτι): προσπάθησε να κρυφτεί, αλ- 

λά τον πήραν είδηση || δεν πήρες είδηση ότι παραιτήθηκε η κυβέρ-
νηση; ΣΥΝ. καταλαβαίνω (β) έχω είδηση | ειδήσεις λαµβάνω πληρο-
φορίες, γνωρίζω την κατάσταση και τα νέα (προσώπου που µε εν-
διαφέρει): είχες καµιά είδηση απ' τον γυιο σου; ΣΥΝ. µαθαίνω νέα (γ) 
φέρνω ειδήσεις δίνω πληροφορία | πληροφορίες: τι ειδήσεις µάς έφε-
ρες; ΣΥΝ. πληροφορώ, γνωστοποιώ 2. (συνεκδ.) το ίδιο το συµβάν ή το 
γεγονός για το οποίο γίνεται αναγγελία ή δίδεται πληροφορία 3. (ει-
δικότ. στον Τύπο) κάθε πληροφορία που ξεχωρίζει από το σύνολο λό-
γω ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, σπανιότητας ή πρωτοτυπίας και η 
οποία αξιολογείται ως σηµαντική για να ανακοινωθεί στο κοινό: ο 
αντίκτυπος τής - του θανάτου τής διάσηµης ηθοποιού στην κοινή 
γνώµη ήταν µεγάλος || ευχάριστη | τραγική | ψευδής | συκοφαντική | 
συνταρακτική | παράδοξη | φρικιαστική | συγκλονιστική | ανησυχητική 
| ανακριβής | επίκαιρη - || εξωτερικές | εσωτερικές ~ || µεταδίδω | 
διαψεύδω | λαµβάνω | διοχετεύω | ανακοινώνω | αποκρύπτω | χαλκεύω 
| επιβεβαιώνω ~ || διασπορά ψευδών ~ ΣΥΝ. νέο· ΦΡ. (α) ειδήσεις (οι) | 
δελτίο ειδήσεων η (συνοπτική ή αναλυτική) παρουσίαση των 
γεγονότων, των συµβάντων και των επίσηµων ανακοινώσεων τής 
ηµέρας (από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση): οι ~ των εννέα (που 
µεταδίδονταν στις εννέα το βράδυ) || έµαθα το γεγονός από τις ~ (β) 
πρακτορείο ειδήσεων δηµοσιογραφικός οργανισµός που συλλέγει 
και καταγράφει ειδήσεις προερχόµενες από όλες τις περιοχές µιας 
χώρας ή και από ολόκληρο τον πλανήτη και στη συνέχεια τις διοχε-
τεύει σε εφηµερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθµούς κ.λπ., χωρίς να τις δηµοσιεύει (γ) βγάζω είδηση εκµαιεύω 
σηµαντική πληροφορία (µέσα από συζήτηση για άλλο θέµα): από τη 
συνέντευξη βγάλαµε είδηση: ο διάσηµος ηθοποιός σκοπεύει να πολι-
τευθεί. — (υποκ.) ειδησούλα (η). 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. εϊδησις, αρχική σηµ. «γνώση», < θ. είδ- (< I.E. *weid-
«γνωρίζω»), πβ. απρφ. είδ-έναι τού ρ. οϊδα (βλ.λ.). Οι φρ. δελτίο | πρα-
κτορείο ειδήσεων είναι µετάφρ. δάνεια από αγγλ. news bulletin | 
agency. Η φρ. παίρνω είδηση απαντά αρχικώς σε µεσαιωνικά κείµενα 
µε τη σηµ. «παίρνω την άδεια, τη συγκατάθεση (κάποιου)» (λ.χ. άνευ 
νά έπάρη εϊδησι απέ τον αφέντη τής χώρας, Ασσίζαι 472, 10)]. 
ειδησιογραφία (η) → ειδησεογραφία ειδησιολογια (η) → 
ειδησεολογια 
είδητικός, -ή, -ό 1. (γενικά) αυτός που συνιστά το είδος (βλ.λ.), δηλ. 

τη µορφή, το εξωτερικό σχήµα 2. (ειδικότ.) ΨΥΧΟΛ. αυτός που αναφέ-
ρεται στην αισθητοποίηση των αναµνήσεων, ώστε αυτές να προβάλ-
λονται ως πραγµατικές εικόνες· ΦΡ. (α) ειδητική παράσταση αυτή 
που διατηρείται στη µνήµη µε τόση ενάργεια και λεπτοµέρειες, ώστε 
µπορεί να συγκριθεί µε τις εικόνες τής άµεσης αντίληψης (β) ειδητι-
κό άτοµο το άτοµο που έχει την ικανότητα να περιγράφει µια µνη-
µονική παράσταση µε τόση ζωντάνια και λεπτοµέρεια, σαν να έχει 
άµεση αντίληψη αυτής την ώρα τής περιγραφής 3. ΦΙΛΟΣ, (α) (στη φι-
λοσοφία τού Αριστοτέλη) αυτός που σχετίζεται µε το είδος, δηλ. τη 
µορφή (β) (στη φαινοµενολογία) ό,τι χαρακτηρίζει τις ουσίες αυτές 
καθ' εαυτές, δηλ. κάτι το ολοκληρωτικά και οριστικά αληθινό ΑΝΤ. 
διαλεκτικός. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. είδ- < I.E. *weid- «γνωρίζω», πβ. απρφ. είδ-έναι τού ρ. 
οϊδα (βλ.λ.). Ως όρος τής ψυχολογίας η λ. αποτελεί αντιδάνειο, < 
γερµ. eidetisch]. ειδίκευση (η) [1871] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -
εύσεων} 1. το να γίνεται (κάτι γενικό) πιο ειδικό: η ~ τού θέµατος που 
συζητείται σε µία µόνο πτυχή του 2. (στον χώρο τής εργασίας, των 
σπουδών) η απόκτηση ειδικών γνώσεων, η εκπαίδευση (εργαζοµένου, 
σπουδαστή) σε συγκεκριµένο αντικείµενο: η ~ συµβάλλει στον 
καταµερισµό τής εργασίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξειδικεύω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. spécialisation]. ειδικεύω ρ. µετβ. [1871] {ειδίκευ-σα, -
τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. κάνω (κάτι) πιο συγκεκριµένο, ειδικό, 
περιορίζω (κάτι) σε µία µόνο περίπτωση, αναφορά, εφαρµογή κ.λπ.: ~ 
την ερώτηση ΣΥΝ. εξειδικεύω ΑΝΤ. γενικεύω 2. (για πρόσ.) εκπαιδεύω 
µαθητευόµενο σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο: οι γεωργικές 
σχολές ειδικεύουν το προσωπικό Συνεταιριστικών Οργανώσεων ΣΥΝ. 
εξειδικεύω, καταρτίζω 3. (µεσοπαθ. ειδικεύοµαι) αποκτώ λεπτοµερείς 
γνώσεις σε κλάδο επιστήµης ή τέχνης, γίνοµαι ειδικός (βλ.λ.) σε 
γνωστικό αντικείµενο: ει-δικεύθηκε στην πυρηνική φυσική || οι 
ειδικευόµενοι γιατροί των νοσοκοµείων Αθηνών και Πειραιώς 4. (η 
µτχ. ειδικευµένος, -η, -ο) αυτός που έχει αποκτήσει ειδικές γνώσεις 
και ικανότητες (σε συγκεκριµένη πνευµατική ή χειρωνακτική 
εργασία): ~ εργάτης | προσωπικό | ιατρός | συνεργάτης ANT. 
ανειδίκευτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξειδικεύω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. spécialiser]. ειδικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε ορισµένο 
είδος ή περίπτωση, που έχει ορισµένο σκοπό ή αποστολή: ~ όρος | 
µέτρα | µηχανισµοί | γνώσεις | δικαστήριο | απεσταλµένος | µηχάνηµα | 
διαδικασία | σύµβουλος | κατάστηµα | επιτροπή | φόρος | τεύχος | 
θεραπευτική αγωγή | µάθηµα | σύστηµα | έρευνα | µεταχείριση | 
διαγωνισµός | εκπαίδευση | δίαιτα | θέµα | προβολή (ταινίας) ΣΥΝ. 
µερικός, επιµέρους ΑΝΤ. γενικός, καθολικός· ΦΡ. (ευφηµ.) µε ειδικές 
ανάγκες µε προβλήµατα σωµατικής αναπηρίας ή διανοητικής 
διαταραχής (ως όρος χρησιµοποιείται για την αποφυγή τής γλωσσικώς 
στιγµατισµένης χρήσης όρων, όπως ανάπηρος, σακάτης, παράλυτος 
κ.τ.ό.): πρόγραµµα κοινωνικής ένταξης για άτοµα ~ || αθλητικές 
δραστηριότητες για παιδιά ~ || η «Ολυµπιάδα για άτοµα ~» (Special 
Olympics) είναι πλεόν θεσµός 2. (ειδικότ.) αυτός που προορίζεται για 
περιορισµένη χρήση ή που ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένες 
προδιαγραφές: ~ συσκευή | φάρµακο ΣΥΝ. ιδιαίτερος, ξεχωριστός 3. 
(ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που έχει αποκτήσει γνώσεις και πείρα σε 
ορισµένο κλάδο επιστήµης ή τέχνης: κατόπιν διαβεβαιώσεως ειδικού 
γιατρού ανακοινώνεται ότι 
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δεν υφίσταται κίνδυνος εξάπλωσης τής επιδηµίας ΣΥΝ. ειδικευµένος 
ΑΝΤ. ανειδίκευτος 4. ειδικός (ο), ειδική (η) πρόσωπο που κατά κοινή 
παραδοχή έχει ειδικευτεί σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο ή 
είναι έµπειρο σε µια τέχνη ή τεχνική και θεωρείται αυθεντία στη 
δουλειά του: πρόκειται, λένε οι ~, για πραγµατική επανάσταση στον 
τοµέα των Η/Υ || είµαι ~ στο θέµα ΣΥΝ. εξπέρ, µετρ, σπεσιαλίστας 5. 
ΦΥΣ. ειδικό βάρος (σύµβολο ε) το βάρος σώµατος ανά µονάδα όγκου 
6. ΓΛΩΣΣ. (α) ειδικός σύνδεσµος καθένας από τους συνδέσµους µε 
τους οποίους εισάγονται οι λεγόµενες ειδικές προτάσεις (ότι, πως και 
που) (β) ειδική πρόταση δευτερεύουσα ονοµατική πρόταση, που ως 
συµπλήρωµα ρήµατος «ειδικεύει», εξειδικεύει δηλ. το γενικό και αό-
ριστο περιεχόµενο τής κυρίας πρότασης· εισάγεται µε τους ειδικούς 
συνδέσµους και εξαρτάται από ρ. λεκτικά, γνωστικά, ειδικά κ.ά. (γ) 
ειδικό απαρέµφατο το απαρέµφατο που δηλώνει µια κρίση στην Αρχ. 
Ελληνική και επέχει θέση ειδικής πρότασης (στη Ν. Ελληνική εµφα-
νίζεται αναλυµένο σε ειδική πρόταση, που εισάγεται µε το ότι ή το 
πως, βλ. κ. ΣΧΟΛΙΟ λ. απαρέµφατο) 7. ΙΑΤΡ. ειδικό νόσηµα κάθε µη κοινό 
νόσηµα· ο όρος έχει χρησιµοποιηθεί για τη φυµατίωση, τη σύφιλη και 
κάθε σεξουαλικώς µεταδιδόµενο νόσηµα. — ειδικ-ά | -ως [µτγν.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξατοµικεύω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. είδος. Η σηµ. 2 αποδίδει το γαλλ. spécifique, ενώ 
οι ση LI. 3 και 4 αποδίδουν το γαλλ. spécialiste]. 

ειδικότητα (η) [1833] {-ας κ. (λόγ.) -ότητος | -οτήτων} 1. η ειδική γνώ-
ση σε επιστήµη ή τέχνη, που απαιτείται για την άσκηση επιστηµονι-
κής ή τεχνικής επαγγελµατικής δραστηριότητας: η ~ µου είναι πα-
θολόγος || έχει αποκτήσει ~ ως χειριστής τόρνου ΣΥΝ. (εξ)ειδίκευση 2. 
(συνεκδ.) ο τοµέας ειδίκευσης: στην πανεπιστηµιακή κλινική προ-
στέθηκαν νέες ~ 3. (συνεκδ.) το σύνολο των εκπαιδευτικών µεθόδων 
για την απόκτηση ειδικών γνώσεων σε επιστήµη ή τέχνη: περίπου 
τριάντα νέοι γιατροί κάνουν την ~ τους στο νοσοκοµείο µας. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. spécialité], 

ειδολογικός, -ή, -ό [1840] αυτός που αναφέρεται στο είδος, δηλαδή 
στη βασική µορφή των πραγµάτων (και όχι στο περιεχόµενο τους): ~ 
διαφορές ΣΥΝ. µορφολογικός. — ειδολονικώς επίρρ. [1840]. 

ειδοποίηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η γραπτή ή 
προφορική ενηµέρωση (κάποιου), η γνωστοποίηση (ενδιαφέρουσας 
πληροφορίας): κατηγόρησαν τις αρχές ότι δεν είχαν προβεί στην 
έγκαιρη ~ τού πληθυσµού ΣΥΝ. κοινοποίηση, ανακοίνωση, αναγγελία 
2. (ειδικότ.) η κλήση (συνήθ. αρµόδιας υπηρεσίας) για επέµβαση: η ~ 
έφτασε αργά στην πυροσβεστική και κάηκε µεγάλο µέρος τού δάσους 
3. (συνεκδ.) το έγγραφο µε το οποίο γίνεται επίσηµη γνωστοποίηση: 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προσέλθουν στις αρµόδιες 
υπηρεσίες, µόλις λάβουν τη σχετική -1| έλαβα ~ από το ταχυδροµείο 
για την παραλαβή δέµατος ΣΥΝ. ειδοποιητήριο. 

ειδοποιητήριος, -α, -ο [1833] (λόγ.) 1. αυτός µε τον οποίο γίνεται 
γνωστοποίηση ή διά τού οποίου ανακοννώνεται (κάτι): - επιστολή | 
τηλεγράφηµα | πυροβολισµός ΣΥΝ. ειδοποιητικός 2. ειδοποιητήριο 
(το) {ειδοποιητηρί-ου | -ων} το έγγραφο µε το οποίο γίνεται επίσηµη 
γνωστοποίηση ΣΥΝ. ειδοποίηση, αγγελτήριο. 

ειδοποιητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που ειδοποιεί. 
ειδοποιός, -ός, -ό (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζει ορισµένο είδος, που 
το κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα- κυρ. στη ΦΡ. ειδοποιός διαφορά 
(i) (λατ. differentia) ΦΙΛΟΣ, το χαρακτηριστικό γνώρισµα, αυτό που 
διαφοροποιεί ένα είδος από τα υπόλοιπα είδη τού.ίδιου γένους (λ.χ. 
στη φρ. µέλας ζωµός, το επίθετο µέλας διαφοροποιεί τον συγκεκρι-
µένο από τα υπόλοιπα είδη ζωµών, αποτελεί δηλαδή την ειδοποιό 
διαφορά) (ii) (καθηµ.) η βασική, η κύρια διαφορά: η ειδοποιός διαφο-
ρά τής πολιτικής µας είναι ότι εµείς δεν θεωρούµε την Ενωµένη Ευ-
ρώπη αυτοσκοπό αλλά µέσον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδοποιώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< είδος + -ποιος < ποιώ]. 

ειδοποιώ ρ. µετβ. {ειδοποιείς... | ειδοποί-ησα, -ούµαι -ήθηκα, -ηµέ-
νος} 1. πληροφορώ προφορικώς ή γραπτώς (κάποιον) για (κάτι): µόλις 
είδε τα εχθρικά αεροπλάνα, έσπευσε να ειδοποιήσει τον κυβερνήτη 
τού σκάφους || µόλις άκουσε το ευχάριστο νέο, έσπευσε να ειδοποιή-
σει τους συγγενείς του ΣΥΝ. γνωστοποιώ, ανακοινώνω 2. πληροφορώ 
(αρµόδια υπηρεσία για θέµα τής αρµοδιότητας της), (την) καλώ (να 
επιληφθεί θέµατος): ~ την αστυνοµία για ένα έγκληµα || ~ την πυρο-
σβεστική για µια πυρκαγιά ΣΥΝ. καλώ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ειδοποιώ (-έω), αρχική σηµ. «µορφοποιώ, απεικονίζω, 
περιγράφω», < αρχ. ειδοποιός (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το 
γαλλ. informer]. 

ειδοποιώ - ειδοποιός. Η αρχαία λ. ειδοποιώ σήµαινε «µορφοποιώ, 
προσδίδω µορφή» (είδος) και «απεικονίζω». Το επίσης αρχαίο ει-
δοποιός, χρησιµοποιούµενο όπως και σήµερα για να ορίσει τη 
«διαφορά» (ειδοποιός διαφορά), σήµαινε «αυτόν που διαφοροποι-
εί, που εξειδικεύει, που γεννά διαφορά είδους» (µερική διαφορά 
και όχι διαφορά γένους). Αντίθετα προς το ειδοποιός, το ειδοποιώ 
χρησιµοποιήθηκε νεολογικά για να δηλώσει τη σηµ. τού «γνωστο-
ποιώ, καθιστώ γνωστό», αποδίδοντας κατά τον τύπο το γαλλ. 
informer (λατ. in-formare «µορφο-ποιώ, ειδο-ποιώ (µε την αρχαία 
σηµασία)», που µετέστη στη σηµ. «πληροφορώ, γνωστοποιώ» από 
τη σηµ. τού «µορφοποιώ», o Αδ. Κοραής αγανακτώντας µε αυτές 
τις εξαλλαγές τής σηµασίας µιας αρχαίας λ., χαρακτήρισε (Επι-
στολ. 3,148) αυτά τα κατασκευάσµατα (τού ειδοποιώ και των πα-
ραγώγων του µε άλλη σηµασία) «κακά και ψυχρά»! 

είδος (το) {είδ-ους | -η, -ών} 1. καθεµιά από τις επιµέρους µορφές υπό 
τις οποίες απαντά (κάτι γενικό)· καθένα από τα οµοειδή στοιχεία που 
ανήκουν στην ίδια κατηγορία: ποιητικό | λογοτεχνικό | θεατρικό | µυ- 

θιστορηµατικό | µουσικό ~ || ~ διδασκαλίας | διαλόγου | εργασίας || 
ορισµένα - πτηνών απειλούνται µε εξαφάνιση- ΦΡ. (α) (λόγ.) εν είδει 
(εν εΓδει) (+γεν.) υπό µορφήν, σαν: το Αγιο Πνεύµα εµφανίστηκε ~ 
περιστεράς κατά τη βάπτιση τού Χριστού ΣΥΝ. δίκην (β) ειδών-ειδών 
µε τη µέγιστη δυνατή ποικιλία: εύρισκες ~ κρασιά ΣΥΝ. κάθε λογής, 
λογιών-λογιών (γ) στο είδος (κάποιου) στην ιδιαίτερη κατηγορία, 
στον ιδιαίτερο τύπο µε τον οποίο εµφανίζεται (κάποιος/κάτι): είναι ο 
καλύτερος τεχνίτης ~ του || αυτό το βάζο είναι από τα ακριβότερα -του 
(δ) έκαστος εις το | στο είδος του βλ. λ. έκαστος 2. ΦΙΛΟΣ, (α) (στην 
αριστοτελική Λογική) κάθε έννοια που περιλαµβάνεται ολο-
κληρωτικά στο πλάτος τής ευρύτερης έννοιας (που ονοµάζεται γέ-
νος): αν η έννοια «θηλαστικό» θεωρείται γένος, τότε η έννοια «ίππος» 
θεωρείται - (β) (στην αριστοτελική Μεταφυσική) η νοητή ενο-
ποιητική και οντολογική αρχή των πραγµάτων 3. το ποιόν, η ιδιαιτε-
ρότητα (προσώπου ή πράγµατος), η ξεχωριστή ποιότητα (κάποιου): τι 
είδους άνθρωπος είναι αυτός; || να αποφεύγετε αυτού τού ~ τις τροφές 
|| άκουσα κάθε/παντός είδους απειλές 4. (συνήθ. στον πληθ.) κάθε 
αντικείµενο που προορίζεται για συγκεκριµένη χρήση· προϊόν: είδη 
ένδυσης | υπόδυσης || ~ διατροφής | επιπλώσεως | νοικοκυριού || 
ανδρικά | γυναικεία | παιδικά | σχολικά | φαρµακευτικά ~||~ πρώτης 
ανάγκης (βλ. λ. πρώτος) | πολυτελείας- ΦΡ. (α) είδος εν ανεπάρκεια 
αγαθό στο οποίο υπάρχει έλλειψη (β) πληρώνω σε είδος αγοράζω 
(προϊόν) δίνοντας άλλο (ίσης αξίας) προϊόν ως αντάλλαγµα (και όχι 
πληρώνοντας σε χρήµα την αξία του) 5. ΒΙΟΛ. η βασική ταξινοµική 
µονάδα διακρίσεως των ζωντανών οργανισµών µε κοινά χαρακτηρι-
στικά, δηλ. το σύνολο των ατόµων που µοιάζουν τόσο από γενετική 
άποψη µεταξύ τους, ώστε να µπορούν να καταχωριστούν µε το ίδιο 
όνοµα- συγγενικά είδη που ανήκουν στο ίδιο γένος δεν διασταυρώ-
νονται στη φύση και δεν παράγουν γόνιµους απογόνους: το λιοντάρι 
και η τίγρη είναι - αιλουροειδών || το γένος βαλανιδιά περιλαµβάνει 
δώδεκα ~· ΦΡ. (α) αναπληρωµατικά είδη βλ. λ. αναπληρωµατικός (β) 
είδος υπό εξαφάνιση ζώο ή φυτό που κινδυνεύει να εξαφανιστεί (συ-
νήθ. λόγω εκτεταµένης οικολογικής καταστροφής ή θήρευσης). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίγαµµα, ειδοποιώ, ειδώλιο, όµορφος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
είδος, αρχική σηµ. «µορφή», < *Εείδ-ος < I.E. *weid-«γνωρίζω, βλέπω», 
πβ. σανσκρ. védas- «απόκτηση, κατοχή», λατ. video «βλέπω», ισπ. ver, 
ιταλ. videre, γαλλ. voir, γερµ. wissen «ξέρω», αγγλ. wise «σοφός» κ.ά. 
Οµόρρ. αρχ. οιδ-α «γνωρίζω καλά» (αρχική σηµ. «έχω δει», βλ.λ.), 
εϊδ-ησις, ειδ-ήµων, είδο-ποιός, εΐδ-ύλλιο(ν), εϊδ-ωλο(ν), αρχ. απρφ. ίδ-
είν, ίδ-έα, ίσ-τορία (βλ.λ.) κ.ά.]. 

ειδότες (οι) αυτοί που γνωρίζουν καλά τα πράγµατα ΣΥΝ. επαΐοντες, 
ειδήµονες, ειδικοί. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παρακ. τού αρχ. ρ. οϊδα (βλ.λ.)]. 

ειδυλλιακός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που σχετίζεται µε το ειδύλλιο (ως 
λογοτεχνικό είδος): - ποίηση | ποιητής 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτη-
ρίζεται από οµορφιά, ευχάριστη ατµόσφαιρα, ποιητικότητα, γενικότ. 
ο ιδανικός: ~ τοπίο | ζωή | τοποθεσία | εικόνα | ξωκκλήσι | έρωτας | 
χωριό | παραλία | πρωινό | ατµόσφαιρα ΣΥΝ. µαγευτικός, γραφικός 
ΑΝΤ. άσχηµος, άχαρος. — ειδυλλιακ-ά | -ώς επίρρ. 

ειδύλλιο (το) {ειδυλλί-ου | -ων} 1.ΦΙΛΟΛ. σύντοµο περιγραφικό ή δια-
λογικό ποίηµα εξαιρετικής τεχνικής µε θέµα από την αγροτική και 
κυρ. την ποιµενική ζωή, χαρακτήρα τρυφερό και ερωτικό, διανθισµένο 
και µε µυθολογικά στοιχεία, το οποίο αποτελεί το χαρακτηριστι-
κότερο (µαζί µε το επίγραµµα) λογοτεχνικό είδος τής Ελληνιστικής 
Εποχής, µε σηµαντικότερους εκπροσώπους τον Μόσχο, τον Βίωνα και 
κυρ. τον Θεόκριτο 2. δράµα ή πεζογράφηµα µε αισθηµατικό, ερωτικό 
περιεχόµενο 3. (µτφ.) τρυφερή ερωτική σχέση ή ερωτικό επεισόδιο: 
στην εκδροµή πλέχτηκε το ~ τους 4. (µτφ.) οι καλές σχέσεις, οι σχέ-
σεις φιλίας και συνεργασίας (µεταξύ ανθρώπων, οµάδων, κρατών): το 
νέο ~ Μόσχας-Ουάσινγκτον προαναγγέλλει εξελίξεις πολιτικού και 
οικονοµικού ενδιαφέροντος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. είδύλλιον< είδος + υποκ. επίθηµα -ύλλιον)βλ.λ,). Η λ. 
χρησιµοποιήθηκε αρχικώς µε τη σηµ. τού µικρού βουκολικού ποιή-
µατος, στα δε φηµισµένα Ειδύλλια του ο ποιητής Θεόκριτος (3ος αι. 
π.Χ.) περιέλαβε και ερωτικά θέµατα (µε πρωταγωνιστές βοσκούς). Με 
αυτή τη σηµ. η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες (πβ. αγγλ. idyll, γαλλ. 
idylle), καταλήγοντας στη σηµ. τού αισθηµατικού δεσµού]. 

ειδώθηκα ρ. → βλέπω 
ειδώλιο (το) {ειδωλί-ου | -ων} µικρού µεγέθους οµοίωµα, που αποδί-

δει µε συγκεκριµένο ή αφηρηµένο τρόπο τη µορφή (ανθρώπου, ζώου, 
φυτού ή αντικειµένου), κατασκευασµένο από διάφορα υλικά (πέτρα, 
πηλό, ξύλο, κόκκαλο, ελεφαντοστό, µέταλλο κ.ά.): κυκλαδικό ~ ΣΥΝ. 
αγαλµάτιο, αγαλµατίδιο. [ΕΤΎΜ. < µτγν. είδώλιον, υποκ. τού αρχ. 
εϊδωλον]. 

ειδώλιο - εδώλιο. Παλαιότερα γινόταν σύγχυση ανάµεσα στις δύο 
λέξεις, η οποία οδήγησε σε εσφαλµένη χρήση τής λ. εδώλιο µε τη 
σηµ. ειδώλιο. Οι δύο λέξεις έχουν διαφορετική σηµασία και προέ-
λευση: το ειδώλιο προέρχεται από το είδ-ωλο (επίσης από το εί-
δος) και σηµαίνει «οµοίωµα τής µορφής (είδους) τού ανθρώπου» 
(τα είδωλα συχνά χρησιµοποιήθηκαν στη λατρεία ποικιλώνυµων 
και ποικιλόµορφων θεών συνιστώντας ό,τι χαρακτηρίστηκε ειδω-
λολατρία) Το εδώλιο προέρχεται από τη ρίζα εδ- των έδ-ρα, έδρα-
νο και σηµαίνει τύπο καθίσµατος (εδώλιο κατηγορουµένου). Αρα 
το εδώλιο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αντί τού ειδώλιο. 

είδωλο (το) {ειδώλ-ου | -ων} 1. απεικόνιση ή οµοίωµα λατρευοµένης 
θεότητας σε άγαλµα, εικόνα κ.λπ.· (γενικότ.) λατρευτικό αντικείµενο: 
ορισµένοι λαοί λατρεύουν ακόµη είδωλα || εχθρός | φίλος των ~ ΣΥΝ. 
άγαλµα, εικόνα, απείκασµα 2. (µτφ.) πρόσωπο που γίνεται αντικείµε- 
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νο υπερβολικής αγάπης και εκδηλώσεων λατρείας: πολλοί ηθοποιοί έχουν 
γίνει είδωλα και λατρεύονται από µυριάδες θαυµαστών || ~ τής τηλεόρασης | τού 
κινηµατογράφου || µουσικό | ποδοσφαιρικό ~||~ τής νεολαίας ΣΥΝ. ίνδαλµα, 
θεός 3. άυλη µορφή, πλάσµα τής φαντασίας: µη στηρίζεις τις ελπίδες σου σε 
σκιές και ~ ΣΥΝ. φάντασµα • 4. ΦΥΣ. η αναπαραγωγή τής εικόνας αντικειµένου 
µε τη βοήθεια οπτικών συσκευών (φακών, κατόπτρων κ.λπ.) και σύµφωνα µε 
οπτικά φαινόµενα, όπως η ανάκλαση (στα κάτοπτρα), η διάθλαση (στους φα-
κούς), η περίθλαση κ.λπ.: οπτικό ~ 5. (γενικότ.) η εικόνα που εµφανίζεται σε 
διάφορες επιφάνειες (γυαλί, καθρέφτη, νερό, τζάµι κ.λπ.), όταν σταθεί κανείς 
µπροστά, απέναντι τους: η λίµνη ήταν τόσο ήρεµη, ώστε έβλεπε καθαρά το ~ 
του στα νερά της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδώλιο, οµοίωµα. 

[ΕΤΎΜ. < αρχ. εϊδωλον, αρχική σηµ. «οµοίωµα, απεικόνιση», < είδος «µορφή» 
+ επίθηµα -ωλον. Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικώς µε τη σηµ. «οµοίωµα» κυρ. 
ψευδών ή µη πραγµατικών προσώπων και πραγµάτων (π.χ. Οµήρ. Οδ. λ 746 
«βροτών είδωλα», Αισχύλ. Αγαµέµνων 839 «εϊδωλον σκιάς» κ.ά.), ενώ στην 
Α.Γ. η λ. δηλώνει οποιοδήποτε οµοίωµα ή όργα\Ό λατρείας, το οποίο συχνά 
αναφέρεται σε ψεύτικους θεούς και συνήθ. συνοδεύεται από επιτιµητικές 
εκφράσεις και απαγορεύσεις (βλ. λ.χ. Έξοδος 20, 4: ου ποιήσεις σεαυτφ 
εϊδωλον...). Με αυτή τη σηµ. η λ. εισήχθη στο λατ. idolum, από όπου και στις 
υπόλοιπες ευρωπ. γλώσσες, π.χ. αγγλ. idol, γαλλ. idole (από όπου προέκυψε η 
σηµ. 4) κ.ά.]. ειδωλολατρία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η λατρεία και γενικότ. οι 
θρησκευτικές εκδηλώσεις που αποδίδονται στα είδωλα 2. κάθε λατρεία προς 
ψευδείς θεότητες και προς τα οµοιώµατα αυτών, ιδ. στα πλαίσια πολυθεϊστικών 
θρησκειών ΣΥΝ. παγανισµός, πολυθεΐα 3. (µτφ.) η υπερβολική αγάπη και 
αφοσίωση προς πρόσωπο, που αγγίζει τα όρια τής λατρείας. — ειδωλολάτρης 
(ο) [µτγν.], ειδωλολάτρισσα (η), ειδωλολατρικός, -ή, -ό [1814], ειδωλολατρικ-ά 
/-ώς [1883] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικισµός, ειδώλιο. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < ειδωλολάτρης < εϊδωλον + λάτρης. Η λ. εµφανίζεται για 
πρώτη φορά στην Κ.∆. (λ.χ. Α' Κορινθ. 10, 14: ∆ιόπερ, αγαπητοί µου, φεύγετε 
από τής ειδωλολατρίας)]. 

ειδωλολατρία ή ειδωλολατρεία; µε -ι- ή µε -ει-; Επειδή το σύνθετο δεν 
παράγεται από το είδωλο + λατρεία, αλλά είναι παρασύνθε-το, παράγωγο 
τού συνθέτου ειδωλολάτρης, γράφεται κανονικώς µε -ι- όπως όλα τα σε -
ία: όπως κακός - κακία έτσι και ειδωλολάτρης - ειδωλολατρία (ενώ το 
λατρεία γράφεται µε -ει- ως παράγωγο τού λατρεύω, όπως µαγεύω - 
µαγεία)· οµοίως πορεία µε -ει- από το πορεύοµαι, αλλά αεροπορία µε -ι- 
από το σύνθετο αεροπόρος καπηλεία από το καπηλεύοµαι, αλλά 
αρχαιοκαπηλία και βιβλιοκαπηλία από τα σύνθετα αρχαιοκάπηλος και 
βιβλιοκάπη-λος· επίσης εικονολατρία (και όχι εικονολατρεία) από το 
εικονο-λάτρης 

ειδωλοποιώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ειδωλοποιείς... | ειδωλοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} αποδίδω υπερβολική τιµή προς (πρόσωπο, ιδέα ή πράγµα), 
αφοσιώνοµαι υπέρµετρα (σε αυτό), αγγίζοντας τα όρια τής λατρείας: πολλοί 
έχουν ειδωλοποιήσει τον εαυτό τους || η τηλεοπτική πραγµατικότητα 
ειδωλοποιεί το χρήµα, το σεξ και τη βία. — ειδω-λοποίηση (η) [µτγν.]. 

ειδωλοσκόπιο (το) [1873] {ειδωλοσκοπί-ου | -ων} συσκευή που αποτελείται 
από κάτοπτρα και µε την οποία σχηµατίζονται πέντε είδωλα αντικειµένου σε 
συµµετρική διάταξη (βλ. κ. λ. καλειδοσκόπιο). 

Ε.Ι.Ε. (το) Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. 
Ε.Ι.Η.Ε.Α. (η) Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών. 
είθε µόρ.· δηλώνει ευχή και επιθυµία (συνήθ. να γίνει κάτι θετικό): ~ να 

πραγµατοποιηθούν οι επιθυµίες σου! || ~ να γιατρευτεί! ΣΥΝ. άµποτε, µακάρι, 
γένοιτο, ο Θεός να δώσει, από το στόµα σου και στού Θεού τ' αφτί, ευχής 
έργον ANT. Θεός φυλάξοι, ο Θεός να βάλει το χέρι του, ο µη γένοιτο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ευκτική. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εί (βλ.λ.) + επίθηµα -θε (< I.E. *-ghwe, πβ. σανσκρ. gha, αρχ. 
σλαβ. ie)]. 

είθισται ρ. απρόσ. (λόγ.) συνηθίζεται, υπάρχει η συνήθεια: ~ να προσφέρονται 
άνθη στους επιτυχόντες || ως ~ (όπως συνηθίζεται), τον λόγο εξεφώνησε ο 
απερχόµενος πρόεδρος. 
[ΕΤΥΜ. Γ ενικό πρόσ. παθ. παρακ. τού αρχ. είθίζω, ποιητ. τ. τού ρ. εθίζω]. 

εικάζω ρ. µετβ. {είκασα} 1. συµπεραίνω βάσει συγκεκριµένων δεδοµένων 
ΣΥΝ. συνάγω 2. (συνήθ.) διατυπώνω υπόθεση (για ορισµένο ζήτηµα): 
εικάζουν ότι η απόφαση αυτή τού υπουργού συνδέεται µε πιθανή παραίτηση του 
|| µόνο να εικάσω µπορώ τους λόγους που τον ώθησαν στην αυτοκτονία ΣΥΝ. 
υποθέτω, µαντεύω 3. (απρόσ. εικάζεται) λέγεται ως υπόθεση, ως πιθανή 
εκδοχή: εικάζεται ότι είχε σχέσεις κατά τη διάρκεια τής παραµονής του στο 
εξωτερικό µε τροµοκρατικές οργανώσεις. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *Ρε-Έικ-άζω, αναδιπλασιασµένος τ. τού θ. *FIK-, το οποίο 
αποτελεί µηδενισµ. βαθµ. τού *Ρεικ-, βλ. κ. εικόνα]. 

εικασία (η) [αρχ.] {εικασιών} αυτό το οποίο υποθέτει, φαντάζεται κανείς ως 
πιθανό: πρόκειται για απλή -, όχι για βέβαιη γνώµη || δεν µπορούµε να 
βασιζόµαστε σε εικασίες- χρειαζόµαστε ασφαλή στοιχεία ΣΥΝ. υπόθεση, 
πιθανολογία. 

εικαστικός, -ή, -ό αυτός που έχει την ικανότητα να δίνει µορφή στην ύλη και να 
την απεικονίζει, να την παριστάνει ΣΥΝ. (απ)εικονιστικός, παραστατικός· ΦΡ. 
εικαστικές τέχνες βλ. λ. τέχνη. — εικαστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< είκαστής < εικάζω]. 

εική επίρρ. (αρχαιοπρ.) µόνο στη ΦΡ. εική και ως έτυχε στην τύχη, χωρίς 
συγκεκριµένο σκοπό ή προοπτική ΣΥΝ. στα τυφλά, (καθηµ.) στα κουτουρού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εική, δοτικοφανές επίρρ., < *έ\Ρ)εκή < εκών (< *Ρεκών, 

βλ.λ.), οπότε το εική θα είχε αρχικώς τη σηµ. «σύµφωνα µε τη θέληση 
(κάποιου), κατά βούληση»]. εικόνα (η) {-ας κ. (λόγ.) -όνος) 1. (στην τέχνη) 
υλική αναπαράσταση πραγµατικού ή φανταστικού αντικειµένου: ποιος 
ζωγράφος µπορεί να φιλοτεχνήσει την - µιας γυναίκας µε τέτοια καλλονή; ΣΥΝ. 
οµοίωµα, απείκασµα, ζωγραφιά, προσωπογραφία, πορτρέτο· ΦΡ. έχω | κάνω 
(κάποιον) εικόνα | εικόνισµα βλ. λ. εικόνισµα 2. (ειδικότ.) ΕΚΚΛΗΣ. ζωγραφική 
παράσταση ιερής µορφής (τού Χριστού, τής Παναγίας και γενικά όλων των 
αγίων και ιερών προσώπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας), η οποία 
κατασκευάζεται µε ειδική τεχνική και τεχνοτροπία και αποτελεί τµήµα τής 
αγιογράφησης ναού ή/και φορητό, εκκλησιαστικό ή οικιακό, λατρευτικό 
αντικείµενο: λιτάνευση αγίας | ιερής | θαυµατουργής ~ || έκθεση φορητών ~ 
ΣΥΝ. εικόνισµα, αγιογραφία' ΦΡ. αναστήλωση των εικόνων βλ. λ. αναστήλωση 
3. (ειδικότ.) ο σχηµατισµός τού ειδώλου αντικειµένου µε τη βοήθεια τής ανά-
κλασης ή τής διάθλασης: είδα ξαφνικά την ~ µου στον καθρέφτη και τρόµαξα 4. 
(ειδικότ.) η αναπαράσταση τού πραγµατικού κόσµου ή η δηµιουργία 
φανταστικών σκηνών µέσω τού κινηµατογράφου και τής τηλεόρασης: 
κινηµατογραφικές | τηλεοπτικές ~ || το ντοκιµαντέρ αυτό συνδυάζει αρµονικά λόγο 
και ~ || οι σκηνές τής καταστροφής που πρόβαλε η τηλεόραση και συγκλόνισαν 
την κοινή γνώµη, φανερώνουν και πάλι τη δύναµη τής ~ || «µια ~ αξίζει όσο 
χίλιες λέξεις» 5. (µτφ.) η εναργής και παραστατική αναπαράσταση 
(αντικειµένου, προσώπου, γεγονότος κ.λπ.) στη φαντασία ή τη σκέψη, καθώς 
και η περιγραφή διά τού προφορικού ή τού γραπτού λόγου: και εκείνη τη στιγµή 
πέρασαν απ'το µυαλό της ένα σωρό εικόνες τού παρελθόντος της || κατά την 
οµιλία τους οι ξένοι αντιπρόσωποι έδωσαν την ~ τής κατάστασης που επικρατεί 
στη γειτονική χώρα || στα βιβλία του δίνει εικόνες από τη ζωή τής προπολεµικής 
Αθήνας 6. (ειδικότ.-µτφ.) η συγκεκριµένη άποψη ή εντύπωση που σχηµατίζεται 
από περιγραφή (προσώπου, γεγονότος, κατάστασης κ.λπ. διά τού προφορικού ή 
τού γραπτού λόγου): ζοφερή | ευχάριστη | ανάγλυφη | ζωντανή | συγκεκριµένη | 
γενική | αµυδρή | ολοκληρωµένη | ακριβής | συγκεχυµένη | θλιβερή | σαφής | 
λεπτοµερής | φευγαλέα | αισιόδοξη | πλήρης ~ 7. ΛΟΓΟΤ. (α) είδος εκτεταµένης 
παροµοίωσης, που απαντά κυρ. στον ποιητικό λόγο (οµηρικά έπη, Ερωτόκριτος 
κ.λπ.) και κατά την οποία τα λεγόµενα τού ποιητή παροµοιάζονται µε 
ολόκληρες σκηνές τής αγροτικής, τής ποιµενικής και σπανιότ. τής αστικής ζωής 
(β) σύντοµο (µικρό) τµήµα θεατρικού έργου, που αποτελεί υποδιαίρεση τής 
πράξης (βλ.λ.) 8. ΘΕΟΛ. κατ' εικόνα και (καθ') οµοίωσιν βλ. λ. οµοίωση. — 
(υποκ.) εικονίτσα (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαλµα, οµοίωµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
εΐκών< Έεικών< θ. Ρεικ-, τον οποίου η ετεροιωµ. βαθµ. απαντά στο ρ. εοικα 
«οµοιάζω» (< *Fé-FoiK-a), ίσως από I.E. ρίζα *weik-. Οµόρρ. είκ-άζω, είκ-
ασία, έπι-εικ-ής (βλ.λ.) κ.ά. Η σηµ. τού λατρευτικού αντικειµένου µαρτυρείται 
από τον 3ο αι. µ.Χ.]. 
εικονίδιο (το) [µτγν.] {εικονιδί-ου | -ων} (λόγ.) 1. (κυριολ.) µικρή εικόνα 2. 

ΠΛΗΡΟΦ. η οπτική αφαιρετική απεικόνιση µε γράφηµα ή σχήµα ενός 
προγράµµατος Η/Υ ή αρχείου, η οποία χρησιµοποιείται ως τρόπος 
επικοινωνίας µε τον χρήστη. 

εικονίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εικόνισ-α, -τηκα, -µένος} παριστάνω (κάτι) µε 
εικόνα, δίνω την εικόνα (αντικειµένου, γεγονότος, κατάστασης κ.λπ.): ο 
πίνακας αυτός εικονίζει τη µάχη στα ∆ερβενάκια || (µτφ.) στα βιβλία του ο Εµίλ 
Ζολά εικονίζει τα ήθη τής εποχής του ΣΥΝ. απεικονίζω, εξεικονίζω, 
ζωγραφίζω. — εικονισµός (ο) [µτγν.]. 

εικονικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στις εικόνες ή περιλαµβάνει εικόνες: - 
τέχνη ΣΥΝ. παραστατικός, (απ)εικονιστικός ANT. ανεικονικός 2. (συχνότ. 
µτφ.) αυτός που δεν έχει πραγµατική υπόσταση, ψεύτικος: ~ γάµος | πώληση | 
ισολογισµός | διαµάχη | δωρεά | επίθεση | ενδιαφέρον | δίκη | εκτέλεση 
(αναπαράσταση εκτέλεσης από εκτελεστικό απόσπασµα, που δεν οδηγεί στον 
θάνατο τού καταδίκου και γίνεται προκειµένου να καµφθεί το ηθικό του) 
ΣΥΝ. φαινοµενικός, πλαστός, πλασµατικός, ψευδής ANT. αληθινός, 
πραγµατικός· ΦΡ. εικονική πραγµατικότητα περιβάλλον που δηµιουργείται 
από σύνολο προγραµµάτων Η/Υ και το οποίο επιδρά µέσω ειδικών συσκευών 
σε όλες τις αισθήσεις τού χρήστη, δίνοντας του την ψευδαίσθηση ότι είναι 
πραγµατικό και το οποίο χρησιµοποιείται σε προγράµµατα ψυχαγωγίας, 
εκπαίδευσης ή προσοµοίωσης (βλ.λ.) 3. (ειδικότ.-µτφ.) αυτός που υφίσταται 
ως υπόθεση και όχι στην πραγµατικότητα: ~ αντίπαλος ΣΥΝ. υποθετικός ANT. 
πραγµατικός. — εικονικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., εικονικότητα (η) (κυρ. σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εΐκών. Η φρ. εικονική πραγµατικότητα είναι µετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. virtual reality]. 

εικόνισµα (το) [αρχ.] {εικονίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η εικόνα (βλ.λ., σηµ. 2): 
άγιο | ιερό | σεπτό | θαυµατουργό ~ || προσκυνώ | φιλώ | ασπάζοµαι το ~ ΣΥΝ. 
εικόνα- ΦΡ. (µτφ.) έχω | κάνω (κάποιον) εικόνισµα | εικόνα τον σέβοµαι και 
τον υπολήπτοµαι πολύ (σαν πρόσωπο ιερό): από τότε που του έσωσε τη ζωή 
χειρουργώντας τον, τον έχει κάνει εικόνισµα. — (υποκ.) εικονισµατάκι (το). 

εικονιστικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που περιγράφει (πρόσωπο, γεγονός, 
κατάσταση, αντικείµενο κ.λπ.) µε εικόνες ή εκφράζεται µέσω εικόνων: ~ 
τέχνη | διακόσµηση ΣΥΝ. παραστατικός, εικονικός ANT. ανεικονικός. — 
εικονισµός (ο) [µτγν.]. 

εικονίτσα (η) -+ εικόνα 
εικονονράφηµα (το) → εικονογραφώ 
εικονογραφηµένος, -η, -ο → εικονογραφώ 
εικονογράφηση (η) [1891] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. διακό- 
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σµηση (εντύπου ή χώρου) µε εικόνες ΣΥΝ. ζωγράφισµα, εικονογραφία 2. 
(συνεκδ.) το σύνολο των εικόνων (σκίτσα, ζωγραφιές, φωτογραφίες) που 
κοσµούν (χώρο ή έντυπο): πλούσιο σε ύλη και ~ κυκλοφόρησε το νέο τεύχος τού 
περιοδικού. εικονογραφία (η) [µτγν.] {εικονογραφιών} 1. (γενικά) η αναπαρά-
σταση (έµψυχου ή άψυχου πράγµατος, κατάστασης, γεγονότος κ.λπ.) µε εικόνες 
ΣΥΝ. εικονισµός 2. η διακόσµηση (χώρου ή εντύπου) µε εικόνες ΣΥΝ. 
εικονογράφηση 3. (ειδικότ.) ΕΚΚΛΗΣ. η σύµφωνα µε την τεχνοτροπία και τους 
κανόνες τής ορθόδοξης εκκλησιαστικής παράδοσης ζωγραφική απεικόνιση 
αγίων και ιερών µορφών και σκηνών για την αγιογράφηση των ναών, αλλά και 
για την κατασκευή φορητών εικόνων: βυζαντινή | εκκλησιαστική - ΣΥΝ. 
αγιογραφία 4. (ειδικότ.) η τέχνη και το επάγγελµα αυτού που φιλοτεχνεί ιερά 
εικονίσµατα ή/και αγιογραφεί ναούς. — εικονογράφος (ο/η) [αρχ.], εικονογρα-
φικός, -ή, -ό [1766], εικονογραφικ-ά /-ώς επίρρ. εικονογραφώ ρ. µετβ. [αρχ.] 
{εικονογραφείς..., εικονογράφ-ησα, -ού-µαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. φιλοτεχνώ 
εικόνες (προσώπων, ζώων, αντικειµένων, γεγονότων κ.λπ.) ΣΥΝ. ζωγραφίζω, 
απεικονίζω, προσωπο-γραφώ, κάνω πορτρέτο 2. διακοσµώ (χώρο ή έντυπο) µε 
εικόνες 3. (ειδικότ.) διακοσµώ µε θρησκευτικές εικόνες (χώρο, εκκλησία) ΣΥΝ. 
ιστορώ 4. (µτφ.) περιγράφω (κάτι) µε µεγάλη ενάργεια και παραστατικότητα, 
ώστε όποιος ακούει ή διαβάζει την περιγραφή να νοµίζει ότι βλέπει τις 
αντίστοιχες εικόνες: ο Κ. Κρυστάλλης εικονογραφεί στα ποιήµατα του τη 
βουκολική ζωή 5. (η µτχ. εικονογραφηµένος, -η, -ο) αυτός που περιλαµβάνει 
εικόνες (είτε για διακοσµητικούς λόγους είτε ως συµπλήρωµα τού περιεχοµένου 
του): ~ σελίδα | βιβλίο | ανάγνωσµα | περιοδικό | ηµερολόγιο | έκδοση· ΦΡ. 
κλασικά εικονογραφηµένα βλ. λ. κλασικός. — εικονο γραφή µα (το) [µεσν.]. 
εικονοκλασία (η) η εικονοµαχία (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < είκών + -κλασία < αρχ. κλώ «σπάζω». Βλ. κ. κλάση]. εικονοκλάστης 
(ο) [µεσν.] {εικονοκλαστων} ο εικονοµάχος (βλ. λ. 
εικονοµαχία). εικονοκλαστικός, -ή, -ό [1884] 1. ο εικονοµαχικός, αυτός που 
σχετίζεται µε την εικονοµαχία 2. (µτφ.) ο ριζοσπαστικός, ο ρηξικέλευθος: - 
αντίληψη τού χώρου και τής κίνησης στο θέατρο. — εικονοκλαστικά επίρρ. 
εικονολατρια (η) [1864] {χωρ. πληθ.} ΕΚΚΛΗΣ. η λατρεία των ιερο&ν εικόνων 
ANT. εικονοµαχία, εικονοκλασία (βλ. κ. λ. εικονοµαχία).  — εικονολάτρης (ο) 
[µεσν.], εικονολάτρισσα (η), εικονολατρικός, -ή, -ό, εικονολατρικά επίρρ. 
εικονολήπτης (ο) {εικονοληπτών}, εικονολήπτρια (η) {εικονολη-πτριών} (στη 
σηµ. 1) 1. τεχνικός που χειρίζεται την κάµερα λήψης κινούµενων εικόνων ΣΥΝ. 
κάµερα-µαν, οπερατέρ 2. η συσκευή λήψεως κινούµενων εικόνων ΣΥΝ. 
κάµερα. — εικονοληπτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. cameraman]. 
εικονοληψία (η) {εικονοληψιών} 1. η λήψη κινούµενων εικόνων µε κάµερα: ο 
φωτισµός αυτός δυσχεραίνει την - 2. (συνεκδ.) το χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο γίνεται η λήψη µε κάµερα: προς το τέλος τής ~ προέκυψε πρόβληµα. 
εικονολογία (η) {χωρ. πληθ.} 1. επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε την 
κατάταξη, τη µελέτη και την ερµηνεία των έργων µεγάλων ζωγράφων · 2. η 
επιστήµη που ερευνά τα σύµβολα και τα εµβλήµατα των θεών και των ηρώων 
τής αρχαιότητας, αλλά και τής τριαδικής θεότητας και των αγίων στον 
χριστιανισµό. [ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < γαλλ. iconologie < αρχ. εικονολογία 
«συµβολική οµιλία»]. εικονοµαχία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.) ΕΚΚΛΗΣ. Ο αγώνας 
κατά τής τιµής των αγίων εικόνων και των ιερών λειψάνων και η µη αναγνώρι-
ση των θαυµατουργών ιδιοτήτων τους στο Βυζάντιο (727-843), που κατέληξε 
στην επικράτηση τής εικονολατρίας (βλ.λ.) και στην αναστήλωση των αγίων 
εικόνων από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα (µε την παραδοχή ότι δεν αποδίδεται 
τιµή στην εικόνα, αλλά στο εικονιζόµενο ιερό πρόσωπο και ότι η εικόνα 
αποτελεί µέσο και όχι αντικείµενο τιµής) ΣΥΝ. εικονοκλασία ANT. 
εικονολατρια.  — εικονοµάχος (ο/η) [µεσν.], εικονοµαχικός, -ή, -ό [µεσν.]. 
εικονοµήνυµα (το) {εικονοµηνύµ-ατος | -ατα, -άτων} µήνυµα υπό µορφήν 
εικόνας (συνήθ. γραφικών σχεδίων) που αποστέλλεται στην επικοινωνία µέσω 
κινητής τηλεφωνίας· αντιδιαστέλλεται στο γραπτό µήνυµα. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. picture message]. εικονοσκόπιο (το) 
{εικονοσκοπί-ου | -ων} ηλεκτρονική λυχνία τηλεοπτικής κάµερας, στην οποία 
µία δέσµη ηλεκτρονίων υψηλής ταχύτητας ανιχνεύει και αναλύει ένα 
εκπεµπόµενο φωτεινό σήµα (τηλεοπτικής εικόνας). 
[ΕΤΎΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. iconoscope]. εικονοστασ! (το) 
(εικονοστασ-ιού | -ιών} 1. (συνήθ. σε κατοικία) η προθήκη ή κόγχη στην οποία 
τοποθετούνται εικονίσµατα για λατρευτικούς σκοπούς: το µικρό ~ µε το καντήλι 
καίει µπρος στην εικόνα τού Αϊ-Γιώργη 2. ΕΚΚΛΗΣ. το χώρισµα, παραπέτασµα 
(κυρ. από ξύλο ή µάρµαρο) που χωρίζει το Ιερό Βήµα από τον κυρίως ναό και 
διακοσµείται µε λατρευτικές εικόνες: προσκύνησε µία-µία όλες τις εικόνες στο ~ 
ΣΥΝ. τέµπλο 3. µικρό κτίσµα σε εξωτερικό χώρο για την τοποθέτηση συνήθ. 
µιας εικόνας για λατρευτικούς σκοπούς (κυρ. εις µνήµην ενός προσώπου): τα 
ελληνικά νησιά είναι γεµάτα εικονοστάσια και εκκλησιές. Επίσης εικονοστάσιο 
{εικονοστασίου}. [ΕΤΥΜ < µεσν. είκονοστάσιον < είκών + -στάσιον < στάσις]. 
εικονοτηλέφωνο (το) {εικονοτηλεφών-ου | -ων} 1. τηλέφωνο εφοδιασµένο µε 
οθόνη, στην οποία µπορεί κανείς να βλέπει τον συνοµιλητή του 2. 
θυροτηλέφωνο που επιτρέπει την οπτική επαφή µε τον χώρο τής εισόδου 
(κτηρίου, κυρ. πολυκατοικίας). 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. visiophone (νόθο συνθ.)]. 
εικονοτυπία (η) {εικονοτυπιών} η περιµετρική αποτύπωση εικόνας, κυρ. αγίου, 

µε διάτρητο ανθιβόλιο (βλ.λ.), καθώς και η ίδια η τεχνική τής παραγωγής και 
τής αναπαραγωγής εικόνων, σχεδίων µε υποδειγµατικό ανθιβόλιο. [ΕΤΥΜ. < 
εικόνα + -τυπία < τύπος]. 

είκονόφιλος, -η, -ο [1864] (στην περίοδο τής εικονοµαχίας στο Βυζάντιο) 
υπέρµαχος τής λατρείας των εικόνων ΣΥΝ. εικονολάτρης ΑΝΤ. εικρνοµάχος. 

εικός (το) {πληθ. εικότα) (αρχαιοπρ.) µόνο στις ΦΡ. (α) ως εικός (ώς εικός, 
Ηροδ. 1, 45) όπως είναι φυσικό, όπως φαίνεται (β) κατά το εικός | κατά τα 
εικότα όπως είναι εύλογο και κατά πάσα πιθανότητα αναµενόµενο ΣΥΝ. 
εικότως, ευλόγως, φυσικά (γ) κατά το εικός και το σνανκαίον σύµφωνα µε τη 
φυσιολογική και αναγκαία πορεία των γεγονότων: η δράση στην αρχαία 
τραγωδία εξελίσσεται ~. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. είκώς (µτχ. τού ρ. εοικα 
«οµοιάζω») < *Εε-Ρικ-ώς < *FiK-, µηδενισµ. βαθµ. τού *Ρεικ-, βλ. κ. 
εικόνα]. 

εικοσάβαθµος, -η, -ο [1891] αυτός που έχει είκοσι βαθµίδες, είκοσι βαθµούς: ~ 
κλίµακα βαθµολόγησης. 

εικοσάδα (η) οµογενές σύνολο που συγκροτείται, απαρτίζεται από είκοσι µέλη: 
µια ~ πιάτα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. είκοσάς, -άδος < αρχ. είκοσι]. 

εικοσάδραχµο (το) [1833] το κέρµα που αντιστοιχεί σε αξία είκοσι δραχµών 
ΣΥΝ. εικοσάρικο, εικοσάρι. 

εικοσαετηρίδα (η) [µτγν.] 1. η εικοσαετία (βλ.λ.) 2. εορταστική εκδήλωση ή 
επέτειος για τη συµπλήρωση εικοσαετίας. 

εικοσαετής, -ής, -ές [αρχ.] {εικοσαετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
ηλικία ή διάρκεια είκοσι ετών: τους ενώνει ~ φιλία || ~ φοιτητής ΣΥΝ. 
εικοσάχρονος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

εικοσαετία (η) [µτγν.] {εικοσαετιών} περίοδος είκοσι ετών: η~ '60-'80 υπήρξε 
περίοδος σηµαντικών αλλαγών στη δοµή τής ελληνικής κοινωνίας. 

εικοσάλεπτο (το) [1894] {εικοσαλέπτ-ου | -ων} χρόνος είκοσι λεπτών: περίµενε 
επί ένα ~. 

εικοσάλεπτος, -η, -ο 1. αυτός που έχει διάρκεια είκοσι λεπτών: ~ συνάντηση | 
διάλειµµα | συζήτηση || ~ τηλεοπτική καταχώριση | συνέντευξη 2. εικοσάλεπτο 
(το) (βλ.λ.). 

εικοσαπλασιάζω ρ. µετβ. {εικοσαπλασίασ-α, -τηκα, -µένος} κάνω (κάτι) είκοσι 
φορές περισσότερο, πολλαπλασιάζω επί είκοσι: τα έξοδα τού κράτους την 
τελευταία δεκαετία έχουν εικοσαπλασιαστεί. 

εικοσαπλάσιος, -α, -ο αυτός που είναι είκοσι φορές µεγαλύτερος: ~ µέγεθος | 
βάρος | ύψος | αξία | ποσοστό. — εικοσαπλάσια | εικοσα-πλασίως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ, µτγν. < ε'ίκοσι + -πλάσιος (βλ.λ.)]. 

εικοσάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. νέα γυναίκα είκοσι ετών 2. (αργκό) 
(α) ποινή φυλάκισης, στέρησης εξόδου, αποκλεισµού από αγώνες κ.ά. είκοσι 
ηµερών: έφαγε ~ (β) ΑΘΛ. διαφορά είκοσι πόντων σε αγώνα δύο οµάδων: 
τους έριξαν ~ στο µπάσκετ. 

εικοσάρης (ο) {εικοσάρηδες}, εικοσάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο 
ηλικίας είκοσι ετών ή περίπου είκοσι ΣΥΝ. εικοσαετής, εικοσάχρονος 2. 
(ειδικότ. το θηλ.) (α) (αργκό) ποινή φυλακίσεως, στέρησης εξόδου, 
αποκλεισµού από αγώνες κ.λπ. είκοσι ηµερών: έφαγε ~ (β) ΑΘΛ. διαφορά 
είκοσι πόντων σε αγώνα δύο οµάδων: τους έριξαν ~ στο µπάσκετ (γ) (λαϊκ.) 
χρηµατικό ποσό είκοσι χιλιάδων δραχµών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < 
είκοσι + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

εικοσάρι (το) → εικοσάρικο 
εικοσαριά (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά εικοσαριά περίπου είκοσι: ήταν ~ 

παιδιά κι έπαιζαν ποδόσφαιρο (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ε'ίκοσι + 
παραγ. επίθηµα -αριά]. 

εικοσάρικο κ. (λαϊκ.) κοσάρικο (το) 1. κέρµα αξίας είκοσι δραχµών ΣΥΝ. 
εικοσάδραχµο 2. (ειρων.) πρόσωπο ηλικίας περίπου είκοσι ετών: ήρθε και το ~ 
να µας δείξει τι πρέπει να κάνουµε. Επίσης εικοσάρι κ. (λαϊκ.) κοσάρι (σηµ. 1) 
(βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. είκοσι + παραγ. επίθηµα -άρικο]. 

εικοσάχρονος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει ηλικία ή διάρκεια είκοσι ετών: ~ 
νέος | φοιτητής | πείρα ΣΥΝ. εικοσαετής, εικοσάρης. 

είκοσι (το) {άκλ.} 1. δύο φορές το δέκα, ο αριθµός 20 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. 
(ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 20: ~ στρατιώτες | 
µέρες | κιλά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αριθµός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < Εείκατι | Ψίκατι < I.E. *wi-
kmt-i (όπου το θ. *wì- αντιστοιχεί στο *di-, *dwi- των αριθµητ. δύο, δίς, ενώ 
το *kmt- στο *de-kmt- τού δέκα, οπότε η σύνθεση τής I.E. ρίζας για το είκοσι 
σηµαίνει «δύο δεκάδες»), πβ. σανσκρ. virriSati-, λατ. viginti, γαλλ. vingt, ισπ. 
veinte, ιταλ. venti, αγγλ. twenty, γερµ. zwanzig κ.ά. Το -ο- στον κοινό τ. 
ε'ίκοσι οφείλεται στους τύπους των άλλων δεκάδων (π.χ. τριά-κοντα, τεσσαρά-
κοντα)]. 

είκοσι δύο (το) {άκλ.} 1. είκοσι συν δύο, ο αριθµός 22 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. 
(ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 22: ~ άνθρωποι | 
στρατιώτες | αυτοκίνητα 3. Εικοσιδυο κ. Εικοσιδυό (το) (ή το '22) το έτος 1922 
και ειδικότ. το χρονικό διάστηµα στο οποίο συνέβη η Μικρασιατική 
Καταστροφή: ήρθε στην Ελλάδα το ~ µε τους πρόσφυγες. είκοσι ένα (το) {άκλ.} 
1. είκοσι συν ένα, ο αριθµός 21 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) βλ. λ. 
εικοσιένας 3. Εικοσιένα (το) (ή το '21) το έτος κηρύξεως τής επανάστασης των 
Ελλήνων για την απελευθέρωση από τους Τούρκους και συνεκδ. όλη η 
επανάσταση και ο αγώνας των Ελλήνων για ελευθερία ώς την ίδρυση 
ανεξάρτητου κράτους: το ένδοξο ~ γιορτάζεται στις 25 Μαρτίου || τα ηρωικά 
κατορθώµατα των Ελλήνων τού ~ || «να 'τανε το '21, να 'ρθει µια βραδιά» (λαϊκ. 
τραγ.) 
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4. χαρτοπαίγνιο που παίζεται όπως το «τριανταµία» (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αριθµητικά. 

εικοσιένας, εικοσιµία, εικοσιένα επίθ. {εικοσι-ενός (-µιας)} αυτοί που 
ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 21: ~ άνδρες | χώρες | τριαντάφυλλα (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). 

εικοσιτετράωρο (το) {εικοσιτετραώρ-ου | -ων} το διάστηµα είκοσι τεσσάρων 
ωρών, η διαδοχή ηµέρας και νύχτας εντός τού ανάλογου χρονικού 
διαστήµατος: το πρατήριο είναι ανοικτό όλο το ~ || σε δύο ~ θα γνωρίζουµε το 
αποτέλεσµα || αναµένονται περισσότερες πληροφορίες εντός του ~ ΣΥΝ. 
ηµερονύκτιο. 

εικοσιτετράωρος, -η, -ο [1888] αυτός που έχει διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου: 
~ απεργία | προθεσµία | αναβολή | λειτουργία καταστήµατος ΣΥΝ. ολοήµερος. 

εικοστός, -ή, -ό [αρχ.] (επίσης γράφεται 20ός στην αραβική αρίθµηση, Κ' ή κ' 
στην ελληνική και XX στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον 
αριθµό είκοσι (20): ήρθε ~ στην παγκόσµια κατάταξη || ο ~ αιώνας 2. εικοστή 
(η) η εικοστή ηµέρα κάθε µήνα: την 20ή Μαΐου εορτάζεται η ανακοµιδή των 
λειψάνων τού Αγίου Νικολάου 3. εικοστό (το) καθένα από τα είκοσι ίσα µέρη, 
στα οποία διαιρείται ένα σύνολο (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). 

εικοτολογία (η) {εικοτολογιών} (λόγ.) 1. η αυθαίρετη διατύπωση εκδοχών και 
συµπερασµάτων, η διερεύνηση µέσω υποθέσεων και η συζήτηση χωρίς 
αποδείξεις: η όλη επιχειρηµατολογία του εκφυλίστηκε σε µιαν ανώφελη ~ 2. 
(συνεκδ.) κάθε επιµέρους έκφραση άποψης κατά συµπερασµό, χωρίς επαρκή 
στήριξη: αυτό είναι απλή ~, δεν µπορεί να θεωρηθεί πειστικό επιχείρηµα! ΣΥΝ. 
πιθανολογία, υπόθεση. — εικοτολογίας, -ή, -ό [µτγν.], εικοτολογικά επίρρ., 
εικοτολογώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εικοτολογώ (-έω) < αρχ. µτχ. είκώς, -ότος, αττ. τ. τού έοικώς, 
ρ. εοικα «οµοιάζω» (βλ. λ. εικόνα)]. 

εικότως επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. κατά λογικό και εύλογο τρόπο: η ενόχληση του 
συνάγεται ~ από το έντονο ύφος των δηλώσεων του 2. όπως πρέπει, δεόντως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ. τής µτχ. εΐκώς, αττ. τύπος τού έοικώς, ρ. έοικα 
«οµοιάζω», βλ. κ. εικόνα]. 

εικών (η) → εικόνα 
Ειλείθυια (η) ΜΥΘΟΛ. κόρη τού ∆ία και τής Ήρας, θεά προστάτιδα των 

επίτοκων γυναικών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ειλείθυια | Ίλείθυια < Ελεύθυια (µυκ. e-re-u-ti-ja), που συνδ. 
µε το ρ. έλεύθω «έρχοµαι, φέρνω» (βλ. λ. έλευση, ελεύθερος)]. 

ειλεοκολικός, -ή, -ό [1836] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον ειλεό και το παχύ 
έντερο: ~ πτυχή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. iléocolique]. 

ειλεός (ο) 1. ΑΝΑΤ. το τελευταίο, πιο επίµηκες τµήµα τού λεπτού εντέρου, που 
εκτείνεται ώς το παχύ έντερο 2. ΙΑΤΡ. απόφραξη τού αυλού τού εντέρου, η 
οποία οφείλεται σε ανάπτυξη µάζας (πολύποδας, καρκίνος), σε ξένο σώµα 
(σπανιότ.) ή σε στραγγαλισµό εκ των έξω (συµ-φύσεις, διήθηση από 
νεόπλασµα)· προκαλεί έντονους εµετούς, κοιλιακούς πόνους κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ειλεός | ίλεός < εΐλέω «συστρέφω, τυλίγω» < *Εελ-νέ-ω < I.E. 
*wel- «περιστρέφω, κυλώ», πβ. λατ. vol-vere «στρέφω, κυλώ», γαλλ. (se) 
vautrer «κυλιέµαι», αγγλ. wallow, γερµ. wallen «κοχλάζω» κ.ά. Οµόρρ. άπ-
ειλ-ώ, ελ-ιξ (-κας), εϊλιγγος | ίλιγγος, είλ-ητάριο(ν), δλ-µος κ.ά.]. 

ειλεοστοµια (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική δηµιουργία εξόδου τού ειλεού στο 
πρόσθιο κοιλιακό τοίχωµα (σε περίπτωση αποφράξεως τού εντέρου µετά τον 
ειλεό). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ileostomy]. 

ειλεοτυφλικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον ειλεό και το τυφλό 
τµήµα τού παχέος εντέρου: ~ βαλβίδα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
iléocaecal (νόθο συνθ.)]. 

ειληµµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει ληφθεί: ~ απόφαση (βλ. λ. λαµβάνω κ. 
ανειληµµένος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. 
λαµβάνω]. 

ειλητάριο (το) {ειληταρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. στενή και επιµήκης λωρίδα 
παπύρου ή και περγαµηνής που τυλιγόταν γύρω από τον κοντό (κυλινδρικό 
ξύλο), ώστε µπορούσε να ξεδιπλώνεται και να διπλώνε-ται, και που τη 
χρησιµοποιούσαν για την αναγραφή σε αυτήν τής ©είας Αυτουργίας και την 
ανάγνωση των Ευχών από τον ιερέα: Ιεράς Μονής Πάτµου ~ Λειτουργίας 
Ιωάννου τού Χρυσοστόµου. [ETY_MS< µτγν. είλητάριον, αρχική σηµ. 
«περιτύλιγµα», < εΐλητός < αρχ. είλέω «συστρέφω, τυλίγω», βλ. κ. ειλεός]. 

ειλητό (το) ΕΚΚΛΗΣ. το ύφασµα που στρώνεται πάνω στην Αγία Τράπεζα και 
πάνω στο οποίο κατά τη Θεία Ευχαριστία τοποθετούνται τα Τίµια ∆ώρα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. είλέω «συστρέφω, τυλίγω», βλ. λ. ειλεός]. 

ειλικρίνεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η γνήσια, χωρίς προσποίηση εσωτερική 
διάθεση κάποιου, ώστε η συµπεριφορά και τα λεγόµενα του-να εκφράζουν 
αυτά που πραγµατικά αισθάνεται και σκέφτεται: θα σου µιλήσω µε κάθε ~, αν 
και ξέρω ότι θα σε πληγώσω || είχε την ~ και την εντιµότητα να αναγνωρίσει το 
λάθος του ΣΥΝ. ευθύτητα, ανυποκρισία, φιλαλήθεια ANT. ανειλικρίνεια, 
ψέµα, προσποίηση. 

ειλικρινής, -ής, -ές {ειλικριν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ειλικρινέστ-ερος, -ατός} αυτός 
που διακρίνεται από γνησιότητα και αµεσότητα, ώστε να µην παραποιεί την 
αλήθεια, να µην υποκρίνεται: είναι ευθύς και ~ χαρακτήρας- ποτέ δεν λέει 
ψέµατα || δεχθείτε τα ~ µου συλλυπητήρια | συγχαρητήρια || ~ ευχές | ευχαριστίες 
|| το ~ ξέσπασµα του συγκίνησε ακόµα και τους αντιπάλους του! || τρέφει για 
µένα ~ αισθήµατα ΣΥΝ. αληθινός, γνήσιος, αυθόρµητος, ανυπόκριτος, 
αυθεντικός, ατόφυος ANT. ανειλικρινής, υποκριτικός.  — ειλικριν-ά | -ώς 
[αρχ.] 

επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. σύνθετο, αρχική σηµ. «αµιγής, αγνός», τού οποίου το β' συνθ. -
κρινής προέρχεται από το κρίνω. Αβέβαιη παραµένει η ταυτότητα τού α' συνθ. 
είλι-. Έχει προταθεί η σύνδεση µε το αρχ. ουσ. είλη «θερµότητα τού ηλίου», 
οπότε ειλικρινής θα σήµαινε «ευδιάκριτος στον ήλιο» (πβ. και δωρ. τ. Εέλά 
«το φως τού ηλίου»). Η άποψη αυτή, ωστόσο, εµφανίζει σηµασιολ. 
δυσκολίες, όπως και η σύνδεση µε το ρ. είλέω «συστρέφω, τυλίγω», που δεν 
δίνει κανένα νόηµα]. 

ειλικρινά - ειλικρινώς. Αντίθετα προς τα ζεύγη επιρρηµάτων όπου ο τύπος 
σε -α διαφέρει σηµασιολογικά από τον τύπο σε -ως (πβ. λ.χ. έκτακτα - 
εκτάκτως, απλά - απλώς), η διτυπία ειλικρινά - ει-λικρινώς ανήκει στην 
περίπτωση των παράλληλων τύπων χωρίς σηµασιολογική διαφορά (πβ. και 
βέβαια - βεβαίως, γενναία - γενναίως κ.λπ.). 
Το ειλικρινά µορφολογικώς (από πλευράς σχηµατισµού) δεν είναι σωστό, 
γιατί τα επίθ. σε -ής, από όπου προέρχεται, σχηµατίζουν κανονικώς 
επιρρήµατα σε -ώς και όχι σε -ά· πβ. ευτυχής - ευτυχώς, αξιοπρεπής - 
αξιοπρεπώς, ευγενής - ευγενώς, ασφαλής -ασφαλώς κ.ο.κ. Ωστόσο, και 
στην περίπτωση αυτή, η χρήση καθιέρωσε τον τύπο σε -ά (ειλικρινά) 
παράλληλα προς τον (κανονικό) τ. σε -ώς (ειλικρινώς). 

είλωτας (ο) (ειλώτων) 1. ΙΣΤ. κάθε µέλος τής κατώτερης τάξης των δηµόσιων 
δούλων τής αρχαίας Σπάρτης, ο δουλοπάροικος που ανήκε στο κράτος 2. 
(µτφ.) κάθε άνθρωπος που εργάζεται σκληρά σαν δούλος· αυτός που τον 
εκµεταλλεύονται εργασιακά: ήρθαν πάλι οι - για δουλειά απ' τα χαράµατα || ~ 
τής βιοπάλης | τού κεφαλαίου ΣΥΝ. σκλάβος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δασύνω. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. εϊλως, -ωτος, αβεβ. ετύµου. Κατά τον Ελλάνικο τον Μυ-
τιληναίο (5ος αι. π.Χ.), η ονοµασία οφείλεται στη µικρή πόλη "Ελος τής 
Λακωνίας, τής οποίας οι κάτοικοι είχαν υποδουλωθεί, άποψη φω-νολογικώς 
αστήρικτη. Πιθανότερη φαίνεται η σύνδεση µε το θ. τού αορ. β' εϊλον (ρ. αίρω 
«καταλαµβάνω, κυριεύω»), ενώ η συσχέτιση µε τον αόρ. β' άλώναι (< 
*Fakévai) τού ρ. αλίσκοµαι «συλλαµβάνοµαι», µε την παρεµβολή υποθετικού 
τ. *ε-Εελω-τες (> είλωτες), δεν ερµηνεύει ούτε τη δασύτητα τής λ. ούτε τον 
φωνηεντισµό (θα αναµέναµε *εϊλωτες µε απουσία δασύτητας και συναίρεση)]. 

είµαι ρ. συνδετ. {ήµουν | για τους υπόλοιπους χρόνους δανείζεται τ. από άλλα 
ρήµατα, π.χ. υπήρξα, έγινα, διετέλεσα, χρηµάτισα} 1. έχω ιδιότητα (µόνιµη ή 
προσωρινή): ~ γιατρός | τουρίστας | καλλιεργηµένος | ψηλός | ειρηνιστής | 
δηµοκράτης | νέος | έτοιµος | ανέντιµος 2. βρίσκοµαι (σε µια κατάσταση): ~ σε 
απελπισία | σε αδιέξοδο | στις καλές µου | εκτός εαυτού | στο ζενίo τής καριέρας 
µου | σε αδυναµία να απαντήσω | πυρ και µανία | στα τελευταία µου | σε 
πλεονεκτική θέση 3. βρίσκοµαι (σε συγκεκριµένη θέση)· εντοπίζοµαι (σε 
συγκεκριµένο σηµείο): πού ακριβώς είναι η Ρουάντα; || (µτφ.) πού είναι το 
παράλογο σε αυτά που είπε; || εδώ είναι το πρόβληµα στις σχέσεις σας 4. (ως 
υπαρκτικό) υπάρχω: είναι κάποιος που δεν κατάλαβε; || είναι κανείς εδώ; || 
ήταν µια φορά κι έναν καιρό ένας πρίγκιπας... 5. (+γεν.) (α) κατάγοµαι από 
(κάποιον), έχω συγγενική σχέση µε (κάποιον): το παιδί είναι τού γείτονα || 
τίνος είσαι; ΦΡ. είµαι από κατάγοµαι, έχω καταγωγή, προέρχοµαι από 
(κάπου): αυτά τα υφάσµατα είναι από την Γαλλία || είναι από πλούσια 
οικογένεια τής Αθήνας || ~ την Ελλάδα (β) ανήκω (σε κάποιον) ως περιουσιακό 
στοιχείο, κτήµα: όλα αυτά τα χωράφια είναι τού Πέτρου (γ) έχω ορισµένη 
ιδιότητα, χαρακτηριστικό: η φούστα αυτή δεν είναι τής µόδας || δεν είναι τού 
γούστου µου αυτή η ταινία || είναι άνθρωπος τής εµπιστοσύνης µας-ΦΡ. είµαι 
τής γνώµης ότι... βλ. λ. γνώµη 6. (+για) (α) προορίζοµαι: ποιος είναι για 
εξέταση; || αυτά είναι ιστορίες για µικρά παιδιά || αυτό είναι µόνο για να το 
βλέπεις! (β) είσαι για... θέλεις, επιθυµείς (να κάνεις κάτι): είσαι για µια βόλτα; 
|| είσαι για µπίρα; (να πιούµε µπίρα) 7. αξίζω, είµαι ικανός, άξιος για (κάτι): 
δεν είναι τώρα να στενοχωριέσαι για τέτοια! || δεν είναι αυτός για σαλόνια και 
δεξιώσεις || δεν είναι για πολλά, δεν του κόβει! 8. υποστηρίζω: -Τι οµάδα είσαι; 
-Είµαι Ο.Φ.Η. λόγω καταγωγής από την Κρήτη || -Τι κόµµα είναι ο Θάνος; -
ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά η γυναίκα του είναι Νέα ∆ηµοκρατία! · ΦΡ. (οικ.) (α) είσαι 
(µέσα); θέλεις, αποδέχεσαι, αντέχεις; θα πάµε εκδροµή αύριο, ~; || ξεκινάµε 
νέα δουλειά- εσύ ~ µέσα; (β) είµαι για να 'µαι είµαι εντελώς έτοιµος, 
κατάλληλος για (κάτι): τώρα πια ~! || (ειρων.) έτσι που καντάντησα ~! (γ) τι 
είναι; τι συµβαίνει, για τι πρόκειται; τι (σε) απασχολεί; ~; Πάλι σε βλέπω 
κακόκεφη! || (όταν µας φωνάζει κάποιος) -Γιάννη! — πάλι; (τι θέλεις πάλι;) 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. εϊµαι < αρχ. είµί (κατά τα µέσα ρ. κεϊµαι, κάθηµαι, από τον 
παρατατικό εκαθή-µην που συνέπιπτε φωνητικά µε τον µεσν. τ. ήµην τού ρ. 
είµί). Το αρχ. είµί < I.E. *es-mi «είµαι», πβ. σανσκρ. asmi, λατ. es «είσαι» (> 
γαλλ. es), ισπ. es «είναι», γερµ. ist, αγγλ. is κ.ά. Οµόρρ. εσ-τί, εϊναι (βλ.λ.), 
ών, όν, ουσία κ.ά.]. 

ειµαρµένη (η) (λόγ.) αυτό που θεωρείται ότι έχει προκαθοριστεί να συµβεί 
στον καθένα, η µοίρα που επηρεάζει και διαµορφώνει καθοριστικά τις 
επιλογές στη ζωή (κάποιου): όλοι υποκύπτουν στην ~ ΣΥΝ. ριζικό, τύχη, 
µοίρα, πεπρωµένο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. [ΕΤΥΜ < αρχ. ειµαρµένη, 
ουσιαστικοπ. µτχ. παθ. παρακ. εϊµαρµαι τού ρ. µείροµαι, βλ. λ. µοίρα]. 

ειµή σύνδ. (λόγ.-συνήθ. µε το µόνο[ν] και πάντα µετά από αρνητικές 
διατυπώσεις) παρά µόνο, εκτός από: δεν ευελπιστώ για την έκβαση τής δίκης, ~ 
µόνον και ανατραπεί το δυσµενές κλίµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. ει µη]. 

ειµί ρ. (είµί) (αρχαιοπρ.) είµαι· συνήθ. σε φρ. από το Ευαγγέλιο, λ.χ. «εγώ ~ το 
φως» || «εγώ - το άλφα και το ωµέγα» (βλ. λ. είµαι κ. εστί). 



είναι 559 ειρήσθω εν παρόδω 
 

[ΕΤΥΜ αρχ- βλ- λ. είµαι]. 
είναι (το) {άκλ.} 1.ΦΙΛΟΣ. η σταθερή και αµετάβλητη 
πραγµατικότητα, ο ορίζοντας στον οποίο κινείται κάθε επιµέρους 
ύπαρξη, η ίδια η ύπαρξη, η παρουσία τού όντος στον κόσµο κατ' 
αντιδιαστολή προς το γίγνεσθαι και το φαίνεσθαι 2. ο ψυχισµός, η 
ψυχοσύνθεση ενός προσώπου, καθώς και τα επιµέρους στοιχεία που 
τη συνθέτουν: και µόνο στην ιδέα ενός συµβατικού γάµου 
επαναστατούσε όλο το ~ της || το έλεγε και το πίστευε µε όλο του το ~! 
ΣΥΝ. εαυτός 3. (µτφ.) αυτό που ο καθένας αξιολογεί ως το 
κατεξοχήν σηµαντικό και πολύτιµο στοιχείο τής ζωής του: το παιδί 
αυτό ήταν όλο της το -1| το γράψιµο δεν ήταν απλώς η δουλειά του- 
ήταν το ίδιο του το ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. είναι (απρφ. τού ειµί) < *es-nai < 
I.E. *es- (βλ. λ. είµαι). Το σηµερινό γ' εν. πρόσ. είναι δεν προέρχεται 
από το αρχ. απρφ. είναι, αλλά από το µεσν. εναι < αρχ. ένι, 
συγκεκοµµένος τ. τού ένεστι, κατ' αναλογίαν προς το είµαι, είσαι 
κ.τ.ό.]. 

Ε.Ι.Ν.Α.Π. (η) Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείων Αθήνας και Πειραιά. 
Ε.Ι.Ν.Β.Ε.Θ. (η) Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείων Βόρειας Ελλάδας και 
Θεσσαλίας. 

Ε.Ι.Ο. (η) Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία. 
-ειό παραγωγικό επίθηµα λέξεων που δηλώνουν τον τόπο, το κτήριο 

όπου γίνεται (κάτι): καπηλ-ειό, κρασοπουλ-ειό, σχολ-ειό, µαγε)ι)ρ-ειό. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. καπηλ-
ειό), το οποίο προέρχεται µε καταβιβασµό τόνου και συνίζηση από το 
αρχ. επίθηµα -είον (βλ.λ.)]. 

-ειο [αρχ.] παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέτερων ου-
σιαστικών που δηλώνουν: 1. τόπο, κτήριο: δασαρχ-είο, βιβλιοπωλ-είο 
2. (συνεκδ.) την υπηρεσία, την αρχή κ.λπ. που στεγάζεται στο συγκε-
κριµένο µέρος: πήγε στο εφετ-είο | στο λιµεναρχ-είο | στο στρατοδικ-
είο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -φυλάκιο. 

-ειος παραγωγικό επίθηµα αρσ. λόγ. επιθέτων: αριστοτέλ-ειος, ηράκλ-
ειος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος, γιγάντειος. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από I.E. *es-jo- | *e-jo-]. 

Ε.Ι.Π.Α. (η) Ένωση Ιπταµένων Πολιτικής Αεροπορίας. 
είπα ρ. → λέγω 
ειπώθηκα ρ. → λέγω 
είρα (η) → ήρα 
ειρνµος (ο) το εµπάργκο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. είργµός «φυλακή» < 

εϊργω «κλείνω, αποκλείω» (βλ. λ. ειρκτή)]. 
Έιρε (το) → Ιρλανδία 
ειρηµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει λεχθεί· ΦΡ. κατά τα ειρηµέ-να 

κατά τα λεχθέντα: ενήργησε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
µτχ. παθ. παρακ., βλ. λ. ρήση]. 

Ειρηναίος (ο) 1. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 2. κύριο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ρένος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Ειρηναίος < αρχ. ειρήνη + παραγ. επίθηµα -ιος (πβ. κ. 
αρχή - αρχαίος)]. 

ειρήνευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η επίτευ-
ξη ειρήνης, η διακοπή των εχθροπραξιών: µεσολαβητικές προσπάθει-
ες βρίσκονται σε εξέλιξη για την ~ στην περιοχή ΣΥΝ. ειρηνοποίηση 
ΑΝΤ. σύγκρουση 2. (σπάν.) η συµφιλίωση, η αποκατάσταση τής γαλή-
νης, τής ηρεµίας ανάµεσα σε πρόσωπα που βρίσκονται σε προστριβή. 

ειρηνευτής (ο) [µεσν.], ειρηνεύτρια (η) {ειρηνευτριών} πρόσωπο 
που προσπαθεί να οδηγήσει δύο ή περισσότερες εµπόλεµες πλευρές 
σε ειρήνη· (ειδικότ.) επίσηµο πρόσωπο που έχει ως αποστολή του την 
ειρήνευση σε συγκεκριµένη περιοχή ΣΥΝ. ειρηνοποιός. 

ειρηνευτικός, -ή, -ό {µεσν.} αυτός που σχετίζεται µε την ειρήνευση, 
που οδηγεί στην ειρήνη: ~ συνοµιλίες | πρωτοβουλία | δυνάµεις | σχέ-
διο | αποστολή. — ειρηνευτικά επίρρ. 

ειρηνεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ειρήν-ευσα (κ. καθηµ. -εψα), -ευ-
µένος (κ. καθηµ. -εµένος)} ♦ (µετβ.) 1. ηρεµώ (αντιµαχόµενους ή αντι-
πάλους), εξασφαλίζω την ειρηνική τους συνύπαρξη: προσπαθεί να 
ειρηνεύσει τις αντιµαχόµενες πλευρές ΣΥΝ. συµφιλιώνω ΑΝΤ. διχάζω, 
(καθηµ.) ρίχνω λάδι στη φωτιά 2. (ειδικότ.) αντιµετωπίζω αποτελε-
σµατικά εξεγέρσεις ή συγκρούσεις σε ένα πεδίο, ώστε να διασφαλί-
σω την ειρήνη: η έγκαιρη παρέµβαση τού στρατού ειρήνευσε την πε-
ριοχή 3. γαληνεύω, χαλαρώνω (κάποιον): προσπάθησε να τους ειρη-
νέψει µετά τον τσακωµό τους, αλλά αυτοί δεν σήκωναν κουβέντα 
ΣΥΝ. καταπραΰνω, καθησυχάζω ANT. ταράζω, εκνευρίζω ♦ (αµετβ.) 4. 
ηρεµώ, παύω να έχω ένταση, επιθετικότητα: µε τα χρόνια γλύκανε 
και ειρήνεψε 5. (για καιρικά φαινόµενα) γίνοµαι ήπιος, καλµάρω: ει-
ρήνεψε η θάλασσα, µόλις έπεσε ο άνεµος ANT. αγριεύω, ταράζοµαι. 

ειρήνη (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας και 
ηγεµονίδων τού Βυζαντίου 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. 
όνοµα < ουσ. ειρήνη (βλ.λ.)]. 

ειρήνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. κατάσταση κατά την οποία δεν υπάρχουν 
εχθροπραξίες, συγκρούσεις ή αναταραχές µεταξύ κρατών ή στο εσω-
τερικό ενός κράτους: επικρατεί ~ επί εικοσαετία || η διαφύλαξη τής ~ 
στα Βαλκάνια || διαδήλωση για την ~ και τον αφοπλισµό || «αν επι-
θυµείς ~, προετοίµαζε πόλεµο» (Κατ. si vis pacem, para bellum, Ιούλιος 
Καίσαρ) || παγκόσµια | επισφαλής | µακρόχρονη | διαρκής ~ ΑΝΤ. πό-
λεµος, διένεξη, εχθροπραξίες, αναταραχή· ΦΡ. (α) κοινωνική ειρήνη η 
κατάσταση κατά την οποία απουσιάζουν οι αναταραχές και οι συ-
γκρούσεις ανάµεσα στις κοινωνικές οµάδες ενός κράτους· η απου-
σία κοινωνικών αναταραχών (β) εργασιακή ειρήνη η απουσία συ-
γκρούσεων ανάµεσα στους εργαζοµένους και τους εργοδότες (γ) ΙΣΤ. 
Ρωµαϊκή Ειρήνη (λατ. Pax Romana) η περίοδος τής πλήρους επικρά-
τησης τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας στη Μεσόγειο, µε αποτέλεσµα 
την απουσία πολέµων ή εξεγέρσεων στην περιοχή (ΐος-2ος αι. µ.Χ.) 

(δ) κίνηµα ειρήνης το σύνολο των οργανώσεων που αγωνίζονται για 
την επικράτηση τής παγκόσµιας ειρήνης, που ακολουθούν τον ειρη-
νισµό (βλ.λ.): το σύγχρονο ~ έχει παρακµάσει- ΝΟΜ. (ε) κοινή ειρήνη 
η απουσία κοινωνικών αναταραχών, βιαιοπραγιών κ.λπ.: διατάραξη 
τής ~ (µε βιαιοπραγίες, παράνοµη εισβολή σε ξένα σπίτια κ.λπ.) από 
πλήθος ταραχοποιών (στ) διατάραξη τής ειρήνης των πολιτών η πρό-
κληση ανησυχίας ή τρόµου στους πολίτες από τις απειλές κάποιου 
ότι θα προβεί σε επιβλαβείς για το κοινωνικό σύνολο πράξεις (ζ) δια-
τάραξη τής οικιακής ειρήνης αξιόποινη πράξη την οποία διαπράττει 
όποιος εισέρχεται παράνοµα ή παραµένει παρά τη θέληση τού δι-
καιούχου στην κατοικία άλλου ή στον χώρο που αυτός χρησιµοποιεί 
για την εργασία του ή σε χώρο περικλεισµένο τον οποίο αυτός (ο πα-
θών) κατέχει 2. ο τερµατισµός των εχθροπραξιών, η ειρήνευση: ελπί-
δες για ~ στην περιοχή µετά τις χθεσινές συνοµιλίες || µε στόχο την ~ 
ξεκινούν διαπραγµατεύσεις 3. (συνεκδ.) κάθε επίσηµη συµφωνία που 
ορίζει τους όρους τερµατισµού πολέµου, σύγκρουσης: υπογράφω | 
συνάπτω | συνοµολογώ ~ || οι όροι τής ~ ήταν επαχθείς για τους ητ-
τηµένους || κλείνω ~ µε κάποιον (συµφωνώ για ~) ΣΥΝ. συνθήκη, σύµ-
φωνο 4. η εσωτερική κατάσταση γαλήνης και ηρεµίας, η απουσία πα-
θών, εντάσεων και εσωτερικών συγκρούσεων: έζησε µε ~ || αναπαύ-
σου εν ~ (σε επιτάφια επιγραφή ως ευχή για τη µεταθανάτια ζωή) || ~ 
διανοίας | συνειδήσεως || ειρήνη υµίν (ειρήνη ύµίν) ως ευχή και προ-
τροπή για ήσυχη ζωή, απουσία εντάσεων και ταραχών ANT. ταραχή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ειρήνη | ipàvâ | ΐρείνα, αγν. ετύµου. Οι διαφορετικοί τύ-
ποι τής λ. στις διαλέκτους (που δεν ερµηνεύονται φωνητικώς) οδη-
γούν στην επικρατούσα άποψη ότι η λ. αποτελεί αρχ. δάνειο προελ-
λην. καταγωγής. Η λ. χρησιµοποιείται στην Αρχ. κατ' αντιδιαστολή 
προς τη λ. πόλεµος, περιγράφοντας µια διαρκή κατάσταση, αργότερα 
δε και τη συνθήκη ειρήνης, καθώς και την αρµονική κατάσταση τής 
διάνοιας. Η φρ. ειρήνη ύµίν ανάγεται σε χαιρετισµούς τής εβρ. γλώσ-
σας, που περιέχουν τη λ. äälöm «ειρήνη», µε την έννοια ότι η ειρήνη 
αποτελεί θεϊκό δώρο]. 

ειρηνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ειρήνη: ~ πε-
ρίοδος | ζωή | παράδοση | ανάπτυξη | έργα | σχέσεις | συνύπαρξη ANT. 
πολεµικός 2. αυτός που συµβάλλει στην επικράτηση τής ειρήνης, 
στην αποτροπή τού πολέµου: η ~ διευθέτηση των διαφορών των δύο 
χωρών || η ~ πρόθεση εκδηλώνεται µε ~ µέσα 3. αυτός που χαρακτη-
ρίζεται από ήρεµη και φιλική φύση και διάθεση, που αντιτίθεται στη 
βία και στον πόλεµο: οι Έλληνες είναι ~ λαός || ~ φυλή | γειτονιά ΣΥΝ. 
φιλειρηνικός, ειρηνόφιλος ΑΝΤ. εχθρικός, πολεµοχαρής, φιλοπόλεµος 
4. (λογοτ.) αυτός που διακρίνεται από γλυκύτητα και αρµονία, από 
γαλήνη: τα ~ αποµεσήµερα τού καλοκαιριού || ~ πρόσωπο | βλέµµα 
ΣΥΝ. γαλήνιος, ήρεµος γλυκός 5. ΕΚΚΛΗΣ. ειρηνικά (τα) αιτήµατα που 
εκφωνούνται κατά τη Θεία Λειτουργία, κυρ. ως προσευχή για ειρήνη, 
και αρχίζουν µε την εισαγωγική φρ. «εν ειρήνη τού Κυρίου δεη-
θώµεν». 

Ειρηνικός (Ωκεανός) (ο) ο µεγαλύτερος ωκεανός τής Γης· βρίσκεται 
µεταξύ τής Αµερικής, τής Ασίας και τής Αυστραλίας. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. Pacific Ocean]. 

ειρηνίσµός (ο) η αντίθεση στον πόλεµο ή στη χρήση βίας ως µέσου 
επίλυσης διαφορών και ειδικότ. η άρνηση ανάµειξης σε στρατιωτι-
κές, πολεµικές επιχειρήσεις λόγω προσωπικών αρχών ή πεποιθήσεων: 
ο ~ κορυφώθηκε ως κίνηµα στις Η.Π.Α. την εποχή τού πολέµου στο 
Βιετνάµ ΣΥΝ. πασιφισµός, ειρηνοφιλία. — ειρηνιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. pacifisme]. 

ειρηνιστής (ο), ειρηνίστρια (η) {ειρηνιστριών} 1. πρόσωπο που 
αγαπά την ειρήνη 2. πρόσωπο που πιστεύει στον ειρηνισµό (βλ.λ.) 
και συµµετέχει σε κινήµατα ειρήνης, ειρηνιστικές οργανώσεις κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. pacifiste]. 

ειρηνοδικείο (το) [1833] ΝΟΜ. το κατώτερο πρωτοβάθµιο τακτικό πο-
λιτικό δικαστήριο για εκδίκαση διαφορών οι οποίες έχουν αντικείµε-
νο µικρής αξίας. 

ειρηνοδίκης (ο/η) {(θηλ. ειρηνοδίκου) | ειρηνοδικών} τακτικός δικα-
στής σε ειρηνοδικείο (βλ. λ. δικαιοσύνη, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. είρηνοδίκαι, όρος που χρησιµοποιήθηκε για να απο-
δώσει το λατ. Fetiales «Ρωµαίοι ιερείς, διορισµένοι να επιβλέπουν τη 
σύναψη συνθηκών ειρήνης ή συµµαχίας και να διενεργούν την επί-
σηµη τελετή»]. 

ειρηνοποιός (ο/η) [αρχ.] 1. επίσηµο πρόσωπο που ενεργεί για την 
κατάπαυση των εχθροπραξιών ή των ανταγωνισµών, που επιτυγχάνει 
τη σύναψη | επικράτηση ειρήνης ΣΥΝ. ειρηνευτής 2. (γενικότ.) αυτός 
που κινείται από φιλειρηνική διάθεση: ο υπουργός Εξωτερικών έφθα-
σε ως - στη Βοσνία || υποδύεται τον ~ ωθώντας παρασκηνιακά στη 
σύγκρουση τις δύο πλευρές ΣΥΝ. ειρηνευτής ΑΝΤ. ταραχοποιός. — 
ειρηνοποιώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 

ειρηνόφιλος, -η, -ο [1839] αυτός που αγαπά την ειρηνική ζωή, που 
έχει ειρηνικά αισθήµατα, που ενεργεί για τη διατήρηση ή την επί-
τευξη ειρήνης: ~ λαός | χωριό | φυλή || ~ χαρακτήρας | άνθρωπος | φύση 
| πολιτική | τάση ΣΥΝ. πασιφιστής, ειρηνιστής, φιλειρηνικός ΑΝΤ. 
πολεµοχαρής, φιλοπόλεµος, φιλόµαχος. — ειρηνοφιλία (η) [1812], ει-
ρηνοφιλικός, -ή, -ό. 

είρηνοφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο [µεσν.] αυτός που φέρνει τη συµφι-
λίωση, την ειρήνευση: ~ χαµόγελο | µήνυµα || «ανοίξτε αγκαλιές ~» 
(∆. Σολωµός) ΣΥΝ. ειρηνικός, ειρηνευτικός. 

ειρήσθω εν παρόδω (ειρήσθω εν παρόδω) (λόγ.) ας λεχθεί κατά τη 
ροή τού λόγου· χρησιµοποιείται για την προαναγγελία τής αναφοράς 
από τον οµιλητή στοιχείων συµπληρωµατικών, παρενθετικών: ο Περι-
κλής, ο οποίος, ~, επί είκοσι συναπτά έτη ηγείτο των Αθηναίων, υπήρ-
ξε ο αρχιτέκτονας τού µεγαλείου τής αθηναϊκής ηγεµονίας. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ειρήσθω εν παρόδω, όπου το ρ. ειρήσθω αποτελεί το γ' 



ειρκτή 560 εισάγω 
 

ενικό προστ. παθ. παρακ. τού ρ. λέγω (βλ. κ. ρήση)]. 

ειρήσθω εν παρόδω - εν τη ρύµη τού λόγου. Συχνά οι δύο λόγιες αυτές 
φράσεις συγχέονται στη χρήση και προκαλούν λάθη. Το ειρήσθω εν 
παρόδω χρησιµοποιείται παρενθετικώς, για να δηλώσει ο οµιλητής ότι 
πρόκειται να προσθέσει συµπληρωµατικά ή διευκρινιστικά ορισµένες 
πληροφορίες: Αυτά τα έξοδα, ειρήσθω εν παρόδω, δεν θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισµό τού πανεπιστηµίου, αλλά θα καταβληθούν από την 
Κοινότητα. Το εν τη ρύµη τού λόγου έχει διαφορετική σηµασία και χρήση. 
Με τη φράση αυτή, που έχει κατά κανόνα αρνητική (κακόσηµη) υφολογική 
χροιά, σχολιάζεται και εξηγείται από τον οµιλητή η στάση κάποιου, τα 
λεγόµενα του κ.λπ.: Ο υπουργός εν τη ρύµη τού λόγου του οµολόγησε 
ορισµένα βαριά λάθη που διέπραξε η κυβέρνηση του. Εν ολίγοις, το ειρήσθω 
εν παρόδω σηµαίνει χονδρικά «ας µου επιτραπεί να αναφέρω πα-
ρενθετικώς», ενώ το εν τη ρύµη τού λόγου σηµαίνει αδροµερώς «στη ροή 
τού λόγου, µιλώντας». 

ειρκτή (η) (λόγ.) 1. το δηµόσιο δεσµωτήριο, κάθε τόπος καταδίκης ή ακούσιας 
κράτησης για έκτιση ποινής ΣΥΝ. φυλακή 2. (µτφ.) κάθε χώρος στον οποίο 
καταλήγει κανείς, χωρίς να µπορεί να ξεφύγει: µες στην υγρή του ~, στον βυθό 
3. ΝΟΜ. (παλαιότ.) κάθε ποινή στερήσεως τής προσωπικής ελευθερίας για 
χρονικό διάστηµα πέντε ώς είκοσι ετών: εκτίει ~ επτά ετών ΣΥΝ. πρόσκαιρος 
κάθειρξη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ειρκτή | ειρκτή < εϊργω | εϊργω < *ε-Ρέρ-γ-ω < ε- 
προθεµ. + I.E. *wer-g- «περικλείω, φράζω», πβ. λατ. urgere «πιέζω», ισπ. 
urgir, γαλλ. urgent «επείγων, πιεστικός», γερµ. rächen «εκδικούµαι» κ.ά. 
Οµόρρ. κάθ-ειρξις (-η)]. 

ειρµολογικό µέλος (το) (στη βυζαντινή µουσική) είδος µέλους, κατά κανόνα 
σύντοµου, όπου το υµνολογικό κείµενο µελοποιείται συλλαβικά· λέγεται έτσι, 
γιατί κατ' αυτόν τον τρόπο µελοποιούνται οι ειρµοί των κανόνων (υπάρχουν, 
όµως, και το «αργόν ειρµολογικόν» µέλος και ο «καλοφωνικός ειρµός», στα 
οποία η µελωδία είναι πιο πλατιά και περίτεχνη). (Βλ. κ. στιχηραρικό µέλος, 
παππαδικό µέλος). 

ειρµολόγιο (το) {ειρµολογί-ου | -ων} (στη βυζαντινή µουσική) λειτουργικό 
βιβλίο που περιέχει τους ειρµούς των κανόνων, κατά τους οκτώ ήχους (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. είρµολόγιον < ειρµός (στη σηµ. «ιδιόµελο τροπάριο τής 
οκτωήχου, βάσει τού οποίου ρυθµίζονται και τα υπόλοιπα») + -λόγιον 
(βλ.λ.)]. 

ειρµός (ο) 1. η νοηµατική συνοχή, η αλληλουχία σκέψεων, η εσωτερική 
σύνδεση και ροή λόγου: ασυνάρτητο κείµενο χωρίς λογικό ~ || χάνει τον ~ των 
σκέψεων του, όταν διασπάται η προσοχή του ΣΥΝ. συνοχή, σύνδεση, 
αλληλουχία, συνάρτηση ANT. ανακολουθία, ασυναρτησία, ασυνέπεια 2. 
ΜΟΥΣ. (στην υµνογραφία) το πρώτο τροπάριο καθεµιάς από τις εννέα ωδές 
τού κανόνα, που αποτελεί το πρότυπο για την ψαλµωδία των υπολοίπων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ειρµός < εϊρω «συνδέω, συναρµόζω» (που απώλεσε τη 
δασύτητα, πιθ. λόγω τής συχνής παρουσίας του εν συνθέσω) < *έρ-}ω < I.E. 
*ser- «τοποθετώ στη σειρά», πβ. λατ. sero «πλέκω, σειροθε-τώ», γαλλ. sermon 
«οµιλία, διάλεξη», ιρλ. sreth «τακτοποιηµένος» κ.ά. Οµόρρ. δρ-µος, òp-µαθός 
(βλ.λ.)]. 

είρων (ο/η) {είρων-ος, -α | -ες, ειρώνων} πρόσωπο που ειρωνεύεται, που 
χρησιµοποιεί συχνά την ειρωνεία: ο γνωστός - κοσµικογράφος µε το καυστικό 
χιούµορ. Επίσης (καθηµ.) είρωνας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εϊρων, αβεβ. ετύµου. Έχει 
προταθεί η σύνδεση µε το ρ. εϊροµαι (τού έρώ «ρωτώ, ανακρίνω»), πράγµα 
που θα προϋπέθετε αρχική σηµ. τού εϊρων «αυτός που ρωτά, που διερωτάται», 
αλλά το ει-στο εϊροµαι δεν είναι αρχικό, o συσχετισµός τού εϊρων µε το ρ. 
εϊρω «λέγω, δηλώνω», µορφολογικά ορθός, παρουσιάζει σηµασιολ. δυσχέ-
ρειες, παρότι θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ως συνδετικό κρίκο τη σηµ. 
«λέω κάτι χωρίς να το σκεφτώ» (τού ρ. εϊρω). Η σηµερινή σηµ. τού είρων 
«σκωπτικός, περιπαικτικός» είναι ήδη αρχ., αφού η λ. χρησιµοποιείται συχνά 
στον Αριστοτέλη ως αντίθετη τού επιθ. άληθευ-τικός]. 

ειρωνεία (η) [αρχ.] {ειρωνειών} 1. η χρήση τού λόγου κατά τέτοιον τρόπο, 
ώστε το αποδιδόµενο νόηµα να αντιτίθεται στο κυριολεκτικό: µε εµφανή ~ 
χαρακτήρισε πρωτότυπο τον δέκατο πανοµοιότυπο αναπτήρα που της έκαναν 
δώρο || γνήσια | λεπτή | ανεπαίσθητη | διακριτική | κρυφή | σαρκαστική | έκδηλη 
| χλευαστική | κυνική ~ ΣΥΝ. σκώµµα, χιούµορ 2. (κατ' επέκτ.) η κοροϊδευτική 
διατύπωση, το σχόλιο που ερµηνεύεται ως έµµεση προσβολή (κάποιου): το 
κλίµα εδώ δεν σηκώνει ειρωνείες και εξυπνάδες! || πες του να συµµορφωθεί και 
ν' αφήσει την ~! ΣΥΝ. σαρκασµός, χλεύη, χλευασµός, κοροϊδία- ΦΡ. (α) 
ειρωνεία τής τύχης | τής µοίρας για περιπτώσεις στις οποίες οι ενέργειες 
κάποιου ανατρέπονται αναπάντεχα (συνήθ. κατά όχι ευνοϊκό ή επιθυµητό 
τρόπο): αυτό είναι ~, να τον σώσει ο άνθρωπος τον οποίο είχε απολύσει! (β) 
τραγική ειρωνεία η άγνοια από τον ήρωα θεατρικού | µυθιστορηµατικού | 
κινηµατογραφικού έργου τής τραγικής θέσης στην οποία βρίσκεται ή προς την 
οποία οδεύει, µε αποτέλεσµα να ενεργεί µε τρόπο που επιφέρει αρνητικά γι' 
αυτόν αποτελέσµατα-κάτι το οποίο γνωρίζει ο αναγνώστης | θεατής (λ.χ. ο 
Οιδίποδας επιµένει να ανακαλύψει τον φονιά τού πατέρα του, αγνοώντας ότι 
είναι ο ίδιος, πράγµα που θα τον οδηγήσει στην καταστροφή) (γ) σωκρατική 
ειρωνεία η προσποίηση αφελούς άγνοιας σε µια συζήτηση ως µέσο 
εκµαιεύσεως θέσεων και προώθησης τού διαλόγου σε επιθυµητές 
κατευθύνσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοροϊδία. 

ειρωνεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {ειρωνεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} εµπαίζω 
(κάποιον) µιλώντας µε έµµεσο αλλά ξεκάθαρα υποτιµητικό τρόπο γι' αυτόν: 
τον ειρωνεύεται για την αστεία προφορά του, ρωτώ- 

ντας τον αν έχει κάτι η µύτη του! || ειρωνεύτηκε τον αντίπαλο του για τις δηλώσεις 
του, λέγοντας πως δεν κατάλαβε τι ακριβώς σήµαιναν! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
ειρωνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από ειρωνεία, που 
κοροϊδεύει µε τρόπο λεπτό και υπαινικτικό πρόσωπα ή καταστάσεις: ~ ύφος | 
µειδίαµα | αντιµετώπιση | υπαινιγµός | σχόλιο ΣΥΝ. σαρκαστικός, σκωπτικός 2. 
αυτός που χρησιµοποιεί την ειρωνεία, που εµπαίζει τους άλλους ή κοροϊδεύει 
καταστάσεις µε τρόπο υπαινικτικό, όχι χονδροειδή: είναι τόσο ~ απέναντι τους, 
όσο χρειάζεται για να τους πικάρει, χωρίς όµως να τους εξοργίζει 3. (ειδικότ.-
λογοτ.) αυτός που φανερώνει την αποστασιοποίηση τού δηµιουργού από τα 
πρόσωπα τού έργου του και την τύχη τους, αλλά και ενίοτε από το ίδιο του το 
δηµιούργηµα: ~ γραφή. — ειρωνικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. εις, µία, εν → ένας, µία, 
ένα [ΕΤΥΜ. < αρχ. είς < *έµ-ς < I.E. *sem-s «ένας», πβ. σανσκρ. sâmah, λατ. 
sem-el «άπαξ, µία φορά», γαλλ. simple «απλός», γοτθ. sama «ίδιος», αγγλ. same 
κ.ά. Οµόρρ. µ-ία (βλ.λ.), εν)α), α-µα, ä-παξ, ά-πλοϋς κ.ά.]. εις πρόθ. (λόγ.) 
(+αιτ.) (λόγ. τύπος τής καθηµ. σε, χρησιµοποιείται κυρ. σε λόγ. παγιωµένες 
εκφράσεις) δηλώνει: 1. κίνηση προς τόπο | προορισµό ή πρόσωπο ή (σπαν.) τον 
τόπο, το τοπικό σηµείο στο οποίο αναφερόµαστε: να προσέλθει ~ το εδώλιο ο 
µάρτυς || απευθύνθηκε ~ τους ανωτέρους του || ανέβηκε ~ το βήµα για να 
εκφωνήσει λόγο || βρίσκεται ~ τας Αθήνας || κατοικεί ~ τας Σέρρας || (κ. µτφ.) δεν 
είµαι - θέσιν να εκφράσω άποψη- ΦΡ. (α) (απεδήµησεν) εις τας αιωνίους µονάς 
(πήγε) στον άλλο κόσµο, δηλ. πέθανε (β) ες κόρακας (υβριστ.) στον διάβολο (γ) 
εις τόπον χλοερόν σε τόπο δροσερό (από την νεκρώσιµη ακολουθία) (δ) 
έρχοµαι εις γάµου κοινωνίαν παντρεύοµαι 2. τρόπο: ~ βάθος έρευνα || ~ βάθος 
διερεύνηση τής υπόθεσης- ΦΡ. (α) εις επήκοον φανερά µπροστά σε όλους: τον 
πρόσβαλε ~ όλων των συναδέλφων (β) εις µάτην µάταια: προσπάθησα ~ να την 
πείσω 3. σκοπό: ~ απόδειξιν τής απόψεως του έφερε όλα τα σχετικά επιχειρήµατα 
|| εξήλθε ~ αναζήτησιν τροφής || πολιτευόµενος ~ άγραν ψήφων || ~ άτοπον 
απαγωγή || άγαλµα ~ µνήµην των πεσόντων || επιταγή ~ εξό-φλησιν χρέους || ~ 
άφεσιν αµαρτιών ΦΡ. (α) εις επίρρωσιν προς ενίσχυση: ~ τού επιχειρήµατος του 
(για να ενισχύσει το επιχείρηµα του) έφερε παράδειγµα (β) (και) εις ανώτερα! 
ευχή σε επιτυχόντα σε διαγωνισµό, προαχθέντα, αποφοιτήσαντα | πτυχιούχο 
κ.λπ. για υψηλότερες διακρίσεις 4. χρόνο· ΦΡ. (α) ες αυριον τα σπουδαία βλ. λ. 
αύριο (β) εις τσς δυσµάς του βίου στο τέλος τής ζωής (γ) εις το διηνεκές για 
πάντα (δ) ες αεί για πάντα (ε) εις τον αιώνα τον άπαντα αιώνια, για πάντα (στ) 
εις τους αιώνας των αιώνων αιώνια, για πάντα 5. σε διάφορες λόγ. παγιωµένες 
εκφράσεις (στρατιωτικά παραγγέλµατα, ευχές κ.λπ.): ~ έπαρσιν σηµαίας || ~ τα 
όπλα || ~ παράταξιν || ~ το επα-νιδείν || ~ το επανακούειν || - υγείαν! || έγγραφο ~ 
διπλούν (σε δύο αντίτυπα) || Πιστεύω ~ ένα Θεόν... || ~ πολλά έτη, δέσποτα! (Βλ. 
λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). Επίσης (σπάν.-αρχαιοπρ.) ες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. είς | ες < ένς, όπου το εν- αποτελεί πιθ. τ. αιτιατικής ενός I.E. 
θέµατος, πράγµα που αιτιολογεί τη χρήση τής προθ. είς ως δηλωτικής 
κατευθύνσεως. Η παρέκταση σε -ς (εν-ς) οφείλεται στην αναλογική επίδραση 
τού εξ. Το νεοελληνικό σε (βλ.λ.) αποτελεί φωνολογική εξέλιξη τού είς. 
Παράγωγα του αποτελούν επίσης τα έσ-ω, εσώ-τερος, εσώ-τατος]. εισ- α' 
συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. κίνηση προς τα µέσα: εισχωρώ, εισ-δύω, εισ-
έρχοµαι, εισ-άγω, εισ-ρέω 2. (µτφ.) αποδοχή ή ένταξη: εισ-ακούω, εισ-δοχή. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την πρόθ. είς 
(βλ.λ.)]. -εις, -είσα, -έν {-έντος (θηλ. -είσης) | -εντες (ουδ. -εντα), -έντων (θηλ. -
εισών)} κατάληξη τής λόγιας µετοχής τού παθητικού αορίστου: οι 
αποσπασθέντες εκπαιδευτικοί || οι διασωθέντες ναυαγοί || οι πληγείσες από τον 
σεισµό περιοχές || τα εκδοθέντα κείµενα || το άρτι συσταθέν σωµατείο. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. καταλ. < *-εντ-ς (> είς), όπως εµφανίζεται στη γενική]. 
εισαγάγω (να/θα) ρ. → εισάγω 
εισαγγελέας (ο/η) {(θηλ. εισαγγελ-έως) | εισαγγελ-είς, -έων} ΝΟΜ. ισόβιος 

δικαστικός λειτουργός επιφορτισµένος µε την άσκηση ποινικής δίωξης 
αξιόποινων πράξεων και τη διενέργεια των πράξεων που προβλέπει ο 
Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας: ακολούθησε η αγόρευση τού ~ τής έδρας ΣΥΝ. 
εισαγγελική αρχή. Επίσης (λόγ.) εισαγγελέας (ο/η) {-έως, κλητ. εισαγγελεύ}. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. είσαγγελεύς, αρχική σηµ. «ο δικαστικός κλητήρας», < είσ- + -
αγγελεύς < άγγέλλω. Η σηµασία «κατήγορος» είναι µτγν.]. εισαγγελεύω ρ. 
αµετβ. [1890] {εισαγγέλευσα} ασκώ καθήκοντα εισαγγελέα. εισαγγελία (η) 
[αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το δικαστικό αξίωµα τού εισαγγελέα και το έργο του 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του 2. (συνεκδ.) το γραφείο τού εισαγγελέα 
και το κτήριο στο οποίο στεγάζεται, το δηµόσιο κατάστηµα στο οποίο εδρεύουν 
οι υπηρεσίες τής εισαγγελικής αρχής. εισαγγελικός, -ή, -ό [1873] αυτός που 
σχετίζεται µε τον εισαγγελέα ή την εισαγγελία: ~ παρέµβαση | λειτουργός | 
έρευνα | εξέταση | αρχή | εξουσία. 
εισάγω ρ. µετβ. [αρχ.] (εισ-ήγαγα (να/θα εισαγάγω), -ήχθηκα (λόγ. ει-σήχθην, -

ης, -η..., µτχ. εισαχθείς, -είσα, -έν), -ηγµένος) 1. βάζω, τοποθετώ µέσα: ~ τον 
ασθενή στο χειρουργείο 2. (για προϊόντα, εµπορεύµατα) φέρνω από ξένη χώρα: 
~ αυτοκίνητα από τη Γερµανία || - πρώτες ύλες | ρούχα | πετρέλαιο | φυσικό 
αέριο ΑΝΤ. εξάγω 3. (η µτχ. εισαγόµενος, -η, -ο) αυτός που δεν αποτελεί 
προϊόν εγχώριας παραγωγής, που προέρχεται από το εξωτερικό: ~ προϊόντα 4. 
(µτφ.) οδηγώ (κάποιον) στη σταδιακή κατάκτηση γνώσης ή τέχνης, του 
παρουσία- 



εισαγωγέας 561 εισβάλλω 
 

ζω µεθοδικά σύνολο, σύστηµα γνώσεων: τον εισήγαγε στα µυστικά τής 
διπλωµατίας || ~ κάποιον στην τέχνη τού χορού | σε µια επιστήµη | στην 
κουλτούρα τής Ανατολής ΣΥΝ. µυώ, µαθαίνω, διδάσκω 5. φέρνω (προς 
συζήτηση, ψήφιση, επικύρωση) σε αρµόδιο συλλογικό όργανο: ο πρόεδρος 
εισήγαγε προς συζήτηση δύο θέµατα εκτός ηµερησίας διατάξεως || ~ ρυθµίσεις | 
προτάσεις | προσθήκες | µέτρα || ~ προς επικύρωση || εισάγω σε δίκη (φέρνω 
στο δικαστήριο, θέτω υπό δικαστική κρίση) || η υπόθεση εισήχθη στο Εφετείο 
6. συµβάλλω στη διάδοση, καθιερώνω: ~ µια µόδα | θεωρία | ιδεολογία | 
µέθοδο | αντίληψη | ορολογία | τεχνοτροπία | κουλτούρα || ~ ένα διαφορετικό 
κλίµα | µια νέα οπτική | αισθητική || ~ ξένα έθιµα | καινούργιες συνήθειες· ΦΡ. 
εισάγω καινά δαιµόνια (καινά δαιµόνια, Πλάτ. Απολ. Σω-κρ. 24 e) συµβάλλω 
στη διάδοση καινοφανών αντιλήψεων, που ανατρέπουν την καθιερωµένη τάξη 
7. (µεσοπαθ. εισάγοµαι) (α) εισέρχοµαι (σε νοσοκοµείο): εισήχθη στον 
Ευαγγελισµό (β) επιτυγχάνω σε εξετάσεις για την εισαγωγή µου (σε 
εκπαιδευτικό ίδρυµα): εισήχθη στην Ιατρική Σχολή ΣΥΝ. πετυχαίνω, µπαίνω 8. 
(στο χρηµατιστήριο) εντάσσω (µετοχές, τίτλους) στη διαδικασία τής 
διαπραγµάτευσης: νέες µετοχές τού Ο.Τ.Ε. θα εισαχθούν στο χρηµατιστήριο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άγω. 

εισαγωγέας (ο/η) {-α κ. -έως | -είς, -έων} έµπορος που εισάγει προϊόντα από το 
εξωτερικό ΑΝΤ. εξαγωγέας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. είσαγωγεύς, αρχική σηµ. (στην Αθήνα) «δικαστικός που 
εισηγείτο υποθέσεις, προκειµένου να εκδικαστούν», < εισάγω. Η γενική σηµ. 
τής λ. είναι ήδη αρχ.]. 

εισαγωγή (η) 1. η τοποθέτηση εντός: η ~ νερού στη δεξαµενή || ~ δισκέτας στον 
υπολογιστή 2. η προσθήκη, η ένταξη: - επιπλέον στοιχείων και παραγράφων στο 
άρθρο || ~ επιµορφωτικών εκποµπών στο τηλεοπτικό πρόγραµµα || ~ τού 
έντεχνου στοιχείου στο λαϊκό τραγούδι ΣΥΝ. ενσωµάτωση, εµπλουτισµός 3. η 
µεταφορά και διάθεση προϊόντων στο εµπόριο από ξένη χώρα: ~ πρώτων υλών 
| πετρελαίου | αρωµάτων || ~ συναλλάγµατος | εργατικού δυναµικού || µείωση | 
αύξηση των ~ ΑΝΤ. εξαγωγή 4. η νοµοθετική ή µη καθιέρωση: ~ τής διδασκα-
λίας των Αρχαίων στα γυµνάσια || ~ τής πληροφορικής στην εκπαίδευση || ~ τής 
Νεοελληνικής ως επίσηµης γλώσσας ΣΥΝ. αναγνώριση 5. η παρουσίαση και 
πρόταση για εκδίκαση: ~ τής υπόθεσης στο Εφετείο ΣΥΝ. κατάθεση, 
παραποµπή 6. η είσοδος (κάποιου) σε νοσηλευτικό ίδρυµα για απαραίτητη 
θεραπευτική αγωγή και παροχή ιατρικών υπηρεσιών: ο γιατρός είπε πως πρέπει 
να γίνει αµέσως ~ στην καρδιολογική κλινική 7. η ένταξη (κυρ. κατόπιν 
δοκιµασίας ή βάσει κριτηρίων αξιολόγησης) σε εκπαιδευτικό ίδρυµα: 
γιόρτασαν σε νυχτερινό κέντρο την ~ του στην αρχιτεκτονική || η ~ των 
ισοβαθµούντων γίνεται µε σταθερά κριτήρια ΑΝΤ. απόρριψη, αποτυχία, 
αποφοίτηση 8. το προκαταρκτικό τµήµα (ή οτιδήποτε τίθεται προκαταρκτικά) 
βιβλίου, επιστηµονικού έργου κ.λπ. ή η σύντοµη τοποθέτηση, οµιλία που προ-
τάσσεται διευκρινιστικά ή ως προϊδεασµός τού ακροατή, αναγνώστη, θεατή 
σχετικά µε το κύριο µέρος: πριν προχωρήσει στην κυρίως πραγ-µάτευση τού 
ζητήµατος, έκανε µια ~ δίνοντας λίγες διευκρινιστικές πληροφορίες || η ~ στο 
έργο τού Καλβίνου «∆ιδασκαλία τής χριστιανικής θρησκείας» είχε θέση 
µαχητικού προπαγανδιστικού φυλλαδίου 9. (συνεκδ.) κάθε επιστηµονικό έργο ή 
κύκλος παραδόσεων, µαθηµάτων κ.λπ., που στοχεύει στη µετάδοση βασικών 
θεωρητικών γνώσεων για το αντικείµενο µελέτης ή επιστήµης: ~ στη 
φιλοσοφία/ γλωσσολογία | ανατοµία 10. (στο χρηµατιστήριο) η έναρξη τής 
διαπραγµάτευσης στη χρηµατιστηριακή αγορά: ~ τίτλων 11. ΜΟΥΣ. (α) τυπικό 
µέρος τής όπερας, εισαγωγικό κοµµάτι που παίζεται από την ορχήστρα πριν α-
πό την έναρξη τής σκηνικής δράσης, στο οποίο κατά κανόνα παρουσιάζονται 
τα σπουδαιότερα θέµατα τής όπερας· συµπίπτει µερικώς µε το πρελούδιο 
(βλ.λ.): η ~ στον (ή από τον) « Ταγχώιζερ» τού Βάγκνερ (β) αυτόνοµη 
ορχηστρική φόρµα, συµφωνικό ποίηµα που φέρει τον τίτλο «εισαγωγή»: η ~ 
«Έγκµοντ» τού Μπετόβεν ΣΥΝ. ουβερτούρα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εισάγω. o µουσ. 
όρ. είναι απόδ. τού γαλλ. ouverture]. 

εισαγωγή - πρόλογος - προλεγόµενα. Και οι τρεις λέξεις δηλώνουν 
σύντοµο κείµενο που προηγείται τού κυρίου µέρους τού βιβλίου. Η 
εισαγωγή καταλαµβάνει αρκετές σελίδες και σε αυτήν ο συγγραφέας δίνει 
σηµαντικές πληροφορίες για το περιεχόµενο τού έργου του, τα κύρια 
προβλήµατα που τον απασχόλησαν, τις γενικές θέσεις του κ.λπ. Από αυτή 
τη σηµασία η λ. εισαγωγή χρησιµοποιείται συχνά και ως είδος βιβλίου που 
εισάγει σε θέµα, κλάδο ή επιστήµη (π.χ. Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική, 
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία κ.τ.ό.). Αντίθετα, ο πρόλογος είναι ένα πολύ 
σύντοµο κείµενο, συχνά γραµµένο από πρόσωπο διαφορετικό από τον 
συγγραφέα (από τον εκδότη, από γνωστό ειδικό, από πρόσωπο συνδεόµενο 
προς τον συγγραφέα κ.λπ.). o πρόλογος γράφεται επίσης και από τον ίδιο 
τον συγγραφέα, για να περιλάβει σε αυτόν γενικότερες πληροφορίες, 
τεχνικά θέµατα τού βιβλίου, ευχαριστίες κ.λπ. Εφόσον υπάρχει εισαγωγή, ο 
πρόλογος προηγείται τής εισαγωγής και διαφοροποιείται από αυτήν 
πλήρως. Αν δεν υπάρχει εισαγωγή, ο πρόλογος περιέχει συχνά στοιχεία που 
θα δίδονταν σε µία εισαγωγή και είναι εκτενέστερος. Τέλος, παλαιότερα 
ιδίως, στην Ελληνική χρησιµοποιούνταν τα προλεγόµενα ως συνδυασµός 
εκτενούς εισαγωγής και προλόγου. Περίφηµα έχουν καταστεί τα 
Προλεγόµενα τού Αδαµαντίου Κοραή στις εκδόσεις των αρχαίων 
συγγραφέων που εκπόνησε ο Κοραής µε εκτενή σχόλια, προλεγόµενα όπου 
ο Κοραής προέτρεπε το Γένος «εις φωτισµόν», δηλ. στην απόκτηση 
παιδείας και στη γνωριµία µε τη γραπτή παράδοση των ελληνικών 
κειµένων. 

εισαγωγικά (τα) ΓΛΩΣΣ. σηµείο στίξεως που χρησιµοποιείται για την 

αυτολεξεί παράθεση ευθέος λόγου («...») σε ένα κείµενο (π.χ. ο Κώστας είπε: 
«καιρός να πηγαίνω») ή για την παράθεση λέξης ή φράσης η οποία βρίσκεται 
στο εσωτερικό άλλης φράσης, η οποία εσω-κλείεται ήδη µε εισαγωγικά (π.χ. 
είπε ο Γιάννης: «όταν ακούσεις "φύγαµε!" θ' αρχίσεις να τρέχεις», οπότε 
λέγονται άγκιστρα ή εσωτερικά | άνω | ανωφερή εισαγωγικά), την αναφορά σε 
τίτλο άρθρου, κεφαλαίου, βιβλίου ή έργου τέχνης (ο Αριστοτέλης στην 
«Ποιητική» του...) ή, ως σχολιαστικό σηµείο στίξεως (βλ.λ.), για τη δήλωση 
ειρωνείας και αµφισβήτησης (από πλευράς τού οµιλητή) συγκεκριµένου 
χαρακτηρισµού, άποψης ή διατύπωσης: τέτοιου είδους «φιλίες» κατέστρεψαν 
πολλούς· ΦΡ. (προφορ.) εντός εισαγωγικών για κάτι που λέγεται κατ' 
ευφηµισµόν ή µε προφανή σκοπό τού οµιλητή να το αµφισβητήσει ή να 
εννοήσει το αντίθετο: αυτή η ~ αγνή ψυχή είναι ο εγκέφαλος τής δολοπλοκίας || 
µας κατέστρεψαν οι ~ σωτήρες τού έθνους! 

εισαγωγικά («...»). Τα εισαγωγικά ανήκουν στην κατηγορία των 
σχολιαστικών σηµείων στίξεως, στα σηµεία στίξεως δηλ., που -αντίθετα 
προς τα συντακτικά σηµεία στίξεως (κόµµα, τελεία, άνω τελεία κ.ά.)- τα 
χρησιµοποιεί ο οµιλητής για να σχολιάσει τα λεγόµενα κατά διάφορους 
τρόπους: (α) ∆ηλώνει ότι µεταφέρει αυτούσια τα λόγια άλλου (πρόκειται 
για τη µορφή των λεγοµένων που χαρακτηρίζεται ως ευθύς λόγος: (Ο 
Γιάννης µού είπε: «∆εν θα 
έρθει κανείς µαζί µου- θα χειριστώ το θέµα µόνος µου»). Πριν από τα 
εισαγωγικά χρησιµοποιείται δίστιγµο, µετά από εισαγωγικά 
και έξω από αυτά χρησιµοποιείται τελεία (β) ∆ηλώνει, γενικότερα, λόγια 
που έχουν λεχθεί από άλλους, είτε πρόκειται περί ρήσεων (ρητών) 
προερχοµένων από γνωστές προσωπικότητες (Ο Χαρίλαος Τρικούπης είπε 
µέσα στη Βουλή: «Η Ελλάς προώρισται να ζήσει και θα ζήσει») είτε περί 
παροιµιωδών φράσεων ή γνωµικών (Οπως λέει κι ο λαός: «Κάλλιο πέντε 
και στο χέρι παρά δέκα και καρτερεί») (γ) ∆ηλώνει τη χρήση τίτλων που 
ανήκουν σε βιβλία, σε θεατρικά ή κινηµατογραφικά έργα κ.τ.ό. (Στην 
Επίδαυρο παίχτηκε χθες το βράδυ η «Ηλέκτρα» τού Σοφοκλέους - Από τα πιο 
γνωστά βιβλία τού Ν. Καζαντζάκη είναι το «Βίος και πολιτεία τού Αλέξη 
Ζορµπά») (δ) o οµιλητής αναφέρεται σε λέξεις, φράσεις ή σηµασίες, 
σχολιάζει δηλ. µεµονωµένα γλωσσικά στοιχεία (Θέλω να δηλώσω ότι µε τη 
λέξη «ευαισθησία» εννοώ ό,τι έχει σχέση µε µια βαθύτερη συναισθηµατική 
λειτουργία, που αντιτίθεται στη λογική - Το «θέλω» δεν σηµαίνει κατ' 
ανάγκην και ότι «µπορώ» - Μία λέξη, η λέξη «ελευθερία» ακούστηκε από το 
στόµα τους). Η λειτουργία αυτή είναι γνωστή ως µεταγλωσσική λειτουργία 
στη γλώσσα (γλωσσικά σχόλια για την ίδια τη γλώσσα) (ε) o οµιλητής 
χρησιµοποιεί εντός εισαγωγικών και σχολιάζει δυσµενώς (ειρωνικά, µει-
ωτικά, υποτιµητικά, µε διάθεση αµφισβήτησης) έννοιες, ιδέες, σηµασίες 
κ.τ.ό. (Για άλλα φροντίζουν οι «πατέρες τού έθνους» - Τη στρατιωτική 
εισβολή τους στην Κύπρο και την κατάκτηση τού 37% τού κυπριακού 
εδάφους οι Τούρκοι την αποκαλούν «επέµβαση» -Να µας λείπουν τέτοιοι 
«φίλοι»). 
Τυπογραφικώς υπάρχουν δύο ειδών εισαγωγικά σηµεία: τα (παλαιότερα) 
γωνιώδη («...») και τα (νεότερα) άγκιστρα ("...") ή άνω ή ανωφερή 
εισαγωγικά. Τα γωνιώδη χρησιµοποιούνται περισσότερο στον ευθύ λόγο, 
ενώ τα άγκιστρα σε µεµονωµένες λέξεις ή φράσεις. Τα άγκιστρα 
χρησιµοποιούνται επίσης για να εγκλείσουν µία λέξη ή φράση, όταν αυτή 
βρίσκεται στο εσωτερικό άλλης φράσης που εσωκλείεται ήδη µε (γωνιώδη) 
εισαγωγικά (π.χ. Ο Γιάννης είπε: «όταν ακούσεις "φύγαµε!" θ' αρχίσεις να 
τρέχεις»). Στην πραγµατικότητα, τα γωνιώδη εισαγωγικά και τα άγκιστρα 
εναλλάσσονται στη χρήση κατά τη βούληση τού γράφοντος και τις τυ-
πογραφικές δυνατότητες. 

εισαγωγικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΟΙΚΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε την εισαγωγή 
(βλ.λ., σηµ. 3): ~ εµπόριο | διαδικασία | ενδιαφέρον | συνάλλαγµα ΑΝΤ. 
εξαγωγικός 2. αυτός βάσει τού οποίου εισέρχεται κανείς κάπου ως νέο µέλος, 
στέλεχος κ.λπ.: οι ~ εξετάσεις για την τριτοβάθµια εκπαίδευση- ΦΡ. 
εισαγωγικός βαθµός ο βαθµός µε τον οποίο εισέρχεται στην ιεραρχία ενός 
κλάδου ένας πρωτοδιοριζόµενος δηµόσιος υπάλληλος 3. αυτός που αποτελεί 
την εισαγωγή στο κύριο µέρος ενός έργου (οµιλίας, βιβλίου κ.λπ.): η - 
τοποθέτηση κάποιου πριν από την ανάπτυξη των θέσεων του µε επιχειρήµατα || 
~ µάθηµα | παρουσίαση | σηµείωµα 4. εισαγωγικά (τα) βλ.λ. — εισαγωγικ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ. 

εισαγώγιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που µπορεί να εισαχθεί ΑΝΤ. εξαγώγιµος. 
εισακούω ρ. µετβ. [αρχ.] {εισάκουσα, εισακούσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} 1. ακούω 

µε θετική διάθεση και ανταποκρίνοµαι σε παράκληση, αίτηµα: ο θεός 
εισάκουσε τις προσευχές του και τον βοήθησε ΣΥΝ. ανταποκρίνοµαι, 
αποδέχοµαι, τείνω ευήκοον ους ΑΝΤ. αδιαφορώ, (λόγ.) κωφεύω 2. (µεσοπαθ. 
εισακούοµαι) βρίσκω ανταπόκριση σε υπόδειξη ή αίτηµα: µέσα σε τέτοια 
σύγχυση σπανίως εισακούονται οι πιο συνετοί || δυστυχώς, δεν εισακούστηκα 
και τώρα είµαστε σε αδιέξοδο! ΣΥΝ. λαιιβάνοµαι υπ' όψιν ΑΝΤ. αγνοούµαι. 

εισακτέος, -α, -ο 1. αυτός που πρέπει να εισαχθεί (κάπου) 2. εισακτέοι (οι) 
αυτοί που ετησίως εισάγονται µε εξετάσεις ή άλλο σύστηµα στα ανώτερα και 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα τής χώρας. [ΕΤΥΜ αρχ. ρηµατικό επίθ. < 
εισάγω]. 

εισβάλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {εισέβαλα (να/θα εισβάλω)} 1. (για κράτη) παραβιάζω 
µε στρατό τα σύνορα άλλου κράτους και εισέρχοµαι στο έδαφος του: οι 
Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο και κατέλαβαν το βόρειο τµήµα της 2. (µτφ.) 
εισέρχοµαι αυθαίρετα ή αναιδώς, παραβιά- 



εισβολέας 562 εισοδηµατικός 
 

ζω δικαίωµα ή ελευθερία: η τηλεόραση εισβάλλει στα σπίτια και 
επιβάλλει νέα ήθη || ο ρεπόρτερ εισέβαλε στο διαµέρισµα µε την κά-
µερα προκαλώντας αναστάτωση 3. (γενικότ.) εισέρχοµαι µε ορµή, 
ασυγκράτητα: το πλήθος εισέβαλε στο γήπεδο, µόλις άνοιξαν οι πόρ-
τες για τη συναυλία ΣΥΝ. εφορµώ, χυµώ, (λαϊκ.) µπουκάρω 4. (µτφ.) 
έρχοµαι µαζικά, κατακλύζω: κάθε καλοκαίρι χιλιάδες τουρίστες ει-
σβάλλουν στα νησιά µας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µπαίνω. 

εισβολέας (ο) [1894] {εισβολ-είς, -έων} αυτός που εισβάλλει (κάπου). 
εισβολή (η) 1. η παραβίαση από εχθρικό στρατό των συνόρων ενός 

κράτους και η είσοδος στο έδαφος του: η ~ τής Γερµανίας στην Πο-
λωνία το 1939 || η ~ τής Τουρκίας στην Κύπρο 2. (µτφ.) κάθε ορµητι-
κή (και συχνά αυθαίρετη) είσοδος: η ~ αγανακτισµένων απεργών στο 
γραφείο τού υπουργού || η ~ δηµοσιογράφων στην ιδιωτική ζωή των 
πολιτών 3. καθετί που γνωρίζει µεγάλη εξάπλωση (προκαλώντας ανη-
συχία, προβληµατισµό, αντιδράσεις κ.λπ.): ~ νέων ηθών σε µια παρα-
δοσιακή κοινωνία || ~ ξένων λέξεων σε µια γλώσσα || ~ τής τηλεοπτι-
κής βίας στο σπίτι κάθε τηλεθεατή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εισβάλλω]. 

εισβολή - επέµβαση. Χαρακτηριστικό τής κύµανσης στη χρήση 
των λέξεων, ιδίως στον πολιτικό λόγο, είναι οι λέξεις εισβολή και 
επέµβαση σε σχέση µε το κυπριακό ζήτηµα. Οι Τούρκοι τον Ιούλιο 
τού 1974 εισβάλλουν στην Κύπρο και καταλαµβάνουν διά τής βίας 
το 37% τού κυπριακού εδάφους, χωρίζοντας την Κύπρο στα δύο µε 
τη «γραµµή Αττίλα» (βλ. λ. Αττίλας). Έχουµε, λοιπόν, εισβολή των 
τουρκικών στρατευµάτων στην Κύπρο, που αποτελεί καταφανή 
παραβίαση τού διεθνούς δικαίου και στυγνή καταπάτηση των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων. Οι Τούρκοι, ωστόσο, δεν µιλούν για ει-
σβολή (invasion) αλλά για επέµβαση (intervention), προκειµένου να 
προστατεύσουν τους Τουρκοκυπρίους από τους Έλληνες! Τα κατε-
χόµενα από τους Τούρκους κυπριακά εδάφη, οι υπερχίλιοι αγνο-
ούµενοι, η λεηλασία τής ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς χι-
λιετιών, η δηµογραφική αλλοίωση µε τη βίαιη εκδίωξη 200.000 
Ελλήνων από τις πανάρχαιες προγονικές τους εστίες, την παράνο-
µη µεταφορά χιλιάδων εποίκων από την Τουρκία και τον εξανα-
γκασµό των Τουρκοκυπρίων σε µαζική µετανάστευση µαρτυρούν 
ότι δεν πρόκειται για επέµβαση χάριν των Τουρκοκυπρίων αλλά 
για εισβολή και βίαιη κατοχή. 

εισδοχή (η) η εισαγωγή ή η ένταξη κάποιου κάπου: η ~ τής Ελλάδας 
στην Ε.Ο.Κ. || ~ ενός κράτους στα Ηνωµένα Έθνη || ~ νέων µελών σε 
λέσχη | σύλλογο | οργάνωση ΣΥΝ. είσοδος. — εισδέχοµαι ρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εισδέχοµαι]. 

εισδύω ρ. αµετβ. {εισέδυσα} (λόγ.) περνώ στο εσωτερικό, εισχωρώ 
απαρατήρητος ΣΥΝ. διεισδύω, τρυπώνω, χώνοµαι.   — είσδυση (η) 
[αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µπαίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < είσ- + δύω 
«βυθίζοµαι» (βλ.λ.)]. 

εισέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εισήλθα (µτχ. εισελθών, -ούσα, -όν)} 1. 
(λόγ.) έρχοµαι µέσα, µπαίνω: ο πρωθυπουργός εισέρχεται στο προε-
δρικό µέγαρο || εισερχόµενος στην αίθουσα Τύπου, ο γνωστός συνθέ-
της εξέφρασε τη συγκίνηση του για την υποδοχή ΑΝΤ. εξέρχοµαι 2. 
(µτφ.) εντάσσοµαι, εισάγοµαι σε οµοειδές σύνολο: ~ στον δικαστικό 
κλάδο ΣΥΝ. γίνοµαι δεκτός 3. περνώ σε άλλη κατάσταση, σε άλλη πε-
ρίοδο ή χώρο: ~ στην ώριµη ηλικία || ~ στον κόσµο των ενηλίκων 4. ει-
σερχόµενα (τα) {εισερχοµένων} (ι) τα έγγραφα που λαµβάνει και 
πρωτοκολλά µια υπηρεσία ΑΝΤ. εξερχόµενα (ii) (στην ηλεκτρονική 
επικοινωνία) τα µηνύµατα που λαµβάνει κάποιος καθώς και ο χώρος 
στον οποίο αυτά αποθηκεύονται (θυρίδα εισερχοµένων µηνυµάτων). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, µπαίνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < είσ- + έρχοµαι. Η σηµ. 4 αποδίδει το αγγλ. incoming 
(documents)]. 

εισέτι επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. ακόµη, µέχρι τώρα: η κυβέρνηση δεν έχει 
αντιληφθεί ~ τους κινδύνους από τη λήψη τόσο σκληρών οικονοµικών 
µέτρων ΣΥΝ. µέχρι τούδε, ώς τώρα 2. ακόµη, επιπλέον, επίσης: πρέπει 
~ να τονιστεί ότι τέτοιες ενέργειες µειώνουν το κύρος των ιθυνόντων. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < είσ- + έτι «ακόµη» (βλ.λ.)]. 

εισέχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) σχη-
µατίζω εσοχή ANT. εξέχω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 

εισήγαγα ρ. → εισάγω 
εισήγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η γραπτή ή προφορι-

κή διατύπωση πρότασης (προς τον αρµόδιο ή υπεύθυνο να αποφαν-
θεί): µετά από - τού νοµικού συµβούλου ασκήθηκε µήνυση || στην ~ 
του υπάρχουν πολλά διαφωτιστικά σηµεία || διατυπώνω | υποβάλλω | 
καταθέτω µια ~ ΣΥΝ. πρόταση 2. (ειδικότ.) η ανακοίνωση σε συνέδριο, 
το σύνολο των θέσεων που παρουσιάζει κανείς ως εισηγητής σε 
συγκεκριµένο θέµα: τολµηρή | τεκµηριωµένη ~ 3. το εισαγωγικό 
τµήµα ψηφίσµατος, συµβολαίου, νοµοθετήµατος ή άλλου επίσηµου 
εγγράφου, στο οποίο δηλώνεται ο σκοπός του 4. (κατ' επέκτ.) η προ-
εισαγωγή: πριν από την οµιλία τού υπουργού, έκανε µια µικρή - ο δή-
µαρχος 5. ΝΟΜ. αναιρετική εισήγηση η εισήγηση τού εισηγητή δικα-
στή στον Αρειο Πάγο µε την οποία εκείνος προτείνει στο δικαστήριο 
να γίνει δεκτή η ασκηθείσα αναίρεση και να αναιρεθεί η προσβαλ-
λόµενη απόφαση για κάποιον από τους λόγους που επικαλείται ο 
αναιρεσείων (ο εισηγητής ήταν αναιρετικός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. είσήγησις < εισηγούµαι]. 

εισηγητής (ο) {-ή κ. (λόγ.)-ού}, εισηγήτρια (η) [1861] {εισηγητριών} 
1. πρόσωπο που διατυπώνει, καταθέτει ή παρουσιάζει µια εισήγηση 
(βλ.λ.): ο ~ του νοµοσχεδίου 2. ΝΟΜ. ο δικαστής πολυµελούς 
δικαστηρίου στον οποίο ανατίθεται η εξέταση των µαρτύρων και η 
σύνταξη σχετικής εισήγησης, η οποία τίθεται εν συνεχεία στην κρί- 

ση ενώπιον των λοιπών δικαστών (χωρίς να έχει δεσµευτικό για αυ-
τούς χαρακτήρα) 3. δηµόσιος υπάλληλος που βρίσκεται στην ιεραρ-
χία µεταξύ τµηµατάρχη Β' και γραµµατέα Α 4. (σε συνέδριο) ο πρώτος 
οµιλητής, αυτός που πραγµατοποιεί την πρώτη ανακοίνωση: ~ τού 
συνεδρίου θα είναι τιµής ένεκεν ο υπουργός 5. αυτός που κατεξοχήν 
συµβάλλε στη διάδοση και καθιέρωση επιστήµης, ιδέας, θεωρίας, 
ρεύµατος, τάσης κ.λπ.): ο Γεώργιος Χατζιδάκις είναι ο ~ τής γλωσσο-
λογίας στην Ελλάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εισηγούµαι]. 

εισηγητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την εισήγηση, που 
λειτουργεί ως εισήγηση ή αποτελεί εισήγηση: ~ τοποθέτηση | οµιλία 
| έκθεση. — εισηγητικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

εισηγµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει εισαχθεί (κάπου): µετοχές -στο 
χρηµατιστήριο || ~ προϊόντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. εισάγω]. 

εισηγούµαι ρ. µετβ. αποθ. {εισηγείσαι... | εισηγήθηκα} 1. διατυπώνω 
πρόταση µε την ιδιότητα τού επίσηµου εισηγητή: ο εισαγγελέας ει-
σηγήθηκε την αναβολή τής δίκης 2. εκφράζω προσωπική ή συλλογι-
κή εκτίµηση και πρόταση, διατυπώνω άποψη: ο πρόεδρος εισηγήθη-
κε τη συνέχιση τής απεργίας ΣΥΝ. προτείνω, συµβουλεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εισηγούµαι (-έο-) < είσ- + ηγούµαι 
(βλ.λ.)]. 

εισήχθην ρ. → εισάγω 
εισιτήριο (το) {εισιτηρί-ου | -ων} 1. µικρό δελτίο που αποδεικνύει ότι 

καταβλήθηκε το καθορισµένο αντίτιµο, το οποίο είναι υποχρεωτικό 
για την είσοδο (σε µεταφορικό µέσο, εκδήλωση, θέαµα κ.λπ.): προµη-
θεύοµαι | βγάζω | εκδίδω | κόβω - || µαθητικό | στρατιωτικό | φοιτητικό 
~ || ατοµικό | οµαδικό ~ || βρίσκω ~ (προµηθεύοµαι) || ακυρώνω το ~ 
µου· ΦΡ. (α) εισιτήριο µετ' επιστροφής | µε επιστροφή δελτίο που 
εξασφαλίζει στον κάτοχο του µεταφορά και δικαίωµα επιστροφής µε 
το ίδιο µέσο σε ορισµένη ή ελεύθερη ηµεροµηνία ΣΥΝ. αλέ-ρετούρ (β) 
εισιτήριο διαρκείας δελτίο που για ορισµένο χρονικό διάστηµα εξα-
σφαλίζει δικαίωµα απεριόριστου αριθµού διαδροµών ή παρακολού-
θησης εκδηλώσεων στον κάτοχο του: οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκεί-
ας για τους αγώνες µιας οµάδας µπάσκετ (γ) µειωµένο | µισό εισιτή-
ριο αυτό που αντιστοιχεί σε µειωµένη ή στη µισή τιµή τού κανονικού 
εισιτηρίου και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άτοµα συγκεκριµένων 
κοινωνικών ή επαγγελµατικών οµάδων (φοιτητές, σπουδαστές, στρα-
τιωτικούς, πολυτέκνους) βάσει τής ιδιότητας τους αυτής (δ) κλείνω 
εισιτήριο εξασφαλίζω την απόκτηση εισιτηρίου αρκετό χρόνο πριν 
από τη χρήση του: ~ για µια συναυλία (ε) απλό εισιτήριο βλ. λ. απλός 
(στ) κόβω εισιτήρια (για παράσταση, θέαµα) έχω εισπρακτική επιτυ-
χία, σηµειώνω εµπορική επιτυχία, είµαι εµπορικός: έχει καλούς συ-
ντελεστές η παράσταση, αλλά δεν κόβει εισιτήρια ΣΥΝ. πουλάω 2. το 
χρηµατικό αντίτιµο που καταβάλλεται για την αγορά τού παραπάνω 
δελτίου: το ~ ήταν εβδοµήντα πέντε δραχµές || τα ~ αυξήθηκαν πάλι! 
3. (µτφ.) το µέσο που επιτρέπει σε κάποιον να µεταβεί σε µια επιθυ-
µητή κατάσταση: τα συγχωροχάρτια που πουλούσε η Ρωµαιοκαθολι-
κή Εκκλησία κατά τον Μεσαίωνα, ήταν το ~ για την είσοδο των πι-
στών στον Παράδεισο! || µε τη νίκη αυτή πήρε το ~ για τον επόµενο 
γύρο τής διοργάνωσης (= προκρίθηκε). 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. εισιτήριος (βλ.λ.). Σε επιγραφή τού 2ου αι. 
µ.Χ. η λ. χρησιµοποιείται µε τη σηµ. τού εγγυητικού αντιτίµου που 
καταβαλλόταν, προκειµένου να επιτραπεί η είσοδος]. 

εισιτήριο ή εισητήριο; Συχνά συγχέονται στην ορθογραφία το δεύ-
τερο και τρίτο /i/ τής λέξης και γράφεται λανθασµένα ως *εισητί-
ριο ή *εισητήριο αντί τού ορθού εισ-ιτήριο Μόνο η ετυµολογία 
µπορεί να βοηθήσει στο να θυµόµαστε το σωστό. Το θέµα τής λέ-
ξης είναι µόνο το ι, αυτό που βρίσκουµε στο αντίθ. εξ-ι-τήριο και 
σε οµόρριζα όπως προσ-ι-τός, ι-ταµός, (ανεξ)-ί-τηλος, (εισ)-ι-τήριο. 
Το (αρχαίο) ρήµα, από όπου προέρχεται η λ., είναι το ρ. ει-µι «έρ-
χοµαι» (πληθ. ί-µεν, ί-τε, ϊ-ασι, απρφ. ΐ-έναι, µτχ. ίων, ίοϋσα, ιόν). 
Το ρηµ. επίθετο είναι i-τός (µε µηδενισµένο το ε τού ε!- και µε µόνο 
το !-, όπως και στα ί-µεν, ί-τε κ.λπ.(, που βρίσκουµε στα προσιτός 
(α-πρόσ-ιτος), εξ-ί-τηλος (αν-εξίτηλος), ι-ταµός κ.λπ. Αρα: εισ-ι-
τήριο < εισ + | + τήριος. 

εισιτήριος, -α, -ο (λόγ.) αυτός µε τον οποίο πιστοποιείται η ικανότη-
τα ή αναγνωρίζεται η δυνατότητα εισόδου, εισαγωγής: οι ~ εξετά-
σεις || ~ έλεγχος ΣΥΝ. εισαγωγικός ANT. εξιτήριος. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «ο σχετικός µε την είσοδο», < είσ- + -ιτή-ριος < θ. -ι- (+ 
επίθηµα -τήριος), µηδενισµ. βαθµ. τού ειµί, πβ. πληθ. Γ-µεν. Για το 
αρχ. εϊµι βλ. λ. ιταµός]. 

εισοδεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εισόδευσα} (αρχαιοπρ.) (για λειτουργό, 
ιερέα) τελώ την είσοδο (βλ.λ., σηµ. 9). 

εισόδηµα (το) {εισοδήµ-ατος | -ατα, -άτων} το σύνολο των εσόδων 
κάποιου: ατοµικό | καθαρό | ακαθάριστο | εθνικό | γεωργικό | ετήσιο 
| τεκµαρτό | κατά κεφαλήν ~" ΦΡ. φόρος εισοδήµατος ο φόρος που 
επιβάλλεται στο ετήσιο σύνολο αποδοχών, κερδών φυσικού ή νοµι-
κού προσώπου: δήλωση φόρου εισοδήµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξοδεύω, πε-
ριουσία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. εισοδεύω (το αντίθετο τού εξοδεύω) < αρχ. είσο-
δος. Το επίθηµα -ηµα πιθ. κατά το γέννηµα]. 

εισοδηµατίας (ο/η) [1886] {(θηλ. γεν. εισοδηµατίου) | εισοδηµατιών} 
πρόσωπο που έχει σταθερούς πόρους εισοδήµατος (από υπάρχουσα 
περιουσία, κληρονοµιά, ακίνητα κ.λπ.), ικανούς να του παρέχουν οι-
κονοµική εξασφάλιση χωρίς προσωπική εργασία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. rentier]. 

εισοδηµατικός, -ή, -ό [1812] αυτός που σχετίζεται µε τα εισοδήµα- 



Εισόδια (τής Θεοτόκου) 563 ειωθός 
 

τα· συνήθ. στη ΦΡ. εισοδηµατική πολιτική η πολιτική που ακολουθεί το κράτος 
σχετικά µε τη διαµόρφωση των εισοδηµάτων (µέτρα για τους µισθούς, την 
αποφυγή πληθωριστικών πιέσεων, τη δικαιότερη κατανοµή τού εθνικού 
πλούτου κ.λπ.). Εισόδια (τής Θεοτόκου) (τα) {Εισοδίων} 1. ακίνητη 
θρησκευτική εορτή (21 Νοεµβρίου) αφιερωµένη στη Θεοτόκο (για την είσοδο 
της στον ναό τού Σολοµώντος, όπου την αφιέρωσαν στον Θεό οι γονείς της 
Ιωακείµ και Αννα) 2. το αντίστοιχο εικονογραφικό θέµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. είσόδιος < αρχ. είσοδος. Η φρ. εισόδια τής Θεοτόκου είναι 
µεσαιωνική (7ος αι.), όπως και η ίδια η γιορτή]. εισοδικό (το) ΕΚΚΛΗΣ. τροπάριο 
που ψάλλεται κατά τη «Μικρά Είσοδο» τής Θείας Λειτουργίας. 
[ETYM. < µτγν. εισοδικόνκ επίθ. είσόδιος (< αρχ. είσοδος)]. είσοδος (η) [αρχ.] 
{εισόδ-ου | -ων, -ους} 1. η κίνηση από χώρο που νοείται ως εξωτερικός σε χώρο 
που νοείται ως εσωτερικός: η ~ στο κτήριο | στο διαµέρισµα | στο γραφείο | στο 
κατάστηµα | στον υπόγειο σιδηρόδροµο | στην πόλη || απαγορεύεται η ~ (σε 
προειδοποιητικές πινακίδες) || η ~ των στρατευµάτων κατοχής στην Αθήνα το 
1941 ΑΝΤ. έξοδος 2. (συνεκδ.) το άνοιγµα ή το πέρασµα από το οποίο 
εισέρχεται κανείς κάπου: η ~ τού σχολείου | τού δηµαρχείου | τού νοσοκοµείου | 
τής πολυκατοικίας | τής πόλης || φτωχική | µοντέρνα | λιτή ~ || κύρια | 
δευτερεύουσα | βοηθητική - 3. (συνεκδ.) ο τρόπος µε τον οποίο εισέρχεται κανείς 
σε έναν χώρο: καθυστέρησε να έρθει, για να κάνει εντυπωσιακή ~ || µεγαλοπρεπής 
| θριαµβευτική | προκλητική ~ 4. (συνεκδ.) το αντίτιµο που καταβάλλεται για την 
εξασφάλιση τής δυνατότητας (κάποιου) να εισέλθει (σε ορισµένο χώρο): ακριβή 
| ελεύθερη | δωρεάν ~ στο θέατρο | στον κινηµατογράφο | στα µέσα µεταφοράς 
ΣΥΝ. εισιτήριο 5. (συνεκδ.) η άδεια που παρέχεται σε κάποιον να εισέρχεται σε 
χώρο ή θέαµα χωρίς καταβολή αντιτίµου: έχει µόνιµη ~ για την Επίδαυρο ως 
δηµοσιογράφος || εξασφάλισε - σε όλα τα κέντρα λόγω των γνωριµιών του 6. η 
ένταξη (νέου µέλους) σε σύνολο, η εγγραφή (λ.χ. σε σύλλογο): η ~ νέων µελών 
στη λέσχη ΣΥΝ. εισδοχή 7. κάθε έναρξη ή µετάβαση σε νέα κατάσταση, εποχή, 
περίοδο κ.λπ.: η ~ στην ωριµότητα 8. ΤΕΧΝΟΛ. (αγγλ. input) (α) (σε 
ηλεκτρονικές συσκευές) το σηµείο από το οποίο εισάγονται πληροφορίες σε 
ηλεκτρονικό σύστηµα (το σηµείο εισερχόµενου σήµατος σε συσκευή βίντεο, σε 
ενισχυτή στερεοφωνικού συγκροτήµατος κ.λπ.) ΑΝΤ. έξοδος (β) (περιληπτ.) τα 
δεδοµένα, οι πληροφορίες που εισάγονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή προς 
επεξεργασία ΣΥΝ. εισαγόµενα ΑΝΤ. εξαγόµενα (γ) το σηµείο εισαγωγής, η 
διαδικασία κατά την οποία τα δεδοµένα αυτά εισάγονται στην εσωτερική µνήµη 
ενός υπολογιστή κατ' αντιδιαστολή προς την έξοδο (αγγλ. output) (δ) (στην 
ηλεκτρολογία) το ένα από τα δύο άκρα κάθε ηλεκτρικής διάταξης, από το οποίο 
το ηλεκτρικό ρεύµα οδηγείται µέσα σε αυτή 9. ΕΚΚΛΗΣ. (α) Μικρά Είσοδος η εν 
ποµπή µεταφορά τού Ευαγγελίου από τον κυρίως ναό στο Ιερό Βήµα κατά τη 
διάρκεια τής Θείας Λειτουργίας (β) Μεγάλη Είσοδος η εν ποµπή µεταφορά των 
Τιµίων ∆ώρων τής Θείας Ευχαριστίας από το σκευοφυλάκιο στο θυσιαστήριο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. είσορµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {εισορµάς... | εισόρµησα} (λόγ.) 
εισέρχοµαι ξαφνικά (κάπου), µε επιθετική συνήθ. διάθεση ΣΥΝ. εισβάλλω, εφορ-
µώ. — εισόρµηση (η) [1895]. εισπλέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εισέπλευσα} (λόγ.) (για 
σκάφος) εισέρχοµαι σε λιµάνι ΣΥΝ. πιάνω λιµάνι ΑΝΤ. εκπλέω, αποπλέω. — 
είσπλους (ο) [αρχ.]; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. εισπνέω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] 
{εισέπνευσα} εισάγω αέρα ή αέριο στους πνεύµονες µέσω τής ρινικής 
κοιλότητας: (αµετβ.) εισπνεύστε και εκπνεύστε || (µετβ.) απαγορεύθηκε το 
κάπνισµα σε δηµόσιους χώρους, για να µην εισπνέουν οι µη καπνίζοντες τον 
καπνό των άλλων. — εισπνευστικός, -ή, -ό [1879]. εΐΌπνοή (η) [αρχ.] 1. η 
εισαγωγή αέρα στους πνεύµονες µέσω τής ρινικής κοιλότητας: πάρε βαθιές 
εισπνοές ΣΥΝ. ανάσα ΑΝΤ. εκπνοή 2. ΙΑΓΡ. (ειδικότ.) (α) το σύνολο των 
κινήσεων τού αναπνευστικού συστήµατος, κυρ. τού θώρακα και τού 
διαφράγµατος, µε τις οποίες ο θώρακας αποκτά την αναγκαία χωρητικότητα για 
τον απαραίτητο κατά την αναπνοή αέρα (β) η εισαγωγή φαρµακευτικών ουσιών 
ή οξυγόνου για τη θεραπεία ασθενούς: ο γιατρός συνέστησε εισπνοές µε 
ευκάλυπτο || συσκευή εισπνοών. εισπνοοθεραπεία (η) {χωρ. πληθ.} θεραπεία µε 
εισπνοές, η απορρόφηση φαρµακευτικών ουσιών µε εισπνοές µέσω τής 
αναπνευστικής οδού. — εισπνοοθεραπευτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
inhalation therapy]. εισπρακτέος, -α, -ο αυτός που οφείλει να εισπραχθεί, να 
καταβληθεί για εισπρακτικούς λόγους: ~ ποσό | φόρος | εισφορά ΑΝΤ. κατα-
βλητέος. 
[ETYM. Ρηµατικό επίθ. τού αρχ. εισπράττω, πβ. κ. πρακτέος]. εισπρακτικός, -ή, 
-ό κ. (καθηµ.) εισπραχτικός αυτός που σχετίζεται µε την είσπραξη (χρηµάτων): 
η παράσταση ήταν µεγάλη ~ επιτυχία! || ~ µέτρα φορολόγησης || ~ πολιτική.  — 
εισπρακτικ-ά | -ώς επίρρ.^ εισπράκτορας (ο/η) {(θηλ. εισπράκτορος) | 
εισπρακτόρων} υπάλληλος που είναι αρµόδιος για την είσπραξη οφειλόµενων 
χρηµάτων ή για την έκδοση των εισιτηρίων στα µέσα µαζικής µεταφοράς ΣΥΝ. 
ταµίας. Επίσης (λόγ.) εισπράκτωρ (ο/η) [µτγν.] {εισπράκτορος}. [ETYM. < 
µτγν. εισπράκτωρ, -ορός < αρχ. εισπράττω]. είσπραξη (η) {-ης κ. -άξεως | -
άξεις, -άξεων} 1. η λήψη οφειλόµενων χρηµάτων: ~ φόρου | προστίµου | 
εισφορών ΑΝΤ. καταβολή, πληρωµή 2. εισπράξεις (οι) τα έσοδα από πώληση 
(εισιτηρίων, εµπορευµάτων, λαχνών κ.λπ.): οι ~ από το ΠΡΟ-ΠΟ ήταν 
αυξηµένες || οι ~ τής συναυλίας ανέρχονται στο ποσό των είκοσι εκατοµµυρίων 
ΣΥΝ. έξοδα. 

[ΕΤΥΜ; < αρχ. εϊσπραξις < εισπράττω]. 
εισπράττω ρ. µετβ. [αρχ.] {εισέπραξα, εισπρά-χθηκα (καθηµ. -χτηκα) (λόγ. µτχ. 

εισπραχθείς, -είσα, -έν)} 1. πληρώνοµαι, λαµβάνω (χρήµατα) που µου 
οφείλονται: το κράτος θα εισπράξει σηµαντικά ποσά από τους νέους φόρους || 
για την εµφάνιση του στην τηλεόραση εισέπραξε 500.000 ΑΝΤ. καταβάλλω, 
πληρώνω 2. (µτφ.) γίνοµαι αποδέκτης, δέχοµαι τις επιπτώσεις µιας 
κατάστασης (που συνήθ. εγώ δηµιούργησα ή προκάλεσα): εισέπραξε το 
χειροκρότηµα τού κοινού || ~ την αποδοκιµασία | την ευγνωµοσύνη | τη 
δυσαρέσκεια. 

εισρέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εισέρρεα, εισέρρευσα} (λόγ.) 1. (για υγρά) ρέω µέσα 
(σε κάτι άλλο): από τις ισχυρές βροχοπτώσεις νερά εισέρ-ρευσαν σε ισόγειες 
κατοικίες και υπόγεια ΑΝΤ. εκρέω 2. (µτφ. για αγαθά, οικονοµικά ποσά κ.λπ.) 
(α) εισέρχοµαι στο ταµείο (κράτους, επιχείρησης κ.λπ.): θα εισρεύσουν 
κοινοτικά κονδύλια στα ταµεία τού κράτους (β) (για πρόσ.) εισέρχοµαι σε 
µεγάλους αριθµούς: κατά κύµατα εισρέουν στη χώρα οι πρόσφυγες από την 
εστία τής πολεµικής αντιπαράθεσης. 

εισροή (η) 1. η ροή υγρού προς τα µέσα: ~ υδάτων ΑΝΤ. εκροή 2. (α) (µτφ. για 
αγαθά, οικονοµικά ποσά κ.λπ.) η συνεχής ροή προς το εσωτερικό (χώρας, 
επιχείρησης κ.λπ.): η ~ ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα µας || ~ 
συναλλάγµατος ΑΝΤ. εκροή, απώλεια (β) (για πρόσ.) η είσοδος, συνεχής ροή 
προς το εσωτερικό: «η ελλιπής φύλαξη των συνόρων επιτρέπει την ανεξέλεγκτη 
~ λαθροµεταναστών» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εισρέω]. 

εισρόφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η διείσδυση υγρών ή 
στερεών ουσιών στις αναπνευστικές οδούς, κυρ. όταν δεν λειτουργούν τα 
λαρυγγικά αντανακλαστικά ή λόγω απότοµης εισπνοής· (καθηµ.-καταχρ.) η 
αναρρόφηση. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. aspiration]. 

Ε.Ι.Σ.Φ. (η) Ένωση Ιπταµένων Συνοδών και Φροντιστών. 
εισφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {εισέφερα} 1. προσφέρω (ποσό) κυρ. µετέχοντας σε 

συλλογική προσπάθεια και στον βαθµό που µου αναλογεί: -στην ανέγερση τού 
ναού | στον έρανο ΣΥΝ. συνεισφέρω 2. (γενικότ.) προσφέρω ως βοήθεια: θέλω 
και εγώ να ~ στην προσπάθεια σας τις λιγοστές µου δυνάµεις. 

εισφορά (η) [αρχ.] (επίσ.) 1. η καταβολή χρηµάτων ή οικονοµικών αξιών (για 
σκοπό κοινής ωφέλειας): ~ για την κατασκευή αεροδροµίου || οι πάγιες ~ στα 
ασφαλιστικά ταµεία || ~ σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα || ~ σε χρήµα | σε είδος || 
έκτακτη | αντισταθµιστική (βλ.λ.) | µηνιαία | ασφαλιστική ~ ΣΥΝ. συµβολή, 
συνδροµή, (λαϊκ.) ρεφενές 2. (συνεκδ.) το καταβαλλόµενο ποσό: η πληρωµή 
των ~ γίνεται µε επικόλληση στα ασφαλιστικά βιβλιάρια αντίστοιχης αξίας 
ενσήµων || αύξηση | καταβολή των ~ 3. (γενικότ.) οποιαδήποτε συµβολή σε 
κοινά έξοδα ή κοινή προσπάθεια: πολύτιµη ~ σε ιδέες και προτάσεις || ~ 
γνώσεων και εµπειριών ΣΥΝ. συνεισφορά, συµµετοχή. 

εισφοροδιαφεύγω ρ. αµετβ. {εισφοροδιέφυγα (λόγ. µτχ. εισφορο-διαφυγ-ών, -
ούσα, -όν)} (κυρ. για εργοδότη) αποφεύγω την καταβολή των οφειλόµενων 
εισφορών (προς το αντίστοιχο ασφαλιστικό ταµείο). 

εΐσφοροδιαφυγή (η) (κυρ. για εργοδότη) η µη καταβολή των οφειλόµενων 
εισφορών (προς το αντίστοιχο ασφαλιστικό ταµείο). 

εισχώρηση (η) [1876] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η διείσδυση στο 
εσωτερικό, στο βάθος (ενός πράγµατος): η ~ των ξένων δυνάµεων στην 
ενδοχώρα 2. (µτφ.) η διάδοση, εξάπλωση (κάποιου πράγµατος) σε έναν χώρο: 
η ~ ξενόφερτων συνηθειών στην καθηµερινή µας ζωή || η ~ πρακτόρων στην 
οργάνωση. 

εισχωρώ ρ. αµετβ. {εισχωρείς... | εις)ε)χώρησα) 1. κινούµαι προς το εσωτερικό 
ή το βάθος: τα στρατεύµατα εισχώρησαν στην ενδοχώρα || πράκτορες τής 
αστυνοµίας είχαν εισχωρήσει στα άδυτα τής παράνοµης οργάνωσης || ειδική 
κρέµα που εισχωρεί στους πόρους τού δέρµατος προσφέροντας πλούσια 
ενυδάτωση ΣΥΝ. εισέρχοµαι, εισδύω, µπαίνω 2. (µτφ.) διεισδύω, βρίσκω 
πρόσφορο έδαφος να δράσω ή να αναπτυχθώ: οι επαναστατικές του ιδέες δεν 
άργησαν να εισχωρήσουν στον φοιτητικό χώρο || στη νυχτερινή διασκέδαση 
έχουν εισχωρήσει ξενόφερτα στοιχεία και συνήθειες ΣΥΝ. διαδίδοµαι, 
µεταδίδοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µπαίνω, καταχωρίζω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. εισχωρώ (-
έω) < εΐσ- + χωρώ < χώρος]. 

είτε σύνδ. για διάζευξη ισοδύναµων ή αντίθετων στοιχείων: ~ έρθεις - δεν 
έρθεις, το ίδιο µού κάνει. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ει (βλ.λ.) + εγκλιτικό µόριο τε]. 

έιτζ (το) (αγγλ. A.I.D.S.) {άκλ.} ΙΑΤΡ. το σύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής 
ανεπάρκειας· ασθένεια τού ανοσοποιητικού συστήµατος, χωρίς θεραπεία 
µέχρι σήµερα, µε µακρά περίοδο επώασης, που προκαλείται από τους ιούς 
HIV και HIV-2, µεταδίδεται µε τη σεξουαλική επαφή, τη µετάγγιση αίµατος ή 
τη χρήση µολυσµένης βελόνας και προσβάλλει τα κύτταρα τού 
ανοσοποιητικού συστήµατος τού ανθρώπου, µε αποτέλεσµα λοιµώξεις βαριάς 
µορφής, σπάνιους και κακοήθεις όγκους και τελικά θάνατο- χαρακτηρίζεται 
ως µάστιγα τού αιώνα λόγω τής εξάπλωσης της παγκοσµίως. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. A.I.D.S., ακρωνύµιο τού Aquired Immune Deficiency 
Syndrome «σύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας»]. 

Ε.Ι.Τ.Χ.∆. (το) Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικών Χηµικών ∆ιεργασιών. 
είχα ρ. → έχω 
ειωθός (το) {ειωθότος} (αρχαιοπρ.) οτιδήποτε επαναλαµβάνεται κατά σταθερή 

συχνότητα, η συνήθεια- εύχρ. στη ΦΡ. κατά το ειωθός | κατά τα ειωθότα 
(κατά το είωθός, Θουκ. 4,17 | τά είωθότα, Αριστοφ. Βάτραχοι 1, Θουκ. 2,51) 
κατά πώς συνηθίζεται, κατά τον συνήθη τρόπο: ~, παιδική χορωδία έψαλε τα 
κάλαντα στον Πρόεδρο. [ΕΤΥΜ. Ουδ. µτχ. τού αρχ. εΓωθα «έχω τη συνήθεια» 
(παρακ. µε ενε-στ. χρήση) < *σε-σΕωθ-α, αναδιπλασιασµένος τ. τού θ. 
*σΕωθ- < ♦swödh-, εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού I.E. *swedh- «έθιµο, 
συ- 
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νήθεια», πβ. σανσκρ. svadhâ-, λατ. sod-âlis «σύντροφος, συνάδελφος», suesco 
«εθίζοµαι», γαλλ. dé-suet «πεπαλαιωµένος, απηρχαιωµένος», γερµ. Sitte 
«έθιµο» κ.ά. Οµόρρ. εθ-ος, εθ-ιµο(ν), έθ-ίζω, εθ-νος, ήθ-ος, ήθ-ικός κ.ά.]. εκ κ. 
(µπροστά από φωνήεν) εξ πρόθ. (λόγ.) (+γεν. = από +αιτ.) δηλώνει: 1. τοπικό 
προσδιορισµό (το τοπικό σηµείο στο οποίο προσδιορίζεται (κάποιος/κάτι), 
συγκεκριµένη τοποθεσία ή κατεύθυνση· ΦΡ. (α) εκ δεξιών στα | από τα δεξιά (β) 
εξ αριστερών | ευωνύµων στα | από τα αριστερά (γ) εξ αποστάσεως από 
απόσταση (δ) εκ των ένδον από µέσα, από το εσωτερικό: η πληροφορία 
διέρρευσε - (ε) εκ τού µακρόθεν από µακριά (στ) εκ τοιί πλησίον από κοντά (ζ) 
εκ τού συστάδην από κοντά (η) εκ τού σύνεγγυς από πολύ κοντά 2. κίνηση από 
τόπο: ήλθε -Παρισίων3. προέλευση πραγµατική ή µεταφορική | νοητή: τα κέρδη 
- τής επιχειρήσεως είναι µεγάλα· ΦΡ. (α) (συγγένεια) εξ αίµατος | εξ αγχιστείας 
(συγγένεια) από γάµο (β) εκ βάθρων | εκ θεµελίων από τα θεµέλια, από τις 
ρίζες: το κτήριο σείστηκε ~ (γ) εκ βάθους ψυχής | καρδίας από τα βάθη τής 
ψυχής | τής καρδιάς (κάποιου)· για την έκφραση ειλικρινών συναισθηµάτων (δ) 
εκ τού µη όντος από το τίποτα: προκύπτουν προβλήµατα ~ 4. καταγωγή: επι-
στήµων ~ Νάξου || ~ παλαιάς αριστοκρατικής οικογενείας 5. χρονικό 
προσδιορισµό- το χρονικό σηµείο στο οποίο συµβαίνει ή τοποθετείται (κάτι): 
γνώριζα το αποτέλεσµα τού αγώνα - των προτέρων || η ~ των υστέρων κριτική 
είναι εύκολη- ΦΡ. (α) εξ αρχής από την αρχή, την έναρξη: διαπιστώθηκε ~ το 
καλό κλίµα που υπήρχε στις συνοµιλίες µεταξύ των δύο χωρών (β) εξ απαλών 
ονύχων από µικρή ηλικία: ~ έµαθε στις στερήσεις || συνθέτει µουσική ~ (γ) εκ 
γενετής | (σπα-νιότ.) εκ κοιλίας µητρός από γεννησιµιού, από τη στιγµή τής 
γέννησης: το σηµάδι αυτό το έχει εκ κοιλίας µητρός || τυφλός εκ γενετής (δ) εκ 
προοιµίου από την αρχή: ήταν ~ καταδικασµένο σε αποτυχία αυτό το εγχείρηµα 6. 
τρόπο: ασκεί κριτική - τού ασφαλούς (από ασφαλή θέση χωρίς να κινδυνεύει ή 
να διακινδυνεύει κάτι)· ΦΡ. (α) εξ απρόοπτου απρόοπτα, ξαφνικά (β) εξ ακοής 
έχοντας ακούσει για κάποιον/κάτι από έµµεση πληροφόρηση: τον γνωρίζω ~, 
δεν τον έχω συναντήσει ποτέ µου! (γ) εξ αντικειµένου βλ. λ. αντικείµενο (δ) εκ 
βαθέων από τα βάθη τής ψυχής κάποιου: ~ εξοµολόγηση (ε) εκ διαµέτρου 
εντελώς: η άποψη σου µε βρίσκει ~ αντίθετο (στ) εκ των ενόντων µε ή από αυτά 
ή αυτούς που ήδη υπάρχουν: δεν θα προσλάβουµε άλλους υπαλλήλους- θα 
τελειώσουµε το έργο ~ (ζ) εξ αδιαιρέτου χωρίς να έχει γίνει επίσηµη µοιρασιά | 
διανοµή: είναι ιδιοκτήτης διαµερίσµατος ~ µε τη σύζυγο του (η) εξ επαφής 
ακουµπώντας την κάννη τού όπλου στο σώµα: πυροβολισµός ~ θ) εξ ηµισείας 
από µισά ο καθένας: κληρονόµησαν από τον πατέρα τους ένα σπίτι ~ (ι) εκ νέου 
πάλι, ξανά: η ~ εξέταση µιας υπόθεσης (ια) εκ περιτροπής διαδοχικά, 
εναλλακτικά (ιβ) εκ πρώτης όψεως µε µια πρώτη µατιά | θεώρηση: ~ φαίνεται 
καλή εργασία (ιγ) εκ τού προχείρου πρόχειρα, χωρίς προετοιµασία: απάντηση ~ 
(ιδ) εξ ολοκλήρου εντελώς, ολοκληρωτικά: το κτήριο αυτό πρέπει να γκρεµιστεί 
και να χτιστεί - (ιε) εξ ορισµού βλ. λ. ορισµός (ιστ) εκ των πραγµάτων όπως 
έχουν τα πράγµατα, αντικειµενικά: ~ δεν µπορούµε να κάνουµε αλλιώς (ιζ) εκ 
µέρους | εξ ονόµατος βλ. λ. όνοµα (ιη) εκ συστήµατος συστηµατικά, για 
κάποιον που συνηθίζει να κάνει κάτι: είναι ~ τρακαδόρος (ιθ) εξ όψεως από την 
όψη, από το πρόσωπο: τον γνωρίζω µόνο -, δεν έχουµε ποτέ µιλήσει (πβ. εξ 
ακοής) (κ) εξ ιδίων (κρίνει τα αλλότρια) µε βάση τον ίδιο του τον εαυτό (κρίνει 
τους άλλους) (κα) εξ όνυχος τον λέοντα από µια µικρή ένδειξη µπορεί κανείς να 
καταλάβει το σύνολο: από τις πρώτες κιόλας γραµµές τού βιβλίου κατάλαβα περί 
τίνος επρόκειτο- ~! (κβ) εξ άπαντος οπωσδήποτε: πρέπει να έχουµε τελειώσει 
µέχρι την Τρίτη ~ 7. αιτία: είναι ~ πεποιθήσεως εργένης || φόνος εξ αµελείας || 
φόνος ~ προµελέτης || σου µιλάω - πείρας || δεν το έκανε ~ προθέσεως- ΦΡ. (α) εξ 
ανάγκης επειδή είχε ανάγκη, αναγκαστικά (β) εξ επαγγέλµατος βλ. λ. επάγγελµα 
(γ) εκ παραδροµής από απροσεξία (δ) εκ φύσεως από φυσικού του: ντροπαλός ~ 
(ε) ως εκ τούτου όπως προκύπτει από αυτό που αναφέρθηκε: είχε πιει και - ήταν 
εκτός εαυτού (στ) εξ οικείων από τους δικούς του: αυτή τη φορά η κριτική 
προήλθε ~ (ζ) εξ οικείων τα βέλη για επίθεση που δέχεται κάποιος από δικούς 
του ανθρώπους 8. ύλη: κατασκευή - µετάλλου | σιδήρου 9. το σύνολο από το 
οποίο λαµβάνεται µέρος: στον διαγωνισµό έλαβαν µέρος 5.000 υποψήφιοι ~ των 
οποίων πέτυχαν οι 500- ΦΡ. (α) ΣΤΡΑΤ. εξ εφέδρων από αυτούς που είναι στην 
εφεδρεία: αξιωµατικός ~ (β) εκ των ων ουκ άνευ βλ. λ. άνευ. (Βλ. λ. πρόθεση, 
ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. έκ | εξ (όπου ο αρχικός πλήρης τ. είναι εξ, ενώ το έκ 
απαντά προ συµφώνου) < I.E. *eks, πβ. λατ. ex (> γαλλ. ex-, π.χ. externe 
«εξωτερικός»), ιρλ. ess-, αρχ. σλαβ. is/iz κ.ά. Οµόρρ. έξ-ω, έκ-τός, εχθρός (βλ.λ.) 
κ.ά. Η πρόθ. έκ | εξ στην Αρχ. έχει τη βασική σηµ. «έξω από» και 
χρησιµοποιείται για να δηλώσει την προέλευση πιο εξειδικευµένα από την πρόθ. 
από]. 

εκ - εξ. Η πρόθεση εκ εµφανίζεται µε δύο παραλλαγές, την εκ + σύµφωνο 
και την εξ + φωνήεν: εκ βαθέων - εξ ουρανού, εκ τού µηδενός - εξ ακοής. 
Το ίδιο ισχύει και στις σύνθετες λέξεις: εκ-τιµώ, εκ-ποµπή, εκ-λέγω, αλλά 
εξ-ασφαλίζω, εξ-ετάζω, εξ-ορµώ. ∆υσκολία εµφανίζουν ρήµατα δισύλλαβα 
σε -ω σύνθετα (δί-δω, λέγω...) µε την πρόθεση εκ-, τα οποία παίρνουν τη 
λεγόµενη εσωτερική αύξηση (ε-), πράγµα που επιφέρει και αλλαγή στην 
πρόθεση από εκ- σε εξ-. Μερικά ρήµατα που εµφανίζουν τέτοια αύξηση εί-
ναι: εκ-βάλλω → εξ·έβαλα, εκ-βράζω → εξ-έβρασα, εκ-δίδω → εξέδωσα, 
εκ-δράµω → εξ-έδραµα, εκ-θέτω → εξ-έθεσα, εκ-λέγω → εξέλεξα, εκ-λείπω 
→ εξ-έλειψα, εκ-πέµπω → εξ-έπεµψα, εκ-πίπτω → εξ-έπεσα, εκ-πλέω → εξ-
έπλευσα, εκ-πλήττω → εξ-έπληξα, εκ-πνέω → εξ-έπνευσα, εκ-σκάπτω → εξ-
έσκαψα, εκ-τείνω →. εξ-έτεινα, εκ- 

τρέπω → εξ-έτρεψα, εκ-τρέφω → εξ-έθρεψα, εκ-φέρω → εξ-έφερα, εκ-
φράζω → εξ-έφρασα. Προσοχή! Τα σύνθετα τής εκ- µε ρήµατα που (ως 
απλά) έχουν πάνω από δύο συλλαβές (εκ-βιάζω, εκ-θρονί-ζω, εκ-κολάπτω, 
εκ-λαϊκεύω, εκ-µαιεύω κ.τ.ό.) ή που τονίζονται σε -ώ (εκ-τιµώ, εκ-µυζώ, εκ-
τελώ, εκ-κενώ κ.τ.ό.) δεν τρέπουν το εκ- σε εξ-, γιατί δεν παίρνουν 
εσωτερική αύξηση (εκ-βιάζω → εκ-βίασα, εκ-θρονίζω → εκ-θρόνισα, εκ-
τιµώ → εκ-τίµησα, εκ-τελώ → εκ-τέλεσα). 
Σύνθετες λέξεις µε την εκ και µε β' συνθετικό λέξη που αρχίζει από κ- 
γράφονται µε δύο -κκ-. Τέτοιες λέξεις είναι: εκ-καθαρίζω (-ιση, -ιστικός), 
εκ-κεντρικός (-ότητα), έκ-κεντρος, εκ-κενώνω (-ωση), εκ-κινώ (-ηση), έκ-
κλήση, εκ-κλησία, εκ-κοκκίζω (-ισµός, -ιστήριο), εκ-κολάπτω (-αψη, -
απτικός), εκ-κρεµές, εκ-κρεµής (-ότητα), εκ-κρεµώ, εκ-κρίνω (-ιση, -ιµα), εκ-
κρούω, έκ-κρουση, εκκωφαντικός. Οι λέξεις αυτές συχνά προφέρονται µε 
διπλό κ (µολονότι τα διπλά σύµφωνα προφέρονται στη Ν. Ελληνική ως 
απλά), όταν γίνονται αισθητές ως σύνθετα, οπότε προφέρονται έτσι όπως 
γράφονται ή, αλλιώς, προφέρονται «ετυµολογικά»: εκ-κενώνω, εκκινώ, εκ-
κεντρικός, αλλά εκ-κλησία (µε ένα κ), εκ-κρεµές (µε ένα κ) κ.ο.κ. 
Ενίοτε παρατηρείται το λάθος να σηµειώνεται απόστροφος µετά το εξ (εξ' 
ανάγκης'., εξ' απίνης!), σαν να έχει σιγηθεί κάποιο φωνήεν, πράγµα που 
προφανώς δεν συµβαίνει. 

εκ- | εξ- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. διεργασία που οδηγεί σε µία κατάσταση: 
εκ-γερµανισµός, εκ-δηµοκρατισµός 2. αφαίρεση: εκ-βρα-χισµός, εκ-θεµελίωση 
3. επίταση, έµφαση: εκ-καθάριση, έκ-λαµπρος, εκ-µηδένιση, εκ-πεσµός 4. φορά 
ή κατεύθυνση προς τα έξω: εκ-σφεν-δονίζω, εκ-παραθυρώνω, εκ-βάλλω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-, εκ, γδύνω, εγγονός, εξατοµικεύω. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την πρόθ. 
εκ | εξ (βλ.λ.)]. 

Ε.Κ. 1. (το) Εθνικό Κτηµατολόγιο 2. (ο) Εµπορικός Κώδικας 3. (η) Ένω-σις 
Κέντρου (Κόµµα τής Ενώσεως Κέντρου)- κόµµα που ιδρύθηκε το 1961 µε 
αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου 4. (το) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ε.Κ.Α. 1. (η) Επιτροπή Καταπολέµησης Αναλφαβητισµού 2. (η) Εφορία 
Κλασικών Αρχαιοτήτων 3. (το) Εργατικό Κέντρο Αθηνών. 

Ε.Κ.Α.Β. (το) Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας. 
Εκάβη (η) 1. σύζυγος τού Πριάµου, βασίλισσα τής Τροίας, µητέρα τού Έκτορα, 

τού Πάρη, τής Κασσάνδρας 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου]. 
Ε.Κ.Α.Μ. 1. (ο) Ενιαίος Κωδικός Αριθµός Μητρώου 2. (η) Ειδική Κα-

τασταλτική Αντιτροµοκρατική Μονάδα. 
έκανα/έκαµα ρ. → κάνω 
εκάρην ρ. → κείρω 
Ε.Κ Α.Σ. (η) Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων. 
εκάς οι βέβηλοι → βέβηλος 
έκαστος, -άστη, -αστο(ν) {εκάστ-ου | -ων, -ους} αντων. (λόγ.) καθένας- συνήθ. 

σε τυποποιηµένες εκφράσεις που δηλώνουν την ατοµικότητα, την έµφαση στη 
µονάδα, κατ' αντιδιαστολή προς το σύνολο- ΦΡ. (α) καθ' εκάστην (ενν. 
ηµέρα) κάθε ξεχωριστή µέρα, καθηµερινά (β) έκαστος εις το | στο είδος του ο 
καθένας είναι καλός στον τοµέα του, στην ειδικότητα ή στην κλίση του: «~ 
και ο Λουµίδης στους καφέδες» (διαφήµ.) (γ) έκαστος εφ' ω ετάχθη (έκαστος 
εφ' φ ετάχθη) καθένας οφείλει να υπηρετεί αυτό στο οποίο είναι ταγµένος, το 
οποίο έχει αναλάβει ως αποστολή του (δ) εις έκαστος (είς έκαστος, ενός 
έκαστου, ένα εκαστον) (λόγ.) ο καθένας χωριστά: ο δηµοσιογράφος που 
επισκέφθηκε τους τραυµατίες αναφέρθηκε στην υγεία ενός εκάστου. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έκαστος, πιθ. από συνεκφορά *έκάς τις «ο καθένας χωριστά» 
µέσω των πλαγίων πτώσεων, δηλ. γεν. *έκάς τεο > έκαστου, δοτ. *έκάς τω > 
έκάστω κ.τ.ό. Λιγότερο πιθ. η άποψη έκαστος < έκάς «µακριά από» + -τος 
(τακτικό επίθηµα). Για το αρχ. επίρρ. έκάς, βλ. λ. έκάτερος, ανέκαθεν]. 

εκάστοτε επίρρ. (λόγ.) σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά: ο ~ πρωθυπουργός || η ~ 
αντιπολίτευση αρνείται συνολικά το κυβερνητικό έργο || η ~ νεολαία αµφισβητεί 
την παλαιά τάξη πραγµάτων || συµπεριφέρεται αναλόγως των - περιστάσεων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκάστοτε < έκαστος + επίθηµα -τε]. 

εκατ. συντοµ. τής λ. εκατοµµύριο, εκατοµµύρια: βοήθεια ύψους 100 εκατ. 
δολαρίων. 

Εκαταίος (ο) ο Μιλήσιος- αρχαίος Έλληνας χρονογράφος (6ος αι. π.Χ.)· έργα 
του Περίοδος Γης ή Περιήγησις και Γενεηλογίαι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Εκαταίος < 
αρχ. 'Εκάτη (βλ.λ.)]. 

εκάτερος, -έρα, -ερον {εκατέρ-ου | -ων, -ους} αντων. (αρχαιοπρ.) καθένας από 
τους δύο χωριστά στη ΦΡ. έτερον εκάτερον (έτερον έκά-τερον) άλλο το ένα, 
άλλο το άλλο- για µη συγκρίσιµα ή σχετιζόµενα µεταξύ τους θέµατα: τον 
εκτιµώ ως επιστήµονα, όχι όµως και ως άνθρωπο- ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αµφότερος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έκάτερος, από το θ. έκα- τού αρχ. επιρρ. έκάς «µακριά (από)» 
(το οποίο προήλθε από το γ' προσ. ε «αυτόν» τής αντωνυµίας και το 
επιµεριστικό επίθηµα -κας, πβ. αρχ. άνδρα-κάς «κατά άνδρα») και το επίθηµα 
-τερος, όπως παρουσιάζεται στα έτερος, πότερος κ.α.]. 

εκατέρωθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από καθεµιά από τις δύο πλευρές χωριστά, και 
από τη µία πλευρά και από την άλλη χωριστά- η καθεµιά για τον εαυτό της: 
κατά την εκδίκαση τού διαζυγίου διατυπώθηκαν ~ απειλές και κατηγορίες || 
δέχθηκαν πυρά ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. 



Εκάτη 565 έκαψα 
 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκατέρωθεν < έκάτερος + -θεν]. 

εκατέρωθεν - αµφοτέρωθεν. Λόγια επιρρήµατα, εν χρήσει ιδίως 
στην επιστηµονική γλώσσα. Και οι δύο λέξεις σηµαίνουν «από 
τους δύο, από τις δύο πλευρές», αλλά το µεν εκατέρωθεν σηµαί 
νει «από τους δύο, αλλά χωριστά από τον καθένα», ενώ το αµφο 
τέρωθεν σηµαίνει «και από τους δύο µαζί»: Οι αµφοτέρωθεν επι 
θέσεις έληξαν µετά τη συµφιλίωση που επετεύχθη (οι επιθέσεις 
που γίνονταν και από τις δύο πλευρές µαζί) - Αναγνωρίστηκε εκα 
τέρωθεν η ισχύς τής υπογραφείσης συµβάσεως (χωριστά από τον 
έναν και από τον άλλον). Εν ολίγοις, το εκατέρωθεν τονίζει το «χω 
ριστά», το αµφοτέρωθεν το «µαζί». → αµφότεροι 

Εκάτη (η) ΜΥΘΟΛ. χθόνια θεότητα τής µαγείας, των φαντασµάτων, 
τού σκότους και τής σελήνης. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Εκάτη, αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται στο έκάς «µακριά 
(από)», αν συνδεθεί µε τα επίθ. Έκηβόλος, Έκατηβόλος, που αποδί-
δονταν στον Απόλλωνα]. 

εκατό (το) {άκλ.} 1. ενενήντα εννέα συν ένα, ο αριθµός 100 (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 
100: ~ άνθρωποι | µαθήτριες | σπίτια- ΦΡ. (α) εκατό φορές για κάτι 
που επαναλαµβάνεται πολλές φορές (συνήθ. χωρίς αποτέλεσµα ή 
εκνευριστικά): σου έχω πει ~ να κλείνεις το φως όταν βγαίνεις! || ~ να 
του ΤΟ θυµίσεις, αυτός πάλι θα το ξεχάσει ΣΥΝ. (λόγ.) επανειληµµέ-
νως (β) τοις εκατό | επί τοις εκατό | στα εκατό | (προφ.) τα εκατό 
(σύµβολο %) (i) για δήλωση τού επιτοκίου: η τράπεζα δίνει επιτόκιο 
έξι τοις εκατό (ii) για ποσοστό σε κλίµακα εκατό µονάδων: πήρε αύ-
ξηση είκοσι ~ || το πενήντα ~ των ερωτηθέντων αντιτίθεται στα µέτρα 
τής κυβέρνησης (γ) εκατό τοις (προφορ. κ. τα) εκατό (100%) για την 
έκφραση απόλυτης σιγουριάς, βεβαιότητας: θα έρθουµε σίγουρα, να 
µας περιµένετε ~! ΣΥΝ. αναµφίβολα, οπωσδήποτε 3. (α) ο τηλεφωνι-
κός αριθµός κλήσης τής υπηρεσίας Αµέσου ∆ράσεως και συνεκδ. η 
ίδια η υπηρεσία: αν δεν σταµατήσει τη φασαρία ο γείτονας, θα πάρω 
το ~ || ας ειδοποιήσει κάποιος το ~! ΣΥΝ. Αµεση ∆ράση, Αστυνοµία (β) 
(συνεκδ.) το αστυνοµικό όχηµα: ήρθε | έφτασε το ~ ΣΥΝ. αστυνοµικό, 
περιπολικό. Επίσης εκατόν (σε αριθµητικά, όπως εκατόν ένα, εκατόν 
είκοσι κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αριθµός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· εκατόν, πιθ. < *έν κατόν «ένα εκατό» (πβ. αγγλ. one 
hundred)· το βασικό θ. *κατόν< I.E. *kmt-om, πβ. σανσκρ. âatâm, λατ. 
centum, γαλλ. cent, ισπ. dento, αγγλ. hundred, γερµ. hundert κ.ά.]. 

εκατό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι ισούται αριθµητικά 
µε τον αριθµό εκατό (100): εκατό-φυλλος, εκατό-λιτρο. [ΕΤΥΜ Α 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. έκατό-φυλλον), που 
προέρχεται από το αριθµητ. εκατόν (βλ.λ.). Βλ. κ. εκατοντα-]. 

εκατόΥχειρ (ο/η) {εκατόγχ-ειρος | -ειρες, -είρων} 1. αυτός που έχει 
εκατό χέρια 2. ΜΥΘΟΛ. Εκατόνχειρες (οι) τερατώδη πλάσµατα µε πε-
νήντα κεφάλια και εκατό χέρια, που παλαιότερα θεωρούνταν ως 
προσωποποίηση φυσικών δυνάµεων (σεισµών, τρικυµιών κ.λπ.)· στην 
τέχνη απεικονίζονται σαν τους Γίγαντες. Επίσης εκατόγχειρος, -η, -
ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έκατόγχειρος < εκατόν + -χείρος < χείρ, 
χειρός]. 

εκατόµβη (η) {εκατοµβών} απώλεια µεγάλου αριθµού ζωών από βί-
αιο θάνατο (συνήθ. σε πολέµους, καταστροφές, ατυχήµατα κ.λπ.): κά-
θε Σαββατοκύριακο θρηνούµε εκατόµβες θυµάτων στην άσφαλτο || 
στον τελευταίο βοµβαρδισµό υπήρξαν εκατόµβες αµάχων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εκατόµβη < *έκατόµ-βΡα < εκατόν + *-ßFä < *gwä-, µε-
ταπτωτ. βαθµ. τού I.E. *gwò-u- «βόδι» (*βώυς > αρχ. βοϋς). Βλ. κ. βό-
δι. Η λ. αναφερόταν αρχικά στις θυσίες εκατό βοδιών προς τιµήν των 
θεών ήδη στα Οµηρικά Έπη η λ. απέκτησε γενικό χαρακτήρα]. 

εκατοµµύριο (το) [1805] {εκατοµµυρί-ου | -ων} 1. εννιακόσιες ενε-
νήντα εννέα χιλιάδες συν ένα, ο αριθµός 1.000.000 2. (ως επίθ. ε να 
εκατοµµύριο) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 1.000.000: 
ένα -πρόσφυγες | δραχµές | αντίτυπα- ΦΡ. εκατοµµύρια | ένα εκα-
τοµµύριο φορές αµέτρητες φορές: ένα εκατοµµύριο φορές του το 'χω 
πει κι αυτός τίποτα! ΣΥΝ. άπειρες φορές, εκατό φορές 3. ποσότητα χι-
λίων χιλιάδων: δύο | τρία ~ || εκατοµµύρια άνθρωποι λιµοκτονούν 4. 
(συνήθ. στον πληθ.) ποσό χιλίων χιλιάδων οικονοµικών µονάδων (λ.χ. 
δραχµών): κερδίζει | βγάζει | κοστίζει εκατοµµύρια || ζηµιά εκατοµ-
µυρίων || «τα ~ των ονείρων σας!» (διαφήµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δισεκατοµ-
µύριο. 
[ΕΤΥΜ < εκατόν + -µύριο < αρχ. µυρίος (µε τον τόνο στην παραλή-
γουσα) «αναρίθµητος» (αλλά στον πληθ. ως προπαροξύτονο µύριοι 
«δέκα χιλιάδες»), οπότε το εκατοµµύριο αποτελείται από εκατό µυ-
ριάδες (100 επί 10.000 = 1.000.000). Η λ. πλάστηκε από τον Αδ. Κοραή]. 

εκατοµµυριοστός, -ή, -ό [1853] 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά 
στον αριθµό 1.000.000 2. εκατοµµυριοστό (το) καθένα από τα ένα 
εκατοµµύριο ίσα µέρη στα οποία υποδιαιρείται ένα σύνολο. 

εκατοµµυριούχος (ο/η) [1853] πρόσωπο που έχει ποσό ενός εκα-
τοµµυρίου και άνω (συνήθ. περιουσία [πολλών] εκατοµµυρίων): κέρ-
δισε τον πρώτο αριθµό τού λαχείου κι έγινε ~. 

εκατόν (το) → εκατό 
εκατοντα- κ. εκατοντα- κ. εκαντοντ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι 
κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό εκατό (100): 
εκατοντά-δραχµο, εκατοντά-χρονη, εκατοντα-πυλιανή 2. είναι εκατό 
φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο συγκρίσεως: εκα-τοντα-
πλάσιος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. έκατο-
ντα-ετής, έκατόντ-αρχος), που προέρχεται από το αριθµητ. εκατόν 
(βλ. λ. εκατό) κατ' αναλογίαν προς τα συνθ. των υπολοίπων δεκάδων 

(λ.χ. έξηκοντα-, τριάκοντα-, πεντηκοντα-ετία κ.τ.ό.)]. 
εκατοντάβαθµος, -η, -ο -+ εκατοντα-, -βαθµός 
εκατοντάδα (η) → εκατοντα-, -άδα 
εκατοντάδραχµο (το) νόµισµα µε χρηµατική αξία εκατό δραχµών: 
µεταλλικό ~ || ~ σε κέρµα | σε χαρτονόµισµα ΣΥΝ. κατοστάρικο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έκατοντάδραχµος «βάρους εκατό δραχµών» < αρχ. 
εκατόν (κατ' αναλογίαν προς τα αριθµ. πεντήκοντα, έξηκοντα) + 
δραχµή]. 

εκατονταετηρίδα (η) → εκατοντα-, -ετηρίδα 
εκατονταετής, -ής, -ές → εκατοντα-, -ετής 
εκατονταετία (η) → εκατοντα-, -ετία 
εκατονταήµερος, -η, -ο → εκατοντα-, -ήµερος 
εκατονταθέσιος, -α, -ο ~» εκατοντα-, -θέσιος 
εκατοντάκιλος, -η, -ο → εκατοντα-, -κιλος 
εκατοντάκις επίρρ. → εκατοντα-, -άκις 
εκατοντάκλινος, -η, -ο → εκατοντα-, -κλινος 
εκατονταµελής, -ής, -ές → εκατοντα-, -µελής 
εκατοντάµετρος, -η, -ο → εκατοντα-, -µετρος 
εκατονταπλασιάζω ρ. → εκατοντα-, -πλασιάζω 
εκατονταπλάσιος, -α, -ο → εκατοντα-, -πλάσιος 
εκατονταπλός, -ή, -ό → εκατοντα-, -πλός 
εκατονταρχια (η) [µτγν.] {εκατονταρχιών} ΙΣΤ. 1. (στον ρωµαϊκό 

στρατό) (α) το αξίωµα και η θητεία τού εκατόνταρχου (β) υποδιαίρε-
ση τής ρωµαϊκής λεγεώνας, οµάδα εκατό πεζών και δέκα ιππέων 2. 
µονάδα πολιτικής υποδιαίρεσης των τάξεων τού ρωµαϊκού λαού από 
εκατό πρόσωπα ή οικογένειες µε αναγνωρισµένο δικαίωµα ψήφου 
ανά υποδιαίρεση. 

εκατόνταρχος (ο) {-ου κ. -άρχου | -ων κ. -άρχων, -ους κ. -άρχους} 
ΙΣΤ. αξιωµατικός τού ρωµαϊκού στρατού, διοικητής εκατονταρχίας, 
οµάδας εκατό πεζών ανδρών και δέκα ιππέων καθεµιάς από τις τριά-
ντα φατρίες τής Ρώµης ΣΥΝ. κεντυρίων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκατόνταρχος < έκατοντ(α) + -άρχος < άρχω. Το µτγν. 
κεντυρίων < λατ. centuno (ίδια σηµ.)]. 

εκατοντάφυλλος, -η, -ο → εκατοντα-, -φυλλος 
εκατοντάχρονα (τα) → εκατοντα-, -χρονα 
εκατοντάχρονος, -η, -ο → εκατοντα-, -χρόνος 
εκατονταψήφιος, -α, -ο → εκατοντα-, -ψήφιος 
εκατοντουτης (ο) [µτγν.] {εκατοντουτών}, εκατοντούτις (η) 

{εκατοντούτ-ιδος | -ίδων} (λόγ.) πρόσωπο ηλικίας εκατό ετών ΣΥΝ. 
εκατονταετής, εκατοντάχρονος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έκατοντούτης < αρχ. εκατονταετής < εκατοντα- + -
ετής< έτος]. 

εκατοστάρης (ο) → κατοστάρης 
εκατοστάρι (το) → κατοστάρι 
εκατοσταριά (η) -> κατοσταριά 
εκατοστάρικο (το) → κατοστάρικο 
εκατοστή (η) εκατό πρόσωπα ή πράγµατα, στη ΦΡ. καµιά εκατοστή 
περίπου εκατό: ήταν ~ συγκεντρωµένοι, που έκλεισαν τον δρόµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκατοστή «φόρος 1%», θηλ. τού επιθ. εκατοστός]. 

εκατοστηµόριο (το) [1856] (εκατοστηµορί-ου | -ων} το καθένα από 
τα εκατό ίσα ελάχιστα µέρη ενός συνόλου, καθεµιά από τις εκατό 
υποδιαιρέσεις του ΣΥΝ. εκατοστό. 

εκατοστιαίος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε κλάσµα που έχει 
παρονοµαστή εκατό ή µε αναλογίες που έχουν ως βάση το εκατό: ~ 
κλάσµα | αναλογία || οι σφυγµοµετρήσεις δείχνουν πτώση κατά πέντε 
~ µονάδες. 

εκατοστίζω κ. κατοστίζω ρ. µετβ. {(ε)κατόστισα} αυξάνω (κάτι) στον 
αριθµό των εκατό: κατάφερε να εκατοστίσει τα γκολ που έχει πετύχει 
µε αυτή την οµάδα- ΦΡ. να τα εκατοστίσεις (ως ευχή για τα γενέθλια 
κάποιου) να φθάσεις στην ηλικία των εκατό χρόνων: χρόνια πολλά, ~! 
[ΕΤΥΜ. < εκατοστή + παραγ. επίθηµα -ίζω]. 

εκατοστόγραµµο (το) [1883] {-ου κ. -άµου | -ων κ. -άµων} µονάδα 
µέτρησης τής µάζας που ισοδυναµεί µε το ένα εκατοστό τού γραµ-
µαρίου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. centigramme (νόθο συνθ.)]. 

εκατοστόλιτρο (το) [1891] µονάδα µέτρησης τού όγκου (ή τής χω-
ρητικότητας) που ισοδυναµεί µε το ένα εκατοστό τού λίτρου. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. centilitre]. 

εκατοστόµετρο (το) [1831] {εκατοστοµέτρ-ου | -ων} καθεµιά από τις 
εκατό υποδιαιρέσεις τού µέτρου· µονάδα µήκους ίση προς το 1/100 
τού µέτρου (cm) ΣΥΝ. πόντος, εκατοστό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. centimètre]. 

εκατοστός, -ή, -ό [αρχ.] (επίσης γράφεται 100ός στην αραβική αρίθ-
µηση, F ή ρ' στην ελληνική και C στη λατινική) 1. αυτός που αντι-
στοιχεί σε σειρά στον αριθµό εκατό (100) 2. εκατοστό (το) (α) καθέ-
να από τα εκατό ίσα µέρη, στα οποία διαιρείται ένα σύνολο ΣΥΝ. εκα-
τοστηµόριο (β) καθεµιά από τις εκατό υποδιαιρέσεις τού µέτρου ΣΥΝ. 
πόντος, εκατοστόµετρο (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

εκατόφυλλο (το) [µτγν.] µεγάλο τριαντάφυλλο, που έχει περισσότερα 
πέταλα από τα συνηθισµένα. 

εκατόφυλλος, -η, -ο —> εκατό-, -φυλλος 
εκατοχρονίτης (ο) [εκατοχρονιτών}, εκατοχρονίτισσα (η) {εκα-
τοχρονιτισσών} 1. πρόσωπο που έχει ηλικία εκατό ετών ή µεγαλύτε-
ρη 2. (γενικότ.) ο πολύ µεγάλης ηλικίας ΣΥΝ. εκατοντάχρονος, εκατο-
νταετής. — εκατοχρονίτικος, -η, -ο. 

εκατόχρονος, -η, -ο → εκατό-, -χρόνος 
έκατσα ρ. → κάθοµαι 
Ε.Κ.Α.Χ. (η) Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ανθρακα και Χάλυβα. 
έκαψα ρ. → καίω 
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εκβάθυνση (η) [1883] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η αύξηση τού 
βάθους, η διαµόρφωση διαστάσεων µεγαλύτερου βάθους κυρ. σε επιφάνειες: - 
θεµελίων | ορύγµατος | πυθµένα διώρυγας ΣΥΝ. σκάψιµο, βάθεµα 2. (συνεκδ.) 
το αποτέλεσµα ανάλογης επέµβασης, ο χώρος που διαµορφώνεται: πέτυχαν ~ 
δύο µέτρων επιπλέον ΣΥΝ. βάθος, βαθούλωµα. — εκβαθύνω ρ. [1883]. 
εκβάλλω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {εξέβαλα, εκ-βλήθηκα, -βεβληµένος} (λόγ.) ♦ 
1. (αµετβ.) (για ποταµούς) καταλήγω, χύνοµαι σε : ο Αξιός εκβάλλει στο Αιγαίο 
ΣΥΝ. χύνοµαι ♦ (µετβ.) 2. ωθώ προς τα έξω, βγάζω έξω (κυρ. µε βίαιο ή έντονο 
τρόπο): εκφράστηκαν φόβοι ότι τα θαλάσσια ρεύµατα θα εκβάλουν το αργό 
πετρέλαιο στις ακτές 3. (µτφ.-λογοτ.) εξωτερικεύω, βγάζω προς τα έξω, κυρ. µε 
µεγάλη ένταση: εξέ-βαλε κραυγή αγωνίας για το µέλλον τής ανθρωπότητας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, βάλλω. εκβαρβαρώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκβαρβάρω-σα, -θηκα, -
µένος} κάνω (κάποιον) βάρβαρο, εξαγριώνω: η τηλεόραση εκβαρβαρώνει τα 
ήθη µε την προβολή σκηνών βίας ΣΥΝ. αποκτηνώνω, αποθηριώνω ΑΝΤ. εκ-
πολιτίζω, εξανθρωπίζω, εξηµερώνω. — εκβαρβάρωση (η) [µτγν.] κ. 
εκβαρβαρισµός (ο) [1843]. έκβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) (λόγ.) 
το αποτέλεσµα, η κατάληξη µιας υπόθεσης ή διαδικασίας: ας ευχηθούµε µια 
θετική ~ των διαπραγµατεύσεων || η ~ τής µάχης δικαίωσε τις επιλογές τού 
στρατηγού || αίσια | καταστροφική | ολέθρια | µοιραία | αβέβαιη ~ ΣΥΝ. 
αποτέλεσµα, κατάληξη, απόληξη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκβασις, αρχική σηµ. «αποβίβαση (από πλοίο)», < εκβαίνω< εκ- 
+ βαίνω]. εκβεβληµένος, -η, -ο → εκβάλλω 
εκβιάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκβίασ-α (λόγ. εξεβίασα), -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 
1. εξαναγκάζω µε απειλή (κάποιον) σε πράξη ή παράλειψη, ασκώ εκβιασµό 
(βλ.λ.): έχοντας ενοχοποιητικά στοιχεία γι'αυτόν, τον εκβίαζαν για να του 
αποσπούν χρήµατα 2. (µτφ.) προσπαθώ να επιτύχω κάτι µε ανάρµοστο και 
πιεστικό τρόπο: µε θεαµατικό πέσιµο στη µικρή περιοχή ο παίκτης προσπάθησε 
να εκβιάσει πέναλτι από τον διαιτητή || µε παρακάλια και υποσχέσεις 
προσπάθησε να εκβιάσει τη συγκατάθεση των υπολοίπων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 
εκβιασµός (ο) [µτγν.] η χρήση απειλής προκειµένου να εξαναγκαστεί κάποιος 
σε πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες ωφελούν αυτόν που ασκεί την απειλή ή 
τρίτον: ωµός | συγκεκαλυµµένος | απαράδεκτος | πολιτικός | οικονοµικός ~ ΣΥΝ. 
εξαναγκασµός, καταναγκασµός. Επίσης ΝΟΜ. εκβίαση (η) [1840]. εκβιαστής 
(ο) [µτγν.], εκβιάστρια (η) [1897] {εκβιαστριών} πρόσωπο που ασκεί 
εκβιασµό: στυγνός | αµείλικτος ~ || ο ~ απειλούσε ότι θα αποκάλυπτε στοιχεία εις 
βάρος του, αν δεν του έδινε χρήµατα. εκβιαστικός, -ή, -ό [1884] αυτός που 
σχετίζεται µε τον εκβιασµό, που λειτουργεί ως εκβιασµός: ~ δίληµµα | κίνηση | 
τακτική. — εκβιαστικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Το µτγν. εκβιαστικός είχε τη σηµ. «καταπιεστικός, τυραννικός»]. 
εκβιοµηχάνιση (η) [1894] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} η εισαγωγή και ανάπτυξη 
βιοµηχανικών τεχνικών και µεθόδων παραγωγής σε ευρεία κλίµακα: η ~ 
συνδέεται µε τον τεχνολογικό και κοινωνικό εκσυγχρονισµό µιας χώρας ΣΥΝ. 
βιοµηχανοποίηση. Επίσης εκβιοµηχανισµός (ο). — εκβιοµηχανίζω ρ. 
εκβλαστανω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εκβλάστησα} BOT. (επίσ. για φυτά, σπόρους) 
αναπτύσσοµαι βγάζοντας νέους βλαστούς, ακολουθώ τη φυσική διαδικασία 
εξέλιξης, φυτρώνω ΣΥΝ. βλαστάνω. εκβλαστηµα (το) {εκβλαστήµ-ατος | -ατα, 
-άτων} BOT. κάθε οργανική απόφυση φυτού ή ζώου, φυσιολογικό εξόγκωµα, 
προεξοχή ζωντανού οργανισµού. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έκβλαστάνω]. εκβλάστηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -
ήσεις, -ήσεων} 1.ΒΟΤ. (για σπέρµατα, σπόρους, βολβούς) το σύνολο των 
σταδίων δραστηριοποίησης και ορατής αύξησης αναπαραγωγικού σώµατος 
(υπό κατάλληλες συνθήκες): η έκθεση σε ήλιο και υγρασία συµβάλλει στην έναρ-
ξη τής - 2. ΒΙΟΛ. η διαδικασία κατά την οποία προεξοχή που προβάλλει ή 
διακλαδίζεται από το κύριο σώµα συγκεκριµένων, συγκριτικά απλών, 
οργανισµών (όπως τα σφουγγάρια, τα κοράλλια, τα παράσιτα κ.λπ.) και 
αναπτύσσεται χωρίς γονιµοποίηση, δίνει νέο, ξεχωριστό άτοµο ΣΥΝ. 
βλαστογένεση, αγενής αναπαραγωγή 3. ΙΑΤΡ. επιδερµικός σχηµατισµός από 
υπερπλασία: αδενοειδείς ~. εκβολή (η) 1. το σηµείο στο οποίο ένας ποταµός 
εκβάλλει στη θάλασσα (συνήθ. στον πληθ.): στις ~ των ποταµών είναι συχνός ο 
σχηµατισµός δέλτα ΣΥΝ. στόµιο 2. (σπάν.) η αποβολή: ~ περιττωµάτων από τον 
πεπτικό σωλήνα ΣΥΝ. απόρριψη, εξαγωγή 3. ΓΥΜΝΑΣΤ. εκβολή τού σκέλους 
η µετάθεση τού δεξιού ή αριστερού ποδιού προς τη διεύθυνση των δακτύλων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εκβάλλω]. εκβράζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέβρασα, εκβράστηκα} 
(λόγ.) ξεβράζω 
(βλ.λ.). εκβραχισµός (ο) [1887] η απόσπαση και αποµάκρυνση ή σύνθλιψη και 
διάλυση των βράχων (για την εξοµάλυνση εδάφους): ~ οικοπέδου || για την 
ολοκλήρωση τού δρόµου απαιτήθηκαν χρονοβόρα έργα εκβραχισµού ΣΥΝ. 
λατόµηση. — εκβραχίζω ρ. [1896]. εκβραχιστικός, -ή, -ό [1897] αυτός που 
σχετίζεται µε τον εκβραχι- 
σµό: ~ µηχανές | έργα. εκγλύφανο (το) [1870] {εκγλυφάν-ου | -ων} (επίσ.) 
περιστροφικό κοπτικό εξάρτηµα από χάλυβα µε ενσωµατωµένη ή πρόσθετη 
οδόντωση, που σχηµατίζει κοπτικές ακµές συµµετρικά γύρω από τον άξονα 
περιστροφής του και χρησιµοποιείται στην κατεργασία επιφανειών ΣΥΝ. 
φρέζα. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκγλύφω «αποξέω» < έκ- + γλύφω (βλ.λ.), απόδ. τού γαλλ. 
fraise], 

έκγονος (ο) {εκγόν-ου | -ων, -ους} (αρχαιοπρ.) ο εγγονός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγγονός. 
[ΕΤΥΜ αρχ- < εκ- + γόνος]. 

εκγυµνάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εκγύµνασ-α, -τηκα, -µένος} 1. γυµνάζω µε 
µεθοδικό τρόπο, ασκώ συστηµατικά µε γυµναστική: εκγυµνάζει τους 
πρωταθλητές για τους Ολυµπιακούς Αγώνες ΣΥΝ. εξασκώ, προπονώ 2. (για 
ζώα) ασκώ σε συγκεκριµένες ικανότητες, εκπαιδεύω για την εκτέλεση 
µηχανικών κινήσεων, γυµνασµάτων: εκγυµνάζει άλογα για τις ιπποδροµίες | 
λιοντάρια για το τσίρκο. 

εκγύµναση (η) [1887] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. η γύµναση µε συ-
στηµατικό τρόπο: η ~ των αθλητών || η σωστή - των µυών ΣΥΝ. άσκηση 2. 
(για ζώα) η άσκηση στην εκτέλεση (µηχανικών) γυµνασµάτων: ~ αλόγων | 
σκύλων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. 

εκδάσωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η απογύµνωση και 
καταστροφή δάσους (κυρ. από εκχερσώσεις, πυρκαγιές, υπερβόσκη-ση ή 
καταχρηστική εκµετάλλευση του) ΣΥΝ. αποψίλωση 2. (ειδικότ.) η µεταφορά 
υλοτοµηµένης ξυλείας στο σηµείο φορτώσεως για περαιτέρω διακίνηση της 
στον τόπο προορισµού της. — εκδασώνω ρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. deforestation]. 

εκδεδοµένος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) κ. εκδοµένος (κυρ. για βιβλία, έργα, έντυπα) 
αυτός που έχει εκδοθεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκδίδω. 

εκδέρω ρ. µετβ. {εξέδειρα, εκδεδαρµένος} (λόγ.) 1. αφαιρώ το δέρµα ή τον 
φλοιό 2. προκαλώ εκδορά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγγονός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εκ- + δέρω (βλ. 
λ. δέρνω)]. 

Ε.Κ.∆.Ε.Σ. (το) Ελληνικό Κέντρο ∆ιεθνούς Έρευνας και Συνεργασίας. 
έκδηλος, -η, -ο (λόγ.) ολοφάνερος, ξεκάθαρος: ~ συγκίνηση | απογοήτευση | χαρά 

| υπερηφάνεια | βελτίωση | αγωνία | διαφωνία | προσπάθεια | µεθόδευση | 
πρόθεση ΣΥΝ. πρόδηλος ΑΝΤ. άδηλος.  — έκδηλα | εκδήλως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εκ- + δήλος «προφανής, φανερός» (βλ.λ.)]. 

εκδηλώνω ρ. µετβ. {εκδήλω-σα (λόγ. εξεδήλωσα), -θηκα, -µένος} 1. εµφανίζω 
προς τα έξω, εξωτερικεύω: ~ περιέργεια | συγκίνηση | πίκρα | ενθουσιασµό | 
ενδιαφέρον | αντίθεση | προτίµηση | αγάπη | προσήλωση ΣΥΝ. εκφράζω, 
φανερώνω, δείχνω ΑΝΤ. αποκρύπτω· (µεσοπαθ. εκδηλώνοµαι) 2. γίνοµαι 
αντιληπτός ή αναγνωρίσιµος- δίνω το χαρακτηριστικό µου στίγµα: η ασθένεια 
εκδηλώθηκε µε έντονους πόνους ΣΥΝ. εµφανίζοµαι, φαίνοµαι 3. φανερώνω 
τοποθέτηση ή ιδιότητα µου (που δεν είχα κοινοποιήσει): αργά ή γρήγορα όλοι 
θα εκδηλωθούν µέχρι τις εκλογές || µόλις ανακοινώθηκε το αποτέλεσµα, 
επιτέλους εκδηλώθηκε 4. εµφανίζοµαι ξαφνικά: εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις 
αποθήκες πυροµαχικών || ανταρσία εκδηλώθηκε στις τάξεις τού εχθρού. ΣΥΝ. 
ξεσπώ. [ΕΤΥΜ < µτγν. έκδηλώ (-όω) < αρχ. έκδηλος]. 

εκδήλωση (η) [1851] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η εµφάνιση κατά 
τρόπο δηλωτικό και χαρακτηριστικό: η ~ ασθένειας/ επιδηµίας | 
συµπτωµάτων/ ενδείξεων ΣΥΝ. σύµπτωµα, παρουσίαση, εµφάνιση 2. η 
κοινοποίηση και γνωστοποίηση, σκόπιµη ή συνειδητή φανέρωση: ~ χαράς | 
αµφιβολίας | γνώµης | αγάπης | λατρείας | διαµαρτυρίας | συµπαράστασης | 
σεβασµού ΣΥΝ. εξωτερίκευση, έκφραση, φανέρωµα 3. κάθε οργανωµένη 
δραστηριότητα (τελετή, γιορτή, επίδειξη, συζήτηση, διάλεξη κ.ά.) σχετικά µε 
ορισµένο θέµα: επίσηµη | µουσική | χορευτική | πολιτική ~ || πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. manifestation]. 

εκδηλωτικός, -ή, -ό [1890] (για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
εξωστρεφή και αυθόρµητη συµπεριφορά, που συνηθίζει να εξωτερικεύει την 
εσωτερική του κατάσταση ή διάθεση: ~ χαρακτήρας || ~ φύση | 
προσωπικότητα ΣΥΝ. εξωστρεφής ΑΝΤ. εσωστρεφής. — εκ-δηλωτικά επίρρ., 
εκδηλωτικότητα (η). 

εκδηµία (η) [αρχ.] {εκδηµιών} (λόγ.) 1. η αποδηµία (σηµ. 1) · 2. ο θάνατος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδηµία. 

εκδηµοκρατίζω ρ. µετβ. [1889] {εκδηµοκράτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. εισάγω και καθιερώνω δηµοκρατικές αρχές και νόµους διακυβέρνησης 2. 
(κατ' επέκτ.) εξασφαλίζω συνθήκες µεγαλύτερης διαφάνειας και ελεύθερης 
έκφρασης: θα εκδηµοκρατιστούν τα σώµατα ασφαλείας. εκδηµοκρατισµός (ο) 1. 
η εισαγωγή και καθιέρωση δηµοκρατικού πολιτεύµατος, δηµοκρατικών αρχών 
και συστηµάτων διακυβέρνησης: ο ~ τής πολιτικής ζωής µιας χώρας 
δυσχεραίνεται από την απουσία δηµοκρατικής παράδοσης και νοοτροπίας των 
πολιτών 2. (κατ' επέκτ.) η εξασφάλιση συνθηκών µεγαλύτερης διαφάνειας και 
ελεύθερης έκφρασης (κυρ. εντός συγκεκριµένης διοικητικής, υπηρεσιακής, 
κρατικής δοµής εξουσίας): ο ~ των σωµάτων ασφαλείας || ο - τού πανεπιστηµίου 
µε φοιτητική συµµετοχή στα όργανα τής διοίκησης || ~ διαδικασιών | θεσµών | 
µέσων ενηµέρωσης. εκδηµοτικισµός (ο) ΓΛΩΣΣ. η προσαρµογή (γλωσσικού 
στοιχείου) 
στους κανόνες τής δηµοτικής: ~ λόγιων τύπων. — εκδηµοτικίζω ρ. εκδηµώ ρ. 
µετβ. {εκδηµείς... | εξεδήµησα} 1. φεύγω από τον τόπο καταγωγής µου και 
κατοικώ σε άλλη περιφέρεια ή χώρα ΣΥΝ. αποδηµώ, ξενιτεύοµαι ΑΝΤ. (λόγ.) 
ενδηµώ 2. (µτφ.) εγκαταλείπω τη ζωή, πεθαίνω- κυρ. στη ΦΡ. εκδηµώ εις 
Κύριον (εκδηµώ εις Κύριον) ΣΥΝ. αποθνήσκω ΑΝΤ. γεννιέµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
επιδηµία, πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εκδηµώ (-έω) < έκ- + -δηµώ < δήµος]. 
εκδίδω ρ. µετβ. {εξέδωσα, εκδόθηκα (λόγ. εξεδόθην, -ης, -η..., µτχ. εκ-δοθ-είς, 
-είσα, -έν), εκδεδοµένος κ. εκδοµένος} 1. είµαι εκδότης, έχω αναλάβει τα έξοδα 
και την ευθύνη µιας έκδοσης: ~ εφηµερίδα | περιοδικό | έντυπο | ποιητική 
συλλογή | αποµνηµονεύµατα 2. (ειδικότ.) τυπώνω και θέτω σε κυκλοφορία: το 
βιβλίο θα εκδοθεί σύντοµα || θα 
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εκδώσω τα άρθρα µου σε τόµο ΣΥΝ. δηµοσιεύω, κυκλοφορώ 3. (για 
νοµίσµατα, οικονοµικούς τίτλους, χρηµατικές αξίες) τυπώνω σε αριθ-
µηµένα αντίτυπα και θέτω σε κυκλοφορία (για επίσηµη χρήση ή πώ-
ληση και κυρ. διακίνηση κεφαλαίων): ~ επιταγή | τσεκ | συναλλαγ-
µατική | φορτωτική | απόδειξη | οµόλογα | µετοχές | γραµµατόσηµα 
ΣΥΝ. κόβω 4. (για επίσηµα έγγραφα ή πιστοποιητικά) συντάσσω και 
παρέχω για νόµιµη και προσωπική χρήση: ~ διαβατήριο | αστυνοµική 
ή φοιτητική ταυτότητα | πιστοποιητικό ΣΥΝ. βγάζω 5. (για αποφάσεις, 
οδηγίες κ.λπ.) συντάσσω και δίνω στη δηµοσιότητα προς ενη-
µέρωση ή εφαρµογή: ~ ένταλµα | αποτελέσµατα εξετάσεων | ταξι-
διωτική οδηγία | ανακοίνωση · 6. οδηγώ (κάποιον) στην πορνεία και 
τον εκµεταλλεύοµαι οικονοµικά: ένα κύκλωµα έφερνε παράνοµα αλ-
λοδαπές στη χώρα µας και τις εξέδιδε ΣΥΝ. προάγω 7. (µεσοπαθ. εκ-
δίδοµαι) εκπορνεύοµαι · 8. παραδίδω (καταζητούµε\Ό) στις αρµό-
διες αρχές άλλου κράτους (από το οποίο έχει γίνει σχετική αίτηση ή 
τού οποίου έχει την υπηκοότητα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, εκ, µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έκδίδωµι < εκ- + δίδωµι «δίνω». Η λ. είχε αρχικώς τη 
σηµ. «παραδίδω κάτι χωρίς αντίσταση, χωρίς αντάλλαγµα», χρησι-
µοποιείται δε συχνά στους αρχ. συγγραφείς µε τη σηµ. «δίνω τη θυ-
γατέρα µου σε γάµο | τον γυιο µου για υιοθεσία». Σε µεσν. δηµώδη 
κείµενα απαντά η σηµ. «δηµοσιεύω», καθώς και η φρ. εκδίδω από-
φαση. Από την ίδια χρονική περίοδο µαρτυρείται και η σηµ. τής εκ-
διδοµένης γυναίκας, τής πόρνης]. 

εκδικάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκδίκασ-α, -τηκα, -µένος} διεξάγω δίκη για 
την έκδοση απόφασης: η έφεση που κατέθεσε θα εκδικαστεί τον Μάιο 
|| το πρωτοδικείο είναι αναρµόδιο να εκδικάσει αυτή την υπόθεση 
ΣΥΝ. κρίνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

εκδίκαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η διεξαγωγή δί-
κης, η συζήτηση (υποθέσεως) ενώπιον δικαστηρίου για την έκδοση 
απόφασης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. 

εκδίκηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} κάθε σκόπιµη πράξη 
εναντίον κάποιου ως ανταπόδοση βλάβης ή ζηµίας είτε από τον ίδιο 
τον παθόντα είτε εν ονόµατι αυτού ΣΥΝ, ανταπόδοση, βεντέτα, (λαϊκ.) 
γδικιωµός- ΦΡ. (α) παίρνω εκδίκηση ανταποδίδω κακό που έχει γίνει 
σε µένα ή σε άλλον: ~ για την προσβολή τής τιµής µου ΣΥΝ. παίρνω 
το αίµα µου πίσω (β) (παροιµ.) η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώ-
γεται κρύο εκδικείται κανείς πιο αποτελεσµατικά, όταν το κακό που 
του έγινε έχει ξεχαστεί, όταν ο φταίχτης δεν περιµένει πια την αντί-
δραση του. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έκδίκησις < αρχ. έκτδικώ (-έω) «τιµωρώ έπειτα από δί-
κη, εγείρω δικαστικό αγώνα» < εκδικος < εκ- + -δικός < δίκη. Η φρ. 
η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο είναι απόδ. τού γαλλ. 
la vengeance est un plat qui se mange froid]. 

εκδίκηση: συνώνυµα. Το εκδίκηση είναι η κύρια λέξη τής Ελληνι-
κής που δηλώνει την ανταπόδοση από τον παθόντα τού κακού που 
του έγινε, την τιµωρία που επιβάλλει κάποιος µόνος του στους 
δράστες ενός εγκλήµατος εναντίον του µε τη µορφή τής αυτοδι-
κίας, χωρίς δηλ. να ζητεί την τιµωρία τους από την επίσηµη ∆ι-
καιοσύνη. Στη λαϊκή και διαλεκτική γλώσσα µε την ίδια σηµασία 
χρησιµοποιούνται και τα γδικιωµός και ξεγδικιωµός. Η ανταπό-
δοση σε εκδικητική ενέργεια, η αντεκδίκηση, που είναι και αυτή 
πράξη αυτοδικίας, αποκαλείται σε ορισµένες περιοχές τής Ελλά-
δας (Κρήτη, Μάνη κ.α.) βεντέτα (< ιταλ. vendetta < λατ. vindicta < 
vindico «εκδικούµαι»). Η νέµεση (αρχ. νέµεσις < νέµω «µοιράζω») 
δηλώνει, από την αρχαία ήδη µυθολογία, τη θεία τιµωρία που επι-
βάλλεται για ηθικές κυρίως παραβάσεις· είναι κυρίως η εκδίκηση 
των θεών, η άνωθεν τιµωρία, που προσωποποιήθηκε στην αρχαία 
θεά Νέµεση. Όµοια είναι και η σηµ. τού αρχ. τίσις, που έρχεται ως 
τιµωρία στην ύβρι. στις ηθικές παραβάσεις των ανθρώπων (αλα-
ζονεία, πρόκληση, ανηθικότητα κ.τ.ό.). 

εκδικητής (ο) [µτγν.], εκδικήτρια (η) [1835] {εκδικητριών} πρόσωπο 
που παίρνει εκδίκηση, που κάνει κακό σε κάποιον, για να αντα-
ποδώσει βλάβη που ο ίδιος έχει υποστεί· πρόσωπο που προβαίνει σε 
αυτοδικία: σιωπηλός- || αυτός έγινε ~ του φόνου τού αδελφού του. 

εκδικητικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε πράξεις ή προ-
θέσεις εκδικήσεως: ~ σκέψη | µανία | φύση | πράξη | διάθεση 2. αυτός 
που διακρίνεται από τάση να εκδικείται, που δεν συγχωρεί τις εις 
βάρος του πράξεις ΣΥΝ. φιλέκδικος, µνησίκακος ANT. ανεξίκακος, 
αµνησίκακος. — εκδικητικ-ά /-ώς [1897] επίρρ. 

εκδικητικότατα (η) [1897] {χωρ. πληθ.) η τάση να ανταποδίδει κα-
νείς τις εις βάρος του πράξεις, η εκδικητική διάθεση. 

εκδικούµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {εκδικείσαι... | εκδικήθηκα} ♦ 1. 
(αµετβ.) παίρνω εκδίκηση: εκδικήθηκ-α για τον φόνο τού αδελφού µου 
♦ 2. (µετβ.) κάνω κακό σε (κάποιον) ανταποδίδοντας το κακό που έχω 
υποστεί: εκδικήθηκε τον φονιά τού αδελφού του || κάποτε θα σε εκ-
δικηθώ για τις προσβολές σου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ETYM. 
Μέσ. τ. τού αρχ. έκδικώ (-έω) «τιµωρώ έπειτα από δίκη, εγείρω 
δικαστικό αγώνα» < εκ + -δικώ < δίκη]. 

εκδιπλώνω ρ. µετβ. [1890] {εξεδίπλωσα, εκδιπλώθηκα} (λόγ.) 1. ξεδι-
πλώνω (βλ.λ.) 2. (µτφ.) αναπτύσσω, ξετυλίγω: όλα αυτά τα στοιχεία 
εκδιπλώνονται νοηµατικά µε τη βοήθεια των αφηγηµατικών µέσων. 
— εκδίπλωση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. déployer]. 

εκδιώκω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξεδίωξα, εκδιώ-χθηκα (καθηµ. -χτηκα), -γµέ-
νος} (λόγ.) 1. διώχνω κάποιον από τη θέση του, συνήθ. µε επιθετικό 
και βίαιο τρόπο: εξεδίωξε τους πολιτικούς του αντιπάλους µε φυλα-
κίσεις και εξορίες || εκδιώχθηκε από τη θέση του ύστερα από απαί-
τηση µεγαλοµετόχων ΣΥΝ. αποπέµπω 2. αναχαιτίζω και απωθώ: εξε- 

δίωξαν τους εισβολείς. 
εκδίωξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώξεως | -ώξεις, -ώξεων} (λόγ.) 1. η συνήθ. 

βίαιη αποµάκρυνση κάποιου από τη θέση του: η ~ των πολιτικών του 
αντιπάλων || η ~ κάποιου από τη θέση που κατείχε ΣΥΝ. αποποµπή, 
διώξιµο 2. (ειδικότ.) η αναχαίτιση και απώθηση (κάποιου): η ~ των ει-
σβολέων από τα εδάφη που είχαν καταλάβει. 

εκδοµένος, -η, -ο → εκδεδοµένος 
εκδορά (η) (λόγ.) 1. (κυριολ.) το γδάρσιµο τού δέρµατος των ζώων για 

ποικίλες χρήσεις 2. (κατ' επέκτ.) το γδάρσιµο, η γρατζουνιά στο δέρ-
µα ή σε λεία επιφάνεια: στο σώµα του υπήρχαν εµφανείς ~ και µώ-
λωπες || στο έπιπλο δηµιουργήθηκαν εκδορές κατά τη µεταφορά του 
ΣΥΝ. γρατζούνισµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έκδέρω < εκ- + δέρω «γδέρνω, σχίζω». Βλ. κ. γδέρ-
νω, δέρνω]. 

εκδορεύς (ο) [1886] {εκδορ-έως | -είς, -έων} (επίσ.) πρόσωπο που 
αφαιρεί το δέρµα των ζώων στα σφαγεία ΣΥΝ. γδάρτης. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
έκδέρω < εκ- + δέρω «σχίζω, γδέρνω»]. 

εκδοροσφαγέας (ο) {εκδοροσφαγ-είς, -έων) πρόσωπο που σφάζει και 
γδέρνει ζώα σε σφαγείο. [ΕΤΥΜ. < εκδορέας + σφαγέας]. 

έκδοση (η) {-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων} 1. η τύπωση και δηµοσί-
ευση πρωτότυπου ή παλαιότερου έργου σε πολλά αντίτυπα και η 
διάθεση τους στην κυκλοφορία: - αποµνηµονευµάτων | µυθιστορή-
µατος | µεταφράσεων | φυλλαδίων | αφισών | έργων κλασικών συγ-
γραφέων || έτος | αριθµός έκδοσης 2. (συνεκδ.) το έντυπο που εκδίδεται: 
περιοδική | µηνιαία | καθηµερινή | εβδοµαδιαία ~· ΦΡ. ηλεκτρονική 
έκδοση εφηµερίδα που διαβάζεται στο ∆ιαδίκτυο 3. (συνεκδ.) το 
εκδιδόµενο έργο (από απόψεως ποιότητας µορφής και περιεχοµένου): 
πολυτελής | καλαίσθητη ~|| ~ πλούσια σε υλικό αρχείου 4. το κείµενο, 
γενικότ. το υλικό (λ.χ. φωτογραφικό), που δηµοσιεύεται ως έργο το 
οποίο κάποιος έχει συγγράψει, συνθέσει ή επεξεργαστεί (κυρ. επι-
στηµονικά) µε συµπληρώσεις, τροποποιήσεις παλαιότερου υλικού: 
αναθεωρηµένη | βελτιωµένη | επαυξηµένη ~· ΦΡ. (α) κριτική έκδοση 
βλ. λ. κριτικός (β) πρώτη έκδοση (λατ. editio princeps) κείµενο, κυρ. 
κλασικού συγγραφέα, στη µορφή στην οποία εκδίδεται για πρώτη 
φορά µετά από φιλολογική επεξεργασία (γ) (για εφηµερίδες) δεύτε-
ρη έκδοση η επανατύπωση φύλλου µε αναδιάρθρωση, εµπλουτισµό 
τής ύλης του αναλόγως των εξελίξεων, λόγω των εκτάκτων γεγονότων 
µιας ηµέρας: έβγαλαν δεύτερη ~, για να προλάβουν την παραίτηση τής 
κυβέρνησης 5. (καταχρ. για βιβλία) η ανατύπωση (λ.χ. λόγω εξα-
ντλήσεως των αντιτύπων που είχαν διατεθεί στο εµπόριο): τρίτη | τέ-
ταρτη ~ || το µυθιστόρηµα βγήκε | κυκλοφόρησε σε πολλές ~ 6. (συ-
νεκδ.) το σύνολο των τεχνικών εργασιών και η οικονοµική τους στή-
ριξη για τη δηµιουργία και διάθεση εντύπων: αντιµετωπίζουν προ-
βλήµατα στην ~ τού εντύπου 7. (ειδικότ.) ο συντονισµός των τεχνικών 
και δηµιουργικών τµηµάτων περιοδικού, εφηµερίδας κ.λπ.: ο υπεύθυ-
νος εκδόσεως ενός εντύπου 8. εκτύπωση και διανοµή (επίσηµου εγ-
γράφου) για προσωπική χρήση: ~ κάρτας | διαβατηρίου | ταυτότητας | 
πιστοποιητικού || πρέπει στην αίτηση να συµπληρώσεις και ηµερο-
µηνία έκδοσης τής ταυτότητας 9. η σύνταξη και κοινοποίηση εγγρά-
φου: ~ ετυµηγορίας | εντάλµατος | αποτελεσµάτων 10. η εκτύπωση 
αντιτύπων ορισµένης χρηµατικής αξίας, οικονοµικού αντιτίµου (για 
χρηµατιστηριακή ή τραπεζική χρήση): ~ εισιτηρίων | οµολόγων | µε-
τοχών | συναλλαγµατικών | χαρτονοµισµάτων · 11. η παράδοση αλ-
λοδαπού καταζητούµενου στη χώρα στην οποία διώκεται: - των 
εµπόρων ναρκωτικών στη χώρα καταγωγής τους || γίνονται προσπά-
θειες να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έκδοσης ατόµων που κατηγο-
ρούνται για τροµοκρατική δράση. — εκδόσιµος, -η, -ο [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επανέκδοση, δίνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκδοσις, αρχική σηµ. «παράδοση - διακοπή», < έκδίδω-
µι. Ήδη µτγν. είναι η σηµ. τής δηµοσίευσης των έργων ενός συγγρα-
φέα (λ.χ. Άριστοφάνειος εκδοσις, Ηφαιστίων Περί ποιηµάτων 74 C)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. έκδοση µε τη σηµασία τής δηµοσίευσης βιβλίου πρω- 
τοαπαντά στους ελληνιστικούς χρόνους και χρησιµοποιείται για 
τις εκδόσεις έργων από τους αρχαίους γραµµατικούς. Το λατ. 
editio (από όπου τα γαλλ. édition, αγγλ. edition) είναι µεταφραστι 
κή απόδοση τού έκδοση (το λατ. edo «εκδίδω» αποδίδει το αρχ. 
έκ-δίδωµι «δηµοσιεύω»). Η έκδοση αφορά στον επιστήµονα, ο 
οποίος συνέγραψε ένα έργο ή επεξεργάστηκε (αν πρόκειται για έρ 
γο άλλου) τη δηµοσίευση ενός έργου. Η έκδοση δηλ. είναι διαδι 
κασία καθαρώς επιστηµονική. Αντίθετα, η διαδικασία τής δηµό 
σιας εµφάνισης, τής δηµοσίευσης ενός έργου είναι τεχνικό ζήτηµα 
και καλείται εκτύπωση. (Οι ξένοι διακρίνουν τις δύο διαδικασίες 
ως edition την έκδοση και ως publication -από το λατ. publicatio 
«δηµοσιοποίηση»- την εκτύπωση και τη δηµοσίευση εν γένει). Στα 
Ελληνικά η λ. δηµοσίευση αποδίδει τόσο το έκδοση (επιστηµονική 
επεξεργασία) όσο και το εκτύπωση (τονική επεξεργασία). Τα ξέ 
να (αγγλ.) editor «ο επιστηµονικός εκδότης» και publisher «ο τε 
χνικός εκδότης | τυπογράφος» στην Ελληνική δεν διακρίνονται 
σαφώς, αφού το εκδότης σηµαίνει τον «τεχνικό εκδότη | τυπο 
γράφο» (τον publisher τής Αγγλικής!). Έτσι, προκειµένου να δηλω 
θεί στην Ελληνική το editor (τής Αγγλικής), χρησιµοποιούµε την 
περίφραση επιστηµονικός εκδότης (που µπορεί να διαφέρει από 
τον συγγραφέα ενός έργου, όπως συµβαίνει λ.χ. στην έκδοση ενός 
συλλογικού τόµου) ή, ενίοτε, το αδόκιµο «επιµελητής εκδόσεως», 
που συγχέει τον επιστηµονικό εκδότη µε τον τεχνικό επιµελητή 
τής εµφάνισης ενός βιβλίου. → επανέκδοση 

εκδοτηριο (το) [1894] {εκδοτηρ-ίου | -ων} το γραφείο ή παράρτηµα 



εκδότης 568 έκθαµβος 
 

γραφείου, από το οποίο προµηθεύεται κανείς εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από 
τον αρµόδιο φορέα, λ.χ. για µεταφορικό µέσο, εκδήλωση. εκδότης (ο) 

{εκδοτών}, εκδότρια (η) {εκδοτριών} πρόσωπο που καλύπτει οικονοµικά και 
νοµικά µια έκδοση ή εγγυάται τη χρηµατική 

της απόδοση: ~ εφηµερίδας | περιοδικού || ~ συναλλαγµατικής | εντάλµατος | 
διαβατηρίου | εισιτηρίου || Σύνδεσµος Εκδοτών Βιβλίου. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκδοση, δίνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έκδίδωµι]. εκδοτικός, -ή, -ό 
[1887] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον εκδότη ή την έκδοση: ~ διαδικασία | έξοδα 
| επιχείρηση | προσπάθεια | παράδοση 

Ι πείρα- ΦΡ. (α) εκδοτική τράπεζα η τράπεζα που έχει το προνόµιο εκδόσεως 
χαρτονοµισµάτων: η Τράπεζα Ελλάδος είναι — (β) εκδοτικοί; οίκος 
επιχείρηση η οποία ασχολείται µε εκδόσεις 2. εκδοτικά (τα) το σύνολο των 
εξόδων που απαιτεί µια έκδοση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. Η φρ. 
εκδοτικός οίκος είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. publishing house]. 

έκδοτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στις απολαύσεις, 
στην ικανοποίηση των αισθήσεων ή των παθών του: ~ νέος | ζωή ΣΥΝ. έκλυτος, 
ακόλαστος ΑΝΤ. εγκρατής. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «παραδεδοµένος, 
προδοµένος - δοσµένος εξ ολοκλήρου», < έκδίδωµι]. 

εκδούλευση (η) [µεσν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} (λόγ.) κάθε σκόπιµη 
πράξη που γίνεται χαριστικά για την εξυπηρέτηση (κάποιου): του ζήτησε µια 
µικρή ~, αν θα µπορούσε να τον εξυπηρετήσει σε µια υπόθεση, για να µην τρέχει 
σε γραφεία και υπηρεσίες ΣΥΝ. εξυπηρέτηση, βοήθεια, χάρη. 

εκδοχέας (ο) {εκδοχ-είς | -έων) ΝΟΜ. το πρόσωπο στο οποίο µεταβιβάζεται, 
εκχωρείται, µια ενοχική απαίτηση από τον δικαιούχο της. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
έκδοχεύς «πράκτορας µεταφορών, διαβιβαστής» < αρχ. έκδέχοµαι (< έκ + 
δέχοµαι)]. 

εκδοχή (η) 1. η υποκειµενική ερµηνεία: η δική του ~ είναι πιο αληθοφανής || 
πιθανή | τραβηγµένη | απίθανη | πρόσφατη | επίσηµη | νέα ~ ΣΥΝ. ερµηνεία, 
άποψη, εξήγηση 2. (κατ' επέκτ.) ο τρόπος, η µορφή µε την οποία εµφανίζεται 
κάτι: το έργο παρουσιάστηκε σε τρεις διαφορετικές ~, από τις οποίες η δεύτερη 
είναι η πιο ικανοποιητική. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παραλαβή, αποδοχή», 
< έκδέχοµαι < έκ- + δέχοµαι. Η σηµ. 2 αποδίδει το γαλλ. version]. 

έκδοχο (το) {εκδόχ-ου | -ων} ΦΑΡΜ. κάθε φαρµακολογικώς αδρανής ουσία, που 
χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε φάρµακο για επίτευξη επιθυµητού όγκου, 
πυκνότητας, σύστασης: στις αλοιφές η εκλογή τού ~ ρυθµίζει τη δράση τού 
φαρµάκου. [ΕΤΥΜ. < έκδέχοµαι, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. excipient]. 

εκδράµω ρ. αµετβ. {εξέδραµα} (λόγ.) πάω εκδροµή: οι Αθηναίοι θα εκδράµουν 
πάλι κατά χιλιάδες το τριήµερο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. [ΕΤΥΜ. αρχ. υποτ. αορ. β' 
(απρφ. έκδραµεϊν), για το οποίο βλ. λ. δρόµος]. 

εκδροµέας (ο/η) [1854] {εκδροµ-είς, -έων} πρόσωπο που πηγαίνει εκδροµή: 
χιλιάδες εκδροµείς κατακλύζουν κάθε Σαββατοκύριακο την Αράχοβα || οι ~ τού 
τριηµέρου. 

εκδροµή (η) σύντοµο ταξίδι, µικρής διάρκειας αποµάκρυνση από την κατοικία 
για λόγους αναψυχής: µονοήµερη | ετήσια | εκπαιδευτική | µε αυτοκίνητο | µε 
συνοδό | σχολική | οργανωµένη ~· ΦΡ. πενθήµερη | (καθηµ.) πενταήµερη 
εκδροµή το καθιερωµένο ετήσιο πενθήµερο ταξίδι αναψυχής των µαθητών 
τής Γ Λυκείου σε τοποθεσία τής επιλογής τους, που οργανώνεται από το 
σχολείο και το δεκαπε-νταµελές µαθητικό του συµβούλιο και 
πραγµατοποιείται µε επίβλεψη συνοδών - καθηγητών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «έφοδος», < έκ + -δροµή, για το οποίο βλ. λ. 
δρόµος]. 

εκδροµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την εκδροµή ή τους εκδροµείς: ~ 
σακίδιο | ενδυµασία | εξοπλισµός | πούλµαν | σωµατείο | όµιλος. 

εκδροµισµός (ο) η κίνηση για πραγµατοποίηση οργανωµένων οµαδικών 
εκδροµών, κυρ. από ειδικά σωµατεία ή οµοσπονδίες. 

έκδιιση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) (λόγ.) 1. η απόθεση ή αφαίρεση τής 
ενδυµασίας: ο κανονισµός τής λέσχης απαγόρευε την ~ των κολυµβητών εκτός 
των αποδυτηρίων ΣΥΝ. γδύσιµο ΑΝΤ. ένδυση, ντύσιµο 2. ΒΙΟΛ. (σε ορισµένα 
ζωικά είδη) η αποβολή φτερώµατος, δέρµατος και γενικότ. τής επιδερµίδας 
κατά τη διαδικασία τής ανανέωσης ή ανάπτυξης: περιοδική | ετήσια ~ || η ~ 
τού φιδιού. — εκδύω Ρ· [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εκδυσις < εκδύω < έκ- + δύω (βλ.λ.), κατ' αντιδιαστολή προς 
το ρ. ενδύω «ντύνω»]. 

εκδυτικισµός (ο) το γεγονός ή ο βαθµός προσαρµογής µιας οµάδας ή κοινωνίας 
στον δυτικό πολιτισµό. — εκδυτικίζω ρ. 

Ε.Κ.Ε. (το) Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης. 
Ε.ΚΕ.ΒΙ. (το) Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. 
εκεί κ. 'κεί επίρρ. (µε δεικτική κυρ. σηµασία) για συγκεκριµένο χρονικό ή 

τοπικό σηµείο ή υπόδειξη κατευθύνσεως τής κίνησης: κοίτα ~ τον άνθρωπο µε 
το κόκκινο || - γύρω στα πενήντα πρωτόγινε µόδα το ροκ || όταν πήγε ~, 
συνάντησε τον Κώστα ΑΝΤ. εδώ' ΦΡ. (α) από εκεί δηλώνει από τόπο κίνηση ή 
καταγωγή, προέλευση: αν πας ~ γλυτώνεις κόπο, γιατί είναι πιο γρήγορα || όσοι 
κατάγονται ~ έχουν άλλη φινέτσα! (β) κατά 'κεί δηλώνει κίνηση προς τόπο ή 
κατεύθυνση: τράβηξε ~, µήπως τον συναντήσει (γ) εκεί που καθώς, τη στιγµή 
που, ενώ, πάνω που: ~ µιλούσε, ξαφνικά σταµάτησε και µε ρώτησε την ώρα || κι 
~ όλα πήγαιναν κατ' ευχήν, ήρθε αυτός και τα χάλασε! || ~ µας χρωστούσε, µας 
βγήκε κι από πάνω (δ) άκου | ακούς εκεί | κοίτα | είδες εκεί για έκφραση 
έντονου εκνευρισµού, για να δηλωθεί προε-ξαγγελτικά η αντίθεση και η 
απόλυτη απόρριψη από τον οµιλητή 

όσων ακολουθούν: ~ ο παλιάνθρωπος να πει τέτοια πράγµατα || ~! Πού 
ξαναείδες τέτοια ξετσιπωσιά! (ε) από 'κεί | δώ πάν' κι (οι) άλλοι βλ. λ. 
πηγαίνω (στ) (κι) αυτός εκεί για την επιµονή κάποιου: Εγώ να του λέω πως δεν 
θέλω άλλο φαγητό κι ~! «Φάε, φάε!». [ΕΤΥΜ. < αρχ. έκεϊ< ε- (αρχ. δεικτικό 
µόριο, π.χ. χθες - εχθές) + -κεί (που απαντά ως κεί στον Αρχίλοχο) < I.E. 
δεικτικό µόριο *ke(i)-, πβ. λατ. hi-c «αυτός εδώ», ci-s «επί τάδε, εντεύθεν», 
χεττ. ki «αυτό» κ.ά. Οµόρρ. έκεϊ-νος (βλ.λ.)]. 

εκειδά επίρρ. [µεσν.] (διαλεκτ.) ακριβώς εκεί: ~ κάτω σού δείχνω τόση ώρα- δεν 
βλέπεις; ΑΝΤ. εδωδά (βλ. κ. λ. δα). 

εκείθε [µεσν.] κ. κείθε επίρρ. (λαϊκ.-συνήθ. µετά την πρόθ. κατά) προς τα εκεί: 
«εκείθε µε τους αδελφούς, εδώθε µε το Χάρο» (∆. Σολωµός) ΑΝΤ. εδώθε· ΦΡ. 
δώθε-κείθε από τη µια και από την άλλη πλευρά, από εδώ και από εκεί (για 
συνεχόµενη και συνήθ. άσκοπη µετακίνηση): µην τρέχεις ~! 

εκείθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. από εκεί (σε τοπικούς - γεωγραφικούς 
προσδιορισµούς): η ~ των Αλπεων Γαλατία ΑΝΤ. εντεύθεν 2. γι' αυτό τον λόγο 
ΣΥΝ. εξού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ < αρχ. εκείθεν < εκεί + -θεν (βλ.λ.)]. 

εκείνος, -η, -ο κ. (καθηµ.) κείνος αντων. 1. για υπόδειξη αποµακρυσµένων 
(τοπικά ή χρονικά) προσώπων, αντικειµένων, γεγονότων ή καταστάσεων: τα 
χρόνια ~ δεν ήταν εύκολο να σπουδάσει µια γυναίκα || θυµάσαι ~ το ατύχηµα 
την προηγούµενη εβδοµάδα; || ~ ο κύριος στο βάθος 2. (ειδικότ.) αυτός που 
βρίσκεται πιο µακριά, συνήθ. κατ' αντιδιαστολή προς το «αυτός»: τους είδα 
και τους δύο- αυτός χαρούµενος, - σκυθρωπός 3. (συνήθ. µε αναφορικές 
προτάσεις) για να δηλώσει αυτό για το οποίο γίνεται λόγος, για να δηλωθεί ότι 
αυτό για το οποίο γίνεται λόγος είναι σε απόσταση, αποµακρυσµένο: τι να 
γίνονται εκείνοι οι παλιόφιλοι! || του είπε κι εκείνο το αµίµητο, που δεν το 
κατάλαβε κανείς! 4. για να εκφραστεί θαυµασµός, σεβασµός ή περιφρόνηση, 
αποδοκιµασία (για κάτι): για θυµήσου ~ την αντιπαθητική έκφραση που έπαιρνε 
όταν µας έβλεπε! || ~ η υπέροχη ψυχή, η δυνατή µα κι αγνή! 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εκείνος | κείνος < ε- (αρχ. δεικτικό µόριο) + κείνος < I.E. 
*ke(i)- (βλ. λ. έκεΐ) + -eno-, επίθηµα που χρησιµοποιείται για αντικείµενα 
αποµακρυσµένα ως προς τον τόπο ή τον χρόνο. Παρόµοιοι σχηµατισµοί, 
βάσει τού ιδίου I.E. θ., απαντούν και σε άλλες γλώσσες, πβ. λατ. e-quidem 
«έγωγε (εγώ βέβαια)», ρωσ. é-tot «αυτός», σανσκρ. a-sâu «εκείνος» κ.ά. 
Οµόρρ. έκεΐ]. 

Ε.Κ.Ε.Μ. (το) Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών. 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (το) Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης. 
Ε.Κ.Ε.Τ.Κ. (η) Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Κατασκευών. 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. (το) Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών. 
εκεχειρία (η) {εκεχειριών} 1. η αναστολή των εχθροπραξιών για συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο βάσει αµοιβαίας συµφωνίας των εµπόλεµων µερών: η ~ κατά 
τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων ήταν θεσµός για τους αρχαίους ΣΥΝ. 
ανακωχή, κατάπαυση εχθροπραξιών, ειρήνευση 2. (συνεκδ.) η ίδια η 
συµφωνία ή συνθήκη για αναστολή των εχθροπραξιών: η υπογραφή τής - 
γιορτάστηκε µε ενθουσιασµό || επίτευξη | κλείσιµο | παραβίαση εκεχειρίας 3. 
(µτφ.) κάθε περίοδος διακοπής συγκρούσεων και αντιδικιών: πολιτική ~ || η 
πρόσφατη ~ σωµατείων και εργοδοσίας έφερε άνοδο στο χρηµατιστήριο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. εχειν χείρας (όπου το έχω 
σηµαίνει «συγκρατώ, σταµατώ»), µε ανοµοίωση τού πρώτου -χ-σε -κ- και 
κατάλ. -ία]. 

έκζεµα (το) {εκζέµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η φλεγµονώδης κατάσταση τού 
δέρµατος, που συνοδεύεται από κνησµό και έκκριση ορού αίµατος· η 
συχνότερη δερµατοπάθεια. — εκζεµατώδης, -ης, -ες [1839] κ. εκζεµατικός, -
ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έκζέω «βράζω, εκχέω» < έκ- + ζέω (βλ. λ. ζέση). Η λ. 
πέρασε ως ιατρ. όρ. και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. eczema, γαλλ. eczéma 
κ.ά.]. 

εκζήτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η επιδίωξη τής 
διαφοροποίησης, η σκόπιµη και επίµονη επιλογή ακραίων µορφών έκφρασης: 
~ λόγου | λέξεων | µορφών || ο φιλελευθερισµός και η επαναστατικότητά του 
ήταν απλή ~ || ποιητής τής ~ 2. η σκόπιµη µεθόδευση, η τυποποίηση στη 
συµπεριφορά: τον κούραζε η υπερβολική ~ των τρόπων της, η τυπικότητα της || 
~ κινήσεων | χειρονοµιών | οµιλίας ΣΥΝ. επιτήδευση, προσποίηση, πόζα ΑΝΤ. 
φυσικότητα, αυθορµητισµός. 

εκζητώ ρ. µετβ. [µτγν.] {εκζητείς..., µτχ. εκζητιόν, -ούσα, -ούν | εκζήτη-σα κ. 
(λογιότ.) εξεζήτησα, -θηκα, εξεζητηµένος} (λόγ.) 1. ζητ(ό επίµονα (κάτι), 
ώστε να (το) γνωρίσω (από όλες του τις πλευρές): οι εκζη-τούντες τον Κύριον | 
τον Θεό | την αλήθεια 2. (η µτχ. εξεζητηµένος, -η, -ο) βλ.λ. 

εκηβόλος, -ος, -ο (λόγ.) (όπλο) που βάλλει σε µεγάλη απόσταση ΑΝΤ. 
αγχέµαχος. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. έκηβόλος (επίθ. τού Απόλλωνος στην Ιλιάδα) < έκη-1 εκα- < 
εκών (βλ.λ., πβ. κ. έκά-εργος) + -βόλος (< βάλλω), µε αρχική σηµ. «αυτός που 
επιτυγχάνει τον στόχο του». 'Ηδη αρχ. η παρετυµο-λογική σύνδεση µε το 
επίρρ. έκάς «µακριά»]. 

Ε.Κ.Η.Π.Ε.∆. (το) Εκπαιδευτικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Πολέµου Ενόπλων 
∆υνάµεων. 

Ε.Κ.Θ. (το) 1. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 2. Εθνικό Κο-
λυµβητήριο Θεσσαλονίκης. 

έκθαµβος, -η, -ο βαθιά εντυπωσιασµένος και κυριευµένος από µεγάλο 
θαυµασµό ή απορία: µένει κανείς - µπρος στα επιτεύγµατα τής σύγχρονης 
τεχνολογίας ΣΥΝ. έκπληκτος, θαµπωµένος.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < έκ- + θάµβος (βλ.λ.)]. 



εκθαµβωνω 569 εκκαθαρίζω 
 

εκθαµβωνω ρ. µετβ. {εκθάµβω-σα, -θηκα, -µένος) (λόγ.) 1. θαµπώνω 
(κάποιον) µε δυνατό φως, ώστε να µη µπορεί να δει 2. (µτφ.) προκαλώ 
σε (κάποιον) ισχυρή έκπληξη, µεγάλη εντύπωση, ώστε δεν µπορεί να 
αντιδράσει: εκθαµβώθηκαν από την οµορφιά και τη χάρη της. [ΕΤΎΜ. 
< µτγν. έκθαµβος (βλ.λ.). ∆εν προέρχεται από το µτγν. έκθαµβώ (·έω), το 
οποίο δεν έχει ασυναίρετο τύπο -όω]. εκθαµβωτικός, -ή, -ό [1887] 1. 
αυτός που λάµπει, που ακτινοβολεί τόσο έντονα, ώστε ξεπερνά τη 
δυνατότητα τού µατιού να αντικρίσει το ανακλώµενο φως: ~ ήλιος | 
ανατολή | δύση | λευκό | χρυσάφι ΣΥΝ. θαµπωτικός 2. (µτφ.) αυτός που 
θαµπώνει µε την ακτινοβολία του, που εντυπωσιάζει: ~ οµορφιά | 
εµφάνιση | γυναίκα | προσωπικότητα | ακτινοβολία ΣΥΝ. εντυπωσιακός. 
— εκθαµβωτικά επίρρ. [ΕΤΎΜ. < εκθαµβωνω (βλ.λ.), άσχετο προς το 
µεσν. έκθαµβητικός < µτγν. έκθαµβέω]. Ε.Κ.Θ.Ε. (το) Εθνικό Κέντρο 
Θαλάσσιων Ερευνών. εκθειάζω ρ. µετβ. {εκθείασ-α (λογιότ. 
εξεθείασα), -τηκα (λογιότ. -θηκα), -µένος) (λόγ.) εγκωµιάζω µε 
ιδιαίτερη έµφαση, εξαίρω: εξεθεία-σε την προσφορά τής αρχαίας 
Αθήνας στον πολιτισµό ΣΥΝ. εξυµνώ, επαινώ ANT. κατηγορώ, 
υποβιβάζω. — εκθειαστής (ο) [1858]. [ΕΤΎΜ. µτγν. < έκ- + -θειάζω < 
θείος]. εκθειασµός (ο) [µτγν.] (λόγ.) ο υµνητικός εγκωµιασµός: ο ~ 
τού 
ήθους και τής εργατικότητας του ΣΥΝ. έπαινος. εκθειαστικος, -ή, -ό 
(λόγ.) αυτός που εκθειάζει, που εξαίρει τιµητικά (κάποιον/κάτι): ~ 
λόγια | αναφορά ΣΥΝ. εγκωµιαστικός, επαινετικός. — εκθειαστικ-ά | -
ώς επίρρ. έκθεµα (το) {εκθέµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. οτιδήποτε 
εκτίθεται σε δηµόσια θέα (συνήθ. σε κατάλληλη προθήκη), σε 
οργανωµένη πολιτιστική, καλλιτεχνική ή εµπορική έκθεση: τα σπάνια 
~ τού µουσείου προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες || εκθέµατα 
αγγειοπλαστικής | χει-ροπλαστικής | χρυσοχοΐας | χειροτεχνίας 2. ΝΟΜ. 
πλαίσιο στο οποίο αναγράφονται οι δικαστικές υποθέσεις που έχει 
ορισθεί να εκδικασθούν κάθε µέρα κατά σειρά εκδικάσεως. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. εκτίθηµι «εκθέτω»]. εκθεµελιώνω ρ. µετβ. [1878] 
{εκθεµελίω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. (για κτήρια, οικοδοµήµατα) 
καταστρέφω από τα θεµέλια, γκρεµίζω ΣΥΝ. ξεθεµελιώνω 2. (µτφ.) 
καταστρέφω κάθε βάση στηρίξεως, καταλύοντας δοµηµένο σύστηµα: 
εκθεµελίωσαν µε τον ορθό λόγο το οικοδόµηµα τής δεισιδαιµονίας που 
στοιχειώνε την παραδοσιακή κοινωνία. — εκθεµελίωση (η), 
εκθεµελιωτής (ο), εκθεµελιωτικός, -ή, -ό. εκθεσάς (ο) {εκθεσάδες} 
(καθηµ.) ο φιλόλογος καθηγητής, ο οποίος στο πλαίσιο τής 
φροντιστηριακής εκπαίδευσης διδάσκει το µάθηµα τής έκθεσης, 
συνήθ. σε υποψηφίους για την τριτοβάθµια εκπαίδευση ΣΥΝ. 
εκθεσιολόγος. έκθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) 1. η δηµόσια 
παρουσίαση ή επίδειξη (κυρ. εµπορικών προϊόντων, επιστηµονικών 
επιτευγµάτων ή καλλιτεχνικών δηµιουργιών) σε ειδικά διαµορφωµένο 
ανοικτό ή στεγασµένο χώρο, µε στόχο την προσέλκυση τού 
ενδιαφέροντος ή την ενηµέρωση τού κοινού: εµπορική | καλλιτεχνική | 
διεθνής | τοπική ~ || ~ βιβλίου | αυτοκινήτου | επίπλου | µηχανηµάτων | 
ειδών εξοπλισµού γραφείου | φωτογραφίας || βιοµηχανική | ανθοκοµική 
| κτηνοτροφική ~ 2. (συνεκδ.) ο ίδιος ο χώρος τής δηµόσιας επίδειξης, 
παρουσίασης: τα πρωινά βρίσκεται στην ~ και µετά πηγαίνει στο 
γραφείο || η ~ καταλαµβάνει χώρο χιλίων τ.µ. 3. (α) η κατάσταση κατά 
την οποία (κάποιος ή κάτι) εκτίθεται, µένει ακάλυπτος ή 
απροστάτευτος (µπροστά σε κάτι): απαγορεύεται η ~ τού προϊόντος σε 
υψηλές θερµοκρασίες || η ~ τού φιλµ στο φως κατέστρεψε τις 
φωτογραφίες || η πολύωρη ~ στον ήλιο προκαλεί εγκαύµατα || η ~ τού 
πληθυσµού στη ραδιενέργεια (β) η παρουσίαση (κάποιου) σε κοινή θέα: 
η ~ τής προσωπικής ζωής κάποιων στα τηλεοπτικά σόου µετατρέπει την 
ιδιωτική τους ζωή σε τηλεοπτικό θέαµα || η ~ των σταρ στα φώτα τής 
δηµοσιότητας · 4. κάθε έγγραφο που συντάσσεται από αρµόδια αρχή 
για πιστοποίηση πράξεων µε λεπτοµερή και ακριβή παράθεση 
δεδοµένων: ~ πεπραγµένων | ορκωτών λογιστών | αστυνοµίας | 
ιατροδικαστή | πραγµατογνώµονα || ο διευθυντής τού σχολείου κατέθεσε 
λεπτοµερή ~ των ζηµιών · 5. (α) σχολικό µάθηµα που διδάσκει τον 
γραπτό λόγο από την πλευρά τής παραγωγής του, που στοχεύει στην 
εξάσκηση και βελτίωση τής ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου: 
πάντα ήταν άριστος στην ~· ΦΡ. έκθεση ιδεών η γραπτή ανάπτυξη και 
πραγµάτευση θέµατος, η κατάθεση τού προβληµατισµού και τού 
σκεπτικού βάσει τού οποίου τοποθετείται κανείς σε δεδοµένο θέµα (β) 
(συνεκδ.) το γραπτό κείµενο µαθητή σχετικά µε δεδοµένο θέµα: µια ~ 
γεµάτη ασάφειες || ~ για | τού είκοσι (άριστη) || - εκτός θέµατος · 6. η 
εγκατάλειψη (βρέφους και σπανιότ. άλλου αβοήθητου προσώπου) σε 
δηµόσιο χώρο: η ~ βρεφών στις πόρτες εκκλησιών ή ορφανοτροφείων 
αποτελούσε λύση απελπισίας για τις άγαµες µητέρες · 7. ΜΟΥΣ. το 
πρώτο τµήµα φούγκας ή σονάτας, στο οποίο συνήθ. εισάγονται τα κυ-
ρίαρχα θέµατα τής σύνθεσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοκιµασία. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
εκθεσις < εκτίθηµι. Η σηµ. τού γραπτού κειµένου στο οποίο 
αναπτύσσεται ένα θέµα, αποδίδει το γαλλ. (commentaire) exposé, ενώ 
η σηµ. τής δηµόσιας επίδειξης έργων ή αντικειµένων αποδίδει το 
γαλλ. exposition], εκθεσιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την 
έκθεση (σηµ. 2): ~ χώρος | κέντρο (όπου πραγµατοποιούνται εκθέσεις). 
εκθεσιθλόγος (ο/η) φιλόλογος καθηγητής που διδάσκει συνήθ. σε 
υποψηφίους για την τριτοβάθµια εκπαίδευση το µάθηµα τής έκθεσης 
ΣΥΝ. (καθηµ.) εκθεσάς. εκθετήριο (το) [1870] {εκθετηρί-ου | -ων) 
κατάλληλα διαµορφωµένος 
χώρος για τοποθέτηση εκθεµάτων, διοργάνωση εκθέσεων. εκθέτης (ο) 
{εκθετών}, εκθέτρια (η) {εκθετριών} (σηµ. 1) 1. [1831] πρόσωπο 
που παρουσιάζει εκθέµατα σε οργανωµένη εµπορική, ενη- 

µερωτική ή καλλιτεχνική έκθεση, λαµβάνοντας επίσηµα µέρος σε 
αυτήν: φιλοξενούµε εκθέτες από εβδοµήντα χώρες · 2. [1761] ΜΑΘ. το 
σύµβολο ή ο αριθµός που σηµειώνεται πάνω δεξιά από άλλο σύµβο-
λο ή αριθµό σε µια δύναµη, δηλώνοντας τον αριθµό (ή το σύµβολο) 
στο οποίο είναι υψωµένος, λ.χ. 23 (ο αριθµός 3 είναι ο ~) ANT. βάση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «εξώστης, µπαλκόνι», < αρχ. εκτίθηµι. Η λ. 
ως µαθ. όρ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. exposant]. 

εκθετικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΜΑΘ. αυτός που έχει τη δοµή δύναµης, 
δηλ. όρους τής µορφής α15: ~ κατανοµή | συνάρτηση 2. (µτφ.) αυτός 
που εξελίσσεται ραγδαία, µε ταχείς και υψηλούς ρυθµούς: η ~ ανά-
πτυξη τής τεχνολογίας. — εκθετικά επίρρ. 

έκθετος, -η, -ο 1. αυτός που έχει εκτεθεί ή εγκαταλειφθεί χωρίς προ-
στασία ή κάλυψη σε αντίξοες γι' αυτόν (καιρικές ή κοινωνικές) συν-
θήκες: ~ στο κρύο και στην αγωνία || µένει ~ στην κοινή γνώµη | στις 
επιθέσεις τού Τύπου | στην κριτική των αντιπάλων || ~ υπόληψη | 
πλευρά ΣΥΝ. εκτεθειµένος, απροστάτευτος, ανυπεράσπιστος, αστέγα-
στος ΑΝΤ. προστατευµένος, προφυλαγµένος 2. έκθετο (το) βρέφος, µι-
κρό παιδί που έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του σε δηµόσιο 
χώρο: βρέφος βρέθηκε ~ στην είσοδο πολυκατοικίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εκτίθηµι]. 

εκθέτω ρ. µετβ. {εξέθεσα· µεσοπαθ. ενεστ. εκτίθ-εµαι, -εσαι, -εται, -
έµεθα, -εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρατ. εξ-ετιθέµην, -ετίθεσο, -ετίθετο, -
ετιθέµεθα, -ετίθεσθε, -ετίθεντο, αόρ. εκτέθηκα (λόγ. εξετέθην, -ης, -
η..., να/θα εκτεθώ, µτχ. εκτεθείς, -είσα, -έν), παρακ. εκτεθειµένος 
(βλ.λ.)} 1. πραγµατοποιώ έκθεση, παρουσιάζω δηµοσίως (προϊόν ή έρ-
γο) σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο (για εµπορικούς ή διαφηµιστικούς 
λόγους): ~ εµπορικά προϊόντα | καλλιτεχνικές δηµιουργίες || εκθέτει 
έργα του στο Πνευµατικό Κέντρο τού ∆ήµου || στο µουσείο εκτίθενται 
ευρήµατα από τις ανασκαφές ΣΥΝ. παρουσιάζω, επιδεικνύω 2. 
αφήνω (κάποιον/κάτι) ακάλυπτο ή απροστάτευτο να έλθει σε άµεση 
επαφή µε κάτι: οι αρχές κατηγορούνται ότι σκοπίµως εξέθεσαν τον 
πληθυσµό τού χωριού στη ραδιενεργό ακτινοβολία, για να µελετήσουν 
επιστηµονικά τις επιπτώσεις || µην εκθέτετε το σώµα σας για πολλή 
ώρα στον ήλιο || οι χειρισµοί του µας εξέθεσαν σε µεγάλο κίνδυνο || το 
προϊόν αυτό δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερµότητα 3. (α) παρουσιάζω 
δηµοσίως, σε κοινή θέα: δεν µπορώ να εκθέσω την ιδιωτική µου ζωή 
σε τηλεοπτική εκποµπή (β) αφήνω (κάποιον) έκθετο, ακάλυπτο ή 
αποκαλύπτω (εις βάρος του) στοιχεία φέρνοντας (τον) σε δύσκολη 
θέση- πλήττω το κύρος, την υπόληψη (κάποιου): οι αποκαλύψεις τού 
Τύπου τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα στην κοινή γνώµη || οι 
λανθασµένοι χειρισµοί του εξέθεσαν τη χώρα διεθνώς || εκτέθηκε ο 
προϊστάµενος στη διοίκηση, διότι οι υπάλληλοι δεν έκαναν σωστά τη 
δουλειά τους 4. παρουσιάζω σε κάποιον γραπτώς ή προφορικώς 
(σκέψεις, απόψεις, περιστατικά κ.λπ.): εξέθεσε τις απόψεις του µε λι-
τότητα και σαφήνεια || ~ τη διαφωνία | τις θέσεις µου || ~ την κατά-
σταση µε ακρίβεια σε έγγραφο που καταθέτω ΣΥΝ. εκφράζω, καταθέ-
τω 5. (η µτχ. εκτεθειµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < αρχ. εκτίθηµι < έκ- + τίθηµι, βλ. κ. θέτω]. 

εκθηλύνω ρ. µετβ. {εκθήλυ-να, -νθηκα, -σµένος) (λόγ.) προσδίδω (σε 
κάποιον) χαρακτηριστικά (εµφάνισης ή συµπεριφοράς) που θεωρού-
νται γυναικεία, κάνω (κάποιον) θηλυπρεπή. — εκθήλυνση (η) [αρχ.]. 
[EJYM αρχ. < έκ- + θηλύνω < θήλυς «θηλυκός»]. 

έκθλιψη (η) {-ης κ. -ίψεως | -ίψεις, -ίψεων} 1. η εξαγωγή χυµού µε συ-
µπίεση και σύνθλιψη: ~ των σταφυλιών | των ελιών | των πορτοκα-
λιών ΣΥΝ. στείψιµο · 2. ΓΛΩΣΣ. η σίγηση τελικού φωνήεντος λέξεως 
πριν από το αρχικό φωνήεν τής επόµενης λέξης στη γρήγορη εκφορά 
τού λόγου- στη γραφή, δηλώνεται µε απόστροφο ('), λ.χ. το άφησε > τ' 
άφησε, από όλους > απ' όλους, αντίθετο φαινόµενο, η αφαίρεση (το 
έδωσε > το 'δώσε). — εκθλιπτικός, -ή, -ό [1889], εκθλίβω ρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έκκρουση, απόστροφος, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
εκθλιψις < εκθλίβω]. 

εκθρέψω (να/θα) → εκτρέφω 
εκθρονίζω ρ. µετβ. [1826] {εκθρόνισ-α (λόγ. εξεθρόνισα), -τηκα (λόγ. 
-θηκα), -µένος} 1. αποµακρύνω (συνήθ. µε βίαιο τρόπο) από τον θρόνο 
ή την εξουσία: η επανάσταση εκθρόνισε τον βασιλιά ΣΥΝ. καθαιρώ, 
ανατρέπω ΑΝΤ. ενθρονίζω 2. (µτφ.) εκτοπίζω από την κορυφή (τής 
δηµοσιότητας, τής βαθµολογίας κ.λπ.): ο Π.Α.Ο. νίκησε τηνΑ.Ε.Κ. και 
την εκθρόνισε από την κορυφή || η νεαρή ηθοποιός έχει εκθρονίσει 
πλέον την αντίζηλο της στο κινηµατογραφικό στερέωµα. — εκθρο-
νισµός (ο) [1812] κ. εκθρόνιση (η) [1831]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ, < γαλλ. détrôner (νόθο συνθ.)]. έκθυµος, -η, -ο 
(λόγ.) αυτός που εκφράζεται µε θέρµη και προθυµία: ~ αποδοχή | 
ανταπόκριση | ευχαριστία ΣΥΝ. εγκάρδιος, πρόθυµος, ειλικρινής, 
ολόψυχος. — εκθύµως επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ µτγν. < εκ- + θυµός]. 
έκθυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΙΑΤΡ. η εµφάνιση δερµα-
τικού εξανθήµατος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εκθυσις (όρ. τού Ιπποκράτη) < έκθύω, αρχική σηµ. «θυ-
σιάζω, καταπραΰνω µέσω θυσιών» (αργότερα επίσης «εµφανίζοµαι 
ως φλεγµονή ή εξάνθηµα»), < έκ- + θύω (βλ.λ.)]. εκιού (ECU) (το) 
{άκλ.) Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα, το κοινό νόµισµα των 
κρατών-µελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. [ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τού αγγλ. 
όρου European Currency Unit]. Ε.Κ.Κ. (το) Ελληνικό Κέντρο 
Κινηµατογράφου. εκκαθαρίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εκκαθάρισ-α, -τηκα 
(λόγ. -θηκα), -µένος} (λόγ.) 1. ξεκαθαρίζω, απαλλάσσω (κάτι) από τα 
περιττά, ανεπιθύµητα ή επικίνδυνα στοιχεία· (ειδικότ.) αποµακρύνω 
(κυρ. ως αρχή ή ασκώντας εξουσία) τα µέλη ενός συνόλου που µου 
είναι ανεπιθύµητα: αναλαµβάνοντας την προεδρία, υποσχέθηκε να 
εκκαθαρίσει την εταιρεία από τα στελέχη που βαρύνονταν µε 
καταγγελίες για 



εκκαθάριση 570 εκκλης)ι)άρης 
 

σκάνδαλα 2. ΛΟΓΙΣΤ. ρευστοποιώ το ενεργητικό και εξοφλώ το παθητικό µιας 
εταιρείας κατά το κλείσιµο των υποθέσεων που αφορούν στη διαχείριση τής 
περιουσίας της 3. τακτοποιώ τις οικονοµικές υποχρεώσεις χρηµατιστηριακής 
συναλλαγής µε παράδοση τίτλων και καταβολή τού αντιτίµου 4. (γενικότ.) 
ολοκληρώνω, διευθετώ πλήρως µια αποστολή, ένα καθήκον ή µια εργασία: 
ανέλαβε να εκκαθαρίσει την υπόθεση διερευνώντας όλες τις καταγγελίες. — 
εκκαθαριστής (ο) [1887]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εκκαθάριση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} (λόγ.) 1. κάθε ενέργεια που 
στοχεύει στο ξεκαθάρισµα, στην αποµάκρυνση περιττών, ανεπιθύµητων ή 
επικίνδυνων στοιχείων: η ~ των δασών από τους σωρούς απορριµµάτων || ~ 
των αρχείων από περιττά έγγραφα 2. (α) (µτφ.) εκκαθαρίσεις (οι) η 
αποµάκρυνση ή αποποµπή µελών (οργανωµένης οµάδας) µε το σκεπτικό τής 
έλλειψης νοµιµοφροσύνης (εκ µέρους τους) ή ως ανεπιθύµητων στοιχείων 
συχνά µε συνοπτικές διαδικασίες και βίαιο τρόπο: οι µαζικές ~ 
αντιφρονούντων || αφού ανέλαβε την ηγεσία, άρχισε τις ~ των εσωκοµµατικών 
του αντιπάλων || (µτφ.) στρατιωτικές δυνάµεις επιχειρούν εκκαθαρίσεις στις 
επαναστατηµένες περιοχές ΣΥΝ. διώξεις, διωγµοί (β) εθνική εκκαθάριση (η) η 
εθνο-κάθαρση (βλ.λ.) 3. ΛΟΓΙΣΤ. η διαδικασία ρευστοποίησης τού ενεργητικού 
µιας εταιρείας και εξόφλησης τού παθητικού της κατά το κλείσιµο των 
υποθέσεων που αφορούν στη διαχείριση τής περιουσίας της 4. (συνεκδ.) το 
αντίγραφο ή το απόσπασµα λογαριασµού, µε το οποίο βεβαιώνεται η ορθότητα 
των δοσοληψιών µιας εταιρείας, το παραστατικό που απεικονίζει τη 
διαδικασία που ακολουθήθηκε σε οικονοµική δοσοληψία 5. (στο 
χρηµατιστήριο) η τακτοποίηση των οικονοµικών υποχρεώσεων 
χρηµατιστηριακής συναλλαγής, που συνίσταται στην παράδοση τίτλων (από 
τον πωλητή) και στην καταβολή τού αντιτίµου (από τον αγοραστή): γραφείο 
εκκαθαρίσεως 6. (γενικότ.) η ολοκλήρωση (µε διευθέτηση και των τελευταίων 
λεπτοµερειών) αποστολής, καθήκοντος, εργασίας κ.λπ.: χρειάζεται πολύς 
κόπος για την ~ τής υπόθεσης ΣΥΝ. τακτοποίηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. [ETYM. 
< µτγν. έκκαθάρισις < εκ- + καθαρίζω. Η λογιστική σηµ. αποδίδει ανάλογη 
τού γαλλ. liquidation, το οποίο έχει επίσης αποδοθεί ως ρευστοποίηση]. 

εκκαθαριστικός, -ή, -ό [1888] 1. αυτός που σχετίζεται µε εκκαθάριση: ~ 
διαδικασία | ενέργεια || ~ επιχειρήσεις τού στρατού 2. εκκαθαριστικό 
(σηµείωµα) (το) το σηµείωµα που αποστέλλει κάθε χρόνο η εφορία στους 
φορολογουµένους προς ενηµέρωση τους σχετικά µε το ποσό που θα 
εισφέρουν ή που έχουν εισφέρει στον κρατικό προϋπολογισµό, αναλόγως 
αυτού που δηλώνουν στην προσωπική τους φορολογική δήλωση: πιστωτικό | 
χρεωστικό,— — εκκαθαρί'στ.'κά επίρρ. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εκκαλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εκκαλείς... | εξεκάλεσα} ΝΟΜ. εφεσιβάλλω δικαστική 
απόφαση, ασκώ έφεση: τόσον επιδικάζεται όσον εκκαλείται (λατ. tantum 
devolutum quantum appellatum). 

εκκαµινεύω ρ. µετβ. [1833] {εκκαµίνευσα} υπερθερµαίνω ορυκτό, µετάλλευµα 
ή πέτρωµα σε καµίνι, για να παραγάγω ορισµένο προϊόν, λ.χ. µέταλλο, κράµα 
κ.λπ. — εκκαµίνευση (η) [1868], εκκαµινευτής (ο) [1897]. 

^[ΕΤΥΜ. < εκ- + -καµινεΟω < κάµινος]. 
έκκαυµα (το) {εκκαύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κοµµάτι ξύλου που χρη-

σιµοποιείται ως προσάναµµα ΣΥΝ. φρύγανο 2. ΣΤΡΑΤ. υλικό που χρη-
σιµοποιείται για την πυροδότηση εκρηκτικής ύλης στο εσωτερικό ενός 
σωλήνα πυροβόλου: µηχανικό | επικρουστικό | εµφραγµατικό | ηλεκτρικό | 
απλό ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έκκαίω < εκ- + καίω]. 

Ε.Κ.Κ.Ε. (το) 1. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 2. Επαναστατικό 
Κοµουνιστικό Κίνηµα Ελλάδας. 

ecce homo λατ. (προφέρεται έκε χόµό) ελλην. ίδε ο άνθρωπος (βλ.λ.)· να (ποιος 
είναι) ο άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ. Λατ. απόδ. τού µτγν. ιδού ό άνθρωπος (Ιωάνν. 19, 5), φρ. τού Πόντιου 
Πιλάτου προς τους Ιουδαίους, όταν τους παρουσίασε τον Ιησού µε τον 
ακάνθινο στέφανο και το πορφυρό ιµάτιο]. 

εκκεντρικός, -ή, -ό [1891] αυτός που αποκλίνει από τα αποδεκτά ή 
συνηθισµένα πρότυπα χαρακτήρα, συµπεριφοράς, πρακτικής κ.λπ., που 
διακρίνεται από αντισυµβατικότητα: ~ ντύσιµο | φέρσιµο | χτένισµα | θέση | 
τοποθέτηση || ~ σκηνοθέτης | προσωπικότητα | µουσική | χρώµα ΣΥΝ. 
ιδιότροπος, αλλόκοτος, παράξενος. — εκκεντρικ-ά | -ώς [1766] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. excentrique < µεσν. λατ. ec-centricus < 
µτγν. έκκεντρος (για τροχιά αποκλίνουσα τού κέντρου)]. 

εκκεντρικότητα (η) [1891] {εκκεντρικοτήτων} 1. η ιδιότητα τού εκκεντρικού: η 
~ τού ντυσίµατος | τής συµπεριφοράς ANT. συµβατικότητα 2. (συνεκδ.) κάθε 
πράξη που χαρακτηρίζεται από αντισυµβατικότητα, που θεωρείται παράξενη ή 
ιδιόρρυθµη, ώστε να συγκρούεται µε τα καθιερωµένα ή τα συνηθισµένα: οι ~ 
του απασχολούν συχνά τις κοσµικές στήλες || οι ~ των εκατοµµυριούχων ΣΥΝ. 
ιδιορρυθµία. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, ιδιαιτερότητα. 

έκκεντρος, -η, -ο 1. αυτός που δεν συµπίπτει µε το κέντρο κύκλου, που 
βρίσκεται έξω από αυτό 2. (ειδικότ.) αυτός που δεν έχει το ίδιο κέντρο (κυρ. 
για δύο κύκλους ή σφαίρες, που ο ένας ή η µία τουλάχιστον περιλαµβάνει τα 
κέντρα και των δύο) 3. αυτός τού οποίου ο άξονας περιστροφής δεν περνά 
από το κέντρο του 4. ΜΗΧΑΝ. έκκεντρο (το) δίσκος ή κύλινδρος ακανόνιστου 
σχήµατος, τού οποίου η περιστροφή θέτει σε ασταθή ή παλινδροµική κίνηση 
κάθε εφαπτόµενο στέλεχος µηχανής. — εκκεντρότητα (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. εκ. [ΕΤΥΜ µτγν. < εκ + -κέντρος < κέντρον]. 

εκκεντροφόρος (ο) (ενν. άξονας) ΤΕΧΝΟΛ. άξονας µηχανών εσωτερικής 
καύσεως, στον οποίο είναι προσαρµοσµένα τα έκκεντρα (βλ.λ.), 

που µε την κίνηση τους ανοίγουν και κλείνουν τις βαλβίδες. [ΕΤΥΜ. < 
έκκεντρο (το) (βλ.λ.) + -φόρος (< φέρω)]. 

εκκενώνω ρ. µετβ. {εκκένω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αδειάζω (κάτι), αφήνω άδειο: 
~ δεξαµενή ΑΝΤ. γεµίζω 2. εγκαταλείπω (χώρο που κατέχω ή στον οποίο 
βρίσκοµαι, ώστε να µείνει ελεύθερος, άδειος): ~ γραφείο | δωµάτιο | φρούριο | 
θέατρο | γήπεδο || η αστυνοµία εκκένωσε το κτήριο ύστερα από τηλεφώνηµα για 
βόµβα || (µτφ.) ~ µία θέση. — εκκενωτικός, -ή, -ό [1893]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έκκενώ < εκ- + κενώ (-όω) < κενός]. 

εκκένωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) 1. το άδειασµα (χώρου, 
δοχείου κ.λπ., ώστε να µείνει άδειο): η ~ τής δεξαµενής | τού βόθρου ΑΝΤ. 
γέµισµα 2. η εγκατάλειψη (περιοχής, κτηρίου κ.λπ., κυρ. για λόγους 
στρατηγικής, ασφαλείας): διατάχθηκε η - τού κτηρίου ύστερα από 
προειδοποιητικό τηλεφώνηµα για βόµβα || η ~ φρουρίου | πόλης ΑΝΤ. 
κατάληψη · 3. ΦΥΣ. η ξαφνική διέλευση ηλεκτρικού φορτίου από ένα 
αγώγιµο σώµα σε άλλο (όταν αυτά βρίσκονται σε διαφορετικά ηλεκτρικά 
δυναµικά)· ΦΡ. (α) λυχνία εκκενώσεως λαµπτήρας από διαφανές περίβληµα µε 
αέριο στο εσωτερικό του, το οποίο υπό την επίδραση τάσεως ιοντίζεται και 
φωτοβολεί (β) ατµοσφαιρική εκκένωση η διέλευση ηλεκτρικών φορτίων 
µεταξύ δύο περιοχών τής ατµόσφαιρας µε διαφορετικό δυναµικό, γενικότ. 
µεταξύ δύο νεφών ή µεταξύ νέφους και εδάφους (πβ. λ. αστραπή). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, κένωση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. εκκένωσις < αρχ. έκκενώ. Οι σηµ. στη φυσική αποδίδουν το 
αγγλ. discharge]. 

εκκίνηση (η) [1839] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η έναρξη κίνησης, το 
ξεκίνηµα: άκυρη | γρήγορη ~ (σε αγώνες δρόµου)· ΦΡ. (στις δηµοπρασίες) 
τιµή εκκίνησης η τιµή που ορίζεται σε δηµοπρασία ως αρχική, µε βάση την 
οποία ξεκινά η διαπραγµάτευση τής αξίας τού πωλούµενου τεµαχίου ΣΥΝ. 
αναχώρηση 2. (συνεκδ.) το σηµείο από το οποίο ξεκινούν ταυτόχρονα οι 
αθλητές αγώνα ταχύτητας: οι αθλητές βρίσκονται ήδη στην ~, περιµένοντας τον 
πυροβολισµό τού αφέτη ΣΥΝ. αφετηρία, αρχή 3. ΠΛΗΡΟΦ. η έναρξη τής 
λειτουργίας τού υπολογιστή µε το λειτουργικό σύστηµα στη θέση του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εκκινητηρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. η µίζα (τού αυτοκινήτου). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. starter (πβ. γαλλ. mise en marche)]. 

εκκινώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {εκκινείς... | µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 1. ξεκινώ 
ΑΝΤ. σταµατώ 2. (µτφ.) έχω συγκεκριµένη λογική βάση ως αφετηρία 
στοχασµού: τα επιχειρήµατα του εκκινούσαν από εσφαλµένο θεωρητικό πλαίσιο 
ΣΥΝ. εξικνούµαι, ξεκινώ, βασίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, ξε. 

έκκληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αίτηση (συνήθ. βοή-θειας), το 
κάλεσµα (που απευθύνει κανείς σε συγκεκριµένους αποδέκτες για σηµαντικό 
σκοπό): απηύθυνε ~ σε όλους τους ισχυρούς τής Γης να στηρίξουν τη φτωχή 
χώρα του ΣΥΝ. παράκληση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
εκκλησις < αρχ. έκκαλώ (-έω)]. 

εκκλησία (η) {εκκλησιών} 1. ο χριστιανικός ναός: βυζαντινή | γοτθική | 
αγγλικανική ~ || το τέµπλο | οι καµπάνες τής ~· ΦΡ. πηγαίνω στην εκκλησία 
παρακολουθώ τακτικά τη Θεία Λειτουργία, εκκλησιάζοµαι τακτικά: -Εσείς 
πηγαίνετε στην εκκλησία; -Πηγαίνουµε, αλλά σπάνια· συνήθως κάθε 
Χριστούγεννα και Πάσχα! 2. (συνεκδ.) η ακολουθία που τελείται σε 
χριστιανικό ναό: σήµερα το πρωί έχει ~ || πότε τελειώνει η ~; 3. (µτφ.) χώρος 
στον οποίο επικρατεί ευπρέπεια, τάξη και ησυχία: όταν διδάσκει αυτός ο 
καθηγητής, το αµφιθέατρο είναι ~! 4. Εκκλησία (η) (α) ΘΕΟΛ. το σύνολο των 
πιστών τής χριστιανικής θρησκείας, που συγκροτεί ένα ενιαίο σώµα πιστών 
και έχει ως κεφαλή τον Χριστό: οι Μεγάλοι Πατέρες τής ~ || στα χρόνια τού 
∆ιοκλητιανού η - βρισκόταν υπό διωγµόν ΣΥΝ. χριστιανοσύνη (β) το σύνολο 
των πιστών συγκεκριµένου χριστιανικού δόγµατος: Ορθόδοξη | Ρωµαιοκα-
θολική ~ || Προτεσταντικές ~ (γ) το οργανωµένο σύνολο των πιστών 
συγκεκριµένου χριστιανικού δόγµατος σε συγκεκριµένο κράτος ή περιοχή: η 
αυτοκέφαλη ~ τής Ελλάδος || ο προκαθήµενος (ο αρχιεπίσκο-πος) τής ~ 
Βορείου και Νοτίου Αµερικής || Ιερά Σύνοδος τής ~ τής Ελλάδος || η µεγάλη τού 
Χριστού ~ (το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως) (δ) το σύνολο 
των κληρικών (γενικότ.) το σύνολο των θεσµών και των άλλων στοιχείων που 
ανήκουν στην εκκλησιαστική παράδοση, στην εκκλησιαστική ζωή και 
οργάνωση: µελετάται ο χωρισµός Εκκλησίας και Κράτους · 5. ΙΣΤ. Εκκλησία 
τού ∆ήµου (σε αρχαίες ελληνικές πόλεις µε δηµοκρατικό πολίτευµα) η λαϊκή 
συνέλευση κατά την οποία λαµβάνονταν αποφάσεις για τις δηµόσιες 
υποθέσεις. Επίσης (λαϊκ.) εκκλησιά [µεσν.] (σηµ. 1). — (υποκ.) εκκλησάκι1 
(το) κ. εκκλησίτσα κ. εκκλησούλα (η) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, 
διαµαρτύροµαι, ναός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εκκλητος < έκκαλώ «καλώ έξω, συγκαλώ» < εκ- + καλώ. Η λ. 
αναφερόταν αρχικά στην Εκκλησία τού ∆ήµου, καθώς και στις συγκεντρώσεις 
των υπευθύνων µιας πόλης-κράτους, οι οποίες λειτουργούσαν ως νοµοθετικά 
σώµατα. Περιλαµβάνει γενικά τη σύγκληση (επίσηµη ή ανεπίσηµη) 
προσώπων για προκαθορισµένο σκοπό. Θρησκευτική σηµ. απέκτησε η λ. στη 
βιβλική γλώσσα. Στην Π.∆. οι Εβδοµήκοντα χρησιµοποίησαν τις λ. εκκλησία 
και συναγωγή αποδίδοντας την εβρ. λ. qahâl «συγκέντρωση, συνάθροιση» σε 
σχέση µε τη συγκέντρωση τού Ισραήλ για θρησκευτικούς ή πολεµικούς σκο-
πούς. Στην Κ.∆. εκκλησία ονοµάζεται το σύνολο των χριστιανών (γενικά ή 
τοπικά), καθώς και το σύνολο των πιστών που αναγνωρίζουν τον Χριστό ως 
κεφαλή τους (πβ. Κολ. 1,18: και αυτός έστιν ή κεφαλή τού σώµατος τής 
εκκλησίας)]. 

εκκλησιάζοµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] {εκκλησιάστηκα} συµµετέχω στη Θεία 
Λειτουργία. — εκκλησιασµός (ο) [µτγν.]. 

εκκλης)ι)άρης (ο) (εκκλης)ι)άρηδες}, εκκλης)ι)άρισσα (η) {εκ- 
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κλης)ι)αρισσών) (λαϊκ.) πρόσωπο που ασχολείται µε το καθάρισµα 
και την ασφάλεια των εκκλησιών ΣΥΝ. νεωκόρος. 

εκκλησιάρχης (ο) {εκκλησιαρχών} (στην υστεροβυζαντινή περίοδο) 
αξιωµατούχος τής Εκκλησίας που είχε τη γενική επιµέλεια και φρο-
ντίδα µιας εκκλησίας· (ειδικότ.) ο διακονητής µοναχός, που φροντίζα 
για το καθολικό και γενικότ. υπηρετεί τον ναό. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
εκκλησία + -άρχης < άρχω]. 

εκκλησίασµα (το) [1893] {εκκλησιάσµατος | χωρ. πληθ.} το σύνολο 
των πιστών που παρακολουθούν στην εκκλησία τη Θεία Λειτουργία. 

εκκλησιασµός (ο) → εκκλησιάζοµαι 
Εκκλησιαστής (ο) βιβλίο τής Π.∆. µε συγγραφέα τον βασιλιά Σολο-

µώντα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έκκλησιάζω < εκκλησία. Το οµώνυµο βιβλίο τής Π.∆. 
ονοµάστηκε έτσι από τους Εβδοµήκοντα, αποδίδοντας την εβρ. ονο-
µασία Qoheléth «συναθροιστής, συγκεντρωτής», που αναφέρεται 
στον ρόλο τού βασιλιά τού Ισραήλ να συγκεντρα>νει το έθνος υπό την 
κατεύθυνση τού Θεού]. 

εκκλησιαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την Εκκλη-
σία (σηµ. 1-4): ~ τελετουργικό | κειµήλια | βιβλία | σκεύη | πνεύµα | 
εκπαίδευση | λύκειο | θεσµός | διενέξεις | σχίσµατα | συµβούλιο 2. 
(ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε τη χριστιανική θρησκεία: ~ γραµ-
µατεία | φιλολογία | ρητορική | αντιρρητική | απολογητική | µουσική | 
τέχνη | αρχιτεκτονική ΣΥΝ. χριστιανικός. 

εκκλησιολογία (η) ΘΕΟΛ. Ο κλάδος που εξετάζει τα σχετικά µε τη 
φύση, την ουσία, τις δοµές, την ιερατική εξουσία και τα µυστήρια 
τής Εκκλησίας. — εκκλησιολόγος (ο/η), εκκλησιολογικός, -ή, -ό, εκ-
κλησιολογικά επίρρ. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ecclésiologie], 

εκκλητευω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκκλήτευ-σα, -θηκα} ΝΟΜ. προσάγω (µάρ-
τυρα) στο δικαστήριο διά τής βίας. 

έκκλητος, -ος, -ον ΝΟΜ. (για δικαστική απόφαση) που είναι δυνατόν 
να προσβληθεί µε έφεση ενώπιον τού εφετείου από ανώτερο δικα-
στήριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναός. [ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «επιδιαιτητής», 
< έκκαλώ]. 

εκκοκκίζω ρ. µετβ. {εκκόκκισ-α, -τηκα, -µένος} ξεχωρίζω το σπέρµα 
(φυτού) από τις ύλες που το περιβάλλουν (µαζεύω τους σπόρους). — 
εκκοκκιστικός, -ή, -ό [1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ [ΕΤΥΜ. αρχ. < εκ- 
+ -κοκκίζω < κόκκος]. 

εκκόκκιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} (λόγ.) ο αποχωρισµός 
τού σπέρµατος (φυτού) από τις ύλες (ίνες) που το περιβάλλουν (µά-
ζεµα των σπόρων). Επίσης εκκοκκισµός (ο) [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εκκοκκιστήριο (το) [1871] {εκκοκκιστηρί-ου | -ων} 1. η µηχανική 
συσκευή εκκόκκισης 2. το εργοστάσιο στο οποίο γίνεται ο διαχωρι-
σµός τού καρπού από το περίβληµα του: ~ βάµβακος | αραβοσίτου | 
ρυζιού | λιναριού | καννάβεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εκκολαπτήριο (το) [1897] {εκκολαπτηρί-ου | -ων} 1. η µηχανή εκκό-
λαψης (νεοσσών) 2. ο χώρος στον οποίο γίνεται η εκκόλαψη (νεοσ-
σών). 

εκκολάπτω ρ. µετβ. {εκκόλα-ψα, -φθηκα} 1. ΒΙΟΛ. κάνω (νεοσσό που-
λιού) να βγεί από το αβγό, σπάζοντας το κέλυφος· (µτφ.-µεσοπαθ. εκ-
κολάπτοµαι) 2. (για πράξεις) φθάνω στο στάδιο τής πραγµάτωσης, 
υλοποιούµαι: η συνεργασία των δύο χωρών εκκολάφθηκε στη συνά-
ντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών 3. (συνήθ. η µτχ. εκκολαπτό-
µενος, -η, -ο) βρίσκοµαι στο στάδιο τής διαµόρφωσης, πριν ολοκλη-
ρωθώ σε ορισµένο τοµέα: ~ δικηγόρος | γιατρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εκ- + κολάπτω «τρυπώ, τσιµπώ» < I.E. *qol~- «τρυπώ, 
σκάβω», πβ. λιθ. kalù «χτυπώ δυνατά», αρχ. σλαβ. koljo, «σφάζω» κ.ά. 
Οµόρρ. δρυο-κολάπτης, κόλαφος (βλ.λ.), κολο-βός (βλ.λ.), δίκελ-λα 
(βλ.λ.), κλ-ώ «σπάζω» (βλ. λ. κλάσµα)]. 

εκκόλαψη (η) [αρχ.] {-ης κ. -άψεως | χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. (στα ωοτόκα 
ζώα: πτηνά, ψάρια, έντοµα κ.λπ.) η έξοδος και η απελευθέρωση τού 
νεοσσού, που έχει µετατραπεί πλέον σε τέλειο οργανισµό, από το 
αβγό µε σπάσιµο τού κελύφους, ή τού ολοκληρωµένου εντόµου από 
το βοµβύκιο: φυσική ~ || τεχνητή ~ µε τη χρήση ειδικών λαµπτήρων 
2. (µτφ. για κάτι που προετοιµάζεται) η εκδήλωση, η οριστική δια-
µόρφωση: «η Ε.Ε. θα ενισχύσει την υπό ~ πρωτοβουλία που έχει ανα-
ληφθεί για το Κυπριακό» (εφηµ.). — εκκολαπτικός, -ή, -ό. 

εκκόλπωµα (το) {εκκολπώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. κάθε µη φυσιο-
λογική κοιλότητα που µοιάζει µε σάκο και η οποία επικοινωνεί µε 
κοίλο όργανο: ~ κύστεως | παχέος εντέρου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
νεολατ. diverticulum]. 

εκκολπωµατίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή των εκκολπωµάτων τού πα-
χέος εντέρου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. diverticulitis]. 

εκκολπωµάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η πα-
ρουσία εκκολπωµάτων σε διάφορα όργανα (παχύ έντερο, ουροδόχο 
κύστη κ.λπ.). 

εκκοσµίκευση (η) {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.) (λόγ.) η µεταβολή τού 
θρησκευτικού χαρακτήρα ενός κοινωνικού θεσµού σε κοσµικό, η χει-
ραφέτηση του από τη θρησκευτική αυθεντία και τον θρησκευτικό 
συµβολισµό: οι ιδέες τού ∆ιαφωτισµού συνέβαλαν αποφασιστικά 
στην - των κοινωνιών τής ∆ύσης. — εκκοσµικεύω ρ. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sécularisation]. 

εκκρεµές (το) {εκκρεµ-ούς | -ή} 1. ΦΥΣ. το σώµα που κρέµεται από 
σταθερό σηµείο και εκτελεί παλινδροµικές κινήσεις (ταλαντώσεις) 
ανάµεσα σε δύο ακραία σηµεία: φυσικό | σύνθετο | µαθηµατικό ~ 2. 
(συνεκδ.) ρολόι τού τοίχου που λειτουργεί µε ταλαντώσεις λεπτής, 
µεταλλικής ράβδου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ 
[ΕΤΥΜ Η ονοµασία τής συσκευής αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
pendule < λατ. pendulus «κρεµαστός»]. 

εκκρεµής, -ής, -ές {εκκρεµ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (µτφ.) αυτός που 
δεν έχει διεκπεραιωθεί, διευθετηθεί: ~ φορολογικές υποθέσεις || ~ ζή-
τηµα | λογαριασµός || έχει αφήσει πολλά θέµατα ~ 2. αυτός που δεν 
έχει γίνει ακόµη: ~ δίκη 3. ΦΥΣ. εκκρεµές (το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έκκρέµαµαι < εκ + κρέµαµαι, βλ. κ. κρεµώ], 

εκκρεµοδικία (η) [1833] {εκκρεµοδικιών} 1.η δικονοµική κατάσταση 
µιας υπόθεσης, η οποία βρίσκεται ακόµη στο στάδιο τής εκδίκασης 
της, µεταξύ τής άσκησης τής αγωγής και τής έκδοσης αποφάσεως 2. 
ΝΟΜ. ένσταση εκκρεµοδικίας ένσταση η οποία εµποδίζει το δικα-
στήριο να κρίνει νεότερη αγωγή ανάµεσα στους ίδιους διαδίκους για 
την ίδια διαφορά όσο εκκρεµεί η αρχική αγωγή. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. litispendance]. 

εκκρεµότητα (η) [1889] {εκκρεµοτήτων} 1. το να µην έχει επιλυθεί, 
να µην έχει ρυθµιστεί (κάτι): το πρόβληµα παραµένει σε ~ 2. (συ-
νεκδ.) το ζήτηµα που δεν έχει επιλυθεί ή ρυθµιστεί: δεν µου αρέσει 
να αφήνω εκκρεµότητες || στην τελευταία φάση τής εργασίας θα τα-
κτοποιήσουµε όλες τις ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εκκρεµώ ρ. αµετβ. {εκκρεµείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) δεν έχω 
ακόµη επιλυθεί ή διευθετηθεί: χιλιάδες δικαστικές | φορολογικές 
υποθέσεις εκκρεµούν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

έκκριµα (το) [µτγν.] {εκκρίµ-ατος | -ατα, -άτων} καθεµιά από τις ου-
σίες που εκκρίνουν διάφορα όργανα ή ιστοί τού οργανισµού (λ.χ. 
ιδρώτας, σάλιο, ορµόνες κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, ενδοκρινής. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εκκρίνω]. 

εκκρίνω ρ. µετβ. {εξέκρινα, εκκρίθηκα} (για κύτταρα και αδένες) πα-
ράγω ουσίες που είτε αποβάλλονται είτε διοχετεύονται στο αίµα: οι 
ιδρωτοποιοί αδένες εκκρίνουν ιδρώτα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, ενδοκρινής. 

r[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ξεχωρίζω, αποβάλλω», < εκ- + κρίνω]. 
έκκριση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. ΒΙΟΛ. η λειτουργία 

µε την οποία ένας αδένας παράγει ουσίες και είτε τις διοχετεύει 
στην κυκλοφορία τού αίµατος (όπως γίνεται µε τις ορµόνες) είτε σε 
κοιλότητες τού σώµατος του στο εσωτερικό του (όπως γίνεται µε το 
γαστρικό υγρό στο στοµάχι) είτε τις αποβάλλει (όπως γίνεται µε τον 
ιδρώτα) 2. (συνεκδ.) η ίδια η ουσία που παράγεται από την παραπά-
νω διαδικασία ΣΥΝ. έκκριµα 3. BOT. η αντίστοιχη λειτουργία των φυ-
τών, που οδηγεί στην παραγωγή ουσιών, όπως το ρετσίνι, το κόµµι ή 
τα αιθέρια έλαια. — εκκριτικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

έκκροτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. κυρ. στη ΦΡ. έκκροτα σύµφωνα | έκκροτοι 
φθόγγοι τα κλειστά σύµφωνα (βλ. λ. κλειστός). 

έκκρουση (η) {-ης κ. -ούσεως | -ούσεις, -ούσεων} ΓΛΩΣΣ. η αποβολή 
(σίγηση) φωνήεντος κατά τη συνάντηση δύο φωνηέντων µέσα στη 
φράση, στο τέλος µιας λέξης και στην αρχή µιας άλλης, όπου το 
ισχυρό φωνήεν εκκρούει (= αποβάλλει) ασθενές ή ασθενέστερο φω-
νήεν (το έδωσε > το 'δώσε, από αυτόν > απ' αυτόν)· η θέση τού εκ-
κρουοµένου φωνήεντος δηλώνεται µε την απόστροφο ) ' )· το φαινό-
µενο τής έκκρουσης είναι γνωστό και ειδικότερα προσδιορισµένο ως 
έκθλιψη και αντίστροφη έκθλιψη ή αφαίρεση ANT. ολολεξία. — εκ-
κρουστικός, -ή, -ό [αρχ.], εκκρουοτικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. εκκρουσις < έκκρούω «εκδιώκω, εξωθώ» < εκ- + 
κρούω. Η γλωσσ. σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από γερµ. Aus-stoßen]. 

έκκρουση φωνήεντος. Κατά τη συνάντηση δύο φωνηέντων µέσα 
στη φράση (τέλος µιας λέξης - αρχή µιας άλλης, π.χ. αλλά + εγώ, 
το + έδωσε) το πιο ισχυρό από τα δύο εκκρούει, δηλ. αποβάλλει 
ή, αλλιώς, κάνει να µην προφέρεται το λιγότερο ισχυρό ή αδύνατο 
φωνήεν και έτσι αποφεύγεται η κακοφωνία που γεννά η προφορά 
αλλεπάλληλων φωνηέντων. Ισχυρό φωνήεν είναι κατεξοχήν το α 
που εκκρούει όλα τα άλλα φωνήεντα· ισχυρό είναι επίσης το ou 
(u) έναντι τού ε και τού Ι, το ο έναντι τού ε και τού i κ.ο.κ. Ανάλογα 
µε τη θέση τού εκκρουοµένου (σιγωµένου ή εκδιωκοµένου) φω-
νήεντος, µιλάµε για έκθλιψη (όταν εκκρούεται το ληκτικό φωνήεν 
τής προηγούµενης από τις δύο λέξεις) και για αφαίρεση ή αντί-
στροφη έκθλιψη (όταν εκκρούεται το αρχικό φωνήεν τής λέξης 
που ακολουθεί): Μ' αγόρασε τσιγάρα και γλυκά και µ' επισκέφθηκε 
στο νοσοκοµείο (έκθλιψη/έκκρουση τού ου (u) από το α και τού ε 
από το ε) - Τα 'δώσε όλα στους φίλους του (αφαίρεση | έκκρουση 
τού ε από το α) - Τ άκουσες αυτό προσεκτικά; (έκθλιψη | 
έκκρουση τού ο από το α) - Του Ήε ότι θα φύγει (αφαίρεση | έκ-
κρουση τού ει /ι/ από το ου /u/). Λέξεις που υφίστανται κανονικώς 
έκκρουση στη γρήγορη οµιλία είναι οι προσωπικές αντωνυµίες 
που λήγουν σε φωνήεν και συνεκφέρονται («εγκλιτικά») µε ρήµα-
τα, όπως τα: µε - µου, σε - σου, το - του - τα και τα άρθρα (το -τα) 
µε ουσιαστικά. 
Το ποιο φωνήεν εκκρούει ή εκκρούεται (αποβάλλει το άλλο ή απο-
βάλλεται το ίδιο) έχει σχέση µε τη «σχετική ισχύ» των φωνηέντων, 
µε τα λεγόµενα «ισχυρά» και «αδύνατα» φωνήεντα. Η σχέση αυ-
τή και η κλίµακα που ακολουθεί η σχετική ισχύς των φωνηέντων 
είναι η εξής: (α)    α   εκκρούει   eoi     u (e = ε/αι - ο = ο/ω 

i = ι/η/υ/ει/οι - u= ου) 
(β)    ο » e i     u 
(γ)    u » e i 
(δ)    i » e 

Ήτοι: (α) το α είναι ισχυρότερο και εκκρούει όλα τα άλλα φωνήε-
ντα: τα έδωσε > τα 'δώσε, το άκουσε > τ'άκουσε, τα είπε > τα 'πε, 
µου αγόρασε > µ'αγόρασε (β) Το ο υπερισχύει των e, i και u: TO 
έδωσε > το 'δώσε, το είπε > το 'πε, µου όρισε > µ' όρισε (γ) Το u 
υπερισχύω των e και i: του έδωσε > του 'δώσε, του είπε > του 'πε 
(δ) Το i υπερισχύω µόνο τού e: µε είδε > µ'είδε. Γενικά τα οπίσθια 
φωνήεντα (α, ο, u) υπερισχύουν των προσθίων (e, i), ενώ από τα 
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πρόσθια φωνήεντα υπερισχύει το i τού e. 
Όταν τα συναντώµενα µέσα στη φράση φωνήεντα είναι όµοια, συµβατικά 
θεωρείται ότι έχουµε έκθλιψη: από όλους > απ'όλους, τα αγόρασε > τ' 
αγόρασε, µε έπεισε > µ'έπεισε, τού ουρανού > τ' ουρανού, λίγα άφησε > λίγ' 
άφησε, πάντα ανοιχτά > πάντ'ανοιχτά, τα ακούει > τ' ακούει, µήτε εγώ > 
µητ' εγώ, µήτε εσύ > µήτ' εσύ. Αναλογικά προς περιπτώσεις στις οποίες το 
ληκτικό φωνήεν τής λέξης αλλά εκκρουόταν κανονικά, επικράτησε να 
λειτουργεί η έκθλιψη στη λέξη αλλά, ασχέτως περιβάλλοντος: αλλ'εγώ 
(αντί αλλά 'γώ, που θα απαιτούσε η σχετική ισχύς των φωνηέντων). Σε 
σχέση µε τον τόνο κατά την αφαίρεση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανόνες τού µονοτονικού, «ένας ρηµατικός τύπος που έµεινε άτονος από 
αφαίρεση δεν ανεβάζει το τονικό σηµάδι στην προηγούµενη λέξη»: το 
'δώσε (όχι τό 'δώσε), µου 'φέρε (όχι µού 'φέρε), του 'πε (όχι τού 'πε). 
∆ηλαδή µαζί µε το εκκρουόµενο φωνήεν φεύγει και ο τόνος του- δεν 
µετακινείται στην προηγούµενη συλλαβή. Ας σηµειωθεί, εντούτοις, ότι η 
τονική αυτή ρύθµιση προσκρούει στον νόµο τής τρισυλλαβίας τής 
Ελληνικής (που δεν επιτρέπει ο τόνος να ξεπερνάει την γ' συλλαβή ή, 
αλλιώς, να µην υπάρχει σε µία από τις τρεις ληκτικές συλλαβές), 
αφήνοντας µια τονική ενότητα από 3 ή 2 συλλαβές (µου 'φέρε, του 'δωσαν, 
του 'πε, το 'δε, να 'θελε, τα 'δώσε κ.τ.ό.) άτονη. 
Συχνά παρατηρείται -ιδίως σε παλαιότερα κείµενα- το λάθος να 
εκλαµβάνεται η αφαίρεση ή και η έκθλιψη ως συναίρεση (!), µε 
αποτέλεσµα να έχουµε εσφαλµένες γραφές τού τύπου: τάδωσε, τοϋπε (ή 
παλαιότερα τούπε, ακόµη και τάλλα µε περισπωµένη, γιατί το α εθεωρείτο 
µακρό από συναίρεση των δύο α!), τάδε κ.λπ. αντί των ορθών τα 'δώσε, 
του 'πε, τ' άλλα, το 'δε. Η απόστροφος ) ' ) χρησιµοποιείται στην 
έκκρουση (έκθλιψη ή αφαίρεση) για να δηλώσει τη θέση τού φωνήεντος 
που αποβάλλεται: το έδωσε > το 'δώσε, µε αγαπούν > µ'αγαπούν, του είπε > 
του 'πε. 
Αποκοπή λέγεται η έκκρουση τού ληκτικού φωνήεντος µιας λέξης όχι 
µπροστά από φωνήεν, όπως είναι το κανονικό µε την έκθλιψη, αλλά 
µπροστά από σύµφωνο: φέρε το > φέρ' το, από τους πολλούς > απ' τους 
πολλούς. 

εκκρούω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέκρουσα, εκκρούσθηκα} ΓΛΩΣΣ. αποβάλλω, 
προκαλώ τη σίγηση φωνήεντος· π.χ. στη φράση «τα 'δώσε» το α τού τα 
εκκρούει το ε τού έδωσε (βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. έκκρουση). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εκκυκληµα (το) {εκκυκλήµ-ατος | -ατα, -άτων} (στο αρχαίο θέατρο) σκηνικό 
µηχάνηµα, ξύλινο τροχοφόρο δάπεδο, πάνω στο οποίο παρουσιάζονταν στη 
σκηνή τα αποτελέσµατα ορισµένων πράξεων, που εθεωρείτο ασεβές να 
διαδραµατιστούν ενώπιον των θεατών (λ.χ. τα πτώµατα νεκρών από φονική 
πράξη). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έκκυκλώ (-έω) < εκ + κυκλώ < κύκλος]. 

εκκωφαντικός, -ή, -ό [1888] αυτός που έχει πολύ δυνατή ένταση (που 
ξεκουφαίνει): ~ θόρυβος | µουσική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ [ΕΤΥΜ. < αρχ. έκκωφώ 
(-έω) «ξεκουφαίνω» < εκ- + -κωφώ < κωφός]. 

εκλαϊκευτικός, -ή, -ό [1888] αυτός που γίνεται µε σκοπό να εκλαϊκεύσει (κάτι), 
να κάνει (κάτι σύνθετο, πολύπλοκο, δυσνόητο κ.λπ.) προσιτό στον απλό λαό: 
συγγραφέας ~ βιβλίων γύρω από θέµατα τής σύγχρονης φυσικής || ~ µαθήµατα 
φιλοσοφίας. — εκλαϊκευτικά επίρρ. 

εκλαϊκεύω ρ. µετβ. {εκλάί'κευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος) απλουστεύω, 
κάνω κάτι πιο απλό, ώστε να γίνεται κατανοητό από τον λαό, προσιτό και 
αφοµοιώσιµο από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο: σε µια σειρά 
δηµοσιευµάτων προσπάθησε να εκλαϊκεύσει σύγχρονες επιστηµονικές θεωρίες 
ΣΥΝ. απλοποιώ ΑΝΤ. δυσκολεύω. — εκλαΐκευση (η), εκλαϊκευτής (ο), 
εκλαϊκεύτρια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, εξατοµικεύω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. popularise]. 

εκλαίρ (το) → εκλέρ 
εκλάκτιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) ΓΥΜΝΑΣΤ. άσκηση κατά την 

οποία το ένα ή τα δύο πόδια τεντώνονται προς τα πίσω από τη θέση τής 
συσπείρωσης. [ΕΤΥΜ <αρχ. έκλακτίζω < εκ + λακτίζω]. 

εκλαµβάνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέλαβα, εξελήφθην, -ης, -η..., µτχ. εκληφθείς, -
είσα, -έν} (λόγ.) αντιλαµβάνοµαι (κάτι) µε ορισµένο τρόπο, συχνά 
εσφαλµένο: εξέλαβε τα λόγια του ως έµµεση απειλή || φοβάµαι µήπως η 
προσφορά σου εκληφθεί ως απόπειρα δωροδοκίας! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

εκλαµπρότητα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} (παλαιότ.) σε προσφωνήσεις 
υψηλόβαθµων κρατικών και εκκλησιαστικών αξιωµατούχων: η ~ σας. 

εκλαµπροτατος, -η, -ο (παλαιότ.) σε προσφωνήσεις υψηλόβαθµων κρατικών 
και εκκλησιαστικών αξιωµατούχων ΣΥΝ. εξοχότατος. [ETYMi Υπερθ. βαθµ. 
τού µτγν. εκλαµπρος, µετάφρ. δάνειο από ιταλ. illustrissimo]. 

έκλαµψη (η) [αρχ.] {-ης κ. -άµψεως | -άµψεις, -άµψεων} 1. η αναλαµπή, η 
δέσµη φωτός που εκπέµπεται αιφνιδίως από κάπου ΣΥΝ. ακτι-νοβόληµα, 
λαµπηδόνα, µαρµαρυγή· ΦΡ. ηλιακή έκλαµψη καθένας από τους φωτεινούς 
σχηµατισµούς που εµφανίζονται ξαφνικά στον ηλιακό δίσκο και διαρκούν 
ελάχιστα 2. (µτφ.) η σωστή ή φυσιολογική αντίδραση ή εκδήλωση (κάποιου) 
που συνήθ. αντιδρά ή συµπεριφέρεται παράξενα, αφύσικα ή πάσχει από κάτι: 
µες στην τρέλα του έχει και µερικές ~ λογικής || (ειρων.) σήµερα, είχε µια - 
εξυπνάδας! 

εκλαµψία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική διατάραξη τής 
εγκυµοσύνης των γυναικών, που εκδηλώνεται µε σπασµούς και κώµα. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. eclampsie]. 
εκλάπη ρ. → κλέβω 
εκλατινιζω ρ. µετβ. [1766] {εκλατίνισ-α, -τηκα, -µένος} προσδίδω (σε κάτι) 

λατινικό χαρακτήρα, µορφή κ.λπ. — εκλατινισµός (ο) [1894]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. latiniser < δηµώδ. λατ. latinizare]. 

έκλαψα ρ. → κλαίω 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι (το) το συνταγµατικό δικαίωµα κάθε πολίτη να µπορεί 

να ψηφίζει στις εκλογές και να µπορεί να εκλέγεται, να θέτει υποψηφιότητα. 
εκλέγω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέλεξα, εκλέχ-θηκα (καθηµ. -τηκα, λόγ. εξε-λέγην, -

ης, -η..., µτχ. εκλεγείς, -είσα, -έν), εκλεγµένος} 1. αναδεικνύω µε την ψήφο 
µου (κάποιον) ως αντιπρόσωπο µου (σε Κοινοβούλιο, σύλλογο κ.λπ.): τον 
εξέλεξαν πρόεδρο τού ∆ικηγορικού Συλλόγου · 2. (λόγ.) διαλέγω µεταξύ 
περισσοτέρων: µπορείτε να εκλέξετε µόνος σας το χρώµα τής αρεσκείας σας 
ΣΥΝ. επιλέγω, διαλέγω, ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, µετοχή. 

εκλέγω - επιλέγω - διαλέγω. Το εκλέγω διαφέρει από τα επιλέγω και 
διαλέγω στη συνήθη χρήση (σε λογιότερη υφολογική χρήση µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί όπως αυτά: Θα εκλέξει µόνη της τον άνδρα των ονείρων 
της). Το εκλέγω έχει περιοριστική σηµασία- σηµαίνει επιλέγω διά 
ψηφοφορίας αυτούς που θα µε αντιπροσωπεύσουν στη Βουλή ή σε άλλα 
όργανα. Έχει δηλ. επίσηµο και θεσµικό περιεχόµενο. Αντίθετα, τα επιλέγω 
και διαλέγω δηλώνουν προτίµηση αυτού ή εκείνου (τού προσώπου ή 
πράγµατος) έναντι των άλλων. Από αυτά, το µεν διαλέγω χρησιµοποιείται 
στην καθηµερινή γλώσσα, ενώ το επιλέγω είναι περισσότερο επίσηµο και 
τυπικό και υποδηλώνει επιλογή που γίνεται κατόπιν προσοχής και, συχνά, 
κατόπιν προκαθορισµένης διαδικασίας: Η Επιτροπή θα επιλέξει µε 
διαγωνισµό και συνέντευξη τους καταλληλότερους για αξιωµατικούς - 
∆ιάλεξε ό,τι σ' αρέσει και πάρ' το. 
Ας σηµειωθεί ότι και τα τρία ρήµατα είναι αρχαία: πρωτοεµφανίζονται 
στον Ηρόδοτο και σηµαίνουν «επιλέγω» µαζί µε συναφείς σηµασίες, ιδίως 
τού «ταξινοµώ». Και αυτό γιατί και τα τρία είναι σύνθετα µε το ρ. λέγω, 
τού οποίου η αρχική σηµ. είναι «συγκεντρώνω, µαζεύω, ταξινοµώ, 
συγκαταλέγω, επιλέγω», από όπου εξελίχθηκε στη σηµ. «µετρώ, 
απαριθµώ», για να καταλήξει στη γνωστή σηµ. τού «αναφέρω, διηγούµαι, 
λέγω». Την αρχική σηµ. τού λέγω διασώζουν και τα επίσης αρχαία και 
σύγχρονα συλ-λέγω και κατα-λέγω. 

εκλειγµα (το) {εκλείγµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. (α) φάρµακο το οποίο 
λειώνει στο στόµα, παστίλια (β) το µατζούνι (βλ.λ.) · 2. το γλειφιτζούρι 3. 
(µτφ.) οτιδήποτε λέει κανείς καταχρηστικά: η λέξη αυτή έχει καταντήσει ~ στο 
στόµα ορισµένων ερµηνευτών. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. έκλείχω (βλ. λ. γλείφω)]. 

εκλειπτική (η) ΑΣΤΡΟΝ. ο µέγιστος κύκλος τής ουράνιας σφαίρας, που 
προκύπτει από την τοµή της µε το επίπεδο τής τροχιάς τής Γης γύρω από τον 
Ήλιο. 

εκλειπτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την έκλειψη 
• 2. αυτός που σχετίζεται µε την εκλειπτική. 

εκλείπω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εξέλιπα, µτχ. εκλιπών, -ούσα, -όν} (λόγ.) 1. παύω να 
υφίσταµαι: εξέλιπαν οι λόγοι διαφωνίας του || εξέλιπαν τα ανώτερα ηθικά 
πρότυπα που θα ενέπνεαν τη νεολαία ΣΥΝ. παρέρχοµαι, εξαφανίζοµαι 2. (η 
µτχ. εκλιπών, -ούσα) πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή: ο εκλιπών ήταν 
αξιαγάπητος άνθρωπος || η εκλιπούσα µας είχε συχνά συµπαρασταθεί ΣΥΝ. 
µακαρίτης | µακαρίτισσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

έκλειψη (η) {-ης κ. -είψεως | -είψεις, -είψεων} 1. (κυριολ.) η κατάσταση 
απουσίας, ανυπαρξίας προσώπου, πράγµατος ή φαινοµένου: η ~ τής ηθικής || 
η ~ των κλασικών | διαχρονικών έργων ΣΥΝ. εξαφάνιση 
• 2. ΑΣΤΡΟΝ. το φαινόµενο που παρατηρείται όταν τρία κινούµενα 
ουράνια σώµατα βρεθούν σε ευθεία γραµµή, µε αποτέλεσµα το ένα 
από αυτά να εισέλθει στη σκιά ενός εκ των δύο άλλων και να συ 
σκοτισθεί µερικώς ή ολικώς: ~ του Ηλίου (όταν η Σελήνη παρεµβλη 
θεί ανάµεσα σε αυτόν και τη Γη) || ~ τής Σελήνης (όταν η Σελήνη ει 
σέρχεται στη σκιά τής Γης). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκλειψις < εκλείπω]. 

εκλεκτικισµός (ο) [1886] 1. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. καλλιτεχνική τάση που προσπαθεί να 
συνδυάσει τους ρυθµούς τού παρελθόντος (στις πλαστικές τέχνες και στην 
Αρχιτεκτονική) και που εκδηλώνεται έντονα κυρ. στη δυτική τέχνη τού 19ου 
αι. 2. ΦΙΛΟΣ.-ΘΕΟΛ. η τάση επιλογής από διάφορα συστήµατα σκέψης των 
θεωριών που κρίνονται ορθότερες, χωρίς να υιοθετείται το όλο αρχικό 
σύστηµα στο οποίο ανήκει η κάθε θεωρία- η επιλογή συνοδεύεται από την 
επιδίωξη να απαρτισθεί µία θεωρία µε εσωτερική συνοχή και διαφέρει 
συνήθως από τον συγκρητισµό, που συµφύρει κατά τρόπο άκριτο ετερόκλιτα 
στοιχεία. — εκλεκτι)κι)-στικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
eclecticism]. 

εκλεκτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που είναι απαιτητικός και προσεκτικός στις 
επιλογές του, που επιζητεί το καλύτερο δυνατόν: είναι ιδιαίτερα ~ στις σχέσεις 
του µε το άλλο φύλο· ΦΡ. εκλεκτική συγγένεια η ύπαρξη κοινών στοιχείων 
ανάµεσα σε πρόσωπα, που οφείλεται στην καλλιέργεια τους ή στις 
προτιµήσεις τους: υπήρχε µια ~ ανάµεσα στους δύο ποιητές 2. εκλεκτικός (ο), 
εκλεκτική (η) ο οπαδός τής θεωρίας τού εκλεκτικισµού (βλ.λ.). — 
εκλεκτικότητα (η) [1886]. 

εκλέκτορας (ο) [1792] {εκλεκτόρων} 1. πρόσωπο που έχει επιφορτιστεί µε το 
καθήκον τής εκλογής (προσώπου ή ανώτερης αρχής): το νοµοσχέδιο 
προσδιορίζει επακριβώς την ταυτότητα και τον αριθµό εκλεκτόρων των 
πρυτανικών αρχών || αυτός ο υποψήφιος συγκε- 
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ντρώνει τον µεγαλύτερο αριθµό εκλεκτόρων στη διεκδίκηση τής προ-
εδρίας τού κόµµατος του 2. αυτός που έχει την ευθύνη επιλογής κά-
ποιων: ο ~ τής εθνικής οµάδας ποδοσφαίρου (που επιλέγει τους παί-
κτες). — εκλεκτορικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
électeur]. 

εκλεκτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει ξεχωριστή ποιότητα, αξία και φή-
µη: ο δηµοσιογράφος είχε καλέσει στην εκποµπή του ~ συνοµιλητές 
ΣΥΝ. διαλεχτός, διακεκριµένος, ξεχωριστός 2. εκλεκτός (ο), εκλεκτή 
(η) πρόσωπο που τον έχει διαλέξει κανείς ανάµεσα σε πολλούς: ο ~ 
τής καρδιάς µου (ο αγαπηµένος, το ταίρι µου) 3. (εκφραστ.) αυτός 
που έχει προικιστεί µε κάτι εξαιρετικό, που τον έχει επιλέξει κάποια 
ανώτερη δύναµη: οι Εβραίοι πιστεύουν ότι είναι ο ~ λαός τού Θεού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εκλέγω]. 

εκλέξιµος, -η, -ο [1871] 1. αυτός που µπορεί λόγω ηλικίας, ικανοτή-
των ή άλλων νοµικών προϋποθέσεων να εκλεγεί σε αξίωµα ΣΥΝ. 
εκλόγιµος 2. αντί τού επιλέξιµος (βλ.λ.). — εκλεξιµότητα (η) [1874]. 

εκλεπτύνω ρ. µετβ. [µτγν.] {εκλέπτυ-να, -νθηκα, -σµένος} 1. (για 
υλικά σώµατα) εξοµαλύνω την επιφάνεια ή ελαττώνω το πάχος · 2. 
κάνω (κάτι) πιο ευγενικό, πιο αβρό και πολιτισµένο: µε τον καιρό οι 
τρόποι τους εκλεπτύνθηκαν και η συµπεριφορά τους ηµέρεψε ΣΥΝ. 
εξευγενίζω. — εκλέπτυνση (η) [µτγν.]. 

εκλεπτυσµένος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από αβρότητα, 
λεπτότητα, ευγένεια: ~ τρόποι | συµπεριφορά | ύφος. 

εκλέρ (το) (συνήθ. ορθ. εκλαίρ) {άκλ.} επίµηκες γλύκυσµα από µαλακή 
ζύµη µε γέµιση σοκολάτας ή κρέµας και επικάλυψη γλάσου σο-
κολάτας στην πάνω πλευρά του. — (υποκ.) εκλεράκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. éclair < p. éclairer «φωτίζω»]. 

εκλιπαρώ ρ. µετβ. {εκλιπαρείς... | εκλιπάρησα} παρακαλώ ικετευτι-
κά: εκλιπαρούσε να τον βοηθήσουν, αλλά όλοι αδιαφορούσαν ΣΥΝ. 
ικετεύω. — εκλιπάρηση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρακαλώ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εκλιπαρώ (-έω) < εκ- + λιπαρώ «επιµένω, παρακαλώ 
θερµά», που συνδ. µε το ρ. λίπ-τω «επιθυµώ», αβεβ. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε λιθ. liepiù «προστάζω». Η σύνδεση µε το επίθ. λιπαρός προ-
σκρούει στο βραχύ -ι- τού επιθ. (εν σχέσει µε το ρ. λϊπαρώ)]. 

εκλιπών, -ούσα, -όν -+ εκλείπω 
εκλογέας (ο/η) [1831] {(θηλ. εκλογ-έως) | -είς, -έων} πολίτης που έχει 

δικαίωµα ψήφου για την εκλογή και την ανάδειξη εθνικών αντιπρο-
σώπων και είναι εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους ΣΥΝ. 
ψηφοφόρος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έκλογεύς «φοροσυλλέκτης» < εκλέγω. Το σηµερινό προ-
έρχεται απευθείας από το ουσ. εκλογή | -ές]. 

εκλογή (η) 1. το να επιλέγει κανείς (κάτι/κάποιον): η ~ τού καλυτέρου 
|| δύσκολη ~ ΣΥΝ. επιλογή, προτίµηση · 2. η ανάδειξη προσώπου σε 
ορισµένο αξίωµα διά ψηφοφορίας: επίκειται η ~ προέδρου τής ∆η-
µοκρατίας || άµεση | έµµεση ~ || ~ διά βοής 3. (ειδνκότ.) εκλογές (οι) 
η καθολική ψηφοφορία για την ανάδειξη των µελών σωµατείου, συλ-
λόγου, τής εθνικής αντιπροσωπίας κ.λπ.: εθνικές | βουλευτικές | µα-
θητικές! νοµαρχιακές! δηµοτικές! τοπικές /τµηµατικές! φοιτητικές | 
προεδρικές | πρόωρες ~||~ βίας και νοθείας || κερδίζω | χάνω τις -' ΦΡ. 
(α) κατεβαίνω | κατέρχοµαι στις εκλογές συµµετέχω ως υποψήφιος 
σε εκλογική αναµέτρηση (β) παίρνω τις εκλογές νικώ σε εκλογική 
αναµέτρηση, βγαίνω πρώτος: το κόµµα του πήρε τις εκλογές µε 
σηµαντική διαφορά από το δεύτερο κόµµα 4. ΦΙΛΟΛ. η ανθολογία: 
«Εκλογές από τα τραγούδια τού ελληνικού λαού» (τίτλος συλλογής 
δηµοτ. τραγουδιών από τον Ν.Γ. Πολίτη). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανθολογία. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < εκλέγω]. 

εκλογίκευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων) 1. ΨΥΧΟΛ. η πα-
ρουσίαση και ερµηνεία (ενός φαινοµένου ενίοτε θεωρουµένου ως 
εξωλογικού) µέσα στο πλαίσιο τής ανθρώπινης λογικής- (γενικότ.) 
µηχανισµός άµυνας µε τον οποίο το άτοµο προσπαθεί να δικαιολο-
γήσει µια στάση, συµπεριφορά, πράξη του µε λογικά επιχειρήµατα, 
όταν τα κίνητρα του δεν είναι φανερά ή δεν γίνονται κατανοητά ή 
θέλει να αποκρύψει από τους άλλους τα πραγµατικά του κίνητρα 2. 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η υπαγωγή (θεολογικών ή µεταφυσικών ερµηνειών των 
κοινωνικών φαινοµένων σε ερµηνείες επιστηµονικά, ορθολογικά τεκ-
µηριωµένες): η ~ στη θρησκεία εκφράζεται µε την εξάλειψη κάθε µα-
γικού στοιχείου. — εκλογικεύω ρ. [ΕΤΥΜ.Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
rationalisation]. εκλογικός, -ή, -ό [1840] 1. αυτός που σχετίζεται µε 
τις εκλογές ή τον εκλογέα: ~ περιφέρεια ! βιβλιάριο | δικαίωµα | 
κατάλογος | σώµα | αντιπρόσωπος | αναµέτρηση | συνδυασµός | 
αποτέλεσµα 2. (α) εκλο-γικό σύστηµα το σύστηµα υπολογισµού των 
εκπροσώπων από την καταµέτρηση ψήφων στις εκλογές (αναλογικό, 
πλειοψηφικό κ.λπ.) (β) εκλογικός νόµος ο εκάστοτε νόµος που ορίζει 
το εκλογικό σύστηµα που ισχύει στις εκλογές. εκλόγιµος, -η, -ο 
[1831] αυτός που µπορεί να εκλεγεί ΣΥΝ. εκλέξιµος. — εκλογιµότητα 
(η) [1840]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. eligible]. εκλογοδικειο 
(το) το δικαστήριο που εκδικάζει ενστάσεις για τη νοµιµότητα 
εκλογικών αποτελεσµάτων. εκλογολογία (η) {εκλογολογιών} η 
συζήτηση γύρω από τις εκλογές: η ~ είχε αρχίσει πολύ πριν από την 
προκήρυξη των εκλογών. — εκλο-γολογικός, -ή, -ό. εκλογολόγος 
(ο/η) ο ειδικός αναλυτής που µελετά και αναλύει τις 
εκλογές. εκλογοµάγειρας (ο) {εκλογοµαγείρων} (κακόσ.) πρόσωπο 
που µηχανεύεται τρόπους αλλοίωσης τού εκλογικού αποτελέσµατος 
προς όφελος τού κόµµατος του µέσω κατάλληλων ρυθµίσεων τού 
εκλογικού νόµου. — εκλογοµαγείρεµα (το). εκλογοµαγειρείο (το) 
(κακόσ.) 1. ο τόπος στον οποίο λαµβάνουν 

χώρα µεθοδεύσεις για νόθευση τής ψήφου τού λαού 2. το σύνολο των 
προσώπων που µεθοδεύουν τη νόθευση τής ψήφου τού λαού. 

έκλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. η αποδέσµευση από κάτι 
(συνήθ. από ηθικές δεσµεύσεις), η (ηθική) χαλάρωση, και εκτροπή· 
ΦΡ. έκλυση ηθών η χαλάρωση των ηθών, ο ηθικός εκπεσµός ΣΥΝ. εξα-
χρείωση, ανηθικότητα, ακολασία 2. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. (για ενέργεια) η απο-
δέσµευση και διάχυση στο περιβάλλον: ~ θερµότητας | ραδιενέργει-
<*ς | χηµικών ουσιών ΣΥΝ. απελευθέρωση, διάχυση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχα. [ΕΤΥΜ < αρχ. έκλυσις «απελευθέρωση - χαλάρωση» < 
εκλύω]. 

έκλυτος, -η, -ο αυτός που δεν σέβεται τους ηθικούς κανόνες και δεν 
χαλιναγωγεί τα πάθη του, ανήθικος: ~ νέος | βίος ΣΥΝ. ανήθικος, ακό-
λαστος, διεφθαρµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ελαφρός - 
χαλαρός» < εκλύω]. 

εκλύω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκλύθηκα (λόγ. µτχ. εκλυθείς, -είσα, -έν)} 
1. απελευθερώνω (κάποιον) από δεσµά, κάνω (κάποιον/κάτι) χαλαρό 
2. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. (για ενέργεια) αποδεσµεύω και διαχέω στο περιβάλλον: 
~ ραδιενέργεια. 

εκµαγείο (το) το κοίλο αποτύπωµα, µέσα στο οποίο στερεοποιείται 
και µορφοποιείται παχύρρευστο υλικό (κερί, γύψος, πηλός κ.λπ.) ΣΥΝ. 
καλούπι, µήτρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµοίωµα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εκµαγεϊον< έκµάσσω | -ττω «σφογγίζω, αποτυπώνω» < 
εκ- + µάσσω «µαλάσσω, πιέζω», βλ. κ. µάζα]. 

εκµαγείωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η διαδικασία πα-
ραγωγής εκµαγείου. 

εκµάθηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η ολοκληρωµένη 
µάθηση, η τέλεια γνώση: η ~ τής Γερµανικής απαιτεί κόπο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάκτηση. 

εκµαιεύω ρ. µετβ. {εκµαίευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) προσπαθώ µε 
έµµεσο τρόπο να αποσπάσω (οµολογία, δήλωση, πληροφορία κ.λπ.), 
προσπαθώ µε διάφορες ερωτήσεις να κάνω (κάποιον) να πει (κάτι το 
οποίο δεν θέλει να µαθευτεί ή δεν το έχει συνειδητοποιήσει): ο δη-
µοσιογράφος προσπαθούσε να εκµαιεύσει από τον υπουργό κάποια 
είδηση. — εκµαίευση (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. εκµαιεύοµαι < εκ- + 
µαιεύοµαι < µαία (βλ.λ.)]. 

εκµανθανω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέµαθα (να/θα εκµάθω)} µαθαίνω κάτι 
καλά, ολοκληρωµένα: δυσκολεύτηκα να εκµάθει Ελληνικά. 

εκµαυλίζω ρ. µετβ. {εκµαύλισ-α, -τηκα, -µένος} παρασύρω στη δια-
φθορά: ο όφις εκµαύλισε την Εύα ΣΥΝ. διαφθείρω. — εκµαυλισµός 
(ο) [1880]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφθείρω. [ΕΤΥΜ. < εκ- + µαυλίζω 
(βλ.λ.)]. 

εκµαυλιστής (ο) [1888], εκµαυλίστρια (η) [1887] {εκµαυλιστριών} 
(κακόσ.) πρόσωπο που παρασύρει στην πορνεία και σε κάθε µορφής 
διαφθορά: το ανήλικο κορίτσι έγινε αντικείµενο σκληρής εκµετάλ-
λευσης από αδίστακτο ~ ΣΥΝ. προαγωγός, µαστροπός, διαφθορέας. 

εκµέκ (το) {άκλ.} σιροπιασµένο παντεσπάνι µε κρέµα από πάνω: ~ 
παγωτό | κανταΐφι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. ekmek (kadayifi) < ekmek «ψωµί»]. 

εκµεταλλεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. [1867] {εκµεταλλεύ-θηκα (καθηµ. -
τηκα), -µένος} 1. χρησιµοποιώ (κάτι) προς όφελος µου: ~ δηµιουργικά 
τον ελεύθερο χρόνο µου || ~ µια ευκαιρία | τη γοητεία µου || ~ κοι-
τάσµατα | χρυσωρυχεία | µεταλλεία || ~ τουριστικά µια περιοχή 2. 
(κακόσ.) χρησιµοποιώ (κάποιον/κάτι) προς όφελος µου (µε αθέµιτο 
τρόπο): εκµεταλλευόταν την ανάγκη τους για δουλειά και τους υπο-
χρέωνε σε επιπλέον εργασία || εκµεταλλεύθηκε την άγνοια τους και 
τους πούλησε πλαστούς πίνακες για αυθεντικούς || µε βρήκε στην 
ανάγκη και µε εκµεταλλεύθηκε 3. καταχρώµαι: ~ την ανεκτικότητα 
κάποιου | την καλοσύνη του | την αδυναµία που µου έχει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έκµεταλλεύω «εξορύσσω µετάλλευµα» < εκ + µεταλ-
λεύω < µέταλλον. Η µτφ. σηµ. είναι νεότερη]. 

εκµεταλλεύοµαι - αξιοποιώ. Η διαφορά στη σηµασία των δύο λέ-
ξεων είναι ότι το µεν αξιοποιώ έχει θετικό περιεχόµενο, ενώ το εκ-
µεταλλεύοµαι και αρνητικό. Το εκµεταλλεύοµαι υποδηλώνει όφε-
λος µε ιδιοτέλεια και πλησιάζει στη σηµ. τού καρπούµαι | καρπώ-
νοµαι και τού καπηλεύοµαι: Εκµεταλλεύεται τους υπαλλήλους του - 
Εκµεταλλεύεται την καλοσύνη µας - Εκµεταλλεύεται τη θέση του για 
να πλουτίσει κ.τ.ό. Ωστόσο, στην οικονοµική και τη νοµική 
επιστήµη χρησιµοποιείται µε ουδέτερη σηµασία: Εκµεταλλεύονται 
το κοίτασµα χρυσού - Εκµεταλλεύεται το κατάστηµα, το οικόπεδο, 
την αποθήκη κ.λπ. Αντίθετα, το αξιοποιώ δηλώνει ανιδιοτελή 
ωφέλεια προερχοµένη από την καλή χρήση προσφερόµενων 
δυνατοτήτων: Αξιοποιεί όλους τους έµπειρους συνεργάτες του (α-
ντίθετο το: «Εκµεταλλεύεται όλους τους έµπειρους...») - Αξιοποίη-
σε το έµψυχο δυναµικό τής εταιρείας και όλους τους υπάρχοντες 
πόρους (διαφέρει σηµασιολογικά το: «Εκµεταλλεύθηκε το έµψυχο 
δυναµικό...») - Να τον αξιοποιείς χωρίς να τον εκµεταλλεύεσαι -
Αξιοποιεί τις ευκαιρίες· δεν τις εκµεταλλεύεται. 

εκµετάλλευση (η) [1858] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.) 1. η χρησιµο-
ποίηση προς όφελος (κάποιου): η ~ των πλουτοπαραγωγικών πηγών 
τής χώρας | καταστήµατος | οικοπέδου | κτήµατος || η ~ των φυσικών 
προσόντων ενός αθλητή για καλύτερες επιδόσεις || (κ. στον πληθ.) γε-
ωργικές | βιοτεχνικές ~ 2. (κακόσ.) (α) η χρησιµοποίηση (κάποιου) για 
προσωπικό όφελος (συνήθ. µε τρόπο αθέµιτο): η ~ ανθρώπου από άν-
θρωπο || η εξαθλίωση χωρών τού Τρίτου Κόσµου συντηρεί τη στυγνή 
~ των πληθυσµών τους από κερδοσκοπικούς µηχανισµούς (β) ΝΟΜ. 
εκµετάλλευση πόρνης βλ. λ. πόρνη 3. η κατάχρηση: η ~ τής καλοσύ-
νης | τής αφέλειας | τής εµπιστοσύνης κάποιου 4. ΟΙΚΟΝ. η ιδιοποίη- 
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ση µέρους τού προϊόντος τού εργάτη από άλλους· (ειδικότ. στον µαρξισµό) η 
ιδιοποίηση από µια κοινωνική τάξη τού πλεονάσµατος που παράγεται από 
άλλη κοινωνική τάξη: η ~ τής εργατικής τάξης από τους καπιταλιστές || η ~ τής 
εργατικής δύναµης ανηλίκων. 

εκµεταλλεύσιµος, -η, -ο [1891] αυτός που είναι δυνατόν να αποτελέσει 
αντικείµενο εκµετάλλευσης: ~ πρώτες ύλες | ευκαιρίες/ δυνατότητες. 

εκµεταλλευτής (ο) [1879], εκµεταλλεύτρια (η) [1894] {εκµεταλ-λευτριών} 1. 
πρόσωπο που χρησιµοποιεί κερδοφόρες πηγές προς όφελος του: ~ επιχείρησης 
| κοιτάσµατος | οικοπέδου 2. (κακόσ.) πρόσωπο που χρησιµοποιεί τους άλλους 
µε αθέµιτο τρόπο για προσωπικό του όφελος: είναι ένας στυγνός ~. 

εκµεταλλευτικός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε την εκµετάλλευση: ~ 
µηχανισµοί | µεταχείριση | πολιτική. 

εκµετρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εκµετρείς... | εξεµέτρησα} (λόγ.) στη ΦΡ. εξε-
µέτρησε το ζην | τον βίον πέθανε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

εκµηδενίζω ρ. µετβ. [1829] {εκµηδένισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) 1. οδηγώ στο 
µηδέν, εξαφανίζω: το νέο σύστηµα εκµηδενίζει τον κίνδυνο κλοπής || µια 
µέθοδος που εκµηδενίζει τις πιθανότητες λάθους 2. (µτφ.) καθιστώ 
(κάποιον/κάτι) εντελώς ανίσχυρο, συχνά ταπεινώνοντας τον: δεν τον νίκησε 
απλώς, τον εκµηδένισε || στόχος τους ήταν να εκµηδενίσουν τον αντίπαλο τους, 
να τον σβήσουν από τον πολιτικό χάρτη. — εκµηδένιση (η) [1871] κ. 
εκµηδενισµός (ο) [1871]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκµηδενίζω. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. annihiler]. 

εκµηδενίζω - µηδενίζω, εκµηδενισµός | εκµηδένιση - µηδενισµός - 
µηδένιση. Το εκµηδενίζω είναι νεότερη λ. (1829), σηµαίνει «οδηγώ στο 
µηδέν, εξαφανίζω» και αποτελεί απόδοση αντίστοιχων ξένων λέξεων 
(αγγλ. annihilate, γαλλ. annihiler < εκκλησ. λατ. an-nihilare < ad «προς» + 
nihil «µηδέν»). Το µηδενίζω, νεότερη επίσης λ., σηµαίνει κυρίως 
«βαθµολογώ µε µηδέν» - «τοποθετώ (έναν µετρητή) στο µηδέν». Τα 
εκµηδενισµός και εκµηδένιση σηµαίνουν ό,τι το εκµηδενίζω, ενώ το 
µηδένιση σηµαίνει ό,τι το µηδενίζω. Ο όρος µηδενισµός (µηδενιστής) είναι 
φιλοσοφικός όρος, απόδοση τού ξεν. nihilismus (γαλλ. nihilisme), και 
σηµαίνει «την άρνηση των πάντων (αξιών, προσώπων, θεσµών κ.λπ.)». 
Στην Ελληνική πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον διδάσκαλο τού Γένους 
Βενιαµίν Λεσβίο (1759-1824), ο οποίος και απέδωσε τον όρο, ενώ το 
µηδενιστής αποδίδεται στον Εµµ. Ροΐδη που µετέφρασε έτσι το γαλλ. 
nihiliste. 

εκµηδενιστικός, -ή, -ό [1845] αυτός που οδηγεί στην εκµηδένιση. 
εκµηχάνιση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} η εισαγωγή µηχανικού εξοπλισµού 

στην παραγωγική διαδικασία (εργοστάσια, βιοτεχνίες κ.λπ.): ~ τής παραγωγής. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mechanisation]. 

εκµισθώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκµίσθω-σα, -θηκα, -µένος} παραχωρώ έναντι 
µισθώµατος, βάζω σε ενοίκιο: ~ ακίνητο | διαµέρισµα ΣΥΝ. νοικιάζω. — 
εκµίσθωση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. 

εκµισθωτής (ο) [1843], εκµισθώτρια (η) {εκµισθωτριών} 1. πρόσωπο που 
παρέχει τη χρήση έναντι µισθώµατος· ιδιοκτήτης ενοικιαζόµενου ακινήτου: 
κατέβαλε τη νόµιµη εγγύηση στον - ANT. ενοικιαστής, µισθωτής 2. (στη 
µισθωτή εργασία) ο εργαζόµενος (ο οποίος παρέχει έναντι ανταλλάγµατος την 
εργασία του). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. 

εκµοντερνιζω ρ. µετβ. {εκµοντέρνισ-α, -τηκα, -µένος} προσδίδω (σε κάτι) 
µοντέρνο, σύγχρονο χαρακτήρα: ~ το ντύσιµο µου | τη ζωή µου | το σπίτι µου 
ΣΥΝ. εκσυγχρονίζω.   — εκµοντερνισµός (ο), εκµο-ντερνιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Νόθο συνθ., απόδ. τού γαλλ. moderniser]. 

εκµυζώ ρ. µετβ. {εκµυζάς... | εκµύζ-ησα -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµέ-νος) 
(λόγ.) 1, βυζαίνω 2. (µτφ.) αποσπώ χρήµατα ή οφέλη εκβιάζοντας, 
εξαπατώντας ή εκµεταλλευόµενος την αδυναµία και την αφέλεια τού άλλου: η 
σωρεία των υπεράριθµων διορισµένων υπαλλήλων εκµυζά τον προϋπολογισµό 
των Λ.Ε.Κ.Ο. ΣΥΝ. (λαϊκ). αποµυζώ, αρµέγω. — εκµύζηση (η) [µτγν.], 
εκµυζητικός, -ή, -ό [1867]. [ΕΤΥΜ. < αρχ; εκµυζώ (-άω) < έκ- + µυζώ (βλ. κ. 
αποµυζώ)]. 

εκµυστηρεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {εκµυστηρεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
αναφέρω (κάτι κρυφό) σε έµπιστο πρόσωπο: της εκµυστη-ρεύθηκε τα 
προβλήµατα που είχε µε τον άντρα της ΣΥΝ. εµπιστεύοµαι, εξοµολογούµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

εκµυστήρευση (η) [1849] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η εµπιστευτική 
αναφορά (µυστικού, προσωπικών στοιχείων σε κάποιον): όταν πια είχαν 
γνωριστεί καλά, άρχισαν τις εκµυστηρεύσεις || η ~ περιστατικών τής ιδιωτικής 
µας ζωής σε κάποιον προϋποθέτει αµοιβαία εµπιστοσύνη. — εκµυστηρευτικός, 
-ή, -ό [1888], εκµυστηρευ-τικ-ά /-ώς [1890] επίρρ. 

εκναυλώνω ρ. µετβ. {εκναύλω-σα, -θηκα, -µένος} εκµισθώνω πλοίο. — 
εκναύλωση (η). 

εκναυλωτής (ο), εκναυλώτρια (η) {εκναυλωτριών} πρόσωπο που εκµισθώνει 
πλοίο: ο ~ τού πλοίου ζήτησε αποζηµίωση από τους ναυλωτές || Oc. ως επίθ.) 
εκναυλώτρια εταιρεία. 

εκνευρίζω ρ. µετβ. {εκνεύρισ-α, -τηκα, -µένος} προκαλώ νεύρα σε (κάποιον), 
τον κάνω να αρχίζει να θυµώνει, να χάνει την ψυχραιµία του: προσπαθούσε να 
µε εκνευρίσει µε ειρωνικά σχόλια ΣΥΝ. εξερε-θίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θυµώνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «απονευρώνω, εξασθενίζω», < έκ- + -νευρί-ζω < 
νεϋρον. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. énerver]. 

εκνευρισµός (ο) [µεσν.] η κατάσταση στην οποία αρχίζει κανείς να 

χάνει την υποµονή, την ψυχραιµία και την αυτοκυριαρχία του και η οποία 
εκδηλώνεται µε έντονη ανησυχία, νευρικές κινήσεις κ.ά. 

εκνευριστικός, -ή, -ό [1871] αυτός που προκαλεί ψυχολογική ένταση, απώλεια 
τής ψυχραιµίας κ.λπ.: - παρατηρήσεις | ψιλόβροχο ΣΥΝ. ενοχλητικός. — 
εκνευριστικά επίρρ. 

έκνοµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που δεν είναι σύµφωνος µε τον νόµο: ~ 
ενέργεια ΣΥΝ. παράνοµος ANT. σύννοµος, νόµιµος. — έκνοµα | εκνόµως 
[αρχ.] επίρρ. 

Ε.Κ.Ο. (τα) Ελληνικά Καύσιµα - Ορυκτέλαια. 
Ε.Κ.Ο.Ν. (η) Ελληνική Κοµουνιστική Οργάνωση Νεολαίας. 
εκόντως επίρρ. (λόγ.) εθελουσίως, χωρίς χρήση βίας: ~ αποφάσισε να θυσιαστεί 

για τις ιδέες του ΣΥΝ. εκουσίως, οικεία βουλήσει, αυτοβούλως, 
αυτοπροαιρέτως, θεληµατικά ΑΝΤ. ακόντως. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έκόντως, επίρρ. 
τού αρχ. εκών (βλ.λ.)]. 

ECU (το) → εκιού 
Εκουαδόρ (το) → Ισηµερινός2 
εκουαλάιζερ (το) {άκλ.} ελλην. εξισωτής- ηλεκτρονικό µηχάνηµα που 

βρίσκεται σε σύστηµα παραγωγής, µετάδοσης ή εγγραφής ήχου (π.χ. σε 
στερεοφωνικό συγκρότηµα, σε ραδιόφωνο), το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι, 
ώστε να ελαττώνει την παραµόρφωση τού ήχου εξισώνοντας την ένταση στο 
σήµα σε όλο το φάσµα τής συγκεκριµένης ζώνης συχνοτήτων. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. equaliser < equalise «εξισώνω» < equal «ίσος»]. 

εκούσιος, -α, -ο αυτός που γίνεται µε τη θέληση τού ενεργούντος, που δεν είναι 
προϊόν εξωτερικής επιβολής: ~ θυσία στον βωµό τής ελευθερίας τής πατρίδας 
|| το πάθος τού Χριστού ήταν ~ ΣΥΝ. ηθεληµένος, σκόπιµος, θεληµατικός 
ANT. ακούσιος. — εκούσια | εκουσίως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ < αρχ. εκούσιος < 
*έκόντ-ιος < εκών, έκόντος (βλ.λ.)]. 

Ε.Κ.Ο.Φ. (η) 1. (παλαιότ.) Εθνική Κοινωνική Οργάνωση Φοιτητών 2. 
Ελληνική Κολυµβητική Οµοσπονδία Φιλάθλων. 

ΕΚΟΦΙΝ (το) (ECOFIN) το Συµβούλιο των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εθνικής Οικονοµίας τής Ε.Ε. 

εκοφίτης (ο) {εκοφιτών} (παλαιότ.) µέλος τής Ε.Κ.Ο.Φ. (βλ.λ., σηµ. 1). — 
εκοφίτικος, -η, -ο. 

Ε.Κ.Π. 1. (το) Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο 2. (η) Επιτροπή Κρατικών 
Προµηθειών. 

Ε.Κ.Π.Α. (το) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
έκπαγλος, -η, -ο (λόγ.) εκθαµβωτικός: κόρη εκπάγλου καλλονής || ~ 

φως- 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *έκ-πλαγ-λος (µε ανοµοίωση) < εκπλήσσω, πβ. απρφ. παθ. 
αορ. β' έκ-πλαγ-ήναι]. 

εκπαίδευση (η) [1825] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} 1. η συστηµατική 
διαδικασία µετάδοσης γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων σχετικά µε 
συγκεκριµένο αντικείµενο: άρτια | ελλιπής ~|| ~ νεοσύλλεκτων | τού 
προσωπικού | των καινούργιων υπαλλήλων µιας επιχείρησης στην πληροφορική 
2. (α) ο θεσµός που αποσκοπεί στη συστηµατική διδασκαλία µαθητών και 
σπουδαστών, στην ανάπτυξη των πνευµατικών, σωµατικών και ηθικών 
ικανοτήτων τού ανθρώπου µέσα από ειδικά ιδρύµατα (σχολεία) και 
συγκεκριµένες µεθόδους· ο θεσµός στον οποίο υπάγονται κάθε είδους 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα: δηµόσια | ιδιωτική | στοιχειώδης | τεχνική | 
επαγγελµατική | βασική ~ || κατώτερη ή πρωτοβάθµια ~ (δηµοτικό) || µέση ή 
δευτεροβάθµια ~ (γυµνάσιο-λύκειο) || ανώτερη ~ (Τ.Ε.Ι.) || ανώτατη ~ || εξ 
αποστάσεως ~ || ηλεκτρονική εξ αποστάσεως - (αγγλ. e-learning, βλ. λ. 
τηλεκπαί-δευση) (β) αντισταθµιστική εκπαίδευση σειρά εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων που συµπληρώνουν ή αντικαθιστούν τα κανονικά σχολικά 
προγράµµατα µε σκοπό να αντισταθµίσουν, δηλ. να άρουν, τους αρνητικούς 
παράγοντες που επιβαρύνουν µερικούς µαθητές από κοινωνικές, µαθησιακές ή 
άλλες µορφές υστέρησης ή ανισότητας 3. (γενικά) η διαδικασία µε την οποία 
κάποιος µαθαίνει κάτι: ~ σκύλων (άσκηση) || η ~ ενός υπολογιστικού 
προγράµµατος να αναγνωρίζει ορισµένα^ λάθη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. 

εκπαιδεύσιµος, -η, -ο 1. αυτός που είναι δυνατόν να εκπαιδευτεί 2. 
εκπαιδεύσιµος (ο), εκπαιδεύσιµη (η) {εκπαιδευσίµ-ου | -ων, -ους} δια-
νοητικώς καθυστερηµένο άτοµο, που έχει την ικανότητα, έπειτα από ειδική 
εκπαίδευση, να ενταχθεί µερικώς στην παραγωγική διαδικασία (πβ. λ. 
ασκήσιµος). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. educable]. 

εκπαιδευτήριο (το) [1833] {εκπαιδευτηρί-ου | -ων} ο χώρος στον οποίο 
παρέχεται εκπαίδευση ΣΥΝ. σχολείο. 

εκπαιδευτής (ο) [1865], εκπαιδεύτρια (η) {εκπαιδευτριών} πρόσωπο που 
µορφώνει ή εκγυµνάζει σε συγκεκριµένο αντικείµενο: για τα πυροβόλα ~ ήταν 
ένας ανθυπολοχαγός || - σκύλων | υποψήφιων οδηγών | στρατιωτών. 

εκπαιδευτικός, -ή, -ό [1837] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εκπαίδευση ή τους 
εκπαιδευτικούς (δασκάλους και καθηγητές): ~ θεσµός | λειτουργίες | σύστηµα | 
ιδιότητα | αιτήµατα | αναγέννηση | βαθµίδα | ίδρυµα 2. εκπαιδευτικός (ο/η) 
πρόσωπο που διδάσκει στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
κυρ. ο δάσκαλος. 

εκπαιδεύω ρ. µετβ. {εκπαίδευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος) 1. διδάσκω 
συστηµατικά, µεταδίδω (σε κάποιον) γνώσεις ή αναπτύσσω δεξιότητες 
σχετικά µε συγκεκριµένο αντικείµενο: αναρωτιέται αν τα σηµερινά 
πανεπιστήµια εκπαιδεύουν επιστήµονες ή επαγγελµατίες || δεν έχουµε 
εκπαιδευθεί στις νέες τεχνολογίες 2. (ειδικότ.) ασκώ συστηµατικά (κάποιον) σε 
συγκεκριµένο αντικείµενο: εκπαιδευµένο προσωπικό | πλήρωµα || ~ 
νεοσύλλεκτους | τους άνδρες τού λόχου στις µάχες σώµα µε σώµα || ~ σκύλους 
στην ανίχνευση ναρκωτικών || εκπαιδευµένες φώκιες τού τσίρκου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έκ- + παιδεύω (βλ.λ.)]. 



έκπαλαι 575 εκπορθώ 
 

έκπαλαι επίρρ. (αρχαιοπρ.-σπάν.) από πολύ παλιά: ήταν ~ έµπιστο του άτοµο 
ΣΥΝ. παλαιόθεν. [ΕΤΎΜ. µτγν. < φρ. εκ πάλαι, βλ. κ. παλαιός]. 

εκπαραθυρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (κυριολ.) το ρίξιµο 
(κάποιου) από το παράθυρο στο έδαφος 2. (µτφ.-εκφραστ.) η εκδίωξη 
(κάποιου) από θέση | αξίωµα: η ~ του υπουργού προκαλεί εύλογες απορίες ΣΥΝ. 
αποποµπή. — εκπαραθυρώνω ρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
défenestration]. 

εκπαρθενευω ρ. µετβ. {εκπαρθένευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) διαρρηγνύω µε 
συνουσία τον παρθενικό υµένα γυναίκας ΣΥΝ. (λαϊκ.) ξε-παρθενεύω, 
διακορεύω. — εκπαρθένευση (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < εκ- + παρθενεύω < 
παρθένος]. 

εκπατρίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1824] {εκπατρίσ-θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
φεύγω ή εκδιώκοµαι από την πατρίδα µου: µε την αλλαγή τής πολιτικής 
καταστάσεως εκπατρίστηκαν αρκετοί αντιφρονούντες ANT. επαναπατρίζοµαι. 
— εκπατρισµός (ο) [1831]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

Ε.Κ.Π.Ε. (το) Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις. 
εκπέµπω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {εξέπεµψα (λόγ. µτχ. εκπεµφθείς, -είσα, -έν)} 

♦ (µετβ.) 1. διαχέω προς τα έξω: - θερµότητα | ακτινοβολία | λάµψη || ~ ρύπους 
| καυσαέρια || ~ ρύπους | καυσαέρια || (µτφ.) αυτός ο άνθρωπος εκπέµπει µια 
ασυνήθιστη γοητεία · 2. µεταδίδω (ήχο και εικόνα) µέσω ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων: τα προγράµµατα που εκπέµπει η τηλεόραση- ΦΡ. εκπέµπω σήµα 
κινδύνου (i) ζητώ βοήθεια µέσω ασυρµάτου: το πλοίο, πριν βυθιστεί, εξέπεµψε 
σήµα κινδύνου (ϋ) προειδοποιώ για ενδεχόµενο κίνδυνο ή για τη διαµόρφωση 
µιας αρνητικής κατάστασης: οι διανοούµενοι εξέπεµψαν σήµα κινδύνου για τις 
διαστάσεις που λαµβάνει το φαινόµενο τής ξενοφοβίας ♦ 3. (αµετβ.) 
µεταδίδοµαι µέσω ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων: ο σταθµός µας εκπέµπει σε 
τρεις συχνότητες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ 

εκπεσµός (ο) [1861] (λόγ.) ο ξεπεσµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. εκπίπτω (πβ. αόρ. β' έξ-έ-πεσ-ον)]. 

εκπεσών, -ούσα, -όν → εκπίπτω 
εκπεφρασµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει εκφραστεί, έχει δηλωθεί: η ~ 

θέληση τού λαού αντανακλάται στο εκλογικό αποτέλεσµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. εκφράζω]. 

εκπηγόζω ρ. αµετβ. [1854] {εκπήγασα} (+από) 1. (κυριολ.) έχω την πηγή µου 
σε συγκεκριµένο σηµείο ή τόπο 2. (µτφ.) έχω την αφετηρία µου, την αρχή µου 
σε συγκεκριµένο φαινόµενο, γεγονός ή κατάσταση: από τις καινοτόµους ιδέες 
τού ∆ιαφωτισµού εκπήγασε η ανάπτυξη των επιστηµών. 

εκπίπτω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εξέπεσα (µτχ. εκπεσών, -ούσα, -όν), εκπε-σµένος} 
(λόγ.) 1. (+γεν. | +από -Ι-αιτ.) χάνω θέση ή αξίωµα που κατέχω: ~ τού 
προεδρικού αξιώµατος | από το βουλευτικό αξίωµα ΣΥΝ. καθαιρούµαι- ΦΡ. 
εκπεσών Άγγελος ο ∆ιάβολος 2. (µτφ.) χάνω την ηθική µου υπόσταση, την 
προσωπική µου τιµή και αξιοπρέπεια· ξεπέφτω ΣΥΝ. εξαχρειώνοµαι, 
διαφθείροµαι · 3. απαλλάσσοµαι από φόρο, αφαιρούµαι από το εισόδηµα που 
δηλώνεται στην εφορία: τα έξοδα ενδύσεως εκπίπτονται τού φόρου || οι τόκοι 
των στεγαστικών δανείων εκπίπτονται από το εισόδηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, ξε-. 

εκπίπτω ή εκπίπτοµαι; Επειδή η λέξη χρησιµοποιείται πολύ σε σχέση µε 
τον φόρο εισοδήµατος και την εφορία εν γένει, αξίζει να σηµειωθούν τα 
εξής. Το εκπίπτω, αρχαία λέξη, χρησιµοποιήθηκε -όπως και στην αρχαία- 
ως µεταβατικό ρήµα µε νέα σηµασία, αυτή τού «υποτιµώ, κατεβάζω, 
αφαιρώ». Με αυτή τη σηµασία σχηµάτι-σε (όπως το αφαιρώ) και παθητικό 
τύπο εκπίπτοµαι = αφαιρούµαι. Άρα, όχι µόνο δεν είναι λάθος να λέµε 
«Εκπίπτεται το ποσό των 100.000 δρχ. κατά συντηρούµενο άτοµο», αλλά 
είναι και το σωστό. Αρα: Η εφορία εκπίπτει τα ποσά για ασφάλιση και 
σπουδές των τέκνων- Τα ποσά για ασφάλιση... εκπίπτονται από την εφορία. 
Η σύναξη τού εκπίπτω µε τη σηµ. «χάνω, στερούµαι» (κυριολεκτικά: 
«πέφτω από...») είναι είτε µε γενική (Εξέπεσε τού θρόνου | τού αξιώµατος 
τού προέδρου) είτε µε εµπρόθετο από + αιτ. (Εξέπεσε από τον θρόνο | το 
αξίωµα τού προέδρου). 

εκπλειστηριάζω ρ. µετβ. [1833] {εκπλειστηρίασα} θέτω (κάτι) προς πώληση σε 
πλειστηριασµό: ~ παλιά έργα τέχνης ΣΥΝ. βγάζω στο σφυρί, δηµοπρατώ. 

εκπλειστηρίασµα (το) [1833] {εκπλειστηριάσµ-ατος | -ατα, -άτων) η αξία 
αντικειµένου που εκποιείται σε πλειστηριασµό. 

εκπλέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εξέπλευσα} (λόγ.) αποµακρύνοµαι από το λιµάνι ή 
την παραλία: το πλοίο εξέπλευσε στις έξι το πρωί από το λιµάνι τού Πειραιά 
ΣΥΝ. αποπλέω ANT. εισπλέω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, πλέω. 

εκπληκτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που δηµιουργεί έκπληξη 2. θαυµάσιος, 
εξαιρετικός: η ελληνική οµάδα σηµείωσε ~ επιτυχίες στο µπάσκετ ΣΥΝ. 
καταπληκτικός, έξοχος, υπέροχος. — εκπληκτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός. 

έκπληκτος, -η, -ο αυτός που ξαφνιάζεται, που αισθάνεται έκπληξη (από κάτι): 
παρακολουθώ ~ όσα γίνονται µπροστά στα µάτια µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εµβρόντητος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εκπλήσσω | -ττω]. 

έκπληξη (η) {-ης κ. -ήξεως | -ήξεις, -ήξεων) 1. η συναισθηµατική κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται κανείς, όταν αντιµετωπίζει κάτι απροσδόκητο (συνήθ. 
ευχάριστο): νιώθω | αισθάνοµαι | δοκιµάζω ~ ΣΥΝ. ξάφνιασµα 2. (συνεκδ.) 
το ίδιο το ξαφνικό γεγονός που προκαλεί το παραπάνω συναίσθηµα: µας 
ετοιµάζει πολλές ~ για απόψε || η αποτυχία του αποτέλεσε δυσάρεστη ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκπλήσσω. [ΕΤΥΜ < αρχ. εκπληξις < εκπλήσσω | -ττω]. 

εκπληρώνω ρ. µετβ. {εκπλήρω-σα (λόγ. εξεπλήρωσα), -θηκα, -µένος} 1. φέρω 
εις πέρας, ολοκληρώνω: ~ τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις || ~ τους στόχους | 
τις φιλοδοξίες µου- ΦΡ. εκπληρώνω | εξοφλώ το κοινόν χρέος βλ. λ. χρέος 2. 
τηρώ, πραγµατοποιώ: ~ πάντα τις υποσχέσεις µου ΑΝΤ. αθετώ. — εκπλήρωση 
(η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληρώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έκπληρώ (-όω), αρχική σηµ. 
«συµπληρώνω ποσότητα µέχρι ορισµένου αριθµού», < εκ + πληρώ (βλ.λ.). Η 
σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

εκπλήσσω κ. εκπλήττω ρ. µετβ. {εξέπληξα, (λόγ.) εξεπλάγην, -ης, -η... (µτχ. 
εκπλαγείς, -είσα, -έν)} προκαλώ (σε κάποιον) ξάφνιασµα, έκπληξη: µας 
εξέπληξε µε την ευρυµάθεια του || οι δικαστές εξεπλά-γησαν από το θράσος τού 
κατηγορουµένου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έκ- + πλήσσω | -ττω (βλ.λ.)]. 

εκπλήσσω - καταπλήσσω, έκπληξη - κατάπληξη. Τα εκπλήσσω | έκπληξη 
δηλώνουν ευχάριστο, θετικό για τον οµιλητή ξάφνιασµα (Με εξέπληξε ότι 
µέσα σε ελάχιστο χρόνο κατάφερε να µάθει τη γλώσσα και να περάσει τις 
εξετάσεις - Η έκπληξη τής βραδιάς ήταν η εµφάνιση τού καλύτερου µας 
φίλου, που έλειπε τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό), ενώ τα καταπλήσσω | 
κατάπληξη δηλώνουν συνήθως δυσάρεστο, αρνητικό για τον οµιλητή 
ξάφνιασµα (Μας κατέπληξε η απαράδεκτη συµπεριφορά του- ποτέ άλλοτε 
δεν είχε φερθεί έτσι - Προξενεί κατάπληξη το γεγονός ότι ένα τέτοιο ιστορικό 
κόµµα δεν κατάφερε καν να εκπροσωπείται στη Βουλή). 

έκπλους (ο) (λόγ.) η αποµάκρυνση πλοίου από το λιµάνι ΣΥΝ. απόπλους ΑΝΤ. 
κατάπλους, είσπλους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έκπλέω]. 

εκπνέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εξέπνευσα} 1. αποβάλλω αέρα από τα αναπνευστικά 
µου όργανα: εκπνεύστε αργά µε ανοιχτό το στόµα ANT. εισπνέω · 2. παύω να 
αναπνέω, ξεψυχώ: ο τραυµατίας, πριν οδηγηθεί στο νοσοκοµείο, εξέπνευσε 
ΣΥΝ. πεθαίνω · 3. (για χρόνο) ολοκληρώνοµαι, εξαντλούµαι: η προθεσµία τού 
τελεσιγράφου έχει εκπνεύσει ΣΥΝ. τελειώνω, λήγω. — εκπνοή (η) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, πεθαίνω. 

εκποδών επίρρ. (αρχαιοπρ.) έξω από τα πόδια των άλλων, µακριά από τους 
άλλους· µόνο στη ΦΡ. θέτω εκποδών αποµακρύνω (κάτι/κάποιον ενοχλητικό), 
βγάζω από τη µέση. [ΕΤΥΜ αρχ. < φρ. έκ ποδών, βλ. λ. πόδι]. 

εκποίηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) η αναγκαστική 
πώληση, συνήθ. κατόπιν αποφάσεως δικαστηρίου (β) (κακόσ.) το ξεπούληµα: 
η ~ τού εθνικού πλούτου σε ξένους επιχειρηµατίες 2. ΝΟΜ. η µεταβίβαση, 
αλλοίωση, κατάργηση ή επιβάρυνση υφιστάµενου δικαιώµατος. — εκποιητής 
(ο), εκποιητικός, -ή, -ό. 

εκποιώ ρ. µετβ. {εκποιείς... | εκποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. (α) πωλώ 
αναγκαστικά, συνήθ. κατόπιν αποφάσεως δικαστηρίου (β) (κακόσ.) ξεπουλώ: 
οι αρχές και οι αξίες δεν είναι εµπορεύσιµα είδη και δεν εκποιούνται! 2. ΝΟΜ. 
ενεργώ εκποίηση (βλ.λ.) (δικαιώµατος ή αντικειµένου). 
[ΕΤΥΜ < αρλ- εκποιώ (-έω), αρχική σηµ. «παραδίδω παιδί προς υιοθεσία», < 
έκ- + ποιώ. Η λ. προσέλαβε στην Αρχ. και τη σηµ. «επιτρέπω, δίνω άδεια». Η 
σηµ. «απαλλοτριώνω» είναι ήδη αρχ.]. 

εκπολιτίζω ρ. µετβ. [1856] {εκπολίτισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. 
µεταδίδω τον πολιτισµό, καθιστώ (κάποιον) πολιτισµένο: ~ ανθρώπους | 
λαούς | φυλές ΣΥΝ. εξανθρωπίζω, εκλεπτύνω ΑΝΤ. εκβαρ-βαρώνω 2. 
συµβάλλω στην πολιτιστική πρόοδο ενός λαού ή µιας χώρας. — εκπολιτισµός 
(ο) [1873]. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. civiliser]. 

εκπολιτιστικός, -ή, -ό [1863] αυτός που σχετίζεται µε το έργο τής µετάδοσης 
και τής προώθησης τού πολιτισµού: ~ σύλλογος | σωµατείο | όµιλος | 
εκδήλωση | προσπάθεια | πρωτοβουλία | παρέµβαση. — εκπολιτιστικά επίρρ. 

εκποµπή (η) 1. ΦΥΣ. η αποδέσµευση και διάχυση ενέργειας: ~ ακτινοβολίας | 
θερµότητας | καυσαερίων | ρύπων 2. η µεταβίβαση ήχου ή εικόνας µέσω 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων: ~ ραδιοτηλεοπτικών σηµάτων | προγραµµάτων 
3. (συνεκδ.) το τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό πρόγραµµα: επιµορφωτική | 
πολιτική | καλλιτεχνική | αθλητική ~|| ~ λόγου | τέχνης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αποποµπή, εκδίωξη», < εκπέµπω. Η σηµερινή 
σηµ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. émission]. 

εκπονώ ρ. µετβ. {εκπονείς... | εκπόν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα (λόγ. µτχ. εκ-πονηθείς, 
-είσα, -έν), -ηµένος} ασχολούµαι συστηµατικά και µε ιδιαίτερη φροντίδα µε 
την παραγωγή (πνευµατικού συνήθ.) έργου: ~ µελέτη | διατριβή | σχέδιο ΣΥΝ. 
επεξεργάζοµαι, δουλεύω. — εκπόνηση (η) [1887]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκπονώ (-έω), αρχική σηµ. «επεξεργάζοµαι, τελειοποιώ», < έκ 
+ πονώ < πόνος]. 

εκπορεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {εκπορεύθηκα} (λόγ.) προέρχοµαι από: 
αναρωτιόταν από ποια κέντρα εξουσίας εκπορεύονταν οι συκοφαντίες εναντίον 
τής χώρας του || το Άγιο Πνεύµα εκπορεύεται από τον Πατέρα (Θεό) ΣΥΝ. 
εκπηγάζω. — εκπόρευση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

εκπορθητής (ο) [1888] πρόσωπο που καταλαµβάνει ύστερα από µάχη 
οχυρωµένη πόλη ΣΥΝ. πορθητής, κατακτητής. 

εκπορθώ ρ. µετβ. {εκπορθείς... | εκπόρθ-ησα (λογιότ. εξεπόρθησα), -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 1. κυριεύω οχυρωµένη πόλη ύστερα από πολιορκία ή 
µάχη ΣΥΝ. κατακτώ 2. (µτφ.) επιτυγχάνω στόχο µετά από µεγάλη 
προσπάθεια: δεκάδες χιλιάδες φοιτητές κάθε χρόνο αγωνίζονται να 
εκπορθήσουν τις πύλες των Ά.Ε.Ι. — εκπόρθηση (η) [µτγν.]. 



εκπορνεύω 576 εκστασιάζοµαι 
 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκπορθώ (-έω) < εκ- + πορθώ (βλ.λ.)]. εκπορνεύω ρ. 
µετβ. [µτγν.] {εκπόρνευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. 

προωθώ (κάποιον) στην πορνεία ΣΥΝ. εκµαυλίζω, εκδίδω · 2. (µτφ.) 
ανταλλάσσω (κάτι σπουδαίο, υψηλό ή ιερό) µε παροχές, αξιώµατα ή 

άλλα οφέλη- ευτελίζω, αµαυρώνω: δεν ανέχεται να εκπορνεύουν κά-
ποιοι δηµοκόποι τα αγνά ιδεώδη, για τα οποία αγωνίστηκαν ολόκληρες 
γενιές. — εκπόρνευση (η). εκπρόθεσµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που 
άφησε να περάσει η καθορισµένη προθεσµία, αυτός που δεν 
διενεργείται εντός τής προθεσµίας: είστε ~, δεν µπορείτε να 
υποβάλετε πλέον δικαιολογητικά || ~ υποβολή φορολογικής δήλωσης 
ANT. εµπρόθεσµος. εκπροσώπηση (η) → εκπροσωπώ 
εκπρόσωπος (ο/η) [µεσν.] {εκπροσώπ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που 
αντιπροσωπεύει κάποιον/κάτι (πρόσωπο, συγκεκριµένο αισθητικό ή 
ιδεολογικό ρεύµα, εταιρεία ή σύλλογο, πολιτικό κόµµα κ.λπ.): κοινο-
βουλευτικός - κόµµατος || ~ του κλασικισµού | τού ροµαντισµού | τής 
πολιτικής ηγεσίας | τής νέας τάσης ANT. αντιπρόσωπος, πληρεξού-
σιος. 

εκπροσωπώ ρ. µετβ. [µεσν.] {εκπροσωπείς... | εκπροσώπ-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} 1. ενεργώ για λογαριασµό (κάποιου): την Εκκλησία 
εκπροσώπησε ο επίσκοπος ΑΝΤ. αντιπροσωπεύω 2. αποτελώ τον βα-
σικό εκφραστή φιλοσοφικής, πολιτικής ή αισθητικής θεωρίας: ο Νό-
αµ Τσόµσκι θεωρείται ότι εκπροσωπεί το κίνηµα τής Νέας Αριστεράς 
στις Η.Π.Α. ΣΥΝ. εκφράζω. —εκπροσώπηση (η) [1888]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αντιπροσωπεύω. 

έκπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το ποσό κατά το 
οποίο µειώνεται η τιµή πώλησης προϊόντος από τον πωλητή (συνήθ. 
για λόγους προσέλκυσης τού αγοραστικού κοινού): κάνω ~ 20% επί 
των αναγραφόµενων τιµών || πουλάω | αγοράζω µε ~ || (µτφ.) δεν κάνω 
εκπτώσεις στις αρχές | στις ιδέες µου (δεν υποχωρώ, δεν συµβι-
βάζοµαι) 2. εκπτώσεις (οι) η περίοδος κατά την οποία τα εµπορικά 
καταστήµατα πωλούν τα προϊόντα τους νοµίµως σε τιµές χαµηλότε-
ρες τής κανονικής περιόδου: αρχίζουν πρόωρα φέτος οι ~ 3. (ειδικότ.) 
η µείωση επί τοις εκατό τής τιµής αγοράς αγαθού που δικαιούται κα-
νείς (λόγω ιδιότητας): ως µαθητής δικαιούται - 50% στο εισιτήριο τού 
λεωφορείου || οι εργαζόµενοι στη ∆.Ε.Η. έχουν ~ στο ηλεκτρικό ρεύµα 
· 4. η απώλεια (πολιτικού ή κυρ. εκκλησιαστικού) αξιώµατος: ~ από 
τον επισκοπικό θρόνο || ~ από τη θέση τού υπουργού ΣΥΝ. καθαίρεση 
5. (µτφ.) ο ξεπεσµός: ο οµιλητής αναφέρθηκε στην - των κοινωνικών 
αξιών ΣΥΝ. αποσάθρωση, παρακµή, εξαχρείωση · 6. ΝΟΜ. η ακύρωση 
συµβάσεως λόγω ελλιπούς τηρήσεως των όρων τής συµφωνίας · 7. 
ΙΑΤΡ. η µείωση τής λειτουργίας ενός συστήµατος τού οργανισµού: ~ 
τής νεφρικής λειτουργίας || διανοητική ~ (η απώλεια τής νοητικής 
ικανότητας). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκπτωσις, αρχική σηµ. «εγκατάλειψη, απόδραση», < 
εκπίπτω. Η σηµ. τής προσφοράς αγαθών µε µειωµένη τιµή αποδίδει 
ξέν. όρο, πβ. αγγλ. discount, γαλλ. rabais]. 

εκπτωτικος, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε έκπτωση ή παρέ-
χει το δικαίωµα έκπτωσης: ~ τιµές | κουπόνι. — εκπτωτικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

έκπτωτος, -η, -ο 1. αυτός που απώλεσε αξίωµα, εξουσία ή τη σηµα-
ντική θέση που είχε: µε την παλινόρθωση τής δηµοκρατίας ο βασι-
λιάς κηρύχθηκε ~|| ο Αδάµ και η Εύα υπήρξαν έκπτωτοι από τον Πα-
ράδεισο 2. ΝΟΜ. αυτός που έχασε έπειτα από δικαστική απόφαση τα 
δικαιώµατα του για έργο που είχε αναλάβει, επειδή δεν εκπλήρωσε 
απολύτως τους όρους τής εκτέλεσης του: ~ εργολάβος. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< αρχ. εκπίπτω]. 

εκπυρσοκροτώ ρ. αµετβ. [1887] {εκπυρσοκροτείς... | εκπυρσοκρότη-
σα} (για πυροβόλο όπλο) παράγω κρότο µε πυροδότηση τής εκρηκτι-
κής ύλης: το όπλο εκπυρσοκρότησε καθώς το γυάλιζε και τον τραυ-
µάτισε. — εκπυρσοκρότηση (η) [1887]. [ETYM. < εκ + πυρσό- (< 
πυρ, πβ. πυρσός) + κροτώ]. 

εκπωµαστρο (το) {εκπωµάστρ-ου | -ων} (λόγ.) το εργαλείο µε το 
οποίο γίνεται η αφαίρεση πώµατος ΣΥΝ. ανοιχτήρι, τιρµπουσόν, ανα-
πωµαστήρας. Επίσης εκπωµαστήρας (ο) [1888]. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. tire-bouchon. Βλ. λ. τιρµπουσόν]. 

εκπωµατίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {εκπωµάτισα} (λόγ.) αφαιρώ το πώµα: ~ 
φιάλη ΣΥΝ. ξεβουλλώνω, αποσφραγίζω. — εκπωµάτιση (η). 

εκραγώ (να/θα) ρ. → εκρήγνυµαι 
εκράν (το) {άκλ.} (παλαιότ.) η οθόνη τού κινηµατογράφου. [ΕΤΥΜ. < 

γαλλ. écran < µέσ. ολλ. scherm «διαχωριστικό, κάλυµµα»]. 
εκρέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εξέρρευσα} (λόγ.) 1. (για ποταµούς και υγρά) 
χύνοµαι προς τα έξω ANT. εισρέω 2. (µτφ. για οικονοµικά ποσά) µε-
ταφέροµαι στο εξωτερικό, ξοδεύοµαι προς όφελος άλλου: συνάλλαγ-
µα εκρέει στο εξωτερικό. 

εκρήγνυµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εξερράγην, -ης, -η..., να/θα εκραγώ} 
(λόγ.) 1. παθαίνω έκρηξη, ανατινάζοµαι: δύο βόµβες εξερράγησαν στο 
κέντρο τής πόλης προκαλώντας αναστάτωση 2. (µτφ.) ξεσπώ ξαφνικά 
και βίαια: ο πόλεµος εξερράγη αιφνιδιάζοντας τις κυβερνήσεις των 
γειτονικών χωρών 3. (µτφ.) αφήνω θυµό, οργή ή καταπιεσµένα συ-
ναισθήµατα να ξεσπάσουν: µετά από πολλά ψευδή δηµοσιεύµατα ο 
υπουργός εξερράγη στρεφόµενος κατά µερίδας τού Τύπου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εκ- + ρήγνυµαι, µέση φωνή τού ρ. 
ρήγνυµι, βλ. κ. ρήξη]. 

εκρηκτικός, -ή, -ό [1885] 1. αυτός που µπορεί να κοµµατιαστεί από 
έκρηξη ή να προκαλέσει έκρηξη: ~ ύλη 2. εκρηκτικά (τα) οι εκρηκτι-
κές ύλες (µπαρούτι, δυναµίτης κ.λπ.) 3. (µτφ.) αυτός που έχει εξάρ-
σεις, που αφήνει να εκδηλωθούν έντονα συναισθήµατα (οργής, χα-
ράς, λύπης κ.λπ.): ~ προσωπικότητα | ταµπεραµέντο 4. (µτφ.) αυτός 
που προκαλεί, που εξάπτει και ερεθίζει: ~ καλλονή | οµορφιά | µελα- 

χρινή. — εκρηκτικά επίρρ., εκρηκτικότητα (η) [1897]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. explosif]. 

έκρηξη (η) {-ης κ. -ήξεως | -ήξεις, -ήξεων} 1. ο θρυµµατισµός σώµα-
τος ή εξωτερικού περιβλήµατος λόγω εκτόνωσης εσωτερικών πιέσεων 

ή ανάφλεξης (που συνοδεύεται από κρότο): ~ οβίδας | ηφαιστείου | 
φιάλης υγραερίου- (µτφ.)· ΦΡ. (θεωρία τής) µεγάλης έκρηξης (αγγλ. 
big-bang theory) κοσµολογική θεωρία, σύµφορα µε την οποία ο χώ-
ρος, ο χρόνος, η ύλη και η ακτινοβολία δηµιουργήθηκαν ταυτόχρονα 
µε µία ασύλληπτη «έκρηξη», που έγινε πριν από 10-20 δισ. χρόνια 2. 
το ξέσπασµα, η απότοµη εκδήλωση: ~ πολέµου | αναταραχών | επα-
νάστασης | βίας 3. η απότοµη και έντονη εκδήλωση (συναισθηµάτων 
ή ορµών): συναισθηµατική ~||~ γέλιου | ενθουσιασµού | χαράς | οργής 
4. (µτφ.) η απότοµη άνοδος: πληθυσµιακή | δηµογραφική | πολιτιστική 
| καλλιτεχνική ~ ΣΥΝ. µπουµ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκρηξις «απότοµο ρήγµα» < εκρήγνυµι < εκ- + ρήγνυµι, 
βλ. κ. ρήξη. Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. explosion]. 

εκρηξιγενης, -ής, -ες [1873] {εκρηξιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
προκλήθηκε από έκρηξη: ~ πετρώµατα. [ΕΤΥΜ. < έκρηξη + -γενής < 
γένος, απόδ. τού γαλλ. éruptif]. 

εκριζώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {εκρίζω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. (για φυτά 
ή δέντρα) αποσπώ από το έδαφος µαζί µε τις ρίζες ΣΥΝ. ξεριζώνω 2. 
(µτφ.) καταστρέφω ριζικά: το αυταρχικό καθεστώς προσπάθησε µε 
κάθε τρόπο να εκριζώσει τη θρησκευτική πίστη των ανθρώπων ΣΥΝ. 
αφανίζω, ξεθεµελιώνω. — εκριζωτικός, -ή, -ό, εκρίζωση (η) [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε. 

εκριζωτής (ο) [µτγν.] (λόγ.) γεωργικό µηχάνηµα για το ξερίζωµα (φυ-
τών, κυρ. ζιζανίων). 

εκροή (η) 1. (για ποταµό ή υγρό) η ροή προς τα έξω: ~ νερού από 
αγωγό ΑΝΤ. εισροή · 2. (για οικονοµικά ποσά) η εξαγωγή από µια χώ-
ρα, η απώλεια: µε τη φοίτηση πολλών Ελλήνων σε ξένα πανεπιστήµια 
σηµειώνεται µεγάλη - συναλλάγµατος ΑΝΤ. εισροή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εκρέω. Η σηµ. 2 αποδίδει το αγγλ. outflow]. 

εκρού επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει ανοικτό µπεζ (βλ.λ.) χρώµα: ~ 
πουλόβερ | πουκάµισο 2. εκρού (το) το ανοιχτό µπεζ χρώµα. [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. écru «άχρωµος» < παλ. γαλλ. escru < es- (< λατ. ex-) + cru 
«ωµός» (< λατ. crudus)]. 

έκρυθµος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που βρίσκεται στα πρόθυρα τής 
έκρηξης, που πρόκειται από στιγµή σε στιγµή να ξεσπάσει: η κατά-
σταση τής χώρας πριν από το πραξικόπηµα ήταν ιδιαίτερα ~ ΣΥΝ. 
διαταραγµένος. — εκρύθµως επίρρ., εκρυθµία (η) [1889]. 

εκσκαφέας (ο) {εκσκαφ-είς, -έων) µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για 
εκσκαφή και µεταφορά χωµάτων κατά τη διάνοιξη σηράγγων, αυ-
λακών κ.λπ.: ερπυστριοφόρος ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
excavator]. 

εκσκαφή (η) [µτγν.] (λόγ.) 1. η εξόρυξη, η εξαγωγή ενός πράγµατος 
από το έδαφος µε σκάψιµο 2. η διάνοιξη µε σκάψιµο (κοιλώµατος, 
λάκκων, αυλακιών). — εκσκάπτω ρ. [µτγν.]. 

εκσλαβίζω ρ. µετβ. [1843] {εκσλάβισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
κάνω (κάποιον) να µιλάει, να ζει και να συµπεριφέρεται όπως οι 
Σλάβοι: ζώντας µέσα σε σλαβικό στοιχείο επί αιώνες, σταδιακά εκ-
σλαβίστηκαν. — εκσλαβισµός (ο) [1872]. 

εκσπερµατίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {εκσπερµάτισα} (για άνδρα) απο-
βάλλω σπέρµα από την ουρήθρα κατά τον οργασµό ΣΥΝ. (λαϊκ.) χύ-
νω. Επίσης εκσπερµατώνω [µτγν.]. 

εκσπερµατιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} αποβολή, εκροή 
σπέρµατος από την ανδρική ουρήθρα κατά τον οργασµό ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
χύσιµο- ΦΡ. πρόωρη εκσπερµατιση φαινόµενο κατά το οποίο ο άν-
δρας εκσπερµατίζει πολύ νωρίς. Επίσης εκσπερµάτωση (η) κ. εκ-
σπερµατισµός (ο). 

εκσπώ ρ. αµετβ. {εκσπάς... | εξέσπασα} (λόγ.) ξεσπώ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκσπώ (-άω) < εκ- + σπώ, βλ. κ. σπάζω]. 

έκσταση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. (στον µυστικισµό και σε 
ορισµένες θρησκευτικές τελετές) η κατάσταση κατά την οποία νιώ-
θει κανείς ότι βγαίνει από τον εαυτό του, ότι απελευθερώνεται από 
τα γήινα και επικοινωνεί µε το θείο, κατά τη διάρκεια τής οποίας ση-
µειώνεται έξαψη των αισθήσεων και τής φαντασίας, µε παραισθή-
σεις, οράµατα κ.λπ., πράγµατα που δεν εξηγούνται φυσικά κ.ά.: οι 
στροβιλιζόµενοι δερβίσηδες πέφτουν σε ~|| η Πυθία χρησµοδοτούσε 
σε κατάσταση έκστασης || σε ορισµένες θρησκευτικές τελετές χρησι-
µοποιούνται ναρκωτικές ουσίες για να περιέλθει κανείς σε ~ 2. (ει-
δικότ. στον χριστιανισµό) η ψυχική έξαρση, η απόσπαση από τον φυ-
σικό κόσµο, που ακολουθείται από αίσθηµα φωτισµού (βλέπει κανείς 
φωτεινά αντικείµενα) και στη συνέχεια από το αίσθηµα τής µετάδο-
σης πνευµατικών εµπειριών ΣΥΝ. µεταρσίωση 3. το να καταλαµβάνε-
ται ολοκληρωτικά κανείς από ένα πολύ ισχυρό συναίσθηµα, συνήθ. 
υπό την επίδραση συγκεκριµένου ερεθίσµατος: πέφτω σε ~ υπό την 
επήρεια ναρκωτικών ουσιών || θρησκευτική | ερωτική ~ 4. η κατά-
σταση έντονου ενθουσιασµού, έντονης απόλαυσης και απορρόφησης 
(από κάτι): άκουγε µέσα σε - τις υπέροχες µελωδίες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
εκστασις, αρχική σηµ. «εκτόπιση, µεταβολή», < εξί-στηµι < εκ | εξ + 
ϊστηµι, βλ. κ. ίσταµαι. Στον Ιπποκράτη µαρτυρείται η σηµ. τής 
σύγχυσης τού µυαλού εξαιτίας τρόµου, θυµού, έκπληξης κ.λπ. Η 
κατάσταση τής ψυχικής έξαρσης, που συνοδεύεται από υπερφυσικό 
όραµα, εµφανίζεται στην Κ.∆. (πβ. Πράξ. 11,5: και εΐδον έν έκστάσει 
όραµα), όπου απαντά και η γενικότερη σηµ. (πβ. Μάρκ. 16,8: είχεν 
γαρ αύτάς τρόµος και εκστασις). Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. 
αγγλ. ecstasy, γαλλ. extase, γερµ. Ekstase κ.ά.]. 

έκστασι (το) {άκλ.} αµφεταµινική ναρκωτική ουσία. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. ecstasy]. 

εκστασιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εκστασιάσ-τηκα, -µένος} βρίσκοµαι 
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σε έκσταση (βλ.λ.): εκστασιάστηκε µπροστά στη συγκλονιστική ερ-
µηνεία τού µεγάλου ηθοποιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

εκστατικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που έχει εκστασιαστεί: κοίταζε ~. — 
εκστατικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. 

εκστοµίζω ρ. µετβ. [1876] {εκστόµισα (λογιότ. εξεστόµισα)} (λόγ.) 
βγάζω από το στόµα µου, προφέρω (συνήθ. ύβρεις, αγενείς φράσεις ή 
κατάρες) ΣΥΝ. ξεστοµίζω. — εκστόµιση (η). 

εκστρατεία (η) [µτγν.] (εκστρατειών} 1. η ετοιµασία, ο πολεµικός 
εξοπλισµός στρατού και η έξοδος του από τη χώρα εναντίον εχθρού: 
η ~ τού Ξέρξη κατά των Ελλήνων || η πανελλήνια ~ τού Αλεξάνδρου 
στην Ασία 2. (συνεκδ.) ο χρόνος κατά τον οποίο συµµετέχει κανείς 
στην πολεµική έξοδο στρατού: σκοτώθηκε στη Μικρασιατική ~ 3. 
(µτφ.) οργανωµένη προσπάθεια για την επίτευξη συγκεκριµένου απο-
τελέσµατος: προεκλογική | διαφηµιστική | ενηµερωτική | διαφωτι-
στική ~ || ~ λάσπης (κατασυκοφάντησης) | παραπληροφόρησης. 

εκστρατεύω ρ. µετβ. [αρχ.] (εκστράτευσα (λόγ. εξεστράτευσα)} ορ-
γανώνω και πραγµατοποιώ εκστρατεία. — εκστρατευτικός, -ή, -ό. 

εκσυγχρονίζω ρ. µετβ. {εκσυγχρόνισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µέ-
νος} προσαρµόζω στις σύγχρονες ανάγκες, καθιστώ (κάτι) σύγχρονο, 
µοντέρνο, απαλλάσσοντας το από γνωρίσµατα τού παρελθόντος που 
εµποδίζουν την εξέλιξη του: ~ το κράτος | την εκπαίδευση | τους θε-
σµούς | συστήµατα | συµπεριφορές | νοοτροπίες ΣΥΝ. µεταρρυθµίζω. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. moderniser]. 

εκσυγχρονισµός (ο) η διαδικασία προσαρµογής στις νέες συνθήκες 
και απαιτήσεις· (ειδικότ.) η διαδικασία µεταβολών σε όλους τους 
τοµείς τής ανθρώπινης δραστηριότητας µε σκοπό την προσαρµογή 
στα δεδοµένα τής πραγµατικότητας µε την εφαρµογή νέων επιστη-
µονικών αντιλήψεων, µεθόδων και τεχνολογιών, ώστε να επιτυγχάνε-
ται η καλύτερη απόδοση (οικονοµική, θεσµική, πολιτιστική κλπ.). — 
εκσυγχρονιστής (ο), εκσυγχρονίστρια (η), εκσυγχρονιστικός, -ή, -ό, 
εκσυγχρονιστικά επίρρ. 

εκσφενδονίζω ρ. µετβ. (εκσφενδόνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) 
ρίχνω (κάτι) µε σφεντόνα 2. (συνήθ. µτφ.) ρίχνω (κάτι) στον αέρα µε 
δύναµη, απότοµα ή βίαια: οι πολιορκητικές µηχανές εκσφενδόνιζαν 
τεράστιες πέτρες εναντίον των τειχών τής πόλης || (µεσοπαθ. εκ-
σφενδονίζοµαι) κατά τη σύγκρουση ο µοτοσυκλετιστής εκσφενδονί-
στηκε και έπεσε στο οδόστρωµα µε δύναµη. — εκσφενδόνιση (η) 
[1858] κ. εκσφενδονισµός (ο) [1834]. 
[ΕΤΥΜ; µεσν. < µτγν. έκσφενδονώ (-άω) < εκ- + σφενδονώ < σφενδό-
νη]. 

Ε.Κ.Τ. 1. (το) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 2. (η) Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα. 

εκτάδην επίρρ. (λόγ.) σε ξαπλωτή στάση, φαρδιά-πλατιά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εκτείνω + επιρρ. επίθηµα -άδην]. 

εκτάθηκα ρ. → εκτείνω 
έκτακτα επίρρ.· θαυµάσια, υπέροχα: ~ ήταν απόψε! Περάσαµε θαυ-
µάσια (βλ. κ. λ. εκτάκτως). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειλικρινά, προηγουµένως. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. extraordinairement]. 

έκτακτα - εκτάκτως. Τα δύο επιρρήµατα διαφέρουν στη σηµασία. 
Λανθασµένα χρησιµοποιείται ενίοτε το έκτακτα και µε τη σηµ. τού 
εκτάκτως ως δηµοτικότερος (!) τύπος. Το έκτακτα σηµαίνει «έξοχα, 
υπέροχα» (Περάσαµε έκτακτα στο πάρτι τού Γιάννη- όλοι έχουν να 
το λένε)- το εκτάκτως σηµαίνει «ξαφνικά, απροσδόκητα» (Οι για-
τροί ειδοποιήθηκαν να λάβουν µέρος εκτάκτως σ' ένα συµβούλιο 
για έναν βαριά ασθενή). Προφανώς είναι λάθος να πει κανείς 
«Ανεχώρησε έκτακτα χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός για τις Βρυ-
ξέλλες»*. 

έκτακτος, -η (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που γίνεται σε ειδικές περιπτώ-
σεις: η κυβέρνηση έλαβε ~ µέτρα για το νέφος || ακούσαµε το ~ δελτίο 
θυέλλης || ~ παράρτηµα (εφηµερίδας) || κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
(βλ. λ. ανάγκη) ΑΝΤ. τακτός, κανονικός· ΦΡ. έκτακτος | έκτακτη 
υπάλληλος υπάλληλος που προσλαµβάνεται για να καλύψει προσω-
ρινές ή εποχικές ανάγκες προσωπικού τού δηµοσίου ή τού ιδιωτικού 
τοµέα: ο υπουργός εισηγήθηκε τη µονιµοποίηση πολλών εκτάκτων 
υπαλλήλων ΑΝΤ. µόνιµος υπάλληλος 2. αυτός που γίνεται εκτός προ-
γράµµατος, εκτός των όσων προβλέπονται κανονικά: ~ δικαστήριο | 
στρατοδικείο | εξουσίες || σε ~ εµφάνιση ένας δηµοφιλής κωµικός • 3. 
θαυµάσιος, υπέροχος: ~ νέος ο ανιψιός σας! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανε-
πιστηµιακός. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «απεσπασµένος, κατειληµµένος (για ειδικό 
σκοπό)», < αρχ. εκτάσσω | -ττω «ξεχωρίζω, παρατάσσω» < εκ- + τάσ-
σω | -ττω (βλ.λ.). Η σηµ. «θαυµάσιος» αποδίδει το γαλλ. extraordin-
aire]. 

εκτάκτως επίρρ. [µτγν.] εκτός προγράµµατος, χωρίς να προβλέπεται 
κανονικά: ~ θα προβληθεί απόψε η ταινία «Η τελευταία γυναίκα»- η 
προγραµµατισµένη ταινία «Η έκλειψη» αναβάλλεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ει-
λικρινά, έκτακτα, προηγουµένως. 

εκταµιεύω ρ. µετβ. [µτγν.] (εκταµίευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) λαµ-
βάνω χρήµατα από καταθέσεις (προσωπικών λογαριασµών σε τράπε-
ζες, ταµεία κ.λπ.) ή κονδύλια (που έχουν εγκριθεί για συγκεκριµένο 
σκοπό): ο κατηγορούµενος είχε εκταµιεύσει µικροποσά από διάφο-
ρους λογαριασµούς καταθέσεων || οι πιστώσεις για τα Μ.Ο.Π. δεν 
έχουν ακόµη εξ ολοκλήρου εκταµιευθεί. — εκταµίευση (η). 

εκτάριο (το) [1884] (εκταρί-ου | -ων} µονάδα επιφανείας που ισούται 
µε δέκα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. 
hectare < αρχ. εκατόν + επίθηµα -are]. 

έκταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. ο χώρος που καταλαµ-
βάνει (κάτι) ή στον οποίο συναντά κανείς (κάτι): η ~ τού οικοπέδου || 

η ~ τής καλλιεργήσιµης γης || ~ πολλών χιλιοµέτρων έχει καλυφθεί 
από τα νερά τού ποταµού που ξεχείλισε || µια πόλη τεράστια σε ~|| η ~ 
ενός γλωσσικού ιδιώµατος- ΦΡ. (λόγ.) εν εκτάσει αναλυτικά, διά 
µακρών: στη διατριβή του πραγµατεύεται ~ το ζήτηµα των µειονοτή-
των!, (συνεκδ., συνήθ. στον πληθ.) χώρος µεγάλης επιφάνειας: διέθετε 
απέραντες ~ γης µε αµπελοκαλλιέργειες 3. (µτφ. για γεγονότα) το 
εύρος και η σηµασία: από την έκρηξη τής βόµβας προκλήθηκαν µε-
γάλης ~ ζηµιές σε καταστήµατα || το ζήτηµα έλαβε | πήρε - και προ-
κάλεσε πολλές αντιδράσεις · 4. ΓΥΜΝΑΣΤ. το τέντωµα: ~ χεριών ΣΥΝ. 
άπλωµα ΑΝΤ. σύµπτυξη, µάζεµα · 5. ΓΛΩΣΣ. (στα Αρχαία Ελληνικά) η 
µετατροπή βραχέος φωνήεντος σε µακρό (βλ. λ. αντέκταση) 6. ΜΟΥΣ. 
η απόσταση ανάµεσα σε δύο άκρους φθόγγους: ~ φωνής | οργάνου. 
[ΕΤΥΜ,< αρχ. εκτασις < εκτείνω]. 

έκτατος, -ή, -ό αυτός που µπορεί να εκταθεί, να λάβει έκταση: ~ κλί-
µακα. [ΕΤΥΜ αρχ. < εκτείνω]. 

εκταφή (η) [1887] 1. η εξαγωγή των οστών νεκρού από τον τάφο του 
ύστερα από χρονικό διάστηµα αρκετό για την αποσύνθεση τού σώ-
µατος του 2. (ειδικότ.) η εξαγωγή πτώµατος από τον τάφο για νεκρο-
ψία (ύστερα από ιατροδικαστική απόφαση) 3. η εξαγωγή αντικειµέ-
νου θαµµένου, κρυµµένου στη γη: ~ αρχαίων σκευών | αγγείων | κτε-
ρισµάτων ΣΥΝ. ξέθαµµα, ξέχωµα. 

Ε.Κ.Τ.Ε. (η) Εθνική Κτηµατική Τράπεζα Ελλάδας. 
εκτεθειµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει εκτεθεί, που είναι σε κοινή θέα: 

πλήθος εµπορευµάτων ήταν εκτεθειµένα πάνω σε πάγκους 2. αυτός 
που µένει απροστάτευτος, ακάλυπτος απέναντι σε (κάτι): - στο κρύο 
| στη χλεύη | στη βία | στην αθλιότητα | σε ανθυγιεινό περιβάλλον | σε 
θορύβους ΑΝΊ. καλυµµένος 3. (µτφ.) αυτός που έχει εκτεθεί, τού 
οποίου έχει προσβληθεί η τιµή και η υπόληψη: βγήκα ~ από την 
απρεπή συµπεριφορά τής γραµµατέως µου προς πελάτη τής εταιρείας · 
4. αυτός που έχει επωµιστεί κάποια υποχρέωση: είµαι ~ απέναντι 
στον προϊστάµενο µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. εκτίθηµι]. 

εκτεθειµένος, διατεθειµένος: ορθογραφία. Οι λέξεις γράφονται 
µε -ει-, ως παθητικές µετοχές παρακειµένου τού τίθεµαι, o παρακ. 
τού τίθεµαι στην Αρχαία ήταν τέθειµαι (παθητ. φωνή) και τέθεί1-
κα (ενεργητική)· οι τύποι αυτοί σχηµατίζονται σε -ει- αναλογικά 
προς τους είµαι και εϊκα, παρακειµένους τού ϊηµι. 

εκτέθηκα ρ. → εκθέτω 
εκτείνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέτεινα, εκτάθηκα (λόγ. εξετάθην, -ης, -η..., 

µτχ. εκταθείς, -είσα, -έν), εκτεταµένος} 1. απλώνω, τεντώνω: ~ τα χέ-
ρια- (µεσοπαθ. εκτείνοµαι) 2. καταλαµβάνω χώρο, έχω συγκεκριµένη 
έκταση, διαστάσεις: τα χωράφια του εκτείνονται µέχρι τη θάλασσα || 
η Βρετανική Αυτοκρατορία εκτεινόταν από το Γιβραλτάρ ώς τις Ινδίες 
|| (µτφ.) εξετάθη σε επουσιώδη (ξέφυγε από την ουσία) 3. (η µτχ. 
εκτεταµένος, -η, -ο) βλ.λ. — εκτα-πκός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

Ε.Κ.Τ.Ε.Λ. (το) Ενοποιηµένο Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Λεωφορείων. 
εκτέλεση (η) [1840] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η πραγµατο-

ποίηση, η ολοκλήρωση (έργου που είχε αναληφθεί): η ~ τής αποστο-
λής | τού κατασκευαστικού έργου | υπηρεσίας ΣΥΝ. υλοποίηση, επι-
τέλεση 2. η εφαρµογή: ~ ποινής | απόφασης 3. ΝΟΜ. αναγκαστική 
εκτέλεση βλ. λ. αναγκαστικός 4. (για κατάδικο) η υλοποίηση τής θα-
νατικής καταδίκης, η θανάτωση: η ~ των ενόχων εσχάτης προδοσίας 
|| ~ στην ηλεκτρική καρέκλα- ΦΡ. εικονική εκτέλεση σκηνοθετηµένη 
διαδικασία θανάτωσης που αποσκοπεί στο να πλήξει το ηθικό κατα-
δίκου, κατά την οποία αυτός οδηγείται στον χώρο όπου θα εκτελε-
στεί, το εκτελεστικό απόσπασµα παρατάσσεται κανονικώς, δίνεται η 
εντολή εκτελέσεως, αλλά τα πυρά είναι άσφαιρα 5. (γενικότ.) η θα-
νάτωση, η δολοφονία: µαζικές ~ αντιπάλων τού καθεστώτος || εν ψυ-
χρώ ~ πολιτικού · 6. ΜΟΥΣ. η απόδοση ενός µουσικού έργου (κειµέ-
νου) µε φωνή, όργανο ή και µε τα δύο: µοναδική | πιστή | συναρπα-
στική | κακή ~. 

εκτελεστέος, -α, -ο [1856] (λόγ.) αυτός που πρέπει να εκτελεστεί. 
εκτελεστήριος, -α, -ο [1833] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε την 

εκτέλεση (βλ.λ., σηµ. 1-3). 
εκτελεστής (ο) [1812], εκτελέστρια (η) [1892] {εκτελεστριών} 1. 

πρόσωπο που αναλαµβάνει την ευθύνη να υλοποιήσει συγκεκριµένη 
εντολή 2. ΜΟΥΣ. πρόσωπο που εκτελεί µε όργανο µουσικό κοµµάτι 
• 3. δολοφόνος: η τροµοκρατική οργάνωση χρησιµοποιεί πληρωµέ-
νους ~ || ψυχρός ~ · 4. ΝΟΜ. εκτελεστής διαθήκης ένα ή περισσότερα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στα οποία ανατίθεται από τον διαθέτη µε 
τη διαθήκη του η εκτέλεση των διατάξεων αυτής. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. exécuteur]. 

εκτελεστικός, -ή, -ό [1796] αυτός που σχετίζεται µε την εκτέλεση 
(βλ.λ., σηµ. 1-3)· ΦΡ. (α) εκτελεστική εξουσία η µία από τις τρεις κύ-
ριες εξουσίες (εκτός από τη νοµοθετική και τη δικαστική) τού δηµο-
κρατικού πολιτεύµατος, η οποία ασκείται από την κυβέρνηση (β) 
εκτελεστικό απόσπασµα το µικρό στρατιωτικό άγηµα, το οποίο έχει 
ως έργο την εκτέλεση ατόµων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο (γ) 
εκτελεστικό γραφείο συλλογικό όργανο πολιτικού κόµµατος (δ) 
Εκτελεστική Γραµµατεία | εκτελεστικός γραµµατέας γραµµατέας, 
συνεργάτης τού διευθυντή και εκπρόσωπος του (ε) εκτελεστικό όρ-
γανο (τού κράτους) δηµόσιος υπάλληλος που εργάζεται για την 
εφαρµογή των νόµων. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. exécutif, λ.χ. εκτελεστική εξουσία < 
γαλλ. le pouvoir exécutif]. 

εκτελεστός, -ή, -ό [1833] αυτός που µπορεί να εκτελεστεί, να υλο-
ποιηθεί: η δικαστική απόφαση ήταν αµέσως ~ || ~ τίτλος. 
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εκτελώ ρ. µετβ. {εκτελείς... | εκτέλ-εσα (λόγ. εξετέλεσα), -ούµαι, -
έστηκα (λόγ. -έσθηκα κ. λογιότ. εξετελέσθην, -ης, -η..., µτχ. εκτελε-
σθείς, -είσα, -έν), -εσµένος} 1. πραγµατοποιώ, επιτελώ: ~ εντολές | 
απόφαση | το καθήκον µου | αποστολή || ~ κατά γράµµα | πιστά || ο 
αξιωµατικός ανέφερε στον διοικητή: «Αποστολή εξετελέσθη!» ΦΡ. 
εκτελώ χρέη (+ γεν. ουσ.) ασκώ προσωρινά συγκεκριµένα καθήκο-
ντα, συνήθ. χωρίς να είµαι άµεσα αρµόδιος: κατά την απουσία τού 
προϊσταµένου του, χρέη διευθυντού εκτελούσε ο τµηµατάρχης Α' 2. 
ενεργώ σύµφωνα µε όσα επιτάσσει (σύµβαση, δεσµευτικό έγγραφο 
κ.λπ.): ~ τους όρους διαθήκης | συµβόλαιο | συνταγή | οδηγίες 3. ερ-
µηνεύω (µουσικό έργο): η Φιλαρµονική τού Βερολίνου εκτέλεσε την 
Τρίτη Συµφωνία τού Μπετόβεν · 4. θανατώνω (κατάδικο): ~ δι'απαγ-
χονισµού 5. δολοφονώ: τροµοκρατική οργάνωση εκτέλεσε επιχειρη-
µατία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, τελώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκτελώ (-έω) «φέρω εις πέρας, ολοκληρώνω» < εκ- + 
τελώ < τέλος. Η σηµ. «αποδίδω µουσικό έργο» είναι ήδη µεσν., ενώ η 
σηµ. «εκτελώ θανατική ποινή» είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
exécuter]. 

εκτελωνίζω ρ. µετβ. {εκτελώνισ-α, -τηκα, -µένος} περνώ από το τε-
λωνείο (εµπορεύµατα) καταβάλλοντας τους προβλεπόµενους δα-
σµούς. — εκτελώνιση (η) [1888] κ. εκτελωνισµός (ο) [1890]. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dédouaner]. 

εκτελωνιστής (ο) [1896], εκτελωνίστρια (η) {εκτελωνιστριών} 
πρόσωπο που έχει ως επαγγελµατική απασχόληση τις γραφειοκρατι-
κές διατυπώσεις για τη νόµιµη διακίνηση εµπορευµάτων από τελω-
νείο. 

εκτελωνιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διακίνηση 
εµπορευµάτων µέσω τελωνείου: ~ διατυπώσεις 2. εκτελωνιστικά (τα) 
το ποσό που καταβάλλεται στο τελωνείο για εξαγωγή εµπορευµάτων. 

εκτενής, -ής, -ές {εκτεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· εκτενέστ-ερος, -ατός) αυ-
τός που απλώνεται σε µεγάλη έκταση: ~ µελέτη | αναφορά | έρευνα | 
περιγραφή | ανάλυση | παρουσίαση ΣΥΝ. αναλυτικός, λεπτοµερής, 
διεξοδικός ANT. σύντοµος. — εκτενώς επίρρ. [αρχ.], ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες, λεπτοµερής. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εκτείνω]. 

εκτεταµένος, -η, -ο 1. αυτός που καταλαµβάνει µεγάλη έκταση: ~ 
περιφέρεια | λόγος | ανάλυση || - δίκτυο µέσων µεταφοράς || από τις 
πληµύρες υπήρξαν ~ καταστροφές ΣΥΝ. µακρός 2. αυτός που διαρκεί 
αρκετό χρόνο: είχαν - τηλεφωνική συνοµιλία 3. αυτός που έχει λάβει 
µεγάλες διαστάσεις: καταγγέλλεται - νοθεία στις εκλογές 4. ΓΛΩΣΣ. 
εκτεταµένη βαθµίδα η συλλαβή τής οποίας το φωνήεν παρουσιάζει 
έκταση (βλ.λ.) σε σχέση µε αυτό τής οµόρριζης βασικής (απαθούς) 
συλλαβής (βλ. κ. ΣΧΟΛΙΟ, λ. µετάπτωση). — εκτεταµέν-α | -ως [µτγν.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής, µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. εκτείνω. Η εκτεταµένη βαθµίδα εί-
ναι µετάφρ. δάνειο από γερµ. Dehnstufe]. 

εκτίθεµαι ρ. → εκθέτω 
εκτίµηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων | χωρ. πληθ. στις 

σηµ. 1-4} 1. η αξιολόγηση (προσδιορισµός τής αξίας, τής τιµής): ~ έρ-
γου τέχνης | πολύτιµου πετραδιού | αντίκας 2. ο υπολογισµός (σε 
χρήµα): η ~ των ζηµιών από τους σεισµούς || η ~ του εµπορεύµατος 
3. (γενικότ.) ο προσδιορισµός τής ποιότητας, τού πόσο αξίζει (κα-
νείς/κάτι): η ~ ενός κειµένου | µιας εργασίας | µιας µελέτης || η ~ τού 
επιστηµονικού | πολιτικού | κοινωνικού έργου (κάποιου) 4. η υπόλη-
ψη (κάποιου), η αξία και ο σεβασµός που αποδίδεται (σε κάποιον): 
τυγχάνει | χαίρει µεγάλης εκτιµήσεως από τους συντοπίτες του || τρέ-
φω µεγάλη ~ για το πρόσωπο του || δεν τον έχω σε ~· είναι παλιοχα-
ρακτήρας! 5. η υποκειµενική αξιολόγηση (µιας κατάστασης) ή η πι-
θανολόγηση σχετικά µε την εξέλιξη της: δηµοσιεύονται εκτιµήσεις 
διαφόρων πολιτικών αναλυτών για το µέλλον τής συµµαχίας || η ~ 
µου είναι ότι το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στη Βουλή. 

εκτιµητής (ο) [1851], εκτιµήτρια (η) {εκτιµητριών} 1. πρόσωπο που 
εκτιµά την αξία προσώπου ή πράγµατος, που αξιολογεί συγκεκριµέ-
νες καταστάσεις: ~ τής πολιτικής ζωής | τού λογοτεχνικού ταλέντου 
2. πρόσωπο που προσδιορίζει επακριβώς µε βάση αντικειµενικά δε-
δοµένα την αξία (αντικειµένου): ~ έργων τέχνης | επίπλων. 

εκτιµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εκτιµάς... | εκτίµ-ησα, -ώµαι, -άται... -ήθηκα, -
ηµένος} 1. (για πρόσ.) αναγνωρίζω την αξία και τις ιδιαίτερες ικα-
νότητες (κάποιου): εκτιµούσε πολύ τους φίλους του || εκτιµώ τις ικα-
νότητες της ως επιστήµονος ΣΥΝ. υπολήπτοµαι, σέβοµαι 2. υπολογί-
ζω την αξία (κάποιου): πήγαν σε ειδικό, ο οποίος θα εκτιµούσε τις 
αντίκες που κληρονόµησαν ΣΥΝ. κοστολογώ 3. κρίνω, αποδίδω σε (κά-
τι) τη σηµασία που θεωρώ ότι έχει: του ζητήθηκε να εκτιµήσει το 
αποτέλεσµα των εκλογών στη γειτονική χώρα || παράγοντες τού 
υπουργείου εκτιµούν πως το ποσό αυτό είναι δύσκολο να καλυφθεί 
ΣΥΝ. αξιολογώ. — εκτιµητικός, -ή, -ό [1851]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ 
νοµίζω. 

εκτίναξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων) 1. το τίναγµα 
εµπρός ή προς επάνω ώστε να βρεθεί κάποιος σε αποµακρυσµένη σε 
ύψος ή µήκος θέση από αυτή που βρισκόταν: η ~ βλήµατος || η ~ τού 
τερµατοφύλακα στη γωνία τής εστίας του απεσόβησε το γκολ 2. (µτφ.) 
η ξαφνική µεγάλη αύξηση: η ~ των τιµών των υγρών καυσίµων στα 
ύψη 3. ΓΥΜΝΑΣΤ. ορµητική κίνηση των χεριών από την πρόπτυξη στην 
έκταση ή των ποδιών από το βαθύ κάθισµα µε πήδηµα στην ορθή 
θέση. 

εκτινάσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκτίνα-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. τινάζω µα-
κριά µε ορµή: ~ βλήµατα | όλµους || (µεσοπαθ.) ο πιλότος εκτινάχθη-
κε εγκαίρως µε το κάθισµα του από το µαχητικό αεροσκάφος και 
γλύτωσε τη ζωή του ΣΥΝ. εκσφενδονίζω 2. οδηγώ ξαφνικά σε µεγάλη 
αύξηση: η βελτίωση τού πολιτικού κλίµατος εκτίναξε στα ύψη τον 
δείκτη τιµών τού χρηµατιστηρίου 3. ΓΥΜΝΑΣΤ. πραγµατοποιώ εκτίνα- 

ξη (βλ.λ.). 
εκτίνω κ. (εσφαλµ.) εκτίω ρ. µετβ. {εξέτισα} (κυριολ.) εξοφλώ (οφει-
λόµενο ποσό)· ΦΡ. (α) εκτίνω ποινή (για κατάδικους) υφίσταµαι την 
ποινή που µου επιβλήθηκε από το δικαστήριο: εκτίνει ποινή φυλάκι-
σης δέκα ετών (β) (ευφηµ.) εξέτισε το κοινό χρέος έφυγε από τη ζωή, 
πέθανε. — έκτι-ση (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποτίνω. [ETYM. < αρχ. 
εκτίνω, αρχική σηµ. «αποπληρώνω, ξεπληρώνω», < έκ-+ τίνω 
«πληρώνω (χρέος, λύτρα κ.τ.ό.)». Το αρχ. τίνω < *τί-νΕ-ω < I.E. 
*kwei- «κάνω (κάποιον) να πληρώσει», πβ. σανσκρ. cavate «τιµωρώ», 
λιθ. kâina «τιµή», αρχ. σλαβ. cënâ κ.ά. Οµόρρ. ποινή (βλ.λ.)]. 

εκτοµή (η) ο ευνουχισµός (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < εκτέµνω < εκ + τέµνω]. 

εκτοµίας (ο) {εκτοµιών} (λόγ.) ο ευνούχος (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < εκτοµή]. 

εκτονώνω ρ. µετβ. {εκτόνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. µειώνω την ένταση 
ή τη φόρτιση: προσπάθησε να εκτονώσει την κρίση ΣΥΝ. αποφορτίζω, 
αµβλύνω- (µεσοπαθ. εκτονώνοµαι) 2. διοχετεύω την ενέργεια ή τον 
δυναµισµό µου σε συγκεκριµένο χώρο: ~ µε τον αθλητισµό | µε τον 
χορό || πολλοί νέοι εκτονώνονται στα γήπεδα ΣΥΝ. ψυχαγωγούµαι 3. 
αποφορτίζοµαι, µειώνω την ψυχική πίεση, την ένταση ή το άγχος: 
χόρεψα, τραγούδησα κι εκτονώθηκα || µερικοί νεαροί εκτονώνονται 
µε πράξεις βίας. [ΕΤΎΜ. < µεσν. έκτονώ < έκ + -τονώ (-όω) < τόνος]. 

εκτόνωση (η) [1858] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η µείωση τής 
έντασης, τής πίεσης ή τού άγχους, η αποφόρτιση: για - πηγαίνει στο 
γυµναστήριο || ο χορός προσφέρει - και διασκέδαση 2. ΦΥΣ. η αύξηση 
τού όγκου (αερίου) µε αύξηση τής θερµοκρασίας ή ελάττωση τής 
πίεσης ANT. συµπίεση. — εκτονωτικός, -ή, -ό [1891], εκτονωτικά 
επίρρ. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. détente]. 

εκτονωτήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. Ο ρυθµιστής πιέσεως σε ένα σύστηµα (νε-
ρού, ατµού, αερίου). 

εκτόξευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η ρίψη µε δύνα-
µη σε απόσταση: ~ νερού µε µάνικα || ~ βέλους | ακοντίου 2. η εκτί-
ναξη στον αέρα (µε προωθητικό µέσο): η ~ πυραύλου | δορυφόρου 3. 
(µτφ.) η ξαφνική, απότοµη άνοδος: ~ των τιµών στα ύψη 4. (µτφ.) η 
εξαπόλυση, η επιθετική ενέργεια: ~ ύβρεων | κατηγοριών. — εκτο-
ξευτικός, -ή, -ό [1891]. 

εκτοξευτήρας (ο) ΣΤΡΑΤ. η διάταξη εκτόξευσης πυραύλων ή ρουκε-
τών. Επίσης εκτοξευτής [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. launcher]. 

εκτοξεύω ρ. µετβ. {εκτόξευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. ρί-
χνω (κάτι) µε δύναµη σε απόσταση: ~ νερό µε τη µάνικα | βέλος | 
ακόντιο 2. στέλνω µε δύναµη σε ύψος (συνήθ. µε ειδικό µηχανισµό), 
βάλλω: οι Αµερικανοί εκτόξευσαν νέο δορυφόρο στο διάστηµα || ~ 
ρουκέτες εναντίον εχθρικού στόχου 3. (µτφ.) αυξάνω απότοµα: στα 
υψη εκτοξεύθηκαν οι τιµές των γαλακτοκοµικών προϊόντων 4. (µτφ.) 
εξαπολύω, ξεστοµίζω: εκτόξευσε φοβερές κατηγορίες εναντίον τού 
αντιπάλου του. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εκ- + τοξεύω < τόξον]. 

εκτοπία (η) {εκτοπιών} ΑΝΑΤ. η µη φυσιολογική θέση οργάνου στο 
σώµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ectopia]. 

εκτοπίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκτόπισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. 
βγάζω (κάποιον) από το σηµείο στο οποίο βρίσκεται, καταλαµβάνο-
ντας τον χώρο του: κάθισε δίπλα µου ένας ογκώδης επιβάτης και µε 
εκτόπισε 2. (µτφ.) καταλαµβάνω τη θέση που κατείχε άλλος: η νεαρή 
τραγουδίστρια σηµείωσε µεγάλη εµπορική επιτυχία και εκτόπισε από 
την κορυφή των πωλήσεων το ξένο συγκρότηµα || (κακόσ.) εκτόπισε 
πολλούς ικανούς συναδέλφους του, για να γίνει διευθυντής ΣΥΝ. 
υποσκελίζω 3. διώχνω (µόνιµο κάτοικο) από την περιοχή του µε βίαιο 
τρόπο: αρκετοί πληθυσµοί τής Μ. Ασίας εκτοπίστηκαν από τους κα-
τακτητές 4. εκδιώκω τις εχθρικές δυνάµεις από τις θέσεις τους 5. (για 
πολιτικούς αντιφρονούντες) στέλνω στην εξορία: συνελήφθη και 
εκτοπίστηκε στην Ικαρία ΣΥΝ. εξορίζω 6. (µτφ.) αφήνω στην άκρη, ξε-
περνώ: σύγχρονες αντιλήψεις για την οικονοµία εκτοπίζουν πεπα-
λαιωµένες και ατελέσφορες ΣΥΝ. παραµερίζω. — εκτόπιση (η) 
[µτγν.] κ. εκτοπισµός (ο) [αρχ.], εκτοπιστικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

εκτόπισµα (το) [1887] {εκτοπίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΦΥΣ. η ποσό-
τητα τού υγρού που εκτοπίζει ένα σώµα, όταν εισέρχεται ή βυθίζεται 
σε αυτό: το ~ ενός πλοίου 2. ο χώρος που καταλαµβάνει κάποιος χά-
ρη στις διαστάσεις του: ο γιγαντόσωµος µπασκετµπολίστας έχει µε-
γάλο - κάτω από το καλάθι 3. (µτφ.) η δύναµη επιβολής, το κύρος και 
η ικανότητα: ένας υπουργός µε σηµαντικό ~ στο πολιτικό στερέωµα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. déplacement]. 

εκτόπλασµα (το) {εκτοπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (στην παραψυ-
χολογία) η ουσία, η οποία υποτίθεται ότι εκπέµπεται από το σώµα 
κάποιων «µέντιουµ», όταν αυτά βρίσκονται σε ύπνωση κατά τη διάρ-
κεια πνευµατιστικής συγκέντρωσης, και από την οποία θεωρείται ότι 
σχηµατίζονται είδωλα (προσώπων, ζώων ή πραγµάτων) 2. ΖΩΟΛ. η 
εξωτερική επιφάνεια τού σώµατος των µονοκύτταρων πρωτόζωων. 
— εκτοπλασµατικός, -ή, -ό. r [ΕΤΥΜ. < εκτός + πλάσµα, ελληνογενής 
ξέν. Öp., < γαλλ. ecto-plasme]. 
έκτοπος, -η, -ο [αρχ.] ΑΝΑΤ. (για όργανα τού σώµατος) αυτός που δεν 

βρίσκεται στη φυσιολογική του θέση. 
εκτός πρόθ.- δηλώνει: 1. εξαίρεση (= πλην) (+γεν. ή ως περιφραστ. 
πρόθ. -ΐ-από +αιτ.): Ήρθαν όλοι ~ από σένα || ~ τής συνεδρίασης, έχω 
κι άλλες δουλειές || ~ από λίγες εξαιρέσεις, οι περισσότεροι ανταπο-
κρίθηκαν θετικά· ΦΡ. (α) εκτός απρόοπτου αν εξαιρεθεί κάτι το 
απρόβλεπτο και απροσδόκητο: θα είµαστε στον γάµο την Κυριακή ~ 
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2. προσθήκη (+γεν. ή ως περιφραστ. πρόθ. +από +αιτ.): θα έρθουν ~ από σένα 
και άλλοι πέντε || ~ τού ότι είναι έξυπνος, είναι και επιµελής || είναι έξυπνος και 
~ αυτού είναι εργατικός, άρα θα πετύχει || είναι ~ των άλλων και ευγενής 3. 
τόπο: απουσία από µία περιοχή (µακριά από) (+γεν): απουσιάζει ~ Ελλάδος || 
βρίσκεται - Αθηνών || (µτφ.) είχε πιει και ως εκ τούτου ήταν ~ εαυτού || (µτφ.) ο 
ασθενής νοσηλεύεται στο νοσοκοµείο ~ κινδύνου || ~ νόµου οργάνωση || ~ 
τόπου και χρόνου || περιοχή ~ σχεδίου πόλεως || στις τελευταίες εκλογές 
βρέθηκε ~ Βουλής || υποψηφιότητα ~ συναγωνισµού || ~ έδρας αγώνας τής 
εθνικής οµάδας || η έκθεση του ήταν ~ θέµατος ANT. εντός· ΦΡ. (α) εκτός 
νυµφώνος έξω από ή χωρίς κάτι σηµαντικό: είχε τσακωθεί µε τους γονείς του 
κι έτσι, όταν µοιράστηκε η κληρονοµιά, εκείνος βρέθηκε ~ (β) εκτός των 
τειχών έξω | µακριά από την πόλη: ~ πέρασαν για µια ακόµη φορά το Πάσχα οι 
περισσότεροι Αθηναίοι 4. τον λόγο που αποκλείει | αναιρεί την 
πραγµατοποίηση (κάποιου πράγµατος) (ως περιφραστ. σύνδ. +αν, +και, +και 
αν): Θα έρθουµε, ~ κι αν συµβεί κάτι απρόοπτο || θα σας δούµε στη γιορτή, ~ 
και αποφασίσετε να µην έρθετε 5. (κ. ως επίρρ.) σε εξωτερικό χώρο, έξω από 
την κατοικία (κάποιου) ή έξω από διαδικασία, επαγγελµατικό ή άλλον χώρο: ο 
Γιώργος δεν είναι στο σπίτι, είναι ~ || δεν µπόρεσε να περάσει στο 
πανεπιστήµιο, έµεινε ~· ΦΡ. εντός, εκτός και επί τα αυτά βλ. λ. εντός. (Βλ. λ. 
πρόθεση, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < εκ- + επιρρ. επίθηµα -τος, πβ. κ. έν-τός]. 

έκτος, -η, -ο (επίσης γράφεται 6ος στην αραβική αρίθµηση, ΣΤ' ή στ'/ς' στην 
ελληνική και VI στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό 
έξι (6): ήρθε ~ στους πανευρωπαϊκούς αγώνες κλειστού στίβου- ΦΡ. έκτη 
αίσθηση βλ. λ. αίσθηση 2. έκτος (ο) (α) ο έκτος όροφος πολυκατοικίας (β) ο 
έκτος µήνας τού έτους, ο Ιούνιος: µετά τις 15/6 (δεκαπέντε έκτου) οι µαθητές 
σκέπτονται τις καλοκαιρινές διακοπές 3. έκτη (η) (α) η έκτη ηµέρα κάθε µήνα: 
κάθε 6/9 (έκτη Σεπτεµβρίου) έχουµε ορίσει συνάντηση των παλιών συµφοιτητών 
(β) η έκτη τάξη τού ∆ηµοτικού Σχολείου: η κόρη µου τελειώνει εφέτος την ~ 
(γ) ΜΟΥΣ. το διάστηµα µεταξύ έξι φθόγγων τής µουσικής κλίµακας 4. έκτο 
(το) καθένα από τα έξι ίσα µέρη, στα οποία διαιρείται ένα σύνολο (βλ. κ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. έκτος < εξ «έξι» (βλ.λ.)]. 

έκτοτε επίρρ. (λόγ.) από εκείνη τη χρονική στιγµή, από τότε: ~ δεν τον 
ξανασυνάντησα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φρ. εκ τότε]. 

εκτουρκίζω ρ. µετβ. [1866] {εκτούρκισ-α, -τηκα, -µένος} µετατρέπω σε 
Τούρκο, κάνω (κάποιον) να µιλάει, να ζει και να συµπεριφέρεται όπως οι 
Τούρκοι. — εκτουρκισµός (ο) [1870]. 

εκτραχηλίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εκτραχηλίσ-θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
συµπεριφέροµαι µε τρόπο ανάρµοστο, που δηλώνει πλήρη αποµάκρυνση από 
τα ηθικώς αποδεκτά όρια: οι µεγαλύτεροι σε ηλικία κατηγορούν συχνά τη 
νεολαία ότι έχει εκτραχηλιστεί ΣΥΝ. αποχαλινώνοµαι. — εκτραχηλισµός (ο) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. (για άλογα) 
«ρίχνω τον αναβάτη», < εκ- + -τραχηλίζω < τράχηλος. Η σηµερινή σηµ. ήδη 
αρχ.]. 

εκτραχύνω ρ. µετβ. {εκτράχυν-α, -θηκα} 1. καθιστώ (κάτι) τραχύ: ~ επιφάνεια 
2. (µεσοπαθ. εκτραχύνοµαι) οξύνοµαι, επιδεινώνοµαι: οι σχέσεις µεταξύ των 
δύο γειτονικών χωρών έχουν εκτραχυνθεί ANT. εξοµαλύνοµαι. — εκτράχυνση 
(η) [1888]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εκ- + τραχύνω < τραχύς]. 

εκτρέπω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέτρεψα, εκτράπηκα (λόγ. εξετράπην, -ης, -η..., µτχ. 
εκτραπείς, -είσα, -έν)} 1. βγάζω (κάποιον/κάτι) από την κανονική του πορεία: 
το αυτοκίνητο εξετράπη και µπήκε στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας || αυτά τα 
σχόλια εκτρέπουν τη συζήτηση και µας βγάζουν από το θέµα 2. (στην 
τηλεφωνία) στέλνω µε ειδική εντολή όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις προς έναν 
αριθµό σε άλλον αριθµό τής επιλογής µου: ~ τις κλήσεις από το τηλέφωνο τού 
σπιτιού µου στο τηλέφωνο τού γραφείου | στο κινητό µου 3. (µτφ.) (µεσοπαθ. 
εκτρέποµαι) συµπεριφέροµαι άσχηµα, παρεκκλίνω από την ορθή συµπεριφορά 
ΣΥΝ. παρεκτρέποµαι, παραφέροµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εκτρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέθρεψα (να/θα εκθρέψω), εκτράφηκα κ. 
(λόγ.) εξετράφην, -ης, -η...} 1. διατρέφω (κάποιον) για να µεγαλώσει: 

~ ζώα 2. (µτφ.) καλλιεργώ, αναπτύσσω: η αποξένωση των κατοίκων 
των αστικών κέντρων εκτρέφει τη βία || οι διάφοροι µύθοι περί εθνι- 

; κής ανωτερότητας εξέθρεψαν τον εθνικισµό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, τρέφω. 
έκτροπα (τα) {εκτρόπων} βίαιες ενέργειες που αποτελούν παρέκκλιση από το 

σωστό, που διαταράσσουν την τάξη- πράξεις που στρέφονται κατά τής 
νοµιµότητας και τής κοσµιότητας: σηµειώθηκαν ~ από διαδηλωτές. [ΕΤΥΜ. 
Πληθ. ουδ. τού µτγν. έκτροπος < αρχ. εκτρέπω]. 

εκτροπή (η) 1. το να βγαίνει (κάποιος/κάτι) από την κανονική πορεία: ~ 
ποταµού (κατασκευή καναλιού, όπου διοχετεύονται τα νερά του, προκειµένου 
να αλλάξει ο ρους) 2. (µτφ.) η παρέκκλιση από την οµαλή πορεία, τη σωστή 
κατεύθυνση: ~ τού πολιτεύµατος από τη νοµιµότητα || ~ τής συζήτησης 3. (στην 
τηλεφωνία) η αποστολή µε ειδική εντολή όλων των κλήσεων προς έναν 
αριθµό σε άλλον αριθµό τής επιλογής µου: έχω κάνει - κλήσεων από το 
σταθερό τηλέφωνο στο κινητό µου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εκτρέπω]. 

εκτροφή (η) [αρχ.] η διατροφή (κάποιου) για να µεγαλώσει: η ~ ζώων. 
εκτροφείο (το) ειδικός χώρος όπου εκτρέφονται ζώα: -χοίρωνΙ αλόγων | 

πεστρόφων. 
εκτροχιάζω ρ. µετβ. [1887] {εκτροχίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. εκτρέπω από τις 

ράγες: εκτροχιάστηκε τρένο | αµαξοστοιχία | συρµός | βαγόνι 2. (µτφ.) φέροµαι 
άπρεπα: εκτροχιάστηκαν και προκάλεσαν επει- 

σόδιο ΣΥΝ. παρεκτρέποµαι. — εκτροχίαση (η) [1887] κ. εκτροχιασµός 
(ο) [1883]. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dérailler]. 

έκτρωµα (το) {εκτρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (κυριολ.) το έµβρυο που έχει 
θανατωθεί µε έκτρωση ΣΥΝ. εξάµβλωµα 2. (συνήθ. µτφ.) ό,τι είναι 
αποκρουστικά άσχηµο: η παράσταση ήταν ένα ~ ΣΥΝ. τερατώδης, πανάσχηµος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έκτιτρώσκω «προκαλώ άµβλωση» < εκ- + τιτρώσκω 
«τραυµατίζω, πλήττω» (βλ. κ. τρωτός)]. 

εκτρωµατικός, -ή, -ό [µτγν.] (µτφ.) αυτός που προκύπτει ως αποτέλεσµα 
αφύσικης (και βίαιης) επέµβασης, που προκαλεί αποτροπιασµό: ~ 
φυσιογνωµία | νοµοθέτηµα ΣΥΝ. εξαµβλωτικός, τερατώδης, αποκρουστικός. 
— εκτρωµατικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

έκτρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. η άµβλωση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκτρωσις < έκτιτρώσκω «προκαλώ άµβλωση - αποβάλλω (το 
έµβρυο)» < εκ- + τιτρώσκω «τραυµατίζω, πλήττω». Βλ. κ. τρωτός]. 

εκτρωτικός, -ή, -ό [µτγν] αυτός που σχετίζεται µε την έκτρωση, που προκαλεί 
έκτρωση: ~ φάρµακο. 

εκτυλίσσω ρ. µετβ. {εκτύλι-ξα, -χθηκα} 1. (λόγ.) ξετυλίγω ΣΥΝ. ξεδιπλώνω 2. 
(µεσοπαθ. εκτυλίσσοµαι) (µτφ.) (για αλληλεξαρτώµενα γεγονότα) λαµβάνω 
χώρα, εξελίσσοµαι: η υπόθεση τού έργου εκτυλίσσεται σε µια επαρχιακή πόλη || 
συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίσσονται µπροστά στα έκπληκτα µάτια των θεατών. 
— εκτύλιξη (η) [1882]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εκ- + τυλίσσω. Βλ. κ. τυλίγω]. 

εκτύλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) η αφαίρεση κάλων 
(τύλων). — εκτυλωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εκτΰλωσις < έκτυλώ (-όω) < έκ- + αρχ. τυλώ < τύλος (βλ.λ.)]. 

έκτυπος, -η, -ο [αρχ.] 1. (λόγ.) ανάγλυφος (βλ.λ.) 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. έκτυπο (το) 
{εκτύπ-ου | -ων} ανάγλυφο τού οποίου οι µορφές προεξέχουν έντονα από την 
υπόλοιπη επιφάνεια 3. (µτφ.) προφανής, αυτός που ξεχωρίζει: φέρει έκτυπα τα 
ίχνη τής επίδρασης από τον Νίτσε. 

εκτυπώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκτύπω-σα, -θηκα, -µένος) 1. κάνω (κάτι) έκτυπο 2. 
πραγµατοποιώ εκτύπωση (βιβλίου, εφηµερίδας, φωτογραφίας κ.λπ.) 3. κόβω 
(νόµισµα). 

εκτύπωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η διαδικασία 
τυπογραφικής αναπαραγωγής πρωτότυπων κειµένων ή απεικονίσεων 
(εικόνων, σχεδίων, γραφηµάτων κ.λπ.) σε σταθερή επιφάνεια (λ.χ. χαρτί): ~ 
χαρτονοµίσµατος | γραµµατοσήµου | βιβλίου | αφίσας | περιοδικού || εµφάνιση 
και - φωτογραφιών σε 60'|| µέθοδοι και τεχνικές εκτύπωσης (λ.χ. όφσετ, 
φωτοστοιχειοθεσία) || η ρύθµιση τής προς ~ σελίδας συµπεριλαµβάνει τον 
καθορισµό τού µεγέθους τού σχεδίου, την τοποθέτηση του στη σελίδα, καθώς 
και τον ορισµό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε σε κάθε σελίδα ΣΥΝ. 
τύπωµα 2. (συνεκδ.) η παραπάνω διαδικασία ως (τελικό) στάδιο τυπογραφικής 
εργασίας (σε βιβλία, εφηµερίδες, αφίσες, κ.λπ.) ή άλλης αντίστοιχης (σε υλικά 
όπως ύφασµα, πλαστικό, µέταλλο κ.λπ.): δεν µπορεί ν'αλλάξει το άρθρο· η 
εφηµερίδα είναι στην ~ || αύριο θα φύγουν οι κάρτες | τα µπλουζάκια για ~ 3. 
(συνεκδ.) το αποτέλεσµα τής παραπάνω διαδικασίας: η τελευταία ~ δεν είναι 
καλή χρειάζεται ρύθµιση ο εκτυπωτής || το περιοδικό έχει άριστη | κακή ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έκδοση. 

εκτυπώσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να εκτυπωθεί, που είναι έτοιµος για 
εκτύπωση: ~ σελίδα | αρχείο | χρώµα | κείµενο. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. 
printable]. 

εκτυπωτής (ο) 1.ΤΥΠΟΓΡ. ο τεχνίτης που τυπώνει χρησιµοποιώντας 
τυπογραφικές µεθόδους 2. (α) ΠΛΗΡΟΦ. συσκευή µε την οποία τυπώνονται 
σε χαρτί κείµενα, σχέδια, εικόνες κ.λπ., τα οποία προηγουµένως έχει 
επεξεργαστεί κάποιος σε Η/Υ· αλλιώς πρίντερ: ~ λέιζερ | µε υψηλή ανάλυση | 
ψεκασµού ή έκχυσης µελάνης | κρουστικός | ακίδων || φορητός ~ (β) κάθε 
συσκευή που τυπώνει κάτι, λ.χ. εικόνες από βίντεο ή από φωτογραφικό φιλµ 
σε χαρτί. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. printer]. 

εκτυπωτικός, -ή, -ό [1888] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εκτύπωση: ~ µέθοδος 
| συσκευές 2. εκτυπωτικά (τα) τα έξοδα εκτυπώσεως 3. αυτός που 
σχηµατίζεται ανάγλυφα. 

εκτυφλώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκτύφλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (συνήθ. για δυνατό 
φως) θαµπώνω την όραση 2. (µτφ.) συσκοτίζω τον νου (κάποιου), κάνω 
(κάποιον) να σαστίσει. — εκτύφλωση (η) [αρχ.]. 

εκτυφλωτικός, -ή, -ό [1890] 1. αυτός που έχει τη δύναµη ή την ιδιότητα να 
εκτυφλώνει: ~ φως | λάµψη ΣΥΝ. λαµπερός, φωτεινός 2. αυτός που προκαλεί 
ζωηρή οπτική εντύπωση· εκθαµβωτικός: - οµορφιά | εµφάνιση. — 
εκτυφλωτικά επίρρ. 

Έκτωρ (ο) {Έκτορ-ος, -α} 1. γυιος τού Πριάµου και τής Εκάβης, σύζυγος τής 
Ανδροµάχης, ήρωας τής Ιλιάδας, στρατιωτικός ηγέτης των Τρώων, τον οποίο 
σκότωσε ο Αχιλλέας εκδικούµενος τον θάνατο τού Πατρόκλου 2. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Έκτορας [ΕΤΥΜ. < αρχ. "Εκτωρ (ήδη µυκ. E-ko-to(, 
πιθ. < έχω (µε ανοµοίωση τού δασέος) + παραγ. επίθηµα -τωρ, οπότε το 
όνοµα θα σήµαινε «αυτός που κατέχει, που κρατάει» και, κατ' επέκταση, 
«αυτός που συνέχω και προστατεύει (ενν. την πόλη)», εφόσον το πρόσωπο 
που έφερε αυτό το όνοµα, ήταν στενά συνδεδεµένο µε την ιστορία τής 
Τροίας]. 

έκφανση (η) j-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} (λόγ.) κάθε ^δήλωση σε 
συγκεκριµένο χώρο δραστηριοτήτων: η νοοτροπία κάθε λαού φαίνεται στις 
ποικίλες - τού βίου του ΣΥΝ. έκφραση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. εκφανσις < αρχ. 
έκφαίνω | -οµαι < έκ- + φαίνω | -οµαί]. 

εκφαντικός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που έχει την ιδιότητα να φανερώνει, να 
αποκαλύπτει (κάτι). — εκφαντικ-ά | -ώς επίρρ. 



εκφασισµός 580 εκφυλόφατσα 
 

[ΕΤΎΜ. µτγν. < έκφαντος «αποκαλυµµένος» < αρχ. έκφαίνω «φέρω 
στο φως, φανερώνω»]. 

εκφασισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η σταδιακή προώθηση και εφαρµογή 
φασιστικών µεθόδων ή αντιλήψεων στην κοινωνική και πολιτική 
ζωή. 

εκφαυλίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εκφαύλισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µέ-
νος} καθιστώ (κάποιον) φαύλο ΣΥΝ. διαφθείρω, εξαχρειώνω. — εκ-
φαυλισµός (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφθείρω. 

εκφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέφερα} 1. (για γνώµη, κρίση κ.λπ.) εκφρά-
ζω, διατυπώνω: δεν µπορώ να ~ άποψη, χωρίς να γνωρίζω τα δεδοµένα 
του ζητήµατος · 2. ΓΛΩΣΣ. (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. εκφέρεται, εκφέ-
ρονται) συντάσσεται, συντάσσονται (κατά συγκεκριµένο τρόπο): αρ-
κετά ρήµατα εκφέρονται σε δύο πτώσεις || οι βουλητικές προτάσεις 
εκφέρονται µε | σε υποτακτική · 3. κηδεύω: - νεκρό. 

εκφεύνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέφυγα} (λόγ.) ξεφεύγω, διαφεύγω: εξέφυ-
γε τον κίνδυνο και επέζησε || (+γεν.) αυτές οι απόψεις εκφεύγουν των 
ορίων τής κοινής λογικ:ής || κάτι εκφεύγει τού χώρου ελέγχου | των 
δυνατοτήτων κάποιου. 

εκφοβίζω ρ. µετβ. [1888] (εκφόβισα) προκαλώ φόβο (σε κάποιον): η 
κινδυνολογία έχει στόχο να εκφοβίσει την κοινή γνώµη ΣΥΝ. τροµά-
ζω, τροµοκρατώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φοβούµαι. 

εκφοβισµός (ο) η πρόκληση φόβου (σε κάποιον), κυρ. ως µέσο ελέγ-
χου των αντιδράσεων του: πυροβόλησε τρεις φορές στον αέρα για ~ || 
λέει ό,τι λέει για ~ || επιχειρεί τον ~ των µαρτύρων µε απειλές ΣΥΝ. 
τροµοκράτηση. Επίσης εκφόβιση [1888] κ. εκφόβηση (η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φοβούµαι. 

εκφοβιστικός, -ή, -ό [1888] αυτός που προκαλεί φόβο, που αποσκο-
πεί στον εκφοβισµό: ~ ενέργεια | δήλωση. — εκφοβιστικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

εκφορά (η) 1. η αποµάκρυνση προς τα έξω 2. (µτφ.) η διατύπωση, η 
έκφραση: η ελεύθερη ~ τού λόγου 3. ΓΛΩΣΣ. (α) η προφορά, η εκφώνη-
ση, η άρθρωση: ~ φθόγγου || η σωστή ~ τού λόγου (β) ο τρόπος µε τον 
οποίο συντάσσεται µια λέξη ή µια πρόταση: η ~ των βουλητικών προ-
τάσεων µε υποτακτική · 4. (κατ' επέκτ. για νεκρό) η µεταφορά µε νε-
κρική ποµπή, η κηδεία: η ~ τού νεκρού. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εκφέρω, αρχική σηµ. «µεταφέρω έξω», από όπου προέ-
κυψε πλήθος σηµασιών: «παράγω, εκτελώ - γεννώ - εκπληρώνω - δη-
λώνω δηµόσια τη γνώµη µου, εκδίδω (έργο)»]. 

εκφορητικός, -ή, -ό [1836] (για σωλήνες, αγωγούς κ.λπ.) αυτός διά 
µέσου τού οποίου µεταφέρονται λύµατα, ακάθαρτα νερά προς τα 
έξω· αποχετευτικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκφορώ (-έω) «µεταφέρω έξω», µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. excréteur]. 

εκφορτίζω ρ. µετβ. {εκφόρτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. απε-
λευθερώνω ηλεκτρικό φορτίο από έναν πυκνωτή σε εξωτερικό κύ-
κλωµα ANT. φορτίζω 2. αφαιρώ ή µεταφέρω αλλού (ηλεκτρικό) φορ-
τίο, λ.χ. µετατρέποντας τη χηµική ενέργεια ενός στοιχείου σε ηλε-
κτρική ΣΥΝ. εκκενώνω 3. (ειδικότ.) εξισώνω τη διαφορά δυναµικού 
µεταξύ δύο σηµείων · 4. ΨΥΧΟΛ. επαναφέρω στη συνείδηση απωθη-
µένες συναισθηµατικές καταστάσεις (φόβους, επιθυµίες κ.λπ.), εκτο-
νώνοντας την επίδραση που ασκούν. — εκφόρτιση (η) [1872]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έκφορτίζοµαι «ξεφορτώνω από πάνω µου, αποβάλλω». 
Η σηµερινή σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. décharger]. 

εκφορτώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {εκφόρτω-σα, -θηκα, -µένος} (λογ., συ-
νήθ. για µεταφορικά µέσα, πλοία, φορτηγά κ.λπ.) αφαιρώ το φορτίο ή 
απαλλάσσοµαι από φορτίο που έχω µεταφέρει: το φορτηγό εκφόρτω-
σε άµµο και τσιµέντο στην οικοδοµή ΣΥΝ. ξεφορτώνω. — εκφόρτω-
ση (η) [1833]. 

εκφορτωτήρας (ο) µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για την εκφόρτωση 
των εµπορευµάτων (από φορτηγά, βαγόνια κ.λπ.). 

εκφορτωτής (ο) [1888] εργάτης που εκφορτώνει (πλοία, φορτηγά, 
βαγόνια σιδηροδρόµων κ.λπ.) από το φορτίο τους. 

εκφορτωτικός, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εκφόρ-
τωση: ~ µηχάνηµα 2. εκφορτωτική (η) το έγγραφο στο οποίο περιέ-
χονται τα στοιχεία για το είδος που εκφορτώνεται και τη διαδικασία 
τής εκφόρτωσης ΑΝΤ. φορτωτική 3. εκφορτωτικά (τα) τα έξοδα εκ-
φόρτωσης, η αµοιβή τού εκφορτωτή. 

εκφράζω ρ. µετβ. {εξέφρασα, εκφράσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. κα-
θιστώ φανερό κάτι εσωτερικό (σκέψη, συναίσθηµα, επιθυµία, γενικά 
ψυχική κατάσταση): ~ ανησυχία | πεποίθηση | πικρία | φόβο | δια-
µαρτυρία | ευγνωµοσύνη | χαρά | τη γνώµη µου || στο τελευταίο εκλο-
γικό αποτέλεσµα εκφράστηκε η λαϊκή δυσαρέσκεια || η εξωτερική του 
εµφάνιση εκφράζει τον ψυχικό του κόσµο || ~ την άποψη ότι πρέπει να 
γίνουν πρόωρες εκλογές || ~ την ευχή να πάνε όλα καλά ΣΥΝ. 
εκδηλώνω, δείχνω, φανερώνω, εξωτερικεύω 2. (ειδικότ.) εξωτερικεύω 
(κάτι) ως µήνυµα: το έργο του εκφράζει την απόγνωση τού σύγχρονου 
ανθρώπου 3. (µτφ.) ανταποκρίνοµαι στην αισθητική, στις προσ-
δοκίες, τις αντιλήψεις, τις θέσεις κ.λπ. (κάποιου): αυτό το στυλ ντυ-
σίµατος δεν µε εκφράζει || αυτή η θεωρία µε εκφράζει απόλυτα ΣΥΝ. 
αντιπροσωπεύω 4. (µεσοπαθ. εκφράζοµαι) (α) φανερώνω σκέψεις ή 
απόψεις µε ορισµένο τρόπο: ~ κολακευτικά | ειρωνικά | µε ψήφο | µε 
χειρονοµίες || εκφράσου ελεύθερα, µη φοβάσαι! (β) εξωτερικεύω τον 
ψυχικό ή/και πνευµατικό µου κόσµο: ο καλλιτέχνης εκφράζεται µέσα 
από την τέχνη του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, µετοχή. [ΕΤΥΜ; αρχ. < εκ- + 
φράζω (βλ. λ. φράση)]. 

έκφραση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. το να εκφρά-
ζει κανείς (κάτι): ~ ανακούφισης | απελπισίας | πόνου || ψυχρή | µε-
λαγχολική ~ || ελευθερία έκφρασης (τής γνώµης) || η τέχνη του απο-
τελεί ~ των βιωµάτων του ΣΥΝ. εκδήλωση, εξωτερίκευση, απεικόνιση 
2. ο τρόπος µε τον οποίο αποτυπώνεται στα χαρακτηριστικά τού προ- 

σώπου (κάποιου) η εσωτερική του κατάσταση: ήρεµη ! θυµωµένη | 
πονηρή | ειρωνική | αστεία | χαρούµενη | ασυνήθιστη | τροµαγµένη -|| 
παίρνω | αποκτώ µια ~ || είχε µια ~ ικανοποίησης στο πρόσωπο του 
3. (ειδικότ.) ο τρόπος µε τον οποίο αποδίδεται ένα καλλιτεχνικό µή-
νυµα: ο χορός ως µέσο έκφρασης || τα µέσα έκφρασης τού ηθοποιού 
4. (συνεκδ.) το πρόσωπο ή το πράγµα µε το οποίο εκφράζεται (κάτι): 
αυτή η απεργία αποτελεί ~ τής λαϊκής δυσαρέσκειας 5. ΓΛΩΣΣ. (α) ο 
συγκεκριµένος τρόπος µε τον οποίο διατυπώνει κανείς αυτό που σκέ-
πτεται ή αισθάνεται: το περιεχόµενο είναι καλό, αλλά η ~ πάσχει || 
ωραία | άρτια ~ (β) λόγος (φράση ή λέξη) µε συγκεκριµένη, συνήθ. 
µεταφορική, σηµασία ή συγκεκριµένο ύφος: «Μη µου πεις!» είναι 
µια - που χρησιµοποιούµε, για να δείξουµε την έκπληξη µας || υβρι-
στικές | ακατονόµαστες | ποιητικές - (γ) απρόσωπη έκφραση βλ. λ. 
απρόσωπος 6. ΜΟΥΣ. Ο τρόπος µε τον οποίο αποδίδεται ένας (µουσι-
κός) φθόγγος, ανάλογα µε τους σηµειούµενους χαρακτήρες ποιότη-
τας · 7. ΦΙΛΟΛ. λογοτεχνικό είδος περιγραφής (οικοδοµηµάτων, καλ-
λιτεχνηµάτων, προσώπων κ.ά.) στη βυζαντινή και πρώιµη νεοελληνι-
κή γραµµατεία: ~ τής Αγίας Σοφίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. 

εκφραστής (ο), εκφραστρια (η) {εκφραστριών} πρόσωπο που εκ-
φράζει (κάποιον/κάτι): χαρακτηριστικός | γνήσιος | κατεξοχήν | γνω-
στός ~ ενός καλλιτεχνικού ρεύµατος || ~ των συµφερόντων τής εργο-
δοσίας | τού παλαιοκοµµατισµού | τής Ροµαντικής Σχολής | µιας νέας 
τάσης ΣΥΝ. εκπρόσωπος. 

εκφραστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την έκφραση: 
~ τρόποι | µέσα | δύναµη | αρτιότητα 2. αυτός που µπορεί να εκφρά-
ζει (κάτι) µε παραστατικό τρόπο, κυρ. να αντανακλά τον εσωτερικό 
ψυχικό κόσµο (κάποιου): ~ βλέµµα | πρόσωπο | κίνηση | χορός | ύφος 
| τραγούδι | φωνή | λέξεις 3. εκφραστική (η) το σύνολο των µέσων έκ-
φρασης που χρησιµοποιεί κάποιος (κυρ. καλλιτέχνης): η υψηλή ~ 
ενός έργου. — εκφραστικ-ά | -ώς επίρρ. 

εκφραστικές λέξεις. Στη γλώσσα χρησιµοποιούµε συχνά λέξεις 
που από τη φθογγική τους σύσταση παράγουν ένα ιδιαίτερα εκ-
φραστικό ηχητικό και σηµασιολογικό αποτέλεσµα. Τις λέξεις αυ-
τές τις ονοµάζουµε εκφραστικές λέξεις (expressive forms/words) 
και τις χρησιµοποιούµε κυρίως στον άτυπο και απλούστερο καθη-
µερινό λόγο, στη βιωµατική επικοινωνία που επιδιώκει την εκφρα-
στικότητα. Μεταξύ πολλών άλλων, τέτοιες λέξεις στην οµιλούµενη 
είναι λ.χ. οι ξένης προέλευσης λέξεις αχταρµάς και χαβαλές, µε 
εκφραστική, ευρύτερη και απροσδιόριστη σηµασία, που τις καθι-
στά κατάλληλες για πολλές χρήσεις, αλλά και ελληνικές λέξεις 
όπως ανακατωσούρα ή συνονθύλευµα ή χαµός. Η παρουσία 
υγρών, έρρινων και λαρυγγικών συµφώνων στη λέξη φαίνεται ότι 
ενεργεί συναισθησιακά (µε ανάλογους λεκτικούς συνειρµούς), 
προσδίδοντας µεγαλύτερη εκφραστικότητα στη χρήση των λέξεων. 

εκφραστικότητα (η) [1849] {χωρ. πληθ.} η ικανότητα (κάποιου) να 
εκφράζει µε επιτυχία συναισθήµατα, ψυχικές καταστάσεις: ο πιανί-
στας εκτέλεσε µε µεγάλη - το µουσικό κοµµάτι || το πρόσωπο της 

r έχει µεγάλη ~. 
έκφρων, -ων, -ον {έκφρ-ο\Ός | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) αυτός 
που βρίσκεται εκτός εαυτού· παράφρων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εκ- + -φρων < φρήν, φρενός (βλ.λ.)]. 

εκφυλίζω ρ. µετβ. [1812] {εκφύλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
οδηγώ (κάποιον/κάτι) σε εκφυλισµό: από την κατάχρηση αλκοόλ εκ-
φυλίστηκε το ήπαρ τού ασθενούς 2. (συνήθ. µτφ. το µεσοπαθ. εκφυ-
λίζοµαι) υφίσταµαι αρνητικές µεταβολές στη φύση µου, χάνω τα 
γνήσια, αξιόλογα και υγιή χαρακτηριστικά µου: µε τον τουρισµό η 
παραδοσιακή φιλοξενία εκφυλίστηκε σε πράξη εµπορίου || µερικοί 
ρατσιστές θεωρούν τους Νεοέλληνες εκφυλισµένους απογόνους των 
αρχαίων || ένας θεσµός που εκφυλίστηκε σε στείρα τυπολατρία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφθείρω. 1ΒΤΥΜ. < έκφυλος, απόδ. τού γαλλ. 
dégénérer]. 

εκφύλιση (η) [1876] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. ΒΙΟΛ. η αλλοίω-
ση των κυττάρων ή τµήµατος οργανισµού σε τέτοιο βαθµό, ώστε να 
εµποδίζεται η φυσιολογική λειτουργία του: η - των κυττάρων τού 
εγκεφάλου (κατά τη µαλάκυνση) 2. (περιληπτ.) το σύνολο των σωµα-
τικών ή ψυχικών αλλοιώσεων που παρουσιάζει ένα άτοµο κληρονο-
µικά ή επίκτητα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. dégénérescence]. 

εκφυλισµός (ο) [1867] 1. η ηθική κατάπτωση, διαφθορά, εξαχρείωση: 
κλίµα εκφυλισµού και σήψης || ο ~ των ηθών ΣΥΝ. έκλυση 2. (µτφ.) η 
θεµελιώδης και αρνητική µεταβολή στη φύση, στον χαρακτήρα πράγ-
µατος, κατάστασης ή ενέργειας: ο σταδιακός ~ τής Γαλλικής Επανά-
στασης σε τροµοκρατία || ο - τού λαϊκού τραγουδιού | ενός κινήµατος 
| µιας απεργίας | µιας ιδεολογίας ΣΥΝ. ξεπεσµός, κατάντηµα · 3. η 
µείωση τής οξύτητας τής εντάσεως (συνήθ. ασθένειας) 4. η εκφύ-
λιση (βλ.λ.). — εκφυλιστικός, -ή, -ό [1893], εκφυλιστικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. dégénération]. 

εκφυλόµουτρο (το) (µειωτ.) ο έκφυλος άνθρωπος (τού οποίου η 
διαφθορά θεωρείται ότι αποτυπώνεται και στο παρουσιαστικό του). 

έκφυλος, -η, -ο 1. αυτός που ρέπει προς την ακολασία, την ασέλγεια, 
που σχετίζεται µε τον άνθρωπο ο οποίος ζει έκλυτα: ~ βίος | συµπε-
ριφορά || ~ ήθη | γούστα | συνήθειες || (µτφ.) ~ χείλη ΣΥΝ. ακόλαστος, 
ασελγής, έκλυτος ΑΝΤ. σεµνός 2. έκφυλος (ο), έκφυλη (η) πρόσωπο 
που ζει έκλυτο βίο ΣΥΝ. διεστραµµένος, διεφθαρµένος. — έκφυλα 
επίρρ., εκφυλότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. 
[ΕΤΥΜ, µτγν., αρχική σηµ. «ξένος, αλλόφυλος», < εκ- + -φυλος < 
φϋλον]. 

εκφυλόφατσα (η) (λαϊκ.-µειωτ.) το εκφυλόµουτρο (βλ.λ.). 



εκφύοµαι 581 ελαιοπολτός 
 

εκφύοµαι ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} φυτρώνω από κάπου/κάτι: 
εκφύονται ρίζες | βλαστοί | δόντια. — έκφυση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εκ + 
φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

εκφώνηµα (το) {εκφωνήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. η πρόταση σε σχέση µε 
το γλωσσικό περιβάλλον της (συµφραζόµενα) µέσα στο καµένο όπου 
εκφέρεται· η πρόταση «εν κειµένω» αντίθετα προς τη «συστηµατική 
πρόταση» (ανεξαρτήτως κειµένου), όπως λ.χ. οι προτάσεις που 
χρησιµοποιούνται ως παραδείγµατα στα συντακτικά εγχειρίδια. — 
εκφωνηµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. utterance]. 

εκφώνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µεγαλόφωνη, 
δηµόσια ανάγνωση, αναγγελία ή απαγγελία: ο χρόνος των εξετάσεων ξεκινά 
από το τέλος τής ~ των θεµάτων 2. (καταχρ.-συνεκδ.) το κείµενο που 
εκφωνείται: υπήρχε λάθος στην ~ των θεµάτων 3. ΕΚΚΛΗΣ. εκφωνήσεις (οι) 
ευχές που απαγγέλλοµαι µελωδικά από τον ιερέα κατά τη διάρκεια τής Θείας 
Λειτουργίας 4. ΝΟΜ. εκφώνηση υποθέσεως η αναγγελία από τον πρόεδρο τού 
δικαστηρίου τής υποθέσεως που πρόκειται να εκδικαστεί. 

εκφωνητής (ο), εκφωνήτρια (η) {εκφωνητριών»} 1. πρόσωπο που 
πραγµατοποιεί εκφωνήσεις: ο ~ των θεµάτων των εξετάσεων 2. πρόσωπο που 
εκφωνεί από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση κείµενο (κυρ. δελτίο ειδήσεων) ή 
περιγράφει γεγονός (κυρ. αθλητικό)· (ειδικότ.) ο παρουσιαστής των ειδήσεων 
ΣΥΝ. (αγγλ.) σπίκερ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. speaker]. 

εκφωνώ ρ. µετβ. {εκφωνείς... | εκφών-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} λέω (κάτι) 
δηµόσια, κάνω εκφώνηση: ~ λόγο | τον πανηγυρικό τής ηµέρας | το δελτίο 
ειδήσεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαβάζω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. εκφωνώ (-έω) < εκ- + -
φωνώ < φωνή]. 

εκχειλίζω ρ. αµετβ. [1897] {εξεχείλισα} ξεχειλίζω (βλ.λ.). — εκχείλι-ση (η) 
[1852]. 

εκχερσώνω ρ. µετβ. {εκχέρσω-σα, -θηκα, -µένος} µεταβάλλω τη χέρσα γη σε 
καλλιεργήσιµη, αφαιρώντας πέτρες, άγρια βλάστηση κ.λπ. ΣΥΝ. ξεχερσώνω. — 
εκχέρσωση (η) [1890], [ΕΤΥΜ. < µεσν. έκχερσώ < εκ- + χερσώ (-όω) < 
χέρσος]. 

εκχέω ρ. µετβ. {εξέχεα} (λόγ.) εκχύνω (βλ.λ.) ΑΝΤ. εγχέω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εκ- + χεω «χύνω»]. 

εκχιονισµός (ο) ο καθαρισµός περιοχής ή δρόµου από το χιόνι, κυρ. µε τη 
χρήση ειδικών µηχανηµάτων. — εκχιονίζω p., εκχιονιστικός, -ή, -ό. 

εκχιονιστήρας (ο) το ειδικό µηχάνηµα ή όχηµα, που µοιάζει µε εκσκαφέα και 
χρησιµοποιείται για τον εκχιονισµό: το χωριό είχε αποκλειστεί και χρειάστηκε 
~ για να ξανανοίξει ο δρόµος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. 
snowplough]. 

εκχριστιανίζω ρ. µετβ. [1889] {εκχριστιάνισ-α, -τηκα | -θηκα, -µένος} κάνω 
(κάποιον) χριστιανό. — εκχριστιανισµός (ο). 

εκχυδαίζω ρ. µετβ. [1782] {εκχυδάισα} καθιστώ (κάτι) χυδαίο: ορισµένες 
εφηµερίδες στο όνοµα τής εκλαΐκευσης εκχυδαΐζουν τη γλώσσα ΑΝΤ. 
εξευγενίζω. — εκχυδαίστικός, -ή, -ό, εκχυδαΐστικ-ά | -ώς επίρρ. 

εκχυδαϊσµός (ο) [1868] (λόγ.) η µετατροπή τού ευγενικού και υψηλού σε 
χυδαίο και ευτελές: ο ~ του πολιτικού λόγου | των τηλεοπτικών εκποµπών ANT. 
εξευγενισµός. Επίσης εκχυδάιση (η) [1862]. 

εκχύλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η εξαγωγή χυµού από φυτά ή 
καρπούς 2. ΧΗΜ. διεργασία αποµόνωσης ουσίας από στερεό ή υγρό της µείγµα 
µέσω τής διάλυσης της σε κατάλληλο διαλύτη, που έχει την ικανότητα να 
διαλύει µόνο αυτήν και όχι άλλα συστατικά τού µείγµατος. — εκχυλίζω ρ. 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εκχυλίζω < εκ- + -χυλίζω < χυλός]. 

εκχύλισµα (το) [1831] {εκχυλίσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΧΗΜ. ουσία (συ-νήθ. 
υγρή) που αποµονώνεται από µείγµα της µε εκχύλιση: -βοτάνων | βύνης. — 
εκχυλισµατικός, -ή, -ό [1836]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. extrait]. 

εκχύµωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΙΑΤΡ. η εκροή αίµατος στους 
ιστούς λόγω ρήξεως των αγγείων, που εκδηλώνεται µε µελάνιασµα τού 
δέρµατος (αιµάτωµα) 2. (συνεκδ.) το ίδιο το παραπάνω αιµάτωµα ΣΥΝ. 
µελανιά. Επίσης εκχύµωµα (το) [αρχ.]. — εκχυµωτι-κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. έκχύµωσις < έκχυµώ (-όω) < εκ- + -χυµώ < χυµός]. 

εκχυµωτής (ο) ο αποχυµωτής (βλ.λ.). 
εκχύνω ρ. µετβ. {εξέχυσα, εκχύθηκα} (λόγ.) 1. χύνω (κάτι) έξω (από κάτι) ΣΥΝ. 

εκχέω ANT. εγχύνω 2. (µεσοπαθ. εκχύνοµαι) (για ποταµούς) εκβάλλω. — 
έκχυση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. εκχέω, βλ. κ. χύνω]. 

εκχωµατώνω ρ. µετβ. {εκχωµάτω-σα, -θηκα, -µένος} αφαιρώ χώµα από το 
έδαφος µε σκοπό την ισοπέδωση, το άνοιγµα τάφρου κ.ά. ΑΝΤ. επιχωµατώνω. 
Επίσης εκχωµατίζω. — εκχωµάτωση (η) [1887] κ. εκ-χωµατισµός (ο) [1889]. 

εκχώρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1.η µεταβίβαση σε 
κάποιον πράγµατος που µου ανήκει, η παραχώρηση 2. ΝΟΜ. δικαιοπραξία µε 
την οποία κάποιος (ο δανειστής) εκχωρεί (µεταβιβάζει) την αξίωση του 
εναντίον τρίτου (οφειλέτη) σε κάποιον άλλο 3. (συνεκδ.) η ίδια η σύµβαση, µε 
την οποία γίνεται η εν λόγω µεταβίβαση ΣΥΝ εκχωρητήριο. 

εκχωρητήριο (το) [1889] {εκχωρητηρί-ου | -ων} ΝΟΜ. 1. η νοµική πράξη µε την 
οποία γίνεται η εκχώρηση αξιώσεως 2. (συνεκδ.) το έγγραφο τής εκχώρησης: 
συντάσσω | υπογράφω ~. 

εκχωρητης (ο) [1890], εκχωρήτρια (η) [1891] {εκχωρητριών} το πρόσωπο που 
εκχωρεί, που µεταβιβάζει (σε κάποιον) δικαίωµα, περιουσιακό στοιχείο κ.λπ. 
ΣΥΝ. παραχωρητής. — εκχωρητικός, -ή, -ό. 

εκχωρώ ρ. µετβ. {εκχωρείς... | εκχώρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 

µεταβιβάζω σε κάποιον κάτι που µου ανήκει, παραχωρώ: δεν εκχωρούµε 
κυριαρχικά δικαιώµατα τής χώρας µας ΣΥΝ. παραχωρώ 2. ΝΟΜ. µεταβιβάζω 
αξίωση µου εναντίον τρίτου σε κάποιον άλλον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκχωρώ (-έω), αρχική σηµ. «αναχωρώ, µεταναστεύω -
αποσύροµαι», < εκ- + χωρώ < χώρος]. 

εκών, -ούσα, -όν {εκ-όντος (θηλ. -ούσης) | -όντες (ουδ. -όντα), -όντων (θηλ. -
ουσών)} (λόγ.) αυτός που πράττει ή παθαίνει (κάτι) µε τη θέληση του: 
διατείνεται ότι τα σκάνδαλα διαπράχθηκαν εκόντος τού προέδρου ΑΝΤ. άκων 
ΦΡ. εκών άκων βλ. λ. άκων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έκ-ών, µτχ. τ. τού οποίου το ρ. 
δεν µαρτυρείται στην Ελλην., < Ρεκών, οπότε < ρ. *Ρεκ-µι < I.E. *wek- 
«θέλω, εύχοµαι», πβ. σανσκρ. vâs-mi «εύχοµαι, απαιτώ», χεττ. wek-mi. 
Οµόρρ. άκ-ων (βλ.λ.), εκούσιος κ.ά. Η δασύτητα τού τ. εκών οφείλεται στην 
επίδραση τού ε, αιτ. ενικού τής προσ. αντωνυµίας]. 

έλα | ελάτε ρ. → έρχοµαι 
έλαβα ρ. → λαµβάνω 
έλαια (η) {ελαιών} (λόγ.) η ελιά: το Όρος των Ελαιών (όπου ο Χριστός 

εµφανίστηκε µετά την ανάσταση του στους µαθητές του και από όπου 
ανελήφθη σαράντα ηµέρες µετά την ανάσταση του)· ΦΡ. κλάδος ελαίας (i) 
κλαδί ελιάς ως σύµβολο ειρήνης και συµφιλίωσης (ii) (µτφ.) σε φρ. όπως 
τείνω | προσφέρω κλάδον ελαίας (εκδηλώνω τη διάθεση για συµφιλίωση, κάνω 
χειρονοµία καλής θέλησης). — ελαϊ-κός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίκιο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. ελιά]. 

ελαίνη (η) [1849] {ελαϊνών} κύριο συστατικό των λιπαρών υλών, που 
βρίσκεται κυρ. στο αµυγδαλέλαιο και το ελαιόλαδο: φυτική ~. 

έλαιο (το) {ελαί-ου | -ων} 1. (λόγ.) το λάδι 2. κάθε ρευστή, λιπαρή ουσία 
φυτικής, ζωικής ή ορυκτής προέλευσης: ζωικό | φυτικό | πτητικό | αιθέριο | 
ορυκτό ~ 3. ΕΚΚΛΗΣ. λάδι για ποικίλες εκκλησιαστικές χρήσεις: άγιο ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ελαιον < έλαια «ελιά»]. 

έλαιο- κ. ελαιό- κ. ελαι- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν: 1. ότι κάτι σχετίζεται µε το δέντρο τής ελιάς: ελαιο-φυτεία, ελαι-
ώνας, ελαιό-καρπος, ελαιό-λαδο 2. ότι κάτι σχετίζεται µε το λάδι τής ελιάς: 
ελαιο-δοχείο, έλαιο-παραγωγός, ελαιο-πιεστή-ριο (πβ. κ. λ. λιο-) 3. ότι κάτι 
σχετίζεται µε ελαιώδεις ουσίες: ελαιό-χρωµα. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. έλαιο-κόµος, µεσν. έλαιό-
λαδον), που προέρχεται από τα ουσ. έλαια και ελαιον (αναλόγως σηµ.)]. 

-έλαιο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που σηµαίνουν: 1. το λάδι που 
παράγεται από φυτό | καρπό: καλαµποκ-έλαιο, βαµβακ-έλαιο, σογι-έλαιο, 
σπορ-έλαιο 2. (α) υγρό καύσιµο: πετρ-έλαιο (β) προϊόντα απόσταξης τού 
πετρελαίου: ορυκτ-έλαιο. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. 
µτγν. άµυγδαλ-έλαι-ον), που προέρχεται από το αρχ. ελαιον και απαντά επίσης 
σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. ορυκτ-έλαιο < αγγλ. mineral oil)]. 

ελαιοβερνίκι (το) {ελαιοβερνικ-ιού | -ιών} βερνίκι που παρασκευάζεται από 
έλαια και φυσικές ή τεχνητές ρητίνες. 

ελαιογραφία (η) [1888] {ελαιογραφιών} 1. η ζωγραφική που γίνεται µε 
λαδοµπογιές 2. ζωγραφικός πίνακας κατασκευασµένος µε λαδοµπογιές: η 
έκθεση θα περιλαµβάνει ελαιογραφίες και ακουαρέλες. — ελαιογραφικός, -ή, -
ό [1849], ελαιογραφώ ρ. [1847] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. peinture à l'huile]. 

ελαιόδεντρο κ. (ε)λιόδεντρο (το) {-ου κ. -έντρου | -ων κ. -έντρων} το δέντρο 
τής ελιάς. 

ελαιοδιαχωριστήρας (ο) µηχάνηµα των ελαιουργείων µε το οποίο διαχωρίζεται 
το λάδι από το κατακάθι των ελιών (το υδατώδες µέρος, τη µούργα). 

ελαιοδοχείο (το) [1888] δοχείο για τη φύλαξη λαδιού. 
ελαιοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ελαιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή} ελαιώδης (βλ.λ.). 
ελαιοκαλλιέργεια (η) [1894] {ελαιοκαλλιεργειών} η καλλιέργεια ελιών. 
ελαιόκαρπος (ο) [1833] {-ου κ. -άρπου | -ων κ. -άρπων} 1. ο καρπός τού 

ελαιόδεντρου 2. (περιληπτ.) το σύνολο των καρπών τού ελαιόδεντρου: η 
συγκοµιδή τού ~ ΣΥΝ. ελιά. 

ελαιοκοµία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η συστηµατική καλλιέργεια των ελαιοδέντρων 
2. ΓΕΩΠ. κλάδος τής δενδροκοµίας που ασχολείται µε την καλλιέργεια των 
ελαιοδέντρων. — ελαιοκόµος (ο/η) [αρχ.], ελαιοκοµικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < έλαιοκοµώ < έλαια + κοµώ «φροντίζω», βλ. κ. -κοµία]. 

ελαιόλαδο (το) [µεσν.] {-ου κ. -άδου | χωρ. πληθ.} το λάδι που προέρχεται από 
τον καρπό τής ελιάς (κατ' αντιδιαστολή προς άλλα είδη λαδιού φυτικής, ζωικής 
κ.λπ. προέλευσης): παρθένο | αγνό ~. ελαιόµετρο (το) [1898] {ελαιοµέτρ-ου | -
ων} όργανο που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση τής πυκνότητας τού λαδιού. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oléomètre]. ελαιοπαραγωγή (η) [1888] 
{χωρ. πληθ.} η παραγωγή λαδιού.   — 
ελαιοπαραγωγικός, -ή, -ό [1898]. ελαιοπαραγωγός, -ός, -ό (λόγ.) 1. (τόπος) που 
παράγει ελιές και λάδι: ~ χώρα 2. ελαιοπαραγωγός (ο/η) πρόσωπο που 
ασχολείται επαγγελµατικά µε την παραγωγή και πώληση λαδιού, 
ελαιοπιεστήριο (το) [1888] {ελαιοπιεστηρί-ου | -ων} το πιεστήριο 

στο οποίο συνθλίβεται ο καρπός τής ελιάς δίνοντας το λάδι. ελαιοποιήσιµος, -
η, -ο αυτός που µπορεί να µετατραπεί σε λάδι: 

ελιές ~. ελαιοπολτός (ο) το προϊόν τής συµπίεσης των ελιών σε ελαιοπιε- 
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στήριο. 
ελαιοπυρήνας (ο) [1833] 1. ο πυρήνας τής ελιάς, το κουκούτσι ΣΥΝ. 

(λαϊκ.) λιοκούκουτσο 2. τα στερεά υπολείµµατα που αποµένουν µετά 
την έκθλιψη τού ελαιοκάρπου για την παραγωγή λαδιού. 

ελαιοτριβείο (το) το σύνολο των εγκαταστάσεων για την εξαγωγή τού 
ελαιολάδου µε έκθλιψη από τον ελαιόκαρπο. Επίσης (λαϊκ.) λιο-
τριβειό κ. λιοτρίβι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έλαιοτριβεϊον < έλαια + -τριβείον 
< τρίβω]. 

ελαιουργείο (το) [αρχ.] εργοστάσιο επεξεργασίας και παραγωγής 
ελαιολάδου. 

ελαΐουργία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} κλάδος τής τεχνολογίας τροφί-
µων, που ασχολείται µε τη διαδικασία διαχωρισµού τού ελαιολάδου 
από τον ελαιόκαρπο, καθώς και µε την επεξεργασία και παραγωγή 
λαδιού. — ελαιουργικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ελαιουργός (ο/η) 1. ο ιδιοκτήτης ελαιουργείου 2. αυτός που ασχο-
λείται µε την ελαιουργία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < έλαιον + -ουργός < έργον]. 

ελαιοφοίνικας (ο) [1836] {ελαιοφοινίκων} φοίνικας που απαντά στην 
Αφρική και στα ανατολικά παράλια τής Ν. Αµερικής· από τους 
καρπούς του κατασκευάζονται σαπούνια, από τα σπέρµατα του πα-
ράγεται λευκό λάδι, ενώ χρησιµοποιείται και στην Ευρώπη ως δια-
κοσµητικό φυτό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. oil palm]. 

ελαιοφιιτεία (η) [αρχ.] {ελαιοφυτειών} φυτεία ελαιοδέντρων. 
ελαιόφυτος, -η, -ο [αρχ.] (για περιοχές, εκτάσεις) αυτός που είναι 
γεµάτος ελαιόδεντρα. 

ελαιόχρους, -ους, -ουν {ελαιόχρ-ου | -όχροι (ουδ. -όχροα), -όχρων} 
(λόγ.) αυτός που έχει το χρώµα τού λαδιού. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ελαιον 
+ -χροος (βλ. λ. χρώµα)]. 

ελαιόχρωµα (το) [1862] {ελαιοχρώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) χρώµα 
που παρασκευάζεται από χρωστικές ουσίες, λάδι (λινέλαιο κ.ά.(, δια-
λυτικά και στεγανωτικά· χρησιµοποιείται για το βάψιµο τού εσωτε-
ρικού οικιών, σιδερένιων ή ξύλινων κατασκευών κ.ά. ΣΥΝ. λαδοµπο-
γιά. 

ελαιοχρωµατιζω ρ. µετβ. [1887] {ελαιοχρωµάτισ-α, -τηκα, -µένος} 
χρωµατίζω µε ελαιόχρωµα. 

ελαιοχρωµατισµός (ο) [1833] το βάψιµο (συνήθ. τοίχων σπιτιών) µε 
ελαιόχρωµα. 

ελαιοχρωµατιστής (ο) [1886] (επίσ.) τεχνίτης ειδικός στον ελαιο-
χρωµατισµό. 

ελαιοχρωµία (η) {χωρ. πληθ.} (στη ζωγραφική ή στα βαψίµατα) η 
χρήση ελαιοχρωµάτων. 

ελαιώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ελαιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 
που µοιάζει στη σύσταση του (κυρ. ως προς το παχύρρευστο) µε λά-
δι: ~ ουσία 2. αυτός που περιέχει λάδι ή άλλη λιπαρή ουσία: ~ προϊ-
όν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ελαιώνας (ο) έκταση κατάφυτη από ελαιόδεντρα ΣΥΝ. λιοστάσι, λιό-
φυτο. [ΕΤΥΜ < µτγν. έλαιών, -ώνος < αρχ. έλαια]. 

ΕΛ. ΑΣ. (η) Ελληνική Αστυνοµία. 
Ε.Λ.Α.Σ. (ο) Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός· αντιστα-
σιακή οργάνωση που έδρασε κατά την Κατοχή (1941-44) ως στρατιω-
τικό σκέλος τού Ε.Α.Μ. (βλ.λ.). 

έλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΤΕΧΝΟΛ. µηχανική κατερ-
γασία µετάλλων ή κραµάτων είτε εν θερµώ είτε εν ψυχρώ, µε συνεχή 
συµπίεση τους ανάµεσα σε δύο παράλληλους κυλίνδρους, οι οποίοι 
περιστρέφονται µε αντίθετη φορά, ώστε το υλικό να υφίσταται βαθ-
µιαία µείωση τού πάχους· χρησιµοποιείται για την κατασκευή λα-
µαρινών, ελασµάτων κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ελασις, αρχική σηµ. «εκδίωξη - εκστρατεία», < έλαύνω. 
Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. laminage]. 

ελάσιµος, -η, -ο [1856] (για µέταλλα) αυτός που µπορεί να τύχει κα-
τεργασίας µε έλαση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ; < έλαση (βλ.λ.) + παραγ. 
επίθηµα -ιµος]. 

ελασίτης (ο) {ελασιτών}, ελασίτισσα (η) {ελασιτισσών} µαχητής τού 
Ε.Λ.Α.Σ. (βλ. κ. λ. αντάρτης, συµµορίτης). — ελασίτικος, -η, -ο. 

έλασµα (το) {ελάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.ΤΕΧΝΟΛ. µεταλλική πλάκα 
ή φύλλο µετάλλου, που σχηµατίζεται µε έλαση: χαλύβδινο | ορειχάλ-
κινο ~ · 2. BOT. το πλατύ µέρος τού φύλλου των φυτών.  — (υποκ.) 
ελασµάτιο (το) [µτγν.], ελασµάτινος, -η, -ο, ελασµατοειδής, -ής, -ές. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έλαύνω]. 

ελασµατοποίηση (η) [1890] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η διαδι-
κασία µετατροπής µετάλλου σε έλασµα. — ελασµατοποιώ ρ. {-είς...}. 

ελασµατουργείο (το) το εργαστήριο κατασκευής ελασµάτων. 
ελασµατουργός, -ός, -ό [1847] (λόγ.) 1. αυτός που κατεργάζεται ή 

κατασκευάζει ελάσµατα: ~ µηχανή 2. ελασµατουργός (ο) πρόσωπο 
που ασχολείται επαγγελµατικά µε την κατασκευή ελασµάτων. 
[ΕΤΥΜ. < έλασµα, -ατός + -ουργός (< έργο)]. 

Ελασσόνα (η) πόλη στον νοµό Λάρισας. — Ελασσονίτης (ο), Ελασ-
σονίτισσα (η), ελασσονίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ Πρόκειται για την 
Οµηρική Όλοοσσόνα, αγν. ετύµου]. 

ελάσσων, -ων, έλασσον {ελάσσ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(λόγ.) 1. λιγότερος, µικρότερος ως προς τον αριθµό, το ποσό, τον όγκο, 
τον µέσο όρο κ.λπ. 2. κατώτερος ως προς την αξία ή τη σηµασία: θέ-
µα ελάσσονος σηµασίας || ~ Αλεξανδρινοί συγγραφείς ΣΥΝ. δευτε-
ρεύων, υποδεέστερος 3. ΜΟΥΣ. (α) ελάσσων κλίµακα (γαλλ. gamme 
mineure) η µουσική κλίµακα (βλ.λ.) τής ευρωπαϊκής µουσικής, τής 
οποίας τα δύο εναρκτήρια διαστήµατα (ανάµεσα στην πρώτη και τη 
δεύτερη, και ανάµεσα στη δεύτερη και την τρίτη βαθµίδα) δίνουν, 
στο σύνολο, «µικρότερο» (έλασσον) διάστηµα (ενάµιση τόνο) απ' ό,τι 

τα αντίστοιχα διαστήµατα τής «µείζονος» κλίµακας, στα οποία το 
αντίστοιχο συνολικό διάστηµα είναι µεγαλύτερο (µείζον, ίσο προς 
δύο τόνους) (β) ελάσσων συγχορδία συγχορδία κατ' αρχήν τριών 
φθόγγων, στην οποία το πρώτο διάστηµα τρίτης πάνω από τη θεµέλιο 
είναι ενάµισης τόνος, δηλαδή «µικρότερο» (έλασσον), σε σχέση µε 
εκείνο τής αντίστοιχης µείζονος, το οποίο είναι «µεγαλύτερο» (µεί-
ζον), δηλαδή δύο τόνοι (γ) ελάσσων τρόπος (γαλλ. mode mineur) το 
σύνολο των ελασσόνων κλιµάκων, το να γράφεται ένα κοµµάτι σε 
ελάσσονα κλίµακα· ο τρόπος ενός κοµµατιού παραδοσιακά δίδεται 
από την κλίµακα του: αυτό το κοµµάτι είναι γραµµένο στη φα ελάσ-
σονα || φούγκα σε ντο ελάσσονα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. ελάσσων | -ττων < *έλάχ-jων < έλαχύς «µικρός» < έ-προθεµ. + 
I.E. *lnghw-u-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *lengwh- «ευκίνητος, 
ελαφρός», πβ. σανσκρ. laghu- «ταχύς, ελαφρός, µικρός», αρχ. σλαβ. 
Hgü-kü «ελαφρός», λατ. levis, γαλλ. léger, ισπ. leve, αγγλ. light, γερµ. 
leicht κ.ά. Οµόρρ. ελάττωµα, ελάχιστος, ελαφρός κ.ά.]. ελαστικός, -ή, 
-ό [1856] 1. (α) αυτός που, αφού παραµορφωθεί προσωρινά υπό την 
επίδραση εξωτερικής δύναµης, στη συνέχεια επανέρχεται στις αρχικές 
του διαστάσεις: ~ υλικά || ~ καλσόν/ φόρµα (β) ελαστική 
παραµόρφωση η προσωρινή παραµόρφωση που υφίσταται ένα σώµα, 
το οποίο επανέρχεται στην αρχική του µορφή µόλις πάψουν να 
ενεργούν σε αυτό οι δυνάµεις που προκάλεσαν την παραµόρφωση (γ) 
ΑΝΑΤ. ελαστικός ιστός ο συνδετικός ιστός από τον οποίο απαρτίζονται 
συγκεκριµένοι σύνδεσµοι και τοιχώµατα αρτηριών 2. ελαστικό (το) 
(α) το καουτσούκ, το λάστιχο (β) (συνήθ. στον πληθ.) το λάστιχο τού 
τροχού τού αυτοκινήτου 3. αυτός που χαρακτηρίζεται από ευλυγισία 
και ευκινησία: οι γάτες έχουν ~ σώµα ΣΥΝ. ευλύγιστος 4. (µτφ. κ. για 
πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη αυστηρότητας, που 
µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε την περίπτωση: ~ καθηγητής | 
συνείδηση | ωράριο εργασίας. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. élastique < νεολατ. elasticus < µτγν. ελαστός < 
αρχ. έλαύνω]. ελαστικότητα (η) [1786] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα 
(σώµατος) να παραµορφώνεται υπό την επίδραση εξωτερικής δύναµης 
και να επανέρχεται στις αρχικές του διαστάσεις, όταν πάψουν να 
ενεργούν σε αυτό οι δυνάµεις που προκάλεσαν την παραµόρφωση: το 
λάστιχο µε τον καιρό χάνει την ~ του 2. η ευλυγισία και ευκινησία: η ~ 
τού σώµατος 3. (µτφ.) η επιεικής ανεκτικότητα, η έλλειψη 
αυστηρότητας και σταθερότητας: η ~ στην τήρηση των κανόνων | 
νόµων ωθεί συχνά στην παρανοµία || η ~ τής συνείδησης κάποιου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. élasticité]. ελαστίνη (η) 
{ελαστινών} ΒΙΟΛ. πρωτεΐνη που βρίσκεται στους ελαστικούς και 
συνδετικούς ιστούς των ζώων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
elastin]. έλαστρο (το) {ελάστρ-ου | -ων) ΤΕΧΝΟΛ. ειδικό µηχάνηµα για 
την έλαση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ελαστρον < θ. έλασ- (τού αρχ. έλαύνω, βλ. κ. έλασµα) + 
παραγ. επίθηµα -τρον, πβ. κ. πλήκτρον]. ελάτη (η) → έλατο 
ελατήριο (το) {ελατηρί-ου | -ων} 1. ελαστικό εξάρτηµα µηχανών ή συ-

σκευών, που θέτει σε κίνηση τον µηχανισµό τους και µπορεί να συ-
µπτύσσεται µε την άσκηση πίεσης και να επανέρχεται στις αρχικές 
του διαστάσεις όταν αυτή σταµατήσει: το ~ τού ρολογιού || ελικοειδές 
| σπειροειδές | τεντωµένο ~· ΦΡ. πετάγοµαι | τινάζοµαι σαν ελατήριο 
αντιδρώ απότοµα, γρήγορα, κάνω ξαφνική κίνηση: µόλις χτύπησε το 
τηλέφωνο, τινάχτηκε σαν ελατήριο κι έτρεξε να το σηκώσει 2. το κί-
νητρο: ταπεινό | ιδιοτελές | πολιτικό | κοµµατικό ~ || τα ~ τής ενέργειας 
του είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. — (υποκ.) ελατηριάκι (το) 
(σηµ. 1). 

[ΕΤΥΜ. αρχ., ουδ. τού επιθ. έλατήριος «αυτός που εκδιώκει, που απο-
µακρύνει» < έλαύνω (πβ. ελατός). Η σηµ. τού µηχανικού ελάσµατος 
αποτελεί απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. spring]. ελάτινος, -η, -ο [αρχ.] 
αυτός που είναι κατασκευασµένος από ξύλο ελάτου: ~ πλαίσιο | πόρτα 
| έπιπλο | δοκός | κατάρτι. Επίσης ελατέ-νιος, -ια, -ιο κ. ελατήσιος, -ια, 
-ιο. έλατο (το) {-ου κ. -άτου | -ων κ. -άτων} 1. δασικό αιωνόβιο 
κωνοφόρο δέντρο, µε ψηλό ίσιο κορµό και κλαδιά διατεταγµένα σε 
πυραµοειδές σχήµα: τα Χριστούγεννα στολίζουµε ένα αληθινό ή 
ψεύτικο ~ 2. (συνεκδ.) το ξύλο τού έλατου: θα στρώσουµε το πάτωµα 
µε ~. Επίσης έλατος (ο) [µεσν.] κ. ελάτη (η) [αρχ.]. — (υποκ.) ελατάκι 
(το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ελάτη, µε µετατροπή σε ουδ. γένος κατά τα ουσ. 
πεύκο, δέντρο κ.τ.ό. Το αρχ. ελάτη είναι αγν. ετύµου, όπως ισχύει 
γενικά για τα ονόµατα των κωνοφόρων στις I.E. γλώσσες. Αβέβαιη 
παραµένει η σύνδεση µε τα αρµ. elew-in «κέδρος», ρωσ. jalov-ec, αρχ. 
γερµ. Unta (> γερµ. Linde «δέντρο»), καθώς και µε το αλβ. lëndë «ξύλο, 
υλικό»]. ελατοβούνι (το) {χωρ. γεν.} βουνό κατάφυτο από έλατα. 
ελατόδασος (το) {ελατοδάσ-ους | -η, -ών} δάσος από έλατα. 
ελατόξυλο (το) [1891] το ξύλο τού ελάτου. 
ελατόπισσα (η) {χωρ. πληθ.} το ρετσίνι τού ελάτου, που χρησιµοποι-
είται στις βρογχικές παθήσεις ΣΥΝ. ρητίνη. ελατός, -ή, -ό (λόγ.) (για 
µέταλλα) αυτός που µπορεί να αλλάζει σχήµα ή µορφή, χωρίς να 
σπάει, όταν του ασκηθεί εξωτερική δύναµη (π.χ. κατά τη 
σφυρηλάτηση, την έλαση κ.ά.). — ελατότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έλαύνω]. ελατοσίδηρος (ο) {ελατοσιδήρ-ου | -ων} ο σίδηρος που έχει 
µετατραπεί σε έλασµα µε έλαση (βλ.λ.) ANT. χυτοσίδηρος. 
ελατοσκέπαστος, -η, -ο [1892] αυτός που είναι σκεπασµένος από 
έλατα. ελατότητα (η) {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα ενός µετάλου να 
µπορεί να αλλάζει σχήµα και µορφή, χωρίς να σπάει, όταν επιδράσει 
επάνω 
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του εξωτερική δύναµη (π.χ. µε τη σφυρηλάτηση, την έλαση κ.ά.). ελάττωµα (το) 
{ελαττώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (για πρόσ.) σωµατική, ψυχική ή διανοητική 
ατέλεια, µειονέκτηµα: εγγενές | επίκτητο ~||~ στα αφτιά | στα χέρια ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
κουσούρι 2. (ειδικότ.) κάθε κακή πλευρά στον χαρακτήρα (κάποιου): το ~ τής 
λαιµαργίας || ένα ~ του είναι η αναβλητικότητα ΣΥΝ. ψεγάδι ANT. προτέρηµα, 
χάρισµα 3. (για αντικείµενα) κάθε πρόβληµα στην κατασκευή ή τη λειτουργία: 
το ~ αυτής τής τηλεόρασης είναι ότι δεν αποδίδει καλά τα χρώµατα 4. (καταχρ.) 
µειονέκτηµα: η τακτική του έχει πολλά ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ελαττώ (-όω) < 
ελάσσων | -ττων (βλ.λ.)]. ελαττωµατικός, -ή, -ό [1761] αυτός που έχει κάποιο 
ελάττωµα, που παρουσιάζει κάποιο πρόβληµα (στη λειτουργία, την κατασκευή, 
την εµφάνιση κ.λπ.): ~ πλυντήριο | συσκευή | βιβλίο | µηχανισµός.  — 
ελαττωµατικότητα (η) [1857]. ελαττώνω ρ. µετβ. {ελάττω-σα, -θηκα, -µένος} 
κάνω (κάτι) λιγότερο, λιγοστεύω την ποσότητα: ~ την παραγωγή | τις πωλήσεις | 
το κάπνισµα | την ταχύτητα ΣΥΝ. µειώνω, περιορίζω ANT. αυξάνω, πολλαπλα-
σιάζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ελασσώ | -ττώ (-όω) < ελάσσων | -ττων (βλ.λ.)]. ελάττωση (η) 
[αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η µείωση, ο περιορισµός τής 
εκτάσεως, τής ποσότητας: η ~ των φόρων | των ελλειµµάτων | των εσόδων || 
σηµαντική | αισθητή | δραστική ~ ΣΥΝ. (κα-θηµ.) λιγόστεµα ΑΝΤ. αύξηση 2. 
(συνεκδ.) η ποσότητα κατά την οποία ελαττώνεται (κάτι): η ~ τού αριθµού όσων 
δήλωσαν συµµετοχή ήταν γύρω στο 10% σε σχέση µε τους περσινούς. ελαόνω ρ. 
µετβ. (µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) 1. θέτω σε κίνηση, οδηγώ 2. 
(µεσοπαθ. ελαύνοµαι) παρακινούµαι, παρασύροµαι: ελαύνεται από ιδιοτελείς 
σκοπούς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «θέτω σε κίνηση, οδηγώ (άρµα, ποίµνιο, αγέλη, 
στρατό κ.ά.)», < *έλά-Εν-ω (πβ. παράλλ. τ. ελά-ω), αβεβ. ετύµου. Συχνές είναι 
επίσης στην Αρχ. οι σηµ. «οδηγώ στα άκρα, κατακυριεύω και κατευθύνω 
κάποιον (ως κίνητρο ή συναίσθηµα)». Φαίνεται πιθ. η σύνδεση µε λατ. amb-ul-
are «περπατώ», αρµ. eli «ανέβηκα, βγήκα», αρχ. ιρλ. ad-ellaim «επισκέπτοµαι» 
κ.ά., που θα οδηγούσε σε κοινή ρίζα *el-, για την οποία βλ. λ. έλευση. Από το ρ. 
ελαύνω έχουν προέλθει πολλές σηµαντικές λ., όπως έλασµα, ελατός, ελαστικός, 
ελατήριο(ν) κ.ά., καθώς και η προστ. έλα (µε τη σηµ. τού ρ. έρχοµαι)]. 
ελαφηβόλος (ο/η) (αρχαιοπρ.) κυνηγός ελαφιών: ~ θεά (η Αρτεµις) ΣΥΝ. 
ελαφοκυνηγός. — ελαφηβολία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ < έ'λαφος + -βόλος < 
βάλλω]. ελαφήσιος, -ια, -ιο κ. (λαϊκ.-λογοτ.) λαφήσιος (σχολ. ορθ. ελαφί-σιος) 
1. αυτός που σχετίζεται µε το ελάφι ή προέρχεται από αυτό: ~ κρέας | δέρµα 2. 
(µτφ.) αυτός που θυµίζει ελάφι, κυρ. στη χάρη και την ταχύτητα: ~ τρέξιµο | 
κορµί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. ελάφι (το) κ. (λαϊκ.-λογοτ.) λάφι {ελαφ-ιού | -ιών} 
(κοινό όν. για το αρσ. και το θηλ. ζώο) µηρυκαστικό θηλαστικό µε λεπτό σώµα, 
ψηλά πόδια και ανοιχτό καστανό τρίχωµα, που ζει σε βιότοπους µε άγρια 
βλάστηση· το αρσενικό έχει κέρατα. Επίσης (λόγ.) έλαφος (ο/η) [αρχ.] {ελάφ-
ου | -ων, -ους). — (υποκ.) ελαφάκι (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έλάφιον, υποκ. 
τού ελαφος (< *eln-bhos), παράλλ. τ. ) µε επίθηµα -φος) τού αιολ. ελλός 
«ελαφάκι» < *έλ-νός, που συνδ. µε αρχ. σλαβ. jeleni (> σερβοκρ. jelen), αγγλ. 
elk «τάρανδος» κ.ά. ∆εν θεωρείται πιθανή η συσχέτιση µε το αγγλ. lamb 
«αρνί»]. ελαφίνα κ. (λαϊκ.-λογοτ.) λαφίνα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} το θη-
λυκό ελάφι. ελαφοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ελαφοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που 
έχει τη µορφή ελαφιού . ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ελαφοκυνηγός (ο) αυτός που 
κυνηγάει ελάφια. Ελαφόνησος (η) {Ελαφονήσου} νησί κοντά στις Α. ακτές τού 
Λακωνικού Κόλπου. Επίσης (λαϊκ.) Ελαφονήσι (το). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού βεν. 
ονόµατος Cervi (πβ. ιταλ. cervo «ελάφι»), µε το οποίο ήταν γνωστό το νησί 
κατά τη βενετοκρατία. Στη Μτγν. Ελληνική αποκαλείται -λόγω σχήµατος- 
"Ονου Γνάθος]. ελαφοπόδαρος, -η, -ο αυτός που έχει ταχύτητα ανάλογη µε 
αυτή 
τού ελαφιού, που τρέχει γρήγορα. ελαφόπουλο κ. (λαϊκ.-λογοτ.) λαφόπουλο 
(το) [µεσν.] µικρό ελάφι ΣΥΝ. ελαφάκι. έλαφος (ο/η) → ελάφι 
ελαφραδα κ. αλαφράδα (η) (λαϊκ.) 1. η ελαφρότητα (βλ.λ.) 2. (µτφ.) η έλλειψη 
σύνεσης, η επιπόλαιη σκέψη και συµπεριφορά: η ~ τής νιότης ΣΥΝ. 
ελαφρότητα 3. (συνεκδ.) κάθε πράξη που δηλώνει έλλειψη σοβαρότητας ή 
προσοχής ΣΥΝ. επιπολαιότητα. ελαφραίνω κ. (λαϊκ.) αλαφραίνω ρ. µετβ. κ. 
αµετβ. [µεσν.] {ελάφρυνα} ♦ 1. (µετβ.) καθιστώ (κάτι) ελαφρύ ή λιγότερο βαρύ 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. ελαφρώνω ♦ 2. (αµετβ.) χάνω από το βάρος µου ΑΝΤ. βαραίνω. 
ελαφρόγνωµος, -η, -ο αυτός που σκέφτεται επιπόλαια ΣΥΝ. ελα- 
φροκέφαλος. ελαφροήσκιωτος, -η, -ο → αλαφροήσκιωτος ελαφροκέφαλος, -
η,-ο [µεσν] κ. (λαϊκ.) αλαφροκέφαλος αυτός που σκέφτεται και ενεργεί µε 
επιπολαιότητα ΣΥΝ. ελαφρόγνωµος, ελαφρόµυαλος. — ελαφροκεφαλιά (η). 
ελαφροκοιµαµαι κ. (λαϊκ.) (α)λαφροκοιµάµαι ρ. αµετβ. αποθ. 
{ελαφροκοιµάσαι... | ελαφροκοιµήθηκα} κοιµούµαι ελαφρά, ώστε να ξυπνώ µε 
τον παραµικρό θόρυβο ή κίνηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. ελαφροκόκκαλος, -
η, -ο 1. αυτός που θεωρείται πως έχει ελαφρύ σκελετό ΑΝΤ. βαρυκόκκαλος 2. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που µπορεί να κινείται (ΐε ταχύτητα, ο ευκίνητος. 
ελαφρόµυαλος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) αλαφρόµυαλος 1. αυτός που σκέφτεται και 
ενεργεί επιπόλαια, απερίσκεπτα ΣΥΝ. (λόγ.) ελαφρό-νους 2. (κατ' επέκτ.) 
ανόητος άνθρωπος. — ελαφροµυαλιά κ. (λαϊκ.) 

αλαφροµυαλιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος, τρελός. 
ελαφρόνους, -ους, -ουν [µτγν.] (ελαφρόν-ου | -οες (ουδ. -οα), -όων} (λόγ.) 

ελαφρόµυαλος. — ελαφρόνοια (η) [1809]. 
ελαφροντυµένος, -η, -ο αυτός που είναι ντυµένος ελαφρά, µε λίγα ή λεπτά 

ρούχα: βγήκε ~ και κρύωσε, γιατί είχε ψύχρα. 
ελαφροπατώ κ. (λαϊκ.) αλαφροπατώ ρ. αµετβ. {ελαφροπατάς... | 

ελαφροπάτησα} περπατώ ανάλαφρα: προχώρησε ελαφροπατώντας, για να µην 
τους ξυπνήσει. 

ελαφρόπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πέτρα ηφαιστειακής προέλευσης µε πορώδη 
υφή, που της επιτρέπει να είναι ιδιαίτερα ελαφριά και να επιπλέει στο νερό, η 
οποία χρησιµοποιείται για τη λείανση επιφανειών, καθώς και ως πρώτη ύλη 
µονωτικών υλικών. 

ελαφρόπιστος, -η, -ο αυτός που είναι ευκολόπιστος. 
ελαφροποινίτης (ο) [1886] {ελαφροποινιτών} ο κατάδικος που εκτί-νει µικρή 

ποινή, κατ' αντιδιαστολή προς τον βαρυποινίτη. 
ελαφρός, -ιά (λόγ. -ά), -ό 1. αυτός που έχει µικρό βάρος: ~ αποσκευές | τσάντα | 

άνθρωπος ΣΥΝ. αβαρής, λιγόβαρος, ανάλαφρος ΑΝΤ. βαρύς· ΦΡ. ας είναι 
ελαφρύ το χώµα που σε σκεπάζει! (αρχ. επιγραφή: γαϊαν έ'χοις ελαφράν) ως 
ευχή σε νεκρό για αιώνια ανάπαυση 2. (για ενδύµατα, παπούτσια, σκεπάσµατα 
ή υφάσµατα) λεπτός, κατασκευασµένος από υλικό κατάλληλο για εποχές 
χωρίς κρύο: ~ ύφασµα | πουκαµισάκι 3. αυτός που δεν φέρει βαρύ οπλισµό ή 
εξοπλισµό: ~ ιππικό | άρµα 4. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη δύναµης, 
πίεσης, απαλός: ~ άγγιγµα | χάδι | αεράκι || - χτύπηµα στην πλάτη || ~ κύµα ΑΝΤ. 
σφοδρός, δυνατός· ΦΡ. έχω ελαφρύ χέρι (κυρ. για γιατρούς, νοσοκόµους) δεν 
προκαλώ πόνο ή ενόχληση στον ασθενή: έχει ελαφρύ χέρι· ούτε που κατάλαβα 
πότε µου έκανε την ένεση 5. (γενι-κότ.) αυτός που δεν είναι ιδιαίτερα οξύς, 
έντονος στις αισθήσεις: ~ γεύση | άρωµα | πόνος ΣΥΝ. ανεπαίσθητος 6. (µτφ.) 
αυτός που µπορεί να γίνει υποφερτός, που δεν είναι ιδιαίτερα επαχθής και 
έντονος: ~ αδιαθεσία | γρίπη | φορολογία 7. (για τροφή) αυτός που χωνεύεται 
εύκολα: ο γιατρός τού συνέστησε να τρώει ~ φαγητά ΣΥΝ. εύπεπτος, 
ευκολοχώνευτος 8. (για ποτό στον τ. ελαφρύς) αυτός που έχει σχετικά µικρή 
αναλογία σε αλκοόλ: ~ κρασί 9. αυτός τού οποίου η επίδραση στον οργανισµό 
είναι σχετικώς ήπια: - τσιγάρα | φάρµακα-ΦΡ. ελαφρύς ύπνος (i) ύπνος από τον 
οποίο ξυπνά κανείς εύκολα ΑΝΤ. βαρύς (ii) αναπαυτικός και ήρεµος ύπνος 
χωρίς εφιάλτες 10. (α) αυτός που στερείται σοβαρού περιεχοµένου, που 
αποβλέπει µόνο στη διασκέδαση: ~ θέατρο ΣΥΝ. εύπεπτος (β) ελαφρά 
µουσική όρος που χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει µια περιοχή τής 
µουσικής µε απλουστευµένο µουσικό περιεχόµενο, τραγούδι, χορό ή µουσική 
«γεµίσµατος» ενός χώρου (εστιατορίου, ανελκυστήρα, κινηµατογράφου κατά 
την ώρα των διαλειµµάτων κ.λπ.)· θεωρείται ότι παρακολουθείται εύκολα και 
χωρίς κόπο, αντιδιαστελλόµενη προς τη σοβαρή µουσική, η οποία απαιτεί 
προσήλωση 11. (για πρόσ.) επιπόλαιος, απερίσκεπτος: από τη συµπεριφορά της 
φαίνεται πολύ ~ κοπέλα ΣΥΝ. ανόητος, ελαφρόµυαλος· ΦΡ. (α) ελαφρών ηθών 
για γυναίκα χωρίς αυστηρή ηθική (ειδικότ. ως χαρακτηρισµός για πόρνη) (β) 
ελαφρά τη καρδία (ελαφρά τη καρδία) | µε ελαφριά καρδιά χωρίς συναίσθηση 
τής σηµασίας, τού βάρους (λόγων ή ενεργειών), µε επιπολαιότητα: οµολόγησε 
το σφάλµα του ~ (γ) ελαφρά τη συνειδήσει (έλαφρφ τη συνειδήσει) χωρίς 
ενοχές, τύψεις: συκοφαντούσε ~ τους ανταγωνιστές του. Επίσης ελαφρύς, -ιά, -ύ 
{κ. ελαφρ-ιού | -είς κ. -ιοί (ουδ. -ιά)· ελαφρύτερος, -ατός} κ. (λαϊκ.) αλαφρός 
κ. αλαφρός κ. αλαφριός. — (υποκ.) ελαφρούτσικος, -η/-ια, -ο, ελαφρ-ώς [αρχ.] 
| -ά | -ιά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος, -ύς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *έλαχ-ρός/ *ελαχ-Εός < ε- προθεµ. + I.E. *lnghw-, συνε-
σταλµ. βαθµ. τού I.E. *lengwh- «ευκίνητος, ελαφρός», πβ. σανσκρ. langhu- 
«ταχύς, ελαφρός», αρχ. γερµ. lungar, αγγλ. lunge «ρίχνοµαι απότοµα» κ.ά. 
Οµόρρ. ελάσσων (βλ.λ.), ελάττωµα, ελάχιστος, ελαττώ (-ώνω) κ.ά. o τ. ελαφρύς 
κατά το βαρύς. Ορισµένες φρ. αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ελαφρύς ύπνος 
(< γαλλ. sommeil léger), ελαφρών ηθών (< γαλλ. des mœurs légères), ελαφρά 
µουσική (< γαλλ. musique légère) κ.ά.]. 

ελαφρότητα (η) [αρχ.] {ελαφροτήτων} 1. το να έχει κάποιος/κάτι µικρό βάρος: 
η ~ τού βαµβακιού ΣΥΝ. ελαφραδα ΑΝΤ. βαρύτητα 2. (µτφ.) η έλλειψη 
σοβαρότητας, η επιπολαιότητα: για άνθρωπο τής δικής του ηλικίας 
συµπεριφέρεται µε ανεπίτρεπτη ~ 3. η έλλειψη αυστηρότητας ή εγκράτειας· 
(ειδικότ.) η ηθική χαλαρότητα: η ~ των ηθών 4. (συνεκδ.) κάθε πράξη ή 
εκδήλωση που µαρτυρεί έλλειψη σοβαρότητας και απερισκεψίας: τέτοιες - 
πλήττουν το κύρος του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

ελαφροχέρης (ο) {ελαφροχέρηδες} αυτός που έχει ελαφρύ χέρι· ως 
χαρακτηρισµός επιδέξιου κλέφτη: «δεν αντιλήφθηκαν τον - ο οποίος, την ώρα 
που όλοι ήταν απασχοληµένοι, άρπαξε τη βαλίτσα µε τον µικρό θησαυρό» 
(εφηµ.). 

ελάφρυνση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η ελάττωση, 
µείωση τού βάρους (σώµατος) ΣΥΝ. ελάφρωση 2. (µτφ.) η απαλλαγή από 
υποχρέωση (οικονοµικής, ηθικής κ.λπ. φύσεως): θα ισχύσουν ειδικές 
φορολογικές ~ για τους πολυτέκνους. 

ελαφρυντικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που επιφέρει ελάφρυνση, ανακούφιση 
ΣΥΝ. ανακουφιστικός, καταπραϋντικός 2. ελαφρυντικό (το) (α) ΝΟΜ. ειδική 
περίσταση που καθορίζεται από τον ποινικό νόµο και συνεπάγεται µετριασµό 
τής προβλεπόµενης ποινής: το ~ τού προτέρου εντίµου βίου (β) (κατ' επέκτ.) η 
αιτία που επιτρέπει ή επιβάλλει επιεική κρίση: επικαλούµαι | αναγνωρίζω 
ελαφρυντικά || το φέρσιµο σου δεν έχει κανένα - ΑΝΤ. επιβαρυντικό. — 
ελαφρυντικ-ά | -ώς επίρρ. ελαφρύνω ρ. µετβ. [µτγν.] {ελάφρυνα} 1. ελαφρώνω 
2. καθιστώ (κάτι) λιγότερο επαχθές: η κατάργηση ορισµένων φόρων θα 
ελαφρύνει τη θέση των φορολογουµένων ΦΡ. ελαφρύνω τη θέση µου καθιστώ 
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δυνατή την επιεικέστερη για µένα κρίση (τού δικαστηρίου): προσπάθησε να 
ελαφρύνει τη θέση του, οµολογώντας την πράξη του. 

ελαφρύς, -ιά, -ύ -· ελαφρός 
ελαφρώνω [µτγν.] κ. (λαϊκ.-λογοτ.) αλαφρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] 

{ελάφρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) πιο ελαφρύ: προσπάθησε 
να ελαφρώσεις τη βαλίτσα, γιατί είναι ασήκωτη ANT. βαραίνω- (µτφ.) 2. 
καθιστώ (κάτι) λιγότερο επαχθές, δυσβάσταχτο: ~ τη θλίψη | τον πόνο | την 
ψυχή κάποιου ♦ (αµετβ.) 3. γίνοµαι πιο ελαφρός: η βαλίτσα ελάφρωσε 4. 
ανακουφίζοµαι, µου φεύγει ένα βάρος (ψυχικό): πες µου τι σε βασανίζει να 
αλαφρώσεις || εξοµολογήθηκε κι ελάφρωσε η καρδιά της. — ελάφρωµα κ. 
αλάφρωµα (το). 

έλαχα ρ. → λαχαίνω 
ελαχιστοποιώ ρ. µετβ. {ελαχιστοποιείς... | ελαχιστοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένοςί περιορίζω στο ελάχιστο: η εταιρεία αποφάσισε να ελαχιστοποιήσει τις 
δαπάνες της || µε τα νέα µέτρα έχουν ελαχιστοποιηθεί οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια των επιβατών ANT. µεγιστοποιώ. — ελαχιστοποίηση (η). [ΕΤΎΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. minimiser]. 

ελάχιστο (το) [αρχ.] {ελαχίστ-ου | -ων} 1. το µικρότερο δυνατό µέγεθος, ποσό, 
έκταση· το κατώτατο όριο: έχει περιορίσει τα έξοδα του στο ~, για να τα βγάλει 
πέρα 2. (κατ' επέκτ.) η πιο ασήµαντη πράξη, συνεισφορά (εκ µέρους κάποιου): 
το να ζητήσεις συγγνώµη είναι το ~ που µπορείς πια να κάνεις 3. (ως επίρρ.) το 
ελάχιστο | (λόγ.) κατ' ελάχιστον στο κατώτατο δυνατό όριο, όχι περισσότερο: 
σε δύο χρόνια ~, τα πράγµατα θα είναι τελείως διαφορετικά ΣΥΝ. το λιγότερο 
ANT. το πολύ (βλ. λ. τουλάχιστον). 

ελάχιστος, -η, -ο {-ου κ. λόγ. -ίστου (θηλ. -ίστης) | -ων κ. -ίστων, -ους κ. -
ίστους} 1. πάρα πολύ λίγος ή πάρα πολύ µικρός: θα λείψω για ~ χρονικό 
διάστηµα || εντός ελαχίστου χρόνου η εργασία εκτελέσθηκε επιτυχώς || ~ θεατές 
είδαν την παράσταση 2. ΜΑΘ. ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) (δύο ή 
περισσοτέρων φυσικών αριθµών) ο µικρότερος φυσικός αριθµός που 
διαιρείται (ακριβώς) µε καθέναν από αυτούς: το ~ των 2, 3 και 5 είναι το 30 3. 
ελάχιστο (το) βλ.λ. 4. (για πρόσ.) (συνήθ. στον λόγο θρησκευόµενων) 
κατώτερος από όλους, ασήµαντος· αµαρτωλός: αξιώθηκα εγώ ο ~ να δω αυτό 
το θαύµα ΣΥΝ. ταπεινότατος. — ελάχιστα επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., υπερθ. τού επιθ. έλαχύς (βλ. λ. έλάσσων), το οποίο πρακτικώς 
αντικαταστάθηκε από το συνώνυµο µικρός]. 

ελαχιστότητα (η) [µτγν.] 1. το να είναι κάτι πάρα πολύ λίγο ή µικρό 2. (µτφ.) 
στη ΦΡ. η ελαχιστότητα µου η ταπεινότητα µου, για να δηλώσει κανείς την 
ταπεινοφροσύνη του. 

Ε.Λ.Β. (η) Εταιρεία Λαϊκής Βάσης. 
Έλβα (η) ιταλικό νησί µεταξύ τής Ιταλίας και τής Κορσικής, όπου εξορίσθηκε ο 

Μέγας Ναπολέων το 1814. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. Elba < λατ. Uva, ετρουσκ. 
τοπωνύµιο]. 

ΕΛ.Β.Α. (η) Ελληνική Βιοµηχανία Αλουµίνας. 
Έλβας (ο) ποταµός τής Β. Ευρώπης που πηγάζει από τα όρη τής Τσεχίας και 

εκβάλλει στη Βόρεια Θάλασσα. 
[ΕΤΎΜ. < γερµ. Elbe (τσεχ. Labe), πιθ. από την ίδια ρίζα µε τα τοπωνύµια 
Αλβιών, Άλπεις (βλ.λ.)]. 

Ελβετία (η) (γαλλ. Confédération Suisse, γερµ. Schweizerische 
Eidgenossenschaft, ιταλ. Confederazione Svizzera = Ελβετική Οµοσπονδία) 
κράτος τής Κ. Ευρώπης µε πρωτεύουσα τη Βέρνη, επίσηµες γλώσσες τη 
Γαλλική, τη Γερµανική και την Ιταλική και νόµισµα το ελβετικό φράγκο. — 
Ελβετός (ο), Ελβετή κ. Ελβετίδα [1890] (η), ελβετικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Helvetia < Helvetii (αγν. ετύµου), λαός κελτ. καταγωγής, που 
κατέλαβε την περιοχή τής σηµερινής Ελβετίας το 58 π.Χ. Οι ξέν. ονοµασίες 
(λ.χ. γερµ. Schweiz) ανάγονται στο Schwyz, ένα από τα καντόνια τής χώρας]. 

ΕΛ.Β.Ο. (η) Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων. 
Ελγίνεια (τα) {Ελγινείων} (ενν. µάρµαρα) τα γλυπτά τού Παρθενώνα, που 

απέσπασε από την Ακρόπολη ο Αγγλος 'Ελγιν, στις αρχές τού 19ου αιώνα. 
[ΕΤΥΜ Από το όνοµα τού Αγγλου λόρδου Thomas Β. Elgin ή Ελγίνου (1766-
1841), διπλωµάτη και συλλέκτη έργων τέχνης. Η φρ. ελγίνεια µάρµαρα 
ανάγεται στην αγγλ. Elgin marbles]. 

Ελγίνεια; Είναι λάθος να ονοµάζουµε Ελγίνεια (σαν να ανήκαν... στον 
Έλγιν!) τα «µάρµαρα» ή, καλύτερα, τα «γλυπτά» τού Παρθενώνα που 
βρίσκονται κυρίως στο αρχαιολογικό µουσείο τού Λονδίνου. Με αυτό τον 
τρόπο η σύληση θα νοµιµοποιόταν (γλωσσικά) ως κτήση! 

ΕΛ.∆.Α. (τα) Ελληνικά ∆ιυλιστήρια Ασπροπύργου. 
ΕΛ.∆ΑΠ. (το) Ελεγκτήριο ∆απανών. 
Ελδοράδο (το) → Ελντοράντο 
ΕΛ.∆Υ.Κ. (η) Ελληνική ∆ύναµη Κύπρου. 
Ελεάτης (ο) [αρχ.] {Ελεατών} 1. πρόσωπο που κατάγεται από την Ελέα 

(αρχαία ελληνική αποικία στη Ν. Ιταλία) 2. καθένας από τους φιλοσόφους τής 
ελεατικής σχολής (βλ. λ. ελεατικός). 

ελεατικός, -ή, -ό 1. αυτός που κατάγεται από την Ελέα 2. ΦΙΑΟΣ. ελεατική 
σχολή φιλοσοφική σχολή που ίδρυσε στην Ελέα τής Ν. Ιταλίας ο Ξενοφάνης ο 
Κολοφώνιος, οι εκπρόσωποι τής οποίας (Ελεάτες) υποστήριξαν την ενιαία, 
απλή και αµετάβλητη φύση τού είναι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < Ελέα, πόλη τής ιταλ. 
Καµπάνιας, αποικία των Φωκαέ-ων]. 

ΕΛ.Ε.Β.Μ.Ε. (η) Ελληνική Εταιρεία Βιοµηχανικών και Μεταλλευτικών 
Επενδύσεων. 

ελεγεία (η) {ελεγειών} 1. ΦΙΛΟΛ. αρχαίο ποίηµα που γραφόταν σε δί- 

στιχες στροφές αποτελούµενες από ένα εξάµετρο και ένα πεντάµετρο και 
αναφερόταν σε ποικίλα θέµατα (πολεµικά, ερωτικά, πολιτικά κ.λπ.) 2. 
(γενικότ.) καλλιτεχνικό έργο µε έντονα λυρικό και θρηνητι-κό χαρακτήρα: η 
ταινία είναι µια ~ για τη χαµένη αθωότητα τού πολιτισµένου ανθρώπου. Επίσης 
ελεγείο (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ελεγος (ό) «θρήνος, θρηνητικό 
άσµα σε ελεγειακό δίστιχο», αγν. ετύµου, πιθ. µικρασιατικό δάνειο. Ως 
παρετυµολ. πρέπει να εκληφθεί η παραδοσιακή άποψη ότι η λ. προέρχεται 
από τη φρ. έ ε λέγειν, όπως και οι συνδέσεις µε το θρηνητικό επιφώνηµα 
έλελεΰ και µε το ρ. ολολύζω]. 

ελεγειακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ελεγεία: ~ ποίηση | 
δίστιχο (που αποτελείται από ένα δακτυλικό εξάµετρο και ένα δακτυλικό 
πεντάµετρο) 2. (µτφ.) αυτός που έχει το µελαγχολικό ύφος τής ελεγείας: ~ 
ταινία 3. ελεγειακός (ο) ελεγειογράφος. — ελεγειακά επίρρ. 

ελεγείο (το) [αρχ.] ΦΙΛΟΛ. 1. η ελεγεία (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) θρηνητικό ποίηµα ή 
επιτύµβιο σε ελεγειακά δίστιχα. 

ελεγειογράφος (ο) [µτγν.] ποιητής που συνθέτει ελεγείες. Επίσης ελεγειοποιός 
[αρχ.]. 

ελεγκτήριο (το) [1887] [ελεγκτηρί-ου | -ων} το γραφείο όπου γίνεται έλεγχος. 
ελεγκτής (ο), ελεγκτρια (η) {ελεγκτριών} 1. (γενικά) πρόσωπο που ασκεί 

έλεγχο 2. υπάλληλος αρµόδιος να ελέγχει την πληρότητα και την ποιότητα 
των παρεχόµενων υπηρεσιών: ~ δηµόσιας διοίκησης | εναέριας κυκλοφορίας 
(υπάλληλος αεροδροµίου που ελέγχει την κίνηση των αεροπλάνων στον 
εναέριο χώρο ευθύνης τού αεροδροµίου, καθώς και κατά την προσγείωση και 
την απογείωση τους) 3. υπάλληλος τελωνείου που ελέγχει τα εισαγόµενα 
προϊόντα και καθορίζει ανάλογα τον δασµό τους: τελωνειακός - 4. υπάλληλος 
τής αστικής ή υπεραστικής συγκοινωνίας που ελέγχει τα εισιτήρια των 
επιβατών. [ΕΤΥΜ < ελέγχω, πβ. αρχ. έλεγκ·τήρ, -ήρος «ερευνητής»]. 

ελεγκτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που είναι αρµόδιος ή κατάλληλος να ελέγχει 
2. ΝΟΜ. Ελεγκτικό Συνέδριο το παλαιότερο συλλογικό όργανο τής κεντρικής 
διοίκησης, το οποίο λειτουργεί και ως διοικητικό όργανο (για τον έλεγχο τής 
είσπραξης των δηµοσίων εσόδων µε τη διενέργεια επιθεωρήσεων, τον έλεγχο 
των δαπανών τού κράτους, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, την 
απονοµή συντάξεων από το δηµόσιο ταµείο κ.λπ.) και ως διοικητικό 
δικαστήριο. 

ελέγξιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί ή πρέπει να ελεγχθεί. — ελεγξι-µότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. < ελέγχω (θ. ελεγξ-) + παραγ. επίθηµα -ιµος]. 

έλεγχος (ο) {ελέγχ-ου | -ων} 1. η έρευνα για την εξακρίβωση ή πιστοποίηση τής 
εγκυρότητας, τής ορθότητας, τής αλήθειας ή τής πραγµατικής αξίας 
(στοιχείων, δεδοµένων, λόγων, ενεργειών κ.λπ.): ασκώ | ενεργώ | υπόκειµαι σε 
- || αυστηρός | αιφνιδιαστικός | τακτικός | πλήρης ~ || υγειονοµικός | ιατρικός | 
βιολογικός | τελωνειακός | κοινοβουλευτικός ~ || σωµατικός ~ (για να 
διαπιστωθεί αν κάποιος φέρει πάνω του απαγορευµένα αντικείµενα) || - 
εισιτηρίων (λ.χ. στα λεωφορεία από τους ελεγκτές) || - στοιχείων ταυτότητας || 
ο πύργος ελέγχου των αεροδροµίων || ζώνη ελέγχου (περιοχή στην οποία έχει 
κανείς εξουσία εποπτείας) || κάνω ~ στα βιβλία µιας εταιρείας- ΦΡ. (α) 
ποιοτικός έλεγχος σύστηµα µεθόδων ελέγχου, προδιαγραφών, κανονισµών και 
διαδικασιών, µε τις οποίες παρακολουθείται η ποιότητα (τροφίµων, 
ενδυµάτων, υλικών και κατασκευών κ.λπ.) (β) έλεγχος (προόδου) ατοµικό 
δελτίο µαθητή/µαθήτριας στο οποίο καταγράφονται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα οι βαθµοί προόδου, η διαγωγή, ο αριθµός απουσιών του/της κ.λπ. 
και το οποίο επιδίδεται στον µαθητή και τον κηδεµόνα συνήθ. κάθε τρίµηνο: 
αύριο παίρνουµε ελέγχους || τι βαθµούς έχεις στον έλεγχο σου; 2. δηµόσια ή 
επίσηµα αναγνωρισµένη υπηρεσία, αρµόδια για την επίβλεψη τής οµαλής και 
άρτιας λειτουργίας άλλων υπηρεσιών: ο ~ τού ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 
3. ο περιορισµός φαινοµένου ή καταστάσεως, ώστε οι διαστάσεις και οι συ-
νέπειες που έχει να προσεγγίσουν ή να φθάσουν το επιθυµητό, το ανεκτό: 
µέτρα για τον ~ τού πληθωρισµού | τής ανεργίας | τής εγκληµατικότητας || ο 
έγκαιρος ~ τής πυρκαγιάς || η κατάσταση βρίσκεται | έχει τεθεί υπό ~ (ελέγχεται) 
| είναι εκτός ελέγχου (δεν ελέγχεται)· ΦΡ. (α) έλενχος (των) γεννήσεων το 
σύνολο των µέτρων που λαµβάνει το κράτος για τον περιορισµό τού αριθµού 
των γεννήσεων (πβ. λ. µαλθουσιανισµός κ. οικογενειακές προγραµµατισµός, λ. 
οικογενειακός) (β) έλενχος των εξοπλισµών τα µέτρα που λαµβάνονται από 
δύο ή περισσότερα µέρη, σιωπηρά ή επίσηµα, για να περιορίσουν την ανά-
πτυξη ή τη δυνατότητα χρήσεως ορισµένων οπλικών συστηµάτων 4. η 
συγκράτηση, η πειθάρχηση: ο ~ των παθών/ των ορµών | των αντιδράσεων/ 
των αισθηµάτων κάποιου 5. (α) η επίβλεψη: τα παιδιά χρειάζονται διαρκή ~, 
όταν είναι µικρά ΣΥΝ. παρακολούθηση (β) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. κοινωνικός έλεγχος 
διαδικασία συµπληρωµατική τής διαδικασίας τής κοινωνικοποίησης, µέσω τής 
οποίας η κοινωνία ελέγχει αν οι τρόποι συµπεριφοράς που επιτάσσει 
υιοθετούνται από τα άτοµα και επιβάλλει τη συµµόρφωση των ατόµων µε 
αυτούς ΣΥΝ. κοινωνικός εξαναγκασµός 6. η δυνατότητα χειρισµού µηχανής, 
συσκευής ή οχήµατος κατά τρόπον ώστε να ελέγχεται ο τρόπος λειτουργίας, η 
κίνηση του κ.λπ.: πάνω στη στροφή ο οδηγός έχασε τον ~ τού αυτοκινήτου και 
µπήκε στο αντίθετο ρεύµα || (µτφ.) έχει πάντα τον ~ στο σπίτι του, όλοι κάνουν 
ό,τι τους λέει || θέλει να έχει αυτή τον - τής δουλειάς της 7. η κυριαρχία: οι 
συγκρούσεις θα δείξουν ποια από τις δύο χώρες θα έχει τον ~ τής περιοχής || ο 
πόλεµος έγινε για τον ~ αυτής τής ζώνης 8. η αναίρεση, η ανασκευή (θεωριών, 
απόψεων), συνήθ. µετά από έρευνα, µε αναλυτική επιχειρηµατολογία: ο ~ ενός 
επιχειρήµατος | µιας θέσεως | µιας απόψεως 9. η ενοχή, η συναίσθηση τύψεων: 
ο - τής συνειδήσεως. 



ελέγχω 585 ελευθεριότητα 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ελέγχω]. 
ελέγχω ρ. µετβ. {έλεγξα (λόγ. ήλεγξα), ελέγχθηκα, ελεγµένος κ. (λόγ.) 

ηλεγµένος} 1. κάνω έλεγχο, ασκώ έλεγχο σε (κάτι/κάποιον), κυρ. ως αρµόδια 
αρχή: η εφορία ελέγχει τα βιβλία των επιχειρήσεων || στα Κ.Τ.Ε.Ο. ελέγχουν την 
κατάσταση τού αυτοκινήτου || εκλήθη ειδικός γραφολόγος, για να ελέγξει τη 
γνησιότητα τής υπογραφής || ο καθηγητής έλεγξε αν έχω λύσει σωστά τις 
ασκήσεις 2. θέτω υπό έλεγχο (φαινόµενο ή κατάσταση), περιορίζω τις 
διαστάσεις ή τις συνέπειες (που έχει) στα επιθυµητά ή ανεκτά επίπεδα: οι 
δυνάµεις τής πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά || η κυβέρνηση 
προσπαθεί να ελέγξει τον πληθωρισµό | την ανεργία | την αύξηση τής εγκλη-
µατικότητας 3. συγκρατώ, πειθαρχώ: ο παρορµητικός άνθρωπος δεν µπορεί να 
ελέγξει τις αντιδράσεις του || η ωριµότητα έγκειται στον βαθµό κατά τον οποίο 
ελέγχει κανείς τις επιθυµίες του 4. (α) έχω τον έλεγχο (µηχανής, συσκευής, 
οχήµατος κ.λπ.), ώστε να κατευθύνω την κίνηση του, να καθορίζω τη 
λειτουργία του: αν δεν έχεις καλά λάστιχα, δεν ελέγχεις εύκολα το αυτοκίνητο 
σε βρεγµένο οδόστρωµα (β) (µτφ.) επιβάλλοµαι, κυριαρχώ σε (κάτι/κάποιον): ο 
άπειρος δάσκαλος δεν µπορεί να ελέγξει εύκολα την τάξη || φύση ζωηρή και 
απείθαρχη, δεν µπορούσε να τον ελέγξει κανείς 5. έχω την κυριαρχία, καθορίζω 
τι θα γίνει: και οι δύο χώρες ανταγωνίζονται για το ποια θα ελέγχει την περιοχή 
6. επιπλήττω, αποδοκιµάζω (κάποιον): η συνείδηση του τον ελέγχει για τα 
σφάλµατα του || τον ήλεγξε για το φέρσιµο του 7. (για συλλογισµούς, λόγους, 
επιχειρήµατα κ.λπ.) αξιολογώ, κρίνω κατόπιν έρευνας, διασταύρωσης: η 
πληροφορία ελέγχεται ως ανακριβής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *έλέµφω < ε- προθεµ. + I.E. *lengwh-« 
ελαφρός, ευκίνητος», ενώ το -χ- τού ελέγχω ερµηνεύεται κατά το οµόρρ. 
έλαχύς «µικρός» (βλ. κ. ελάσσων). Η ετυµ. αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι 
το ρ. ελέγχω απαντά στον Όµηρο αποκλειστικά µε τη σηµ. «ευτελίζω, 
µειώνω», το δε ουσ. έλεγχος χρησιµοποιείται στην επική γλώσσα ως 
συνώνυµο τού όνειδος. Παρόµοια σηµασιολ. µεταβολή συναντούµε στο αρχ. 
γερµ. smähen «µειώνω» > µέσ. γερµ. smachen «περιφρονώ», που προέρχεται 
από το επίθ. smâhi «µικρός». Η σηµ. (τού ελέγχω) «διακριβώνω, ερευνώ, 
εξετάζω» (κυριολεκτικά: «εξετάζω και το παραµικρό, εξετάζω ακόµη και τα 
µικρά και ευτελή») είναι ήδη αρχ. και απαντά στους τραγικούς ποιητές]. 

ελεεινολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ελεεινολογείς... | ελεεινολόγ-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. θεωρώ ή χαρακτηρίζω (κάποιον) άξιο λύπησης 2. 
αποδοκιµάζω, κατακρίνω (κάποιον) ως άθλιο, ελεεινό. — ελε-εινολογία 
[αρχ.] κ. ελεεινολόγηση (η) [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λυπάµαι, οικτίρω. 

ελεεινός, -ή, -ό 1. αυτός που προκαλεί οίκτο, που είναι άξιος για λύπηση: 
ζούσαν σε ~ συνθήκες || τον βρήκαν σε ~ κατάσταση ΣΥΝ. αξιο-λύπητος, 
αξιοθρήνητος 2. (κακόσ.-ιδ. για πρόσ.) αυτός που προκαλεί την 
αποδοκιµασία, την έντονη κατάκριση: ~ χαρακτήρας | συµπεριφορά | 
άνθρωπος ΣΥΝ. άθλιος, φαύλος, ποταπός, τιποτένιος 3. αυτός που έχει 
ιδιαιτέρως κακή ποιότητα: έµειναν σε ένα - ξενοδοχείο µε βρόµικα δωµάτια και 
ανύπαρκτες υπηρεσίες. — ελεείν-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., ελεεινότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έλεος]. 

ελεεινός - αξιολύπητος. Αντίθετα προς την Αρχαία, όπου η λ. ελε 
εινός, προκειµένου για πρόσωπα, είχε κυρίως καλή σηµασία «αυ 
τός που προκαλεί λύπη, οίκτο», σήµερα η λέξη χρησιµοποιείται ως 
κακόσηµη, για να δηλώσει «τον άθλιο, τον αδιάντροπο, τον εξευ 
τελισµένο»: Όταν τον γνώρισα από κοντά, κατάλαβα ότι πρόκειται 
για ελεεινό άνθρωπο, που δεν µπορείς να του έχεις καµία εµπι 
στοσύνη. Σήµερα για τη σηµ. «αυτός που προκαλεί τη λύπη, τη συ 
µπάθεια των άλλων» χρησιµοποιείται η λ. αξιολύπητος (και τα 
συνώνυµα της): Με όσα του έτυχαν στη ζωή είναι πραγµατικά 
αξιολύπητος- χρειάζεται τη βοήθεια όλων για να ξανασταθεί στα 
πόδια του. → αξιολύπητος 

ελεηµονω ρ. µετβ. [µεσν.] {ελεηµονείς... | (δύσχρ. αόρ.) ελεηµόνησα} δίνω 
ελεηµοσύνη (σε κάποιον): ~ τους ζητιάνους. 

ελεηµοσύνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ηθική και υλική συµπαράσταση προς τους 
φτωχούς και γενικότ. τους έχοντες ανάγκη: ζητώ ~ 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
δίνεται (συνήθ. χρήµατα) σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από υλική βοήθεια 
ή σε ζητιάνους: ζει από τις ~ των συγχωριανών του. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
ελεήµων]. 

ελεήµων, -ων, -ον {ελεήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων | ελεη-µονέστ-
ερος, -ατός} (λόγ.) 1. αυτός που παρέχει υλική ή ηθική βοήθεια σε φτωχούς 
και πάσχοντες ΣΥΝ. φιλεύσπλαχνος, οικτίρµων ΑΝΤ. ανελεήµων 2. (συνήθ. 
ως χαρακτηρισµός τού Θεού) αυτός που έχει απέραντο έλεος, που συµπονεί 
τον άνθρωπο και είναι πρόθυµος να συγχωρεί ΣΥΝ. οικτίρµων. — ελεηµόνως 
επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ελεώ]. 

ελέηση (η) → ελεώ 
ελέησον ρ. → κύριος 
ελεητικός, -ή, -ό → ελεώ 
ελεκτρίκ επίθ. {άκλ.} (χρώµα) πολύ ζωντανό, έντονο: µπλε ~. [ΕΤΥΜ. < 

γαλλ. (bleu) électrique]. 
Ελένη (η) 1. σύζυγος τού βασιλιά τής Σπάρτης Μενελάου, φηµισµένη για την 

οµορφιά της· την έκλεψε ο Τρώας Πάρης, δίνοντας αφορµή για τον Τρωικό 
Πόλεµο 2. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η µητέρα τού Μ. Κωνσταντίνου, 
στην οποία αποδίδεται η ανεύρεση τού Τιµίου Σταυρού 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ελένη, αγν. ετύµου. Ήδη από τους αρχαίους είχαν δια- 

τυπωθεί πολλές παρετυµολ. εξηγήσεις (όπως λ.χ. η σύνδεση µε το ουσ. 
σελήνη) επιστηµονικώς αστήρικτες. Ενδιαφέρουσα φαίνεται η εκδοχή τού Η. 
Grégoire, ότι Ελένη < *Εελένα < *Εενενα (µε ανοµοί-ωση), που συνδ. µε το 
λατ. Venus «Αφροδίτη». Το όνοµα έχει περάσει σε ξέν. γλώσσες µέσω τής 
ελλην. µυθολογίας, π.χ. αγγλ. Helen, γαλλ. Hélène κ.ά.]. 

Ελεονόρα (η) (συνήθ. ορθ. Ελεονώρα) 1. όνοµα ηγεµονίδων τής Ευρώπης κατά 
τον Μεσαίωνα 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. Κύρ. όν. ξένης προελ., πβ. αγγλ. 
Eleanor, πιθ. < αρχ. γερµ. ali «ξένος», παρ' ότι είναι συχνές και οι παρετυµολ. 
συνδέσεις µε το αρχ. Ελένη]. 

έλεος (το) {ελέ-ους | -η, χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ευσπλαχνία, η συµπόνια: ζήτησε 
το ~ των αντιπάλων του || τον χτύπησε χωρίς έλεος ΣΥΝ. λύπηση, οίκτος, 
συµπάθεια ΑΝΤ. ασπλαχνία· ΦΡ. (α) στο έλεος τού Θεού χωρίς βοήθεια από 
πουθενά: εγκαταλείποµαι | αφήνοµαι | βρίσκοµαι ~ (β) στο έλεος (κάποιου) 
στην απόλυτη διάθεση ή κυριαρχία (κάποιου): άφησε τη βάρκα στο ~ τού 
ανέµου || βρίσκοµαι στο ~ τής τύχης | τού εχθρού 2. (ειρων. ως επιφών.) (ως 
έκφραση αγανάκτησης για κάτι που γίνεται σε υπερβολικό βαθµό) όχι άλλο! 
φτάνει!: ~, λυπηθείτε µας επιτέλους! Όχι κι άλλες σαπουνόπερες και ριάλιτι 
σόου στην τηλεόραση! 3. ΘΡΗΣΚ. η αγάπη και η ευσπλαχνία τού Θεού προς τους 
ανθρώπους 4. η ελεηµοσύνη, η υλική και ηθική συµπαράσταση, που 
εκδηλώνει κάποιος (προς τους άλλους) ΣΥΝ. συνδροµή- ΦΡ. αδελφή τού ελέους 
βλ. λ. αδελφή 5. ελέη (τα) τα άφθονα αγαθά, ο πλούτος: µοίρασε τα ~ του σε 
φτωχούς και αδικηµένους || τα ~ τής θάλασσας· ΦΡ. (α) τα ελέη τού Θεού | τού 
Αβραάµ και τού Ισαάκ αγαθά σε αφθονία: δεν τους λείπει τίποτε· έχουν ~ (β) 
πλούσια τα ελέη! (µεσν. φρ.) (i) για περιπτώσεις αφθονίας αγαθών (ii) για 
πλούσια σωµατικά χαρίσµατα (συνήθ. για γυναίκα): ~ της! 6. (ως επιφών.) για 
αίτηση συγχώρησης, βοήθειας ή επιείκειας: ~! Μην µας εγκαταλείπετε! 7. ελέω 
(ελέω) χάρη σε κάποιον, επειδή κάποιος επέτρεψε, ευνόησε (κάτι): ~ υπουργού 
αναρριχήθηκε στις ανώτατες θέσεις τής δηµόσιας διοίκησης· ΦΡ. (για 
απόλυτους άρχοντες) ελέω Θεού (λατ. Dei gratia) µε τη θέληση και την 
προστασία τού Θεού- φράση που δηλώνει πως η εξουσία αντλείται από τη 
χάρη και την ευσπλαχνία τού Θεού και δεν υπόκειται σε άλλους 
(ανθρώπινους) περιορισµούς: ~ βασιλιάς | µονάρχης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο, σύνθετος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, αν και δεν θα µπορούσε να 
αποκλειστεί η σύνδεση µε θρηνητικά επιφωνήµατα (λ.χ. ελελεύ) και µε 
ονοµατο-ποιηµένες λ. (πβ. όλοφυρµός). Ενώ το ρ. σπλαγχνίζοµαι αναφερόταν 
στο συναίσθηµα λύπης και οίκτου εξαιτίας των κακών περιστάσεων κάποιου, 
το έλεος δήλωσε κυρ. την έµπρακτη εκδήλωση αυτού τού συναισθήµατος. Τη 
λ. έλεος χρησιµοποίησαν επίσης οι Εβδοµήκοντα ως απόδ. τού εβρ. rahamim 
«συµπάθεια, τρυφερότητα», που αποτελεί ιδιότητα τού Θεού]. 

Ελεούσα (η) → ελεώ 
ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π. (η) Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης 

Αναπήρων Παίδων. 
ΕΛ.ΕΤ.ΗΛ.ΕΝ. (η) Ελληνική Εταιρεία Ηλιακής Ενέργειας. 
Ελευθερία (η) [αρχ.] γυναικείο όνοµα. 
ελευθερία [αρχ.] κ. (λαϊκ.) λευτεριά κ. ελευτεριά (η) {ελευθεριών} 1. (α) η 
δυνατότητα αυτόβουλης και απεριόριστης δράσης σύµφωνα µε τις επιθυµίες 
(κάποιου), η απουσία εξαναγκασµού ή καταπίεσης: συνθήκες ελευθερίας || ζω µε 
~ || η αγάπη για την ~ || απόλυτη ~ || κατάχρηση ελευθερίας ΑΝΤ. ανελευθερία, 
εξάρτηση, δέσµευση (β) προσωπική ελευθερία η δυνατότητα τού φυσικού 
προσώπου να κινείται ελεύθερα και να αναπτύσσει το πρόσωπο του ως 
προσωπικότητα· περιλαµβάνει όλες τις ειδικότερες εκφάνσεις ελευθερίας— 
σωµατική, ψυχική, πνευµατική, συνείδησης, βούλησης και έκφρασης, 
δηµιουργίας, δράσης, επαγγελµατική κ.λπ. 2. (συνεκδ.) κάθε επιµέρους 
δικαίωµα που συνδέεται µε την ελευθερία: ατοµικές | θρησκευτικές | 
συνδικαλιστικές ~ || ~ γνώµης | έκφρασης | τού συνέρχεσθαι (βλ. λ. συνέρχοµαι) 
/τού συνεταιρίζεσθαι (βλ. λ. συνεταιρίζοµαι)· ΦΡ. (α) ελευθερία τού λόγου το 
δικαίωµα τού ανθρώπου να εκφράζει ανεµπόδιστα τις σκέψεις, τις κρίσεις του 
(β) ελευθερία τού Τύπου η ελευθεροτυπία (βλ.λ.) (γ) ακαδηµαϊκή ελευθερία 
βλ. λ. ακαδηµαϊκός 3. (ειδικότ.) η απουσία καθεστώτος ξένης κατοχής ή 
τυραννίας, η εθνική ή πολιτική ελευθερία: έπεσε µαχόµενος για την ~ τής πατρί-
δας του || ~, ισότητα, αδελφότητα (γαλλ. liberté, égalité, fraternité, το τρίπτυχο 
των ιδανικών τής Γαλλικής Επανάστασης) || ~ ή θάνατος! (το σύνθηµα τής 
Ελληνικής Επανάστασης τού 1821) 4. η απουσία εµποδίων, η ευχέρεια: ~ 
κινήσεων | ελιγµών ΣΥΝ. άνεση · ΦΡ. καλή λευτεριά! (ως ευχή σε έγκυο) να 
γεννήσεις καλά! ελευθεριάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µτχ. ενεστ. ελευθεριάζων, -
ούσα, -ον | ελευθερίασα} 1. σκέφτοµαι, εκφράζοµαι ή ενεργώ κατά τρόπο ελεύ-
θερο, παραβλέποντας καθιερωµένες αντιλήψεις: ελευθεριάζοντα ήθη || 
ελευθεριάζουσα συµπεριφορά 2. (ειδικότ.) παραβαίνω τους ηθικούς νόµους, ζω 
έκλυτο βίο. Ελευθέριος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Λευτέρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επίθ. ελευθέριος < ελεύθερος]. ελευθέριος, -α, -ο 
[αρχ.] 1. αυτός που αντίκειται στους ηθικούς νόµους· ακόλαστος, έκλυτος: 
γυναίκα ελευθερίων ηθών || ~ συµπεριφορά · 2. (α) ελευθέριο | ελεύθερο 
επάγγελµα το επάγγελµα που ασκείται από µεµονωµένα άτοµα, δεν υπόκειται 
σε προκαθορισµένο ωράριο, µισθοδοσία κ.λπ. (β) ελευθέριες τέχνες βλ. λ. 
τέχνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελεύθερος. ελευθεριότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η έλλειψη 
ηθικών φραγµών, η ροπή προς τον έκλυτο βίο: είναι µεγάλη η ~ των ηθών που 
επικρατεί στην εποχή µας. 



ελευθεροκοινωνία 586 ελέφαντας 
 

ελευθεροκοινωνία (η) [1871] {χωρ. πληθ.} ΝΑΥΤ. η άδεια επικοινω-
νίας πλοίου µε την ξηρά (που δίνεται µετά από υγειονοµική εξέταση 
τού πληρώµατος, τού φορτίου κ.λπ.): απαγόρευση ελευθεροκοινωνίας 
τού πλοίου λόγω κρουσµάτων λοιµώδους νόσου στο πλήρωµα ΣΥΝ. 
πράτιγο (βλ. κ. λ. καραντίνα). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. libre 
pratique]. 

ελευθεροκοινωνώ ρ. αµετβ. [1871] {ελευθεροκοινωνείς...· µόνο σε 
ενεστ. κ. παρατ.} ΝΑΥΤ. (για το πλήρωµα και τους επιβάτες πλοίου) 
επικοινωνώ ελεύθερα ύστερα από άδεια τής υγειονοµικής αρχής. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. communiquer librement]. 

ελευθεροπλοία (η) [1872] {χωρ. πληθ.} ο ελεύθερος διάπλους σε θά-
λασσα, ποταµό ή λίµνη. 

ελεύθερος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) λεύτερος κ. (σπάν.) ελεύτερος [µεσν.] 1. 
(γενικά) αυτός που δεν υπόκειται σε δεσµεύσεις ή περιορισµούς: ~ 
κίνηση | έκφραση || - κι ωραίος || επιτέλους ελεύθεροι! ΑΝΤ. 
δεσµευµένος, περιορισµένος, εξαρτηµένος· ΦΡ. (α) ελεύθερος σκο-
πευτής (i) µαχητής τού πεζικού ή των καταδροµών, που δεν είναι 
ενταγµένος σε µονάδα τού τακτικού στρατού και που βάλλοντας 
εναντίον εχθρικών στόχων κρυµµένος σε θέσεις µε καλό οπτικό πεδίο 
(συνήθ. σε ψηλό σηµείο) πολεµά αυτόνοµα: ελάχιστοι τολµούσαν να 
κυκλοφορήσουν στους δρόµους τού Σαράγεβου φοβούµενοι τους 
µουσουλµάνους και Σέρβους ~ (ii) (µτφ.) αυτός που έχει ελευθερία 
κινήσεων, που δεν έχει δεσµεύσεις, υποχρεώσεις και επιλέγει την κα-
λύτερη ευκαιρία (β) ελεύθερος χρόνος ο χρόνος κατά τον οποίο δεν 
εργάζεται κανείς και µπορεί να επιδοθεί σε ασχολίες που τον ευχα-
ριστούν (γ) ελεύθερο ωράριο (i) το ωράριο που κάθε επιχειρηµατίας 
διαµορφώνει µόνος του, χωρίς να του επιβάλλεται από το κράτος (ii) 
ωράριο εργασίας το οποίο επιτρέπει στον εργαζόµενο να προσέρχεται 
στην εργασία του τις ώρες που επιθυµεί 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει 
πολιτική ή/και εθνική ελευθερία: ~ έθνος | χώρα ANT. υπόδουλος, 
εξαρτηµένος, σκλαβωµένος, υποτελής 3. αυτός που έχει απαλλαγεί 
από οτιδήποτε δεσµεύει τη σκέψη ή τη θέληση του: ~ από προκατα-
λήψεις | φόβους | πάθη || - σκέψη | φρόνηµα- ΦΡ. αφήνω τον εαυτό 
µου ελεύθερο φέροµαι αυθόρµητα και φυσικά: Χαλάρωσε! Άφησε 
τον εαυτό σου ελεύθερο να εκφραστεί! 4. ελεύθερο (το) η άδεια, το 
δικαίωµα: δίνω | έχω το ~ || µου έδωσε το - να χρησιµοποιώ τη βι-
βλιοθήκη του 5. (για πρόσ.) αυτός που δεν βρίσκεται υπό περιορισµό: 
ο δράστης είναι ακόµα ~ || τον άφησαν προσωρινά ελεύθερο 6. (για 
µέλη τού σώµατος) αυτός που µπορεί να κινείται µε ευχέρεια, απαλ-
λαγµένος από βάρη, δεσµά ή πιέσεις: Εχεις ελεύθερα τα χέρια σου; 
Κράτησε µου αυτό 7. αυτός που δεν έχει παντρευτεί: είστε ~ ή πα-
ντρεµένος; ΣΥΝ. άγαµος, ανύπαντρος ΑΝΤ. έγγαµος, παντρεµένος 8. 
διαθέσιµος, µη κατειληµµένος: είναι ~ το κάθισµα; || είναι αδύνατον 
να βρω - ταξί ΣΥΝ. αδειανός- ΦΡ. (α) αφήνω το πεδίο ελεύθερο (σε 
κάποιον) αποσύροµαι από διεκδίκηση, διευκολύνοντας (κάποιον) να 
ενεργήσει πιο άνετα: απέσυρε την υποψηφιότητα του, αφήνοντας έτσι 
στον συνυποψήφιο του ελεύθερο το πεδίο (β) ελεύθερος χώρος (i) ο 
χώρος στον οποίο µπορεί να κινηθεί κανείς χωρίς εµπόδια: ο επι-
θετικός παίκτης βρήκε ~ και έκανε το σουτ(ϋ) ΦΥΣ. περιοχή όπου δεν 
υπάρχει ύλη ούτε παρουσία ηλεκτροµαγνητικού πεδίου ή πεδίου βα-
ρύτητας 9. προσιτός σε όλους: η είσοδος είναι ~ (δωρεάν) 10. (για πε-
ριουσιακά στοιχεία) µη υποθηκευµένος ή διεκδικούµενος από αντα-
παιτητές: το ακίνητο είναι ~ 11. απαλλαγµένος από υποχρεώσεις ή 
άλλου είδους ασχολίες: είσαι ~ την Τρίτη; || δεν έχω ούτε µία ώρα ~ 
για να συναντηθούµε 12. επιτρεπόµενος από τον νόµο: είναι ~ το κυ-
νήγι σε αυτή την περιοχή; || ~ στάθµευση 13. αυτός που δεν ακολου-
θεί την καθιερωµένη τάξη πραγµάτων ή τους ισχύοντες νόµους: ~ 
συµβίωση (χωρίς να έχει προηγηθεί γάµος) || έχουν ~ σχέση (λ.χ. χω-
ρίς ο ένας να διεκδικεί από τον άλλο την αποκλειστικότητα, τη δέ-
σµευση)· ΦΡ. ΦΙΛΟΛ. ελεύθερος στίχος στίχος που δεν υπόκειται 
στους κανόνες τής παραδοσιακής µετρικής 14. ΟΙΚΟΝ. αυτός που δεν 
υπόκειται σε κρατικό παρεµβατισµό: ~ εµπόριο- ΦΡ. (α) ελεύθερη 
αγορά αγορά που λειτουργεί µε τους κανόνες τής ελεύθερης οικονο-
µίας -µε εξαιρέσεις σε θέµατα υγείας, άµυνας κ.λπ.- ή κατά τα πρό-
τυπα τής µικτής οικονοµίας (β) ελεύθερη οικονοµία βλ. λ. οικονοµία 
(γ) ελεύθερη ραδιοφωνία | τηλεόραση η ιδιωτική ή δηµοτική ραδιο-
φωνία | τηλεόραση κατ' αντιδιαστολή προς την κρατική (η οποία θε-
ωρείται ελεγχόµενη από την κυβέρνηση) (δ) ελεύθερη ζώνη περιοχή 
λιµανιού ή αεροδροµίου, όπου τα εµπορεύµατα είναι απαλλαγµένα 
από τελωνειακούς δασµούς και δεν απαιτούνται οι συνήθεις διατυ-
πώσεις για τη διάθεση τους 15. αυτός που δεν ακολουθεί πιστά το 
πρωτότυπο, που αποδίδει το νόηµα, αλλά όχι κατά λέξη: ~ µετάφρα-
ση | διασκευή 16. ΑΘΛ. (σε αθλήµατα µε µπάλα) βολή που εκτελείται 
χωρίς να παρεµποδίζεται ο παίκτης που την εκτελεί: εκτελώ ~ βολές 
στο µπάσκετ || (ως ουσ.) ο τερµατοφύλακας εκτέλεσε το ελεύθερο. — 
ελεύθερα | ελευθέρως [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. e-re-u-te-ro) < έ- προθεµ. + I.E. *leudh- «αυξά-
νω, αναπτύσσοµαι» (που γνώρισε µεγάλη σηµασιολ. ποικιλία), πβ. 
λατ. liber «ελεύθερος», γαλλ. libre κ.τ.ό. Από το ίδιο I.E. θέµα προέρ-
χονται διάφορες λέξεις των γερµ. και σλαβ. γλωσσών µε τη σηµ. «λα-
ός» (πιθ. µε την έννοια τού συνόλου των ελεύθερων ανθρώπων, όχι 
των δούλων), πβ. αρχ. γερµ.) liuti «λαός» (> γερµ. Leute), αρχ. σλαβ. 
ljudje, ρωσ. ljudi κ.ά. Η λ. ελεύθερος χρησιµοποιήθηκε αρχικώς ως 
αντίθετο τού δούλος, δηλώνοντας τον πολίτη µε πλήρη πολιτικά δι-
καιώµατα και συνεκδ. τον άνθρωπο που ενεργούσε αυτόνοµα και 
ανεξάρτητα. Η σηµ. «άγαµος» είναι µεσν. Πλήθος φράσεων έχουν ει-
σαχθεί τις τελευταίες δεκαετίες ως µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ελεύθερη οι-
κονοµία (< αγγλ. free enterprise), ελεύθερη ζώνη (< αγγλ. free zone), 
ελεύθερος στίχος (< γαλλ. vers libre), ελεύθερη αγορά (< αγγλ. free 
market), αφήνω το πεδίο ελεύθερο (< γαλλ. laisser le champ libre), 

ελεύθερη είσοδος (< γαλλ. entrée libre), ελεύθερος σκοπευτής (< γαλλ. 
franc tireur) κ.ά.]. 

ελεύθερος: σηµασιολογική εξέλιξη. Η λ. ελεύθερος, αναγόµενη 
σε µια I.E. ρίζα *leudh- (-λευθ-) που σήµαινε «αυξάνω, αναπτύσ 
σοµαι», απαντά ήδη στα Μυκηναϊκά (e-re-u-te-ro = ελεύθερος, e- 
re-u-te-ro-se = ήλευθέρωσε) και στον Όµηρο. Ετυµολογικά συνδέ 
εται περισσότερο προς λέξεις που σε άλλες I.E. γλώσσες δηλώνουν 
τον «λαό» (πβ. γερµ. Leut-e, ρωσ. ljud-i), παρά µε το έλεύσοµαι (και 
την παρετυµολογική µάλλον ερµηνεία τού ελεύθερος = «αυτός 
που µπορεί να έλθει/πάει όπου θέλει»). Το ελεύθερος σήµανε στην 
Αρχαία: (α) Ό,τι και το σηµερινό ελεύθερος (ελεύθερη χώρα, ελεύ 
θερος άνθρωπος, ελεύθερη συνείδηση) (β) Αυτό που αρµόζει σε 
ελεύθερο άνθρωπο, δηλ. ό,τι και το επίσης αρχ. ελευθέριος. Το 
ελεύθερος στην Ελληνική απέκτησε καθαρώς πολιτική σηµασία: 
ελεύθερος = ο πολίτης µε πλήρη πολιτικά δικαιώµατα (στα οποία 
ανήκε και η άσκηση ορισµένων τεχνών και έργων, δηλ. επαγγελ 
µάτων τα οποία χαρακτηρίζονταν ήδη στην Αρχαία ως ελευθέρια 
έργα, δηλ. έργα αρµόζοντα και επιτρεπόµενα µόνο σε ελεύθερους 
πολίτες). Με αυτή την έννοια αντετίθετο στο δούλος, επιδίωξη δε 
των δούλων ήταν να γίνουν ελεύθερο! (πολίτες), απελεύθεροι 
όπως λέγονταν, αποκτώντας πλήρη πολιτικά δικαιώµατα. 
Στη Ν. Ελληνική η λ. ελεύθερος εξελίχθηκε (φωνητικά) σε λεύτε 
ρος (σίγηση τού άτονου αρκτικού φωνήεντος, τροπή τού -ίθ- σε 
-ft-)· το ελευθέριος απέκτησε κυρίως κακή σηµ. (γυναίκα ελευθε 
ρίων ηθών), πλην τής χρήσης στη φρ. «ελευθέρια επαγγέλµατα» 
(αυτά που δεν υπόκεινται σε πλήρως προκαθορισµένους όρους ερ 
γασίας)· το δε απελευθερωµένος (που δεν συνδέεται µε το αρχ. 
απελεύθερος), από το ρ. απελευθερώνω, χρησιµοποιείται κυρίως 
για γυναίκες ως συνώνυµο τού «χειραφετηµένος». → 
άγαµος 

ελευθερόστοµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που µιλά µε θάρρος και 
παρρησία, ειλικρινής 2. (κακόσ.) αυθάδης ή αθυρόστοµος. — ελευ-
θερόστοµα επίρρ., ελευθεροστοµία (η) [µτγν.]. 

ελευθεροτεκτονισµός (ο) → τεκτονισµός 
ελευθεροτυπία (η) [1831] (χωρ. πληθ.} η ελευθερία τού Τύπου, το δι-

καίωµα κάθε πολίτη ή οµάδας πολιτών να εκφράζει ελεύθερα τις 
απόψεις του µέσω τού Τύπου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
liberté de la presse]. 

ελευθερόφρων, -ων, -ον [1807] {ελευθερόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. 
-ονα), -όνων} 1. αυτός που σκέφτεται και εκφράζεται ελεύθερα 2. αυ-
τός που είναι απαλλαγµένος από προκαταλήψεις και δογµατισµούς 
ΣΥΝ. φιλελεύθερος. — ελευθεροφροσύνη (η) [1812], ελευθεροφρο-
νώ ρ. {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. < ελεύθερος + -
φρων< αρχ. φρήν, φρενός]. 

ελευθερώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {ελευθέρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. δίνω την 
ελευθερία (σε κάποιον): η νέα κυβέρνηση ελευθέρωσε τους πολιτι-
κούς κρατουµένους ΣΥΝ. λυτρώνω 2. (γενικότ.) απαλλάσσω από οτι-
δήποτε δεσµεύει, περιορίζει, επιβαρύνει: ελευθερώθηκε από τις φο-
βίες που τον βασάνιζαν | τα χρέη- ΦΡ. ελευθερώνω τις τιµές παύω να 
ασκώ έλεγχο στις τιµές, τις αφήνω να διαµορφωθούν ελεύθερα, 
ανάλογα µε την προσφορά και τη ζήτηση 3. (για τόπο) απαλλάσσω 
από ξενικό ζυγό ή επικυριαρχία: θυσιάστηκαν για να ελευθερώσουν 
την πατρίδα τους ΣΥΝ. λυτρώνω ANT. σκλαβώνω, υποδουλώνω 4. 
απαλλάσσω από οικονοµικά βάρη ή οφειλές: ελευθέρωσε το σπίτι 
του από την υποθήκη 5. απαλλάσσω από βάρη ή δεσµά: ~ τα χέρια 
µου (από τις τσάντες που κρατώ) 6. (για χώρο) αδειάζω, αποµακρύ-
νω τα εµπόδια: ελευθερώστε τον διάδροµο! || ζήτησα από τον ενοι-
κιαστή µου να µου ελευθερώσει το σπίτι 7. (µεσοπαθ. ελευθερώνο-
µαι) (για έγκυο) φέρνω στον κόσµο παιδί, γεννώ. Επίσης (λαϊκ.) λευ-
τερώνω [µεσν.]. — ελευθέρωση (η) [αρχ.]. 

ελευθερωτής (ο) [µτγν.] αυτός που απελευθερώνει ΣΥΝ. απελευθε-
ρωτής, λυτρωτής ANT. κατακτητής, υποδουλωτής. 

ελευθερώτρια (η) [1886] {ελευθερωτριών} 1. γυναίκα που ελευθε-
ρώνει από δουλεία, σκλαβιά 2. (µε κεφ.) ΕΚΚΛΗΣ. προσωνυµία τής Θε-
οτόκου και συνεκδ. κάθε εικόνα της (τής νεότερης εποχής), στην 
οποία απεικονίζεται να συνδέεται µε την απελευθέρωση τής Ελλά-
δας από τους κατακτητές (κυρ. την περίοδο τής γερµανικής κατοχής). 

έλευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} (λόγ.) η άφιξη, ο ερχο-
µός: η ~ τού Σωτήρος ΣΥΝ. προσέλευση ANT. αναχώρηση. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ελευσις < αρχ. έλεύσοµαι (που χρησιµοποιήθηκε ως µέλλ. τού ρ. 
έρχοµαι) < *ελεύθ-σοµαι < *el-eu-dh-, παρεκτεταµένος τ. τού I.E. *el- 
«κινούµαι, πηγαίνω», πβ. αρµ. eli «ανέβηκα, βγήκα», λατ. amb-ul-are 
«περπατώ», αρχ. ιρλ. luid «πήγε» κ.ά. Οµόρρ. προσ-ήλυ-τος, ήλ-θον 
(> ήλθα), έλαύνω (< *έλά-Εν-ω, βλ.λ.)]. 

Ελευσίνα (η) πόλη τής Αττικής, γνωστή κατά την αρχαιότητα λόγω 
τού ιερού τής ∆ήµητρας και τής Περσεφόνης (βλ. κ. λ. Ελευσίνια Μυ-
στήρια). — Ελευσίνιος (ο) [αρχ.], Ελευσίνια (η), ελευσινιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Έλευσίς, -ϊνος, πιθ. < έλευσις (βλ.λ.), µε την έννοια ότι η 
περιοχή αποτελούσε τόπο συγκεντρώσεως εκείνων που τηρούσαν τα 
Ελευσίνια Μυστήρια. Στην ίδια λ. ανάγεται και το τόπων. 'Ηλύσια 
(πεδία), το οποίο αποδόθηκε στα Γαλλικά ως (champs) Élysées]. 

Ελευσίνια Μυστήρια (τα) {Ελευσίνιων Μυστηρίων} αρχαίες λα-
τρευτικές τελετές προς τιµήν τής ∆ήµητρας και τής Περσεφόνης µε 
κέντρο το ιερό τους στην Ελευσίνα. 

ελευτεριά (η) → ελευθερία 
ελεύτερος, -η, -ο → ελεύθερος 
ελέφαντας (ο) {ελεφάντων} (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. 

ζώο), ελεφαντίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. εξαιρετικά µεγαλόσωµο 
χορτοφάγο θηλαστικό, που ζει σε τροπικά δάση και στις σαβάνες τής 
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Αφρικής και τής Ασίας σε κοπάδια, µε χαρακτηριστική µακριά προ-
βοσκίδα (για να µαζεύει την τροφή του, για καταιονισµό κ.ά.) και 
δύο χαυλιόδοντες στην άνω σιαγόνα (το ελεφαντόδοντο)· ΦΡ. (α) µνή-
µη ελέφαντα η εξαιρετικά δυνατή µνήµη (β) (σκωπτ.) να αποδείξω 
πως δεν είµαι ελέφαντας να αποδείξω κάτι, ενδεχοµένως αυτονόητο 
ή προφανές και το οποίο µε αφορά, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να αποδειχθεί τυπικά: πολλοί φοβούνται ότι η σύγχρονη τεχνολογία 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να κατασκευαστούν ψεύτικα στοιχεία 
εις βάρος πολιτών για πράξεις που ουδέποτε έκαναν οπότε, άντε µετά 
να αποδείξεις πως δεν είσαι ελέφαντας! 2. θαλάσσιος ελέφαντας 
φώκια µε µακρύ ρύγχος που θυµίζει προβοσκίδα 3. (µτφ.-σκωπτ.) ο 
ογκώδης, ο παχύς άνθρωπος. — (υποκ.) ελεφαντάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ελέφας, -αντος (ήδη µυκ. e-re-pa), αγν. ετύµου, λ. που 
χρησιµοποιήθηκε τόσο µε τη σηµ. τού ζώου όσο και µε τη σηµ. «ελε-
φαντοστό». Τόσο η λ. ελέφας όσο και άλλες I.E. λ. µε την ίδια σηµ. 
(π.χ. χεττ. lahpaS) αποτελούν πιθ. αρχαιότατα δάνεια (2000 π.Χ.), µάλ-
λον από περιοχή τής Μ. Ασίας. ∆εν πρέπει να αποκλειστεί ακόµη πι-
θανή σχέση µε τις σηµιτ. γλώσσες, πβ. χαµιτ. élu, αραβ. fil κ.ά. Μέσω 
τού λατ. elephäs (< αρχ. ελέφας) η λ. πέρασε στις περισσότερες ευ-
ρωπ. γλώσσες, π.χ. γαλλ. éléphant, αγγλ. elephant κ.ά. Η φρ. µνήµη ελέ-
φαντα είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. (avoir) une mémoire 
d'éléphant]. 

ελεφαντένιος, -ια, -io ~» ελεφάντινος 
ελεφαντίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 1. διάχυτη, 
παθολογική υπέρµετρη πάχυνση τού δέρµατος και τού υποδορίου 
ιστού λόγω υπερτροφίας, που έχει ως αποτέλεσµα την παραµόρφωση 
των περιφερειακών τµηµάτων τού σώµατος (κάτω και άνω άκρων, 
οσχέου, αιδοίου, µαστών) 2. (στα άλογα) πάθηση τού δέρµατος και 
τού υποδορίου συνδετικού ιστού των µελών και κυρ. των πίσω άκρων 
τού αλόγου. 

ελεφάντινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ελέφαντα 2. 
αυτός που είναι κατασκευασµένος από ελεφαντόδοντο ΣΥΝ. φιλ-
ντισένιος 3. αυτός που είναι όµοιος στη σύσταση µε ελεφαντόδοντο. 
Επίσης ελεφαντένιος, -ια, -ιο. 

ελεφαντόδετος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι διακοσµηµένος µε 
ελεφαντόδοντο ΣΥΝ. ελεφαντοκόλλητος. 

ελεφαντόδοντο (το) [1871] 1. ο χαυλιόδοντας τού ελέφαντα ΣΥΝ. 
ελεφαντοστό, φίλντισι 2. η σκληρή και λευκή ύλη από την οποία απο-
τελείται ο χαυλιόδοντας τού ελέφαντα και χρησιµοποιείται ως πολύ-
τιµη ύλη στη γλυπτική. 

ελεφαντοκόκκαλο (το) το ελεφαντοστό. 
ελεφαντοκόλλητος, -η, -ο [µτγν.] ο ελεφαντόδετος (βλ.λ.). 
ελεφαντοστό (το) [1886] 1. το ελεφαντόδοντο (βλ.λ.) ΣΥΝ. φίλντισι 2. 

(συνεκδ.) κάθε είδους µικροτέχνηµα κατασκευασµένο από ελεφα-
ντόδοντο· ΦΡ. χάρτης ελεφαντοστού διακοσµητικό χαρτί που χρησι-
µοποιείται για ζωγραφικές µικρογραφίες. Επίσης (λόγ.) ελεφαντο-
στούν [1886]. 

Ελεφαντοστού Ακτή (η) → Ακτή Ελεφαντοστού 
ελεφαντουρνία (η) {χωρ. πληθ.) η τέχνη τής επεξεργασίας τού ελε-
φαντόδοντου. Επίσης ελεφαντουρνική [µτγν.].   — ελεφαντουργός 
(ο/η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < έλεφαντουργός < ελέφας, -αντος + -
ουργός < έργον]. 

ελέχθη ρ. → λέγω 
ελέω ρ. µετβ. {ελεείς..., µτχ. ελεών, -ούσα, -ούν | ελέ-ησα, -ούµαι, -ήθη-

κα, -ηµένος) 1. αισθάνοµαι συµπόνια και συµπάθεια για (κάποιον): ο 
©εός να σε ελεήσει! ΣΥΝ. συµπονώ, σπλαγχνίζοµαι, οικτίρω 2. προ-
σφέρω ελεηµοσύνη ή βοήθεια: ελεήστε τον φτωχό! ΦΡ. Κύριε ελέη-
σον! βλ. λ. κύριος (ο) 3. ΕΚΚΛΗΣ. Ελεούσα (η) προσωνυµία τής Θεο-
τόκου- (συνεκδ.) κάθε εικόνα της στην οποία απεικονίζεται να µεσι-
τεύει στον Χριστό για τους πιστούς: η Αγία ~. — ελέηση (η), ελεη-
τικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λυπάµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ελεώ (-
έω) < έλεος]. 

ελέω → έλεος 
ελήφθην ρ. → λαµβάνω 
έλθω (να/θα) ρ. -+ έρχοµαι 
Ε.Λ.Θ. (η) Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. 
ελιά (η) 1. αιωνόβιο και αειθαλές δέντρο µε πολυετή, στιλπνά φύλλα 
ωοειδούς σχήµατος, κορµό συνήθ. στρεβλό, µε γκρίζο, ξηρό φλοιό, 
καρπό ωοειδή µε πράσινο και σκληρό περικάρπιο, το οποίο γίνεται 
µαύρο και µαλακό όταν ωριµάσει, και σκληρό, επιµήκη πυρήνα (κου-
κούτσι)· καλλιεργείται κυρ. στις µεσογειακές χώρες ΣΥΝ. ελαιόδεντρο 
2. (συνεκδ.) ο καρπός τού ελαιοδέντρου, ο οποίος γίνεται βρώσιµος 
µε ειδική επεξεργασία ή χρησιµοποιείται ως βασική πηγή για το µα-
γειρικό λάδι· ΦΡ. τρώω | περνάω µε ψωµί κι ελιά ζω µε υπερβολική 
λιτότητα · 3. (µτφ.) µελανόχρωµη κηλίδα τού δέρµατος, που συνήθ. 
εξέχει και οφείλεται σε υπερβολική έκκριση µελανίνης. Επίσης (λόγ.) 
ελαία [αρχ.] (βλ.λ.). — (υποκ.) ελίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίκιο. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. έλαια (ήδη µυκ. e-ra-wa) < *έλαίΡα, αγν. ετύµου, πιθ. 
δάνειο µεσογειακής προελ. Από την Ελλην. προέρχεται επίσης η 
αντίστοιχη λατ. λ. oliva, πβ. αγγλ. κ. γαλλ. olive κ.ά. Το µεσν. ελιά < 
έλαια µε συνίζηση (συµπροφορά) τού -αι- ως ηµιφωνικού -ι-, εξού 
και η γραφή µε -ι- (ελιά και όχι εληά)· πβ. παλαιός > παλιός, µηλέα > 
µηλιά κ.τ.ό. Η σηµ. 3 είναι µτγν.]. 

Ε.Α.Ι.Α. (το) Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο. 
ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π. (το) Ελληνικό Ίδρυµα Αµυντικής και Εξωτερικής Πο-
λιτικής· τώρα ονοµάζεται Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτε-
ρικής Πολιτικής, αποτελεί δε µια διεθνολογική ελληνική δεξαµενή 
σκέψης (think tank). 

ελιγµός (ο) 1. κίνηση που διαγράφει ελικοειδή και περιστροφική τρο-
χιά, µε συνεχείς αλλαγές κατευθύνσεως: οι ~ τού σκιέρ κατά την κα- 

τάβαση || το µηχανάκι έκανε συνέχεια ~ µέσα στην κίνηση ΣΥΝ. (κα- 
θηµ.) στριφογύρισµα 2. (µτφ.) ο έµµεσος τρόπος δράσης, ο χειρισµός 
µιας κατάστασης, ώστε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα να επιτευχθεί 
µε επιδέξιο, πλάγιο τρόπο (και όχι λ.χ. µε άµεση διεκδίκηση, αντιπα-
ράθεση, σύγκρουση): διπλωµατικός | έξυπνος | πονηρός ~ || ήταν ευ-
θύς άνθρωπος- έλεγε πάντα αυτό που σκεφτόταν χωρίς ελιγµούς και 
περιστροφές || ~ τακτικής || ήταν τέτοια η παρεξήγηση, ώστε έκανε 
πραγµατικά απίστευτους ~ για να συµβιβάσει τα ασυµβίβαστα 3. (α) 
κίνηση στρατεύµατος στα πλαίσια τακτικής (β) ΝΑΥΤ. µεταβολή τής 
πορείας πλοίου (λ.χ. µε κίνηση τού πηδαλίου, των ιστίων ή ελίκων) 
ΣΥΝ. µανούβρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ελιγµός < ελίσσω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

Ελίζα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Eliza, συγκεκοµµ. τ. τού ον. 
Elizabeth (βλ. λ. Ελισάβετ)]. 

έλικας (ο) {ελίκων} 1. εξάρτηµα προωθητικής µηχανής, το οποίο πε-
ριστρέφεται µε τη βοήθεια κινητήρα και χρησιµοποιείται σε πλοία, 
τορπίλες και αεροσκάφη ΣΥΝ. προπέλα · 2. BOT. λεπτό και εύκαµπτο 
τµήµα τού βλαστού, µε το οποίο στηρίζονται και αναρριχώνται τα 
αναρριχητικά φυτά · 3. ΜΑΘ. σπειροειδής καµπύλη που βρίσκεται 
πάνω στην παράπλευρη επιφάνεια κυλίνδρου ή κώνου · 4. ΑΡΧΙΤ. το 
σπειροειδές κόσµηµα τού ιωνικού κιονόκρανου 5. (γενικότ.) οτιδήποτε 
έχει σχήµα έλικα. Επίσης έλικα (η) (βλ. λ. διπλογενής). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ελιξ (ή) < *Εέλ-ικ-ς < I.E. *(s)wel- «περιστρέφω, γυρίζω», πβ. λατ. vol-
vere «στρέφω, κυλώ», vol-umen «ελιγµός - βιβλίο», γαλλ. (se) vautrer 
«κυλιέµαι», ισπ. volver «γυρίζω», αγγλ. well «κυλώ, αναβλύζω», γερµ. 
Welle «κύµα, κύλινδρος» κ.ά. Οµόρρ. άπ-ειλ-ώ, ειλεός | ίλεός, ειλιγγος 
| ίλιγγος, δλ-µος κ.ά.]. 

ελικοδρόµιο (το) [1855] {ελικοδροµί-ου | -ων} χώρος ειδικά διαµορ-
φωµένος για την προσγείωση και απογείωση ελικοπτέρων. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. helidrome]. 

ελικοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ελικοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} όµοιος στο 
σχήµα ή στην κίνηση µε έλικα: ~ απόφυση. — ελικοειδώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ελικόπτερο (το) [1888] {ελικοπτέρ-ου | -ων} αεροσκάφος που κινείται 
µε µηχανοκίνητους έλικες περιστρεφόµενους σε κατακόρυφο άξονα: 
πολεµικό | ιδιωτικό ~. — (υποκ.) ελικοπτεράκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αε-
ροσκάφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. helicopter]. 

ελικοπτεροφόρος, -ος, -ο αυτός που διαθέτει χώρο κατάλληλα 
διαµορφωµένο για την προσγείωση και την απογείωση ελικοπτέρων: 
~ πλοίο. 

ελικοφόρος, -ος, -ο (για θαλάσσιο ή εναέριο µεταφορικό µέσο) αυτός 
που κινείται µε έλικες: ~ αεροπλάνο (κατ' αντιδιαστολή προς το 
αεριωθούµενο). 
[ΕΤΥΜ. < έλικα)ς) + -φόρος < φέρω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. porte-
hélice (νόθο συνθ.)]. 

ελικώδης, -ης -ες [µτγν.] {ελικώδ-ους | -εις (ουδ. -η) -ών} ελικοειδής 
(βλ.λ;). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Ελικώνας (ο) όρος τής Α. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Βοιωτίας, κο-
ντά στις ακτές τού Κορινθιακού Κόλπου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ελικών, -ώνος. Η επικρατέστερη άποψη συνδέει τον 
Ελικώνα µε τη λ. έλίκη «ιτιά» (πβ. λατ. salix, αρχ. αγγλ. welig κ.ά.), 
οπότε το τοπωνύµιο θα ερµηνευόταν ως «το βουνό µε τις ιτιές»]. 

ελικωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που το σχήµα του µοιάζει µε έλικα, ο 
ελικοειδής 2. ελικωτό (το) σπειροειδές καρφί που χρησιµοποιείται 
για τη στερέωση των σιδηροτροχιών στους ξύλινους στρωτήρες. 

ελιξήριο (το) {ελιξηρί-ου | -ων} 1. παρασκεύασµα αλχηµιστών, στο 
οποίο αποδίδονταν θαυµατουργικές ιδιότητες· ΦΡ. (α) ελιξήριο τής 
ζωής φάρµακο το οποίο υποτίθεται ότι δίνει την αθανασία (β) ελι-
ξήριο τής νεότητας φάρµακο που υποτίθεται ότι διατηρεί τη νεότη-
τα άφθαρτη (γ) ελιξήριο τού έρωτα παρασκεύασµα που υποτίθεται 
ότι συνδέει όσους το πιουν µε δεσµά ακατάλυτου έρωτα, γνωστό 
κυρ. από τον µύθο τού Τριστάνου και τής Ιζόλδης 2. ΦΑΡΜ. φαρµα-
κευτικό παρασκεύασµα, µείγµα φαρµακευτικών ουσιών και οινο-
πνεύµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αµβροσία, αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
αγγλ. elixir < αραβ. al-iksîr < al «το» + iksïr < µτγν. ξηρίον «ειδική σκόνη 
για την επούλωση τραυµάτων και την επίσχεση τής αιµορραγίας» < 
αρχ. ξηρός]. 

ελιοκουκουτσο (το) το κουκούτσι τής ελιάς. 
ελιόψωµο (το) ψωµί που περιέχει ελιές. 
Ελισάβετ (η) {άκλ.} 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης και τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, µε γνωστότερη τη σύζυγο τού Ζαχαρία 
και µητέρα τού Ιωάννη τού Προδρόµου 2. όνοµα ηγεµονίδων τής Ευ-
ρώπης 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. EliSevâ «ο Θεός µου είναι άφθονος», δηλ. ο Θεός 
είναι εκείνος που φέρνει την αφθονία]. 

ελισαβετιανός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη βασίλισσα Ελι-
σάβετΑ τής Αγγλίας (1533-1603) και την εποχή της: ~ θέατρο. 

Ελισαίος κ. Ελισσαίος (ο) προφήτης τού Ισραήλ, εορτάζεται ως 
άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Έλισαϊος | Έλισαιέ < εβρ. EliSâ «ο Θεός είναι σωτη-
ρία»]. 

ελίσσοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ελίχθηκα} 1.(κυριολ.) περιστρέφοµαι γύ-
ρω από ένα κέντρο, έναν άξονα, ώστε να αλλάζω συνέχεια κατεύ-
θυνση· παίρνω ελικοειδές σχήµα, κάνω ελικοειδή κίνηση: ο καταδύ-
της ελίχθηκε αριστοτεχνικά στον αέρα πριν πέσει κατακόρυφα στο 
νερό ΣΥΝ. περιστρέφοµαι, κουλλουριάζοµαι 2. κινούµαι µε συνεχείς 
ελιγµούς προς µια κατεύθυνση, κάνω ζιγκ-ζαγκ: το µηχανάκι ελισσό-
ταν ανάµεσα στα αυτοκίνητα 3. ενεργώ µε τρόπο διπλωµατικό, δεί-
χνω ευελιξία στη συµπεριφορά, ώστε να αποφεύγω τις συγκρούσεις, 
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να τηρώ ισορροπία ανάµεσα σε αντίθετες καταστάσεις ή αµφίρροπες 
συνθήκες και να αποφεύγω να εµπλακώ σε υποθέσεις που µπορεί να µε 
βλάψουν: επιτυχηµένη εξωτερική πολιτική σηµαίνει να ξέρεις ως χώρα να 
ελίσσεσαι σωστά στο διεθνές διπλωµατικό πεδίο || ήξερε πάντα πώς να ελιχθεί, 
για να πετύχει αυτό που ήθελε 4. ΣΤΡΑΤ. κάνω τους απαραίτητους αµυντικούς ή 
επιθετικούς ελιγµούς µε σκοπό την απόκτηση τακτικού ή στρατηγικού 
πλεονεκτήµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ελίσσω | -οµαι < *èXÎK-jœ < ελιξ, -ικος (ή) (βλ. λ. έλικας)]. 

ελίτ (η) {άκλ.} ελλην. αριστεία, αριστείςΙ άριστοι 1. το καλύτερο (κοινωνικά, 
οικονοµικά ή πνευµατικά) τµήµα ενός κοινωνικού συνόλου: η ~ τη"ς 
διανόησης ΣΥΝ. εκλεκτοί, (µτφ.) αφρόκρεµα 2. (κατ' επέκτ.) οτιδήποτε 
εκλεκτό και ξεχωριστό. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. élite «οι εκλεκτοί, οι διαλεχτοί» < p. élire < λατ. eligere 
«εκλέγω»]. 

ελιτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. το κοινωνικό σύστηµα που υποστηρίζει την ελίτ 
εις βάρος των άλλων τάξεων 2. (κακόσ.) η υπεροπτική συµπεριφορά των 
ανθρώπων που ανήκουν στην ελίτ µιας κοινωνίας. — ελιτιστής (ο), ελιτίστρια 
(η). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. élitisme < élite]. 

ελιτίστικος, -η, -ο κ. ελιτιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον ελιτισµό, 
που φανερώνει ή προκύπτει από ελιτισµό: ~ διάθεση | νοοτροπία. — 
ελιτίστικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 

Ε.Λ.Κ. (το) Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα. 
ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. (το) Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας. 
έλκηθρο (το) {ελκήθρ-ου | -ων} µικρό όχηµα που αποτελείται από αµάξωµα 

στερεωµένο σε ολισθητήρες, ώστε να κυλά πάνω σε επιφάνειες καλυµµένες 
από χιόνι ή πάγο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ελκηθρον «δοκός ή σανίδα (κατά Α. Κοραή) τού α-λετριού» < 
αρχ. έλκω. Η λ. επανήλθε ως µετάφρ. δάνειο από γαλλ. traîneau]. 

ελκοειδής, -ής, -ές {ελκοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε έλκος 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ελκοπαθής, -ής, -ές {ελκοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που πάσχει από έλκος 
(κυρ. στοµάχου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < έλκος + -παθής < θ. 
παθ-, πβ. αόρ. β' ε-παθ-ον τού ρ. πάσχω]. 

έλκος (το) {έλκ-ους | -η, -ών} 1. ΙΑΤΡ. τραύµα τού δέρµατος ή τού βλεννογόνου, 
που συνοδεύεται από διάλυση τού συνδετικού ιστού: ~ στοµάχου | 
δωδεκαδάκτυλου 2. (µτφ.) νοσηρή κατάσταση που συνιστά αιτία 
προβληµάτων: το ~ τής γραφειοκρατίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έλκος, αρχική σηµ. «τραύµα, πληγή», < *ελκος (η δα-σύτητα 
οφείλεται σε παρετυµολ. σύνδεση µε το ρ. έλίαυ)· συνδ. µε λατ. ulcus «έλκος, 
πληγή» και µε σανσκρ. arias «αιµορροΐδες»]. 

ελκτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την έλξη 2. αυτός που έχει την 
ιδιότητα να έλκει ANT. ωστικός, απωθητικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ελκτικός < έλκω]. 

ελκυσµός (ο) [µτγν.] 1. η έλκυση (βλ. λ. ελκύω) 2. η ροή των αερίων καύσεως 
από καπνοδόχο. 

ελκυστηρας (ο) το τρακτέρ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. έλκυστήρ, -ήρος «χειρουργικό 
εργαλείο» < έλκ-ω (πβ. αρχ. ελκυσις). Η λ. επανήλθε ως απόδ. τού γαλλ. 
tracteur (βλ. λ. τρα-κτέρ)]. 

ελκυστικός, -ή, -ό [µτγν.] γοητευτικός, µαγευτικός, αυτός που ελκύει την 
προσοχή και το ενδιαφέρον των άλλων: ~ άνδρας | εµφάνιση | παρουσιαστικό | 
χαµόγελο || µια ~ πρόταση συνεργασίας ΣΥΝ. σαγηνευτικός, θελκτικός ANT. 
αποκρουστικός. — ελκυστικά επίρρ., ελκυστικότητα (η) [1786]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ελκύω. 

ελκύω ρ. µετβ. {παρατ. είλκυα, αόρ. είλκυσα, ελκύστηκα} (λόγ.) 1. σέρνω, 
τραβώ προς το µέρος µου ANT. απωθώ 2. (µτφ.) γοητεύω, σαγηνεύω· 
συγκεντρώνω την προσοχή: ~ τη συµπάθεια | τον θαυµασµό | το ενδιαφέρον | 
πελάτες. — έλκυση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ < µεσν. ελκύω < αρχ. έλκω (βλ.λ.), 
κατά το συνώνυµο έρύ-ω, µε αφετηρία τον αόρ. είλκυσα τού έλκω]. 

ελκύω - έλκω - προσελκύω. Το αρχ. έλκω «τραβώ κοντά µου, προ-
σελκύω», από τον αόρ. είλκυσα και µε επίδραση τού συνωνύµου αρχ. ρ. 
έρύω, έδωσε το ελκύω, που χρησιµοποιείται περισσότερο, και από αυτό 
προήλθε το σύνθετο προσ-ελκύω που κυρίως χρησιµοποιείται σήµερα: 
Κάτι τον έλκει προς την επιστήµη αυτή - Τον ελκύει περισσότερο η θάλασσα 
από το βουνό - Οι γιορτές, σωστά οργανωµένες, προσελκύουν πολύ κόσµο. 
Ένα πλήθος παραγώγων τού έλκω χρησιµοποιούνται και σήµερα -µε την 
αρχαία τους σηµασία- χωρίς να έχουµε πάντοτε συνείδηση τής 
ετυµολογικής τους σχέσης µε το έλκω: (α) θέµα έλκ-: έλκος, έλξη (β) θέµα 
έλκη-: έλκη-θρο (γ) θέµα ελκυ-: ελκύω, προσ-ελκύω, εφ-ελκύω, ελκυ-
στικός, αν-ελκυ-στήρας, δι-ελκυ-στίνδα. Από την ετεροιωµένη µεταπτωτική 
βαθµίδα τής ρίζας ελκ-, από το θέµα ολκ-, έχουµε το ολκή «µεγάλη δύναµη 
έλξεως» και µτφ. «µεγάλη δύναµη, δυνατός» (είναι παίκτης ολκής) και το 
αρχ. ολκός («µηχανή έλξεως»), από όπου το ρυµουλκός (ρυµός «χαλινάρι» 
+ ολκός), εµβρυουλκός κ.ά. 

έλκω ρ. µετβ. {παρατ. είλκα} (λόγ.) ελκύω (βλ.λ.): τα ετερώνυµα έλκονται, τα 
οµώνυµα απωθούνταν ΦΡ. έλκω το γένος | την καταγωγή | τις ρίζες µου από 
κατάγοµαι από. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έλκω < I.E. *selk- | *swelk- «σύρω, τραβώ», πβ. αλβ. helq, λατ. 
sulcus «ολκός, αυλάκι», ισπ. surco, ιταλ. solco κ.ά. Οµόρρ. ελξις (-η), όλκ-ή, 
όλκ-ός, ελκηθρο(ν) κ.ά.]. 

ελκώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ελκώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 

µοιάζει µε έλκος, που εµφανίζει συµπτώµατα έλκους: ~ πληγή 2. αυτός που 
προκαλεί έλκη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. έλκωµα (το) [µτγν.] {ελκώµ-ατος | -
ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. πληγή που εξελίσσεται σε έλκος (βλ.λ., σηµ. 1). έλκωση (η) {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. Ο σχηµατισµός έλκους. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ελκωσις < έλκω (-όω) «τραυµατίζω, προκαλώ ουλές» < έλκος]. 
Ελλάδα (η) 1. κράτος τής ΝΑ. Ευρώπης στο Ν. άκρο τής Βαλκανικής 
Χερσονήσου µε πρωτεύουσα την Αθήνα, επίσηµη γλώσσα την Ελληνική και 
νόµισµα τη δραχµή (2002: ευρώ)· ΦΡ. (ειρων.) Ελλάς, το µεγαλείο σου! 
(επιφωνηµατικά) για αρνητικά φαινόµενα τής ελληνικής κοινωνίας, 
δυσλειτουργίες τού ελληνικού κράτους 2. ΙΣΤ. ο γεωγραφικός χώρος στο Ν. 
άκρο τής Βαλκανικής Χερσονήσου, στα παράλια τής Μικράς Ασίας και αλλού 
ως κοιτίδα τού αρχαίου ελληνικού πολιτισµού· ΦΡ. Μεγάλη Ελλάδα βλ. λ. 
µεγάλος. Επίσης (λόγ.) Ελλάς {Ελλάδος}. — (υποκ.) Ελλαδίτσα κ. Ελλαδούλα 
(η), (µεγεθ.) Ελλαδάρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Ελληνας. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Ελλάς, -άδος «ο τόπος κατοικίας των Ελλήνων» χρη-
σιµοποιούµενο και ως προσδιορισµός ουσ. όπως Ελλάς γη, Ελλάς γλώσσα, 
Ελλάς πόλις κ.τ.ό. Στον Όµηρο η λ. αναφερόταν µε σαφή περιορισµό στη 
θεσσαλική Φθία (κατοικία των Μυρµιδόνων, των βασιλέων Πηλέα και 
Αχνλλέα), στη δε Οδύσσεια ειδικότ. (αλλά και σε µεταγενέστερους συγγραφείς) 
ο όρος προσδιόριζε την κυρίως Ελλάδα εν αντιθέσει προς την Πελοπόννησο, o 
Αριστοτέλης, στηριζόµενος σε αρχαιότερη παράδοση, υποστήριξε ότι Ελλάς 
ήταν αρχικώς το όνοµα περιοχής κοντά στη ∆ωδώνη. Το όνοµα ήδη από τον 
Ηρόδοτο άρχισε να αποκτά ευρύτερο σηµασιολογικό περιεχόµενο, δηλώνοντας 
όλες τις περιοχές που κατοικήθηκαν από Έλληνες, δηλ. τόσο την ηπειρωτική 
Ελλάδα όσο και την Ιωνία (Μ. Ασία). Βλ. κ. Ελληνας]. ελλαδικός, -ή, -ό [αρχ.] 
1. αυτός που σχετίζεται µε την Ελλάδα, δηλ. την ελληνική επικράτεια (κατ' 
αντιδιαστολή προς το επίθ. ελληνικός, που αναφέρεται σε ολόκληρο το 
ελληνικό έθνος): ~ σύνορα 2. αυτός που προέρχεται από την Ελλάδα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. Ελληνας. Ελλαδίτης (ο) {Ελλαδιτών}, Ελλαδίτισσα (η) 
{Ελλαδιτισσών} ο Έλληνας κάτοικος τής Ελλάδας κατ' αντιδιαστολή προς τους 
εκτός Ελλάδος Έλληνες (κυρ. τους Κυπρίους). — ελλαδίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. 
< Ελλάδα + παραγ. επίθηµα -ίτης, πβ. κ. σµην-ίτης, πολ-ίτης]. 
ελλαδογεννηµένος, -η, -ο (στη γλώσσα των Ελλήνων µεταναστών) 
(µετανάστης) που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. έλλαµψη (η) {-ης κ. -άµψεως | -
άµψεις, -άµψεων} (λόγ.) η λάµψη που γίνεται στο εσωτερικό κάποιου- (ειδικότ.) 
ο φωτισµός τής ψυχής από τον θεό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ελλαµψις < αρχ. έλλάµπω < έλ- (< εν-) + λάµπω]. Ελλάνικος (ο) 
{Ελλανίκου} αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος (5ος αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Ελλάνικος < *Ελλάνό-νικος (µε απλολογία) < 'Ελλην, -ηνος + -
νικοςκ νίκη], ελλανοδίκης (ο) {ελλανοδικών} 1. (στην αρχαιότητα) κριτής αγώ-
νων, µέλος τής φερώνυµης επιτροπής 2. (στον ιππόδροµο) ο κριτής των 
ιπποδροµιακών αγώνων: δελτίο ελλανοδικών (επίσηµο έντυπο µε τις αποφάσεις 
τους για κάθε ιπποδροµιακή ηµέρα). [ΕΤΥΜ < αρχ. Έλλανοδίκαι, τ. τής δωρ. 
διαλέκτου (αντί τού αττ. Έλληνοδίκαί), < "Ελλην + δίκη]. ελλανόδικος, -ος 
(λαϊκ. -η), -ο [1893] κυρ. στη ΦΡ. ελλανόδικος επιτροπή επιτροπή τής οποίας τα 
µέλη εποπτεύουν τη διεξαγωγή αγώνων (αθλητικών, καλλιτεχνικών κ.λπ.), 
κρίνουν τους διαγωνιζοµένους και ανακηρύσσουν τους νικητές: η ~ επέβαλε 
στον αναβάτη ποινή σαράντα ηµερών αποκλεισµού από τις κούρσες τού 
ιπποδρόµου. [ΕΤΥΜ < ελλανοδίκης (βλ.λ.)]. Ελλάς (η) → Ελλάδα 
ελλέβορος (ο) {ελλεβόρ-ου | -ων} δηλητηριώδες φυτό που χρησιµοποιείται για 
θεραπευτικούς και φαρµακευτικούς σκοπούς. [ΕΤΥΜ < αρχ. ελλέβορος, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < έλλός «ελάφι» + βορά «τροφή»]. έλλειµµα (το) {ελλείµµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. χρηµατικό ή άλλο ποσό που λείπει έναντι αυτού που 
προβλεπόταν ή έπρεπε να υπάρχει: λογιστικό | εµπορικό ~ || ~ ταµείου | 
αποθήκης || εµφανίζω | παρουσιάζω ~ || καλύπτω τα ~ ANT. πλεόνασµα, 
περίσσευµα· ΦΡ. (α) ΟΙΚΟΝ. έλλειµµα προϋπολογισµού το έλλειµµα που 
παρουσιάζεται, όταν το σύνολο των εσόδων είναι µικρότερο από το σύνολο των 
δαπανών (β) ΟΙΚΟΝ. έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου το έλλειµµα που 
παρουσιάζεται, όταν η αξία των εισαγόµενων εµπορευµάτων σε µια χώρα είναι 
µεγαλύτερη από την αξία των εξαγοµένων 2. (µτφ.) αυτό το οποίο λείπει από 
(κάτι), ώστε να είναι πλήρες: ~ δηµοκρατίας. — ελλειµµατικός, -ή, -ό [1894], 
ελλειµµατικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έλλειψη. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. 
«σφάλµα - έλλειψη», < ελλείπω]. ελλειπτικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που δεν είναι 
πλήρης, που παρουσιάζει ελλείψεις: έχει ~ λόγο | ύφος (µε βραχυλογία) ΣΥΝ. 
ελλιπής· ΓΛΩΣΣ. (β) ελλειπτικό όνοµα το όνοµα που απαντά είτε σε έναν µόνο 
από τους δύο αριθµούς και σε όλες τις πτώσεις του (ελλειπτικά κατ' αριθµό) είτε 
σε έναν αριθµό και όχι σε όλες τις πτώσεις του (ελλειπτικά κατ' αριθµό και κατά 
πτώση), π.χ. τα λόγια (δεν υπάρχει εν. *το λόγι), το δείλι (δεν έχει πληθ. *τα 
δείλια, αλλά τα δειλινά) (γ) ελλειπτικό | ελλιπές ρήµα κάθε ρήµα που δεν έχει 
όλους τους χρόνους (λ.χ. αφορώ, έρπω που απαντούν µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.)· 
ως ελλειπτικά θεωρούνται και ορισµένα ρήµατα που κανονικά κατατάσσονται 
στα ανώµαλα, αφού συµπληρώνουν µε άλλους τύπους αυτούς που δεν έχουν 
(φαινόµενο τού συµπληρωµατισµού, βλ.λ.: τρώω - έφαγα, βλέπω - είδα, λέω - 
είπα κ.ά.) (δ) ελλειπτική πρόταση η πρόταση τής οποί- 
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ας παραλείπονται ένας ή περισσότεροι βασικοί όροι (υποκείµενο, ρήµα κ.λπ.), 
που εννοούνται εύκολα από τα συµφραζόµενα: -Θα πάρω µέρος στον 
διαγωνισµό. -Και εγώ. (ενν. θα συµµετάσχω) · 2. αυτός που έχει το γεωµετρικό 
σχήµα τής έλλειψης, ο ελλειψοειδής: ~ τροχιά. — ελλειπτικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ., ελλειπτικότητα (η) [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής, αποσιωπητικά. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ελλείπω]. 

ελλείπω ρ. αµετβ. {µόνο στον ενεστ.) (λόγ.) 1. λείπω από ένα σύνολο, δεν 
υπάρχω ΣΥΝ. απουσιάζω, λείπω 2. ελλείποντα (τα) οι ελλείψεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ελλιπής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + λείπω]. 

ελλείψει επίρρ. (+γεν.) (λόγ.) λόγω τής έλλειψης (ενός πράγµατος): ~ επαρκούς 
χρηµατοδότησης, το πρόγραµµα δεν ολοκληρώθηκε || απαλλάχθηκε - 
ενοχοποιητικών στοιχείων. 
[ΕΤΥΜ. ∆οτ. εν. τού αρχ. ελλειψις. Το συντακτικό σχήµα ελλείψει + γεν. 
αποτελεί απόδ. τού γαλλ. manque de...]. 

έλλειψη (η) {-ης κ. -είψεως | -είψεις, -είψεων} 1. η κατάσταση κατά την οποία 
δεν υπάρχει (κάποιος/κάτι), η ανυπαρξία, η απουσία: ~ εµπιστοσύνης | 
ψυχραιµίας | πείρας | οµαλότητας | απαρτίας | χρηµάτων | χρόνου | χώρου | 
νερού | προσωπικού 2. (µτφ.) ατέλεια, ελάττωµα: η εργασία σου έχει πολλές - 
ακόµη ΣΥΝ. µειονέκτηµα · 3. ΓΛΩΣΣ. η παράλειψη στον λόγο ορισµένων 
συστατικών µιας πρότασης («ελλειπτική πρόταση», βλ.λ.), τα οποία συνήθ. 
εννοούνται εύκολα από τα συµφραζόµενα: η ~ είναι βασικό χαρακτηριστικό 
τού προφορικού λόγου, ιδίως τού διαλόγου · 4. ΜΑθ. η επίπεδη καµπύλη που 
προκύπτει από την τοµή κώνου µε επίπεδο µη κάθετο και µη παράλληλο προς 
τον άξονα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής. [ΕΤΥΜ; < αρχ. ελλειψις < ελλείπω < εν- 
+ λείπω. Η γλωσσ. και η γε-ωµ. σηµ. είναι µτγν.]. 

έλλειψη - έλλειµµα. Υπάρχει µια γενικότερη αβεβαιότητα στη χρήση των 
δύο αυτών λέξεων. Κατ' αρχάς η λ. έλλειµµα σε χρήσεις όπως «έλλειµµα 
δηµοκρατίας», «έλλειµµα αξιοπιστίας τής κυβέρνησης» αποδίδει το ξέν. 
deficit, το οποίο εµφανίζεται στο «γλωσσικό ιδίωµα» τής Ε.Ε. µε ανάλογες 
χρήσεις. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µεταφορική, και 
καταχρηστική κάπως, χρήση ενός οικονοµικού όρου, τού όρου 
έλλειµµα/ελλείµµατα (στον προϋπολογισµό, στο δηµόσιο λογιστικό κ.λπ.), 
αντί τού οποίου θα µπορούσε στην Ελληνική να χρησιµοποιείται ο όρος 
έλλειψη (δηµοκρατίας, αξιοπιστίας κ.τ.ό.). Προκειµένου για τη λ. έλλειψη, 
το πρόβληµα είναι διαφορετικό. Παρατηρούµε ότι η λ. έλλειψη, που 
κυριολεκτικά σηµαίνει «µου λείπει κάτι, στερούµαι, δεν έχω κάτι που 
χρειάζοµαι ή που είναι προς όφελος µου ή που είναι γενικότερα επιθυµητό 
και καλό να το έχει κανείς» (έλλειψη µέτρων, έλλειψη κύρους, έλλειψη 
καλοσύνης/αγάπης/εµπιστοσύνης κ.τ.ό.), χρησιµοποιείται λανθασµένα και 
µε κακόσηµες έννοιες (έλλειψη κακίας!, έλλειψη µίσους!, έλλειψη 
πολέµου!). Στις περιπτώσεις αυτές δεν µιλάµε για έλλειψη (σαν να ήταν 
κάτι που χρειαζόµαστε ή επιθυµούµε και µας λείπει...), αλλά για απουσία ή 
ανυπαρξία ή µη εµφάνιση ή αποφυγή ή άλλες λέξεις ανάλογα µε τα 
λεγόµενα. 

ελλειψοειδής, -ής, -ές [1854] {ελλειψοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
σχήµα ελλείψεως (βλ.λ., σηµ. 4). — ελλειψοειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ellipsoïde]. 

Έλλη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Αθάµαντα και τής Νεφέλης, αδελφή τού Φρίξου 
2. γυ-ναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Έλλη, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το εθνωνύµιο Έλλην]. 

Έλλη ν (ο) [αρχ.] {'Ελλ-ηνος | -ηνες, -ήνων} 1. ΜΥΘΟΛ. ήρωας, γυιος τού 
∆ευκαλίωνα, γενάρχης των Ελλήνων 2. (λόγ.) ο Έλληνας- ΦΡ. (πα-ροιµ.) του 
Έλληνος ο τράχηλος ζυνόν δεν υποφέρει | υποµένει οι Έλληνες δεν ανέχονται 
την τυραννία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Έλληνας. 

ελληνάδικο (το) κέντρο διασκέδασης όπου παίζονται µόνο ελληνικά (κυρ. 
χορευτικά) τραγούδια. Επίσης ελληνικάδικο. [ΕΤΥΜ. < ελλην)ικά) + παραγ. 
επίθηµα -άδικο, πβ. κ. σκυλ-άδικο]. 

Ελληνάρας (ο) (σκωπτ.-µειωτ.) ο εθνικιστής Έλληνας. Επίσης Ελλη-ναράς 
{Ελληναράδες}. 

Έλληνας (ο) {Ελλήνων}, Ελληνίδα (η) {Ελληνίδων} 1.ο πολίτης τού ελληνικού 
κράτους 2. το πρόσωπο που ανήκει στο ελληνικό έθνος (ανεξάρτητα αν είναι 
Έλληνας πολίτης ή όχι). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. "Ελλην. Το επίθηµα -ηνες | -άνες τής λ. "Ελληνες | "Ελ-λάνες 
απαντά επίσης και σε άλλα ονόµατα λαών τής Β. Ελλάδος, π.χ. Άθαµάνες, 
Αΐνιάνες, Άκαρνάνες κ.ά. Παράλληλα µε τον τ. "Ελληνες απαντά και ο τ. 
"Ελλοπες, ο οποίος προσδιόριζε κατοίκους τής ∆ωδώνης και τής Β. Εύβοιας, 
πράγµα που οδήγησε τον Αριστοτέλη να ορίσει τη ∆ωδώνη ως αρχική πατρίδα 
των Ελλήνων. Από µορφολογικής απόψεως θεωρείται ότι οι λ. Έλλην και 
Ελλάς αποτελούν παράγωγα τού ουσ. Έλλοί | "Ελλοι | Σέλλοι (απαντά στον 
Όµηρο και τον Πίνδαρο), το οποίο ερµηνεύεται από τον Ησύχιο ως εξής: 
«Έλλοί· "Ελληνες οι εν ∆ωδώνη και οί ιερείς». Όλοι αυτοί οι τύποι είναι αγν. 
ετύµου και σηµασίας. Ως προς τη γεωγραφική επέκταση τής λ. Έλληνες έχουν 
διατυπωθεί πολλές εκδοχές. Ενώ στον Όµηρο η λ. περιορίζεται τοπικά στους 
Θεσσαλούς τής Φθίας, η χρήση της στο αρχ. επίθ. Έλλανοδίκαι αύξησε το 
κύρος της λόγω τής σηµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων, o Θουκυδίδης 
εξηγεί τη γεωγραφική επέκταση τού όρου "Ελληνες από τον µυθολογικό ήρωα 
"Ελληνα, που ταξίδευε και δρούσε συχνά σε άλλες πόλεις, ενώ ο Ηρόδοτος 
πιστεύει ότι ο όρος Έλληνες χρησιµοποιήθηκε για να τονίσει την κοινή 
προέλευση των διαφόρων φυλών τού ελληνικού χώρου, o Γ. Χατζιδάκις, 
τέλος, 

ανάγει την επέκταση τού όρου στην ισχυρή εθνική συνείδηση που 
διαµόρφωναν τα φηµισµένα ιερά (∆ωδώνη, ∆ελφοί, Ολυµπία), τα οποία 
βρίσκονταν στην τοπικά περιορισµένη -αρχικώς- Ελλάδα (βλ.λ.). Κατά τους 
ελληνιστικούς χρόνους, το όν. Έλλην έλαβε τη σηµ. τού ειδωλολάτρη, τού 
εθνικού (εν αντιθέσει µε τον Ιουδαίο), αλλά µετά την άλωση τής Κων/πόλεως 
η λ. άρχισε να λαµβάνει πάλι την αρχική εθνολογική και πολιτιστική σηµ., 
που οριστικοποιήθηκε µε την ίδρυση τού νέου ελληνικού κράτους]. 

Έλληνες - Γραικοί - Ρωµιοί. Η ονοµασία Έλληνες δεν είναι η µόνη που 
χρησιµοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει το έθνος των Ελλήνων σε όλους τους 
40 αιώνες τού µέχρι σήµερα βίου του. Οι Έλληνες ονοµάστηκαν και 
Γραικοί και Ρωµαίοι | Ρωµιοί. Έλληνες ονοµάζονταν αρχικά µόνον οι 
κάτοικοι µιας µικρής περιοχής τής Κ. Ελλάδας, τής Θεσσαλικής Φθίας. 
Αυτήν γνωρίζει ο Όµηρος ως Ελλάδα: «οι τ' εϊχον Φθίην ήδ' 'Ελλάδα 
καλλιγύναικα, | Μυρµιδόνες δε καλεϋντο και "Ελληνες και Αχαιοί» (ΐλ. Β 
683-4). Αχαιοί, Παναχαιοί, ∆αναοί, Αργείοι είναι τα ονόµατα που 
χαρακτηρίζουν τους Έλληνες στον Όµηρο, καθώς επίσης και το όνοµα 
Πανέλλη-νες (πβ. ίλ. Β 530 «έγχείη δ' έκέκαστο [ο Αίας ο ηγεµόνας των 
Λο-κρών] Πανέλληνας και Αχαιούς»). o Θουκυδίδης, σχολιάζοντας την 
ποικίλη ονοµασία των Ελλήνων, αναφέρει (Α, 3): «πολλφ γαρ ύστερον έτι 
και των Τρωικών γενόµενος [ενν. ο Όµηρος] ούδαµοΰ τους ξύµπαντας 
ώνόµασεν [ενν. Ελληνες] ουδ' άλλους ή τους µετ' Άχιλλέως εκ τής 
Φθιώτιδος, οϊπερ και πρώτοι "Ελληνες ήσαν, ∆αναούς δέ εν τοις επεσι και 
Άργείους και 'Αχαιούς ανακαλεί». Τον 7ο αι. η ονοµασία Πανέλληνες έχει 
επικρατήσει (Ησιόδ. Έργ. 528: «βράδιον Πανελλήνεσι φαείνει [ενν. ο 
ήλιος]» - Αρχίλοχος 52: «Πανελλήνων όιζύς είς Θάσον συνέδραµον»). Από 
το Παν-έλ-ληνες αποσπάστηκε και γενικεύθηκε η ονοµασία Έλληνες | 
Έλλην, εξού και ο τονισµός "Ελλην αντί Έλλήν | Έλλάν, όπως θα 
υπαγόρευαν τα οξύτονα Αινιάν (Αινία), Φοιτιάν (Φοιτιά), Αθα-µάν)ες), 
Ακαρνάν)ες) κ.ά. Κατά τον Γ. Χατζιδάκι, η δηµιουργία των ονοµασιών 
έγινε ως εξής: Ελλοπία > (µε απλοποίηση) Έλλα > Έλλοί > Ελλάς (όπως 
νοµός - νοµάς, φορός - φοράς κ.τ.ό.). Από το Έλλοί > *'Ελλάν | *Έλλήν > 
(και ως σύνθετο) Παν-έλληνες (τα σύνθετα ανεβάζουν τον τόνο) > 
"Ελληνες, µε απόσπαση από το σύνθετο και διατήρηση τού αναβιβασµένου 
τόνου. (Η σχέση τού Έλλοί µε το "Ελληνες διασώζεται και στον 
λεξικογράφο Ησύχιο: «Έλλοί: Έλληνες οί εν ∆ωδώνη, και οί Ιερείς»). 
Περαιτέρω, η γενίκευση τής ονοµασίας Έλληνες (από τον 6ο αι.) έγινε 
µέσα από τους θεσµούς που ένωναν και χαρακτήριζαν όλους τους 
κατοίκους τής Ελλάδας, δηλ. µέσα από τα κοινά ιερά (∆ελφών και 
θλυµπίας) και τους πανελλήνιους αγώνες, ιδίως τους Ολυµπιακούς, µέσα 
από την αίσθηση τής κοινής για όλους τους Έλληνες γλώσσας, από την 
ενιαία ταύτιση των Ελλήνων στις πολυάριθµες αποικίες που ίδρυσαν εκτός 
Ελλάδος και, γενικά, µέσα από χαρακτηριστικά εθνικά, πολιτιστικά, 
θρησκευτικά, ηθικά, µορφωτικά, που ξεχώριζαν τους Έλληνες ως ενιαίο 
εθνικό σύνολο από άλλα έθνη, όπως ήταν οι λεγόµενοι βάρβαροι. Μέχρι 
τής επικρατήσεως τού χριστιανισµού το Έλληνες είναι απλό εθνικό όνοµα. 
Με τον χριστιανισµό το Έλληνες παίρνει αρχικώς τη σηµασία 
«ειδωλολάτρη, εθνικοί», αυτοί που πιστεύουν σε πολλούς θεούς, άρα οι µη 
(µονο-θεϊστές) χριστιανοί και Ιουδαίοι. Αργότερα, το Έλληνες σηµαίνει 
γενικότερα τους «µη χριστιανούς» (Έλληνες και άλλους), ενώ οι κάτοικοι 
τής Ελλάδας καλούνται Ελλαδικοί Στους αλεξανδρινούς χρόνους Έλληνες 
και Ελληνίζοντες και Ελληνιστές ονοµάζονται αυτοί που µιλούν την 
ελληνική γλώσσα και µάλιστα, από τον Ιο αι. π.Χ., την απλοποιηµένη 
Αλεξανδρινή Κοινή έναντι τής Αττικής (αττικισµός), που άρχισαν να 
γράφουν και να µιλούν τότε οι λό- 
γιοι (αργότερα, στους χρόνους τού Κοραή και ήδη από τον 17ο αι., ως 
Ελληνική χαρακτηρίζεται η αρχαία αττικίζουσα γλώσσα, έναντι τής 
«κοινής» ή «χυδαίας» γλώσσας, που είναι η απλούστερη οµιλούµενη). Ας 
σηµειωθεί ακόµη ότι µε τον φανατισµό, που ήταν φυσικό να υπάρξει µε την 
επικράτηση τής νέας θρησκείας, τού χριστιανισµού, καθετί το ελληνικό 
(κείµενο, τέχνη) θεωρείται ειδωλολατρικό ή αντιχριστιανικό και 
αποκηρύσσεται, και αυτοί που αναστρέφουν την κατάσταση αίροντας την 
καταδίωξη και αποκαθιστώντας τη σηµασία των ελληνικών γραµµάτων και 
τής ελληνικής παιδείας είναι οι Τρεις Ιεράρχες, ιδίως ο Μ. Βασίλειος και ο 
Γρηγόριος ο Θεολόγος, οι οποίοι και συµφιλιώνουν τον Ελληνισµό µε τον 
χριστιανισµό, θέτοντας τις βάσεις τής ελληνοχριστιανικής ή 
ελληνορθόδοξης παιδείας. Παρά ταύτα, οι Βυζαντινοί Έλληνες χριστιανοί, 
ιδίως ο κλήρος, τηρούν συχνά και για πολλούς αιώνες στάση καχυποψίας 
και δυσπιστίας προς την ελληνική παιδεία, που κατά βάθος τη θεωρούν 
αντιχριστιανική. Ωστόσο, ήδη στο Βυζάντιο, ιδίως από τον 7ο αι. κ. εξ. 
αρχίζει να χρησιµοποιείται σποραδικά ο όρος Έλλην (συχνά παράλληλα 
προς την άλλη σηµασία του), ενώ από των χρόνων τού Ψελλού (11ος αι.) οι 
µαρτυρίες πυκνώνουν, ιδίως στους χρόνους πριν και µετά την Αλωση 
(έσµέν γαρ ούν ών ήγείσθέ τε και βασιλεύετε "Ελληνες το γένος, ώς ή τε 
φωνή και ή πάτριος παιδεία µαρτυρεί, Πλήθων, 15ος αι.). Η ονοµασία 
Έλληνες ως δηλωτική τού έθνους των Ελλήνων θα επανέλθει επισήµως 
µετά από αιώνες, µε την ίδρυση τού νέου ελληνικού κράτους. Βεβαίως, ήδη 
επί των Κοµνηνών (11ος αι.) στο Βυζάντιο γίνεται όλο και περισσότερο 
αισθητή η ελληνικότητα των Βυζαντινών µέσα ιδίως από την ελληνική 
γλώσσα. Οπωσδήποτε, για πολλούς αιώνες, οι Έλληνες τής Ανατολικής 
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, που από τον 16ο αι. είναι γνωστή ως Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία ή απλώς Βυζάντιο (αρχικά Βυζάντιο ονοµάστηκε, κατά τον 
∆. 
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Ζακυθηνό, και η Κωνσταντινούπολις), αυτοπροσδιορίζονται ως 
Ρωµαίοι, από όπου και η µετέπειτα ονοµασία Ρωµιοί. Η ονοµασία 
Ρωµιός, στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας, χάνει την αίγλη τού «αυ-
τοκρατορικού» Ρωµαίος και, µε τις σκληρές συνθήκες τής υπό ζυ-
γόν διαβίωσης, αποκτά επιπροσθέτως την υφολογική χροιά τού 
«καπάτσου», τού «καταφερτζή», τού «ξύπνιου». Από τις αρχές τού 
20ού αι. και ιδίως µετά το 1930 το Ρωµιός χρησιµοποιήθηκε συχνά 
για να τονίσει (ως αντίδραση και αντίθεση πολιτισµική προς τον 
µιµητισµό των δυτικών ευρωπαϊκών χωρών) τη λαϊκή χριστιανική -
βυζαντινή- ανατολική (αλλά όχι «ανατολίτικη») φυσιογνωµία τού 
Νεοέλληνα έναντι τής αστικότερης κλασικής -αρχαιοελληνικής, 
δυτικής- ευρωπαϊκής στροφής που σηµειώθηκε µε τον ∆ια-
φωτισµό (ιδίως τού Κοραή) και τις ευρύτερες τάσεις τής νεοελλη-
νικής κοινωνίας. 
Στην προεπαναστατική Ελλάδα αναβιώνει µια πανάρχαια ονοµα 
σία των Ελλήνων, οι ονοµασία Γραικοί, που χρησιµοποιήθηκε, κα 
τά την αρχαία παράδοση, πριν ακόµη καθιερωθεί το Ελληνες. Σε 
επιγραφή τού 4ου π.Χ. αι. αναφέρεται «'Έλληνες ώνοµάσθησαν, 
το πρότερον Γραικοί καλούµενοι». o δε Αριστοτέλης (Μετεωρολο 
γικά 1,352α) γράφει: «φκουν [ενν. στην περιοχή τής ∆ωδώνης στην 
Ήπειρο] οί Σελλοί [πρόκειται για τους Έλλούς] και οί καλούµενοι 
τότε µεν Γραικοί, νϋν δέ Έλληνες». Η πληροφορία τού Αριστοτέ 
λη και η γενικότερη παράδοση τής αρχαιότητας συγκλίνουν στο 
ότι τόσο οι ονοµασίες Γραικοί και Έλληνες όσο και η περιοχή τής 
αρχικής εγκατάστασης των Ελλήνων τοποθετείται στην περιοχή 
τής Ηπείρου γύρω από τη ∆ωδώνη και τα σηµερινά Ιωάννινα. 
Στους αλεξανδρινούς χρόνους η ονοµασία Γραικοί απαντά λιγότε 
ρο, αλλά παραλλήλως προς το Έλληνες. Στο Βυζάντιο παράλληλα 
µε το Ρωµαίοι χρησιµοποιείται, σε περιορισµένη έκταση, και το 
Γραικοί, προσλαµβάνοντας την ειδικότερη σηµ. «ελληνορθόδοξοι» 
κατ' αντιδιαστολή προς το Ελληνες (= ειδωλολάτρες, πολυθεϊστές) 
και το Λατίνοι (= χριστιανοί τής ∆ύσεως | ρωµαιοκαθολικοί). Τον 
15ο αι. (στη Σύνοδο τής Φλωρεντίας) αναφέρεται «συνελθόντες 
Λατίνοι τε και Γραικοί». o Κοραής και οι προεπαναστατικοί (Ρή 
γας, Χριστόπουλος κ.ά.) µιλούν για το «Γένος των Γραικών» και ο 
Αθανάσιος ∆ιάκος απαντά περήφανα στους Τούρκους: «Εγώ Γραι 
κός γεννήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω». Με την ίδρυση τού νέου 
ελληνικού κράτους το Γραικοί αντικαθίσταται από το Ελληνες. Οι 
Γραικοί, είτε ως κάτοικοι (αργότερα) τής Γραίας στην Εύβοια και 
τής ευβοϊκής αποικίας Κύµης στην Κ. Ιταλία είτε απευθείας (πα 
λαιότερα) από την περιοχή τής Ηπείρου, έγιναν γνωστοί στους 
Ιταλούς, που τους ονόµασαν Graeci, από όπου και οι ξενικές ονο 
µασίες των Ελλήνων ως Greek (αγγλ.), Grec (γαλλ.), Grieche 
(γερµ.). Ωστόσο, οι ξένοι χρησιµοποιούν για το Ελλάς το Hellas, ως 
επίσηµη ονοµασία τής Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλ 
ληλα προς τα ονόµατα Greece (αγγλ.), Grèce (γαλλ.) και 
Griechenland (γερµ.). Επίσης χρησιµοποιούν τα ονόµατα hellenic, 
hellenism κ.ά. Αν η Ελλάδα ζητούσε, µε το δικαίωµα τού αυτο- 
προσδιορισµού της, µια κοινή στις διεθνείς σχέσεις της ονοµασία, 
θα µπορούσε να καθιερώσει τα Hellene (Ελληνας) και Hellas 
(Ελλάς). → Βαλκάνια, πνεύµα 

ελληνίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ελλήνισα} µιµούµαι τους Έλληνες (κυρ. 
τους αρχαίους) στη γλώσσα, στα ήθη, στη συµπεριφορά, στον τρόπο 
ζωής κ.λπ. 

ελληνικάδικο (το) → ελληνάδικο 
ελληνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προέρχεται από τους Έλληνες 
(κυρ. τής αρχαίας ή τής νεότερης εποχής) ή την Ελλάδα: ~ αλφάβη-
το | λαός | λογοτεχνία | γλώσσα | καταγωγή || αρχαίος ~ πολιτισµός-
ΦΡ. (α) (παλαιότ.) Ελληνικό Σχολείο παλαιός τύπος τριτάξιου σχολεί-
ου, που µεσολαβούσε µεταξύ τού ∆ηµοτικού και τού Γυµνασίου και 
στο οποίο άρχιζε η συστηµατική διδασκαλία τής αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας (β) ελληνικός καφές ο αλεσµένος καφές που ψήνεται σε 
µπρίκι· λέγεται και βυζαντινός και τούρκικος (γ) ελληνικό προφίλ | 
ελληνική κατατοµή η κατατοµή που χαρακτηρίζεται από την ίσια 
µύτη, όπως στα αγάλµατα τής κλασικής τέχνης 2. Ελληνική (η) | 
Ελληνικά (τα) η ελληνική γλώσσα 3. Ελληνικά (τα) το µάθηµα τής ελ-
ληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. — ελληνικότητα (η) [1851]. 

Ελληνικός ή ελληνικός; Το επίθετο ελληνικός, όπως και όλα τα 
εθνικά επίθετα (γαλλικός, αγγλικός κ.λπ.) στην κανονική του χρή-
ση ως επιθέτου γράφεται µε µικρό ε-: η ελληνική γη, το ελληνικό 
τοπίο, η ελληνική σηµαία κ.τ.ό. Όταν όµως χρησιµοποιείται ως ου-
σιαστικό, γράφεται µε κεφαλαίο Ε: Η Ελληνική είναι µία από τις 
πιο παλιές γλώσσες στον κόσµο - ∆ιαβάζει Ελληνικά τρεις ώρες 
την ηµέρα (αλλά η ελληνική γλώσσα είναι δύσκολη µε µικρό ε-, 
γιατί το ελληνική εδώ είναι επίθετο· τα ελληνικά πλοία άραξαν στο 
λιµάνι, επίσης µε µικρό ε-, γιατί το ελληνικά εδώ είναι επίσης 
επίθετο). Το ίδιο, φυσικά, ισχύει για όλα τα εθνικά επίθετα. 

→ αγγλικός, Βαλκάνια, πνεύµα 

ελληνικούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (σκωπτ.) εξεζητηµένη λόγια λέξη 
ή φράση: κάπου-κάπου πετάει και καµιά ~. [ΕΤΥΜ. < ελληνικός + 
µεγεθ. επίθηµα -ούρα]. 

ελληνισµός (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των Ελλήνων που 
ζουν σε όλο τον κόσµο, το ελληνικό έθνος ΣΥΝ. ρωµιοσύνη 2. το σύ-
νολο των Ελλήνων που ζουν σε ορισµένη, εκτός τής Ελλάδος, γεω-
γραφική περιοχή: απόδηµος/ µικρασιατικός ~ || ~ τής διασποράς/ τής 
Κύπρου 3. ο ελληνικός πολιτισµός και το σύνολο των Ελλήνων ως φο-
ρέων αυτού τού πολιτισµού. 

ελληνιστής (ο), ελληνίστρια (η) {ελληνιστριών} επιστήµονας που 
ασχολείται µε την αρχαία ελληνική γλώσσα και φιλολογία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. Έλληνας. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. ελληνιστής < αρχ. ελληνίζω «µιλώ Ελληνικά». Η λ. 
πρωτοεµφανίζεται στην Κ.∆. δηλώνοντας τον ελληνόφωνο Εβραίο 
(λ.χ. Πράξ. 11, 20: έλθόντες εις Άντιόχειαν έλάλουν και προς τους 
Έλληνιστάς εύαγγελιζόµενοι τον κύριον Ίησοϋν). Η σηµερινή σηµ. είναι 
αντιδάν., πβ. αγγλ. hellenist]. ελληνιστί επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) στην 
ελληνική γλώσσα. ελληνιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την 
περίοδο τής ελληνικής ιστορίας από τον θάνατο τού Μεγάλου 
Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) ώς την επικράτηση των Ρωµαίων (31 π.Χ.): ~ 
περίοδος/ γλώσσα/ κοινή | ποίηση | χρόνοι. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν. από 
γερµ. hellenistisch]. ελληνο- κ. ελληνό- κ. ελλην- α' συνθετικό για τον 
σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται µε την Ελλάδα (αρχαία και νέα), 
τον πολιτισµό της, τη θρησκεία της και οτιδήποτε ελληνικό: ελληνό-
γλωσσος, ελλη-νο-λάτρης, ελληνο-πρεπής. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. Ελλανο-δίκαι, 
µτγν. έλληνό-φρων), που προέρχεται από το αρχ. "Ελλην, -ηνος και 
απαντά επίσης σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. γαλλ. Gréco-Romain «ελλη-
νορρωµαϊκός»)]. Ελληνοαµερικανός (ο), Ελληνοαµερικανή (η) 
ελληνικής καταγωγής πολίτης των Η.Π.Α. Επίσης Ελληνοαµερικανίδα 
κ. Ελληνοαµε-ρικάνα (η). ελληνογενής, -ής, -ές [1898] {ελληνογεν-
ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει ελληνική προέλευση: ~ ξένος όρος 
(λόγια λ. σχηµατισµένη σε ξένη γλώσσα, κυρ. Γαλλική, Αγγλική ή 
Νεολατινική, από ελληνικά συνθετικά στοιχεία, π.χ. aérodynamique). 
ελληνόγλωσσος, -η, -ο [1855] 1. αυτός που έχει γραφτεί στην ελλη-
νική γλώσσα: ~ έντυπο | µελέτη | λεξικό | περιοδικό 2. αυτός που οµιλεί 
την ελληνική γλώσσα ή γράφει σε αυτήν: ~ πληθυσµός. 
ελληνοδιδάσκαλος (ο) [1816] {ελληνοδιδασκάλ-ου | -ων, -ους} (πα-
λαιότ.) δάσκαλος που υπηρετούσε στο τριτάξιο Ελληνικό Σχολείο (βλ. 
λ. ελληνικός). ελληνοκεντρικός, -ή, -ό αυτός που έχει ως σηµείο 
αναφοράς του την Ελλάδα και τους Έλληνες: - πολιτισµός | σκέψη. — 
ελληνοκε-ντρισµός (ο). Ελληνοκύπριος (ο) {Ελληνοκυπρί-ου | -ων, -
ους}, Ελληνοκύπρια (η) ο Έλληνας τής Κύπρου, σε αντιδιαστολή προς 
τον Τουρκοκύπριο. — ελληνοκυπριακός, -ή, -ό. 
ελληνολάτρης (ο) {ελληνολατρών}, ελληνολάτρισσα (η) {ελλη-
νολατρισσών} πρόσωπο που θαυµάζει υπερβολικά τον αρχαίο ελλη-
νικό πολιτισµό ή γενικά οτιδήποτε ελληνικό ANT. µισέλληνας. — ελ-
ληνολατρία (η) [1864]. ελληνοµαθής, -ής, -ές [1868] {ελληνοµαθ-ούς 
| -είς (ουδ. -ή)} 1. (για ξένους) αυτός που γνωρίζει τη (σύγχρονη) 
ελληνική γλώσσα 2. (παλαιότ.) αυτός που έχει καλή γνώση τής 
ελληνικής γλώσσας, ιδ. τής λόγιας και τής αρχαίας. — ελληνοµάθεια 
(η) [1846]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ελληνοµαχος (ο/η) [1859] 
πρόσωπο που µε τις θέσεις ή τις ενέργειες του αντιµάχεται τους 
Έλληνες ή τα ελληνικά συµφέροντα· ο µισέλληνας ANT. φιλέλληνας, 
ελληνολάτρης. Ελληνόπαις (ο) [1831] {Ελληνόπ-αιδος | -αιδες, -
αίδων} (λόγ.) το 
Ελληνόπουλο (βλ.λ.): η εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων. ελληνοποίηση 
(η) [1890] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το να γίνεται κάτι ξένο 
ελληνικό- (ειδικότ.) η απόκτηση από αλλοδαπό τής ελληνικής  
υπηκοότητας: καταγγέλλονται  παράνοµες ~ αλλοδαπών αθλητών. — 
ελληνοποιώ ρ. [1890] {-είς...}. Ελληνόπουλο (το), Ελληνοπούλα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} παιδί Ελλήνων γονέων ΣΥΝ. (λόγ.) Ελληνόπαις. 
[ΕΤΥΜ. < Ελληνας + -πουλο (βλ.λ.)]. ελληνοπρεπής, -ής, -ές [1862] 
{ελληνοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ελληνοπρεπέστερος, -ατός} αυτός 
που αρµόζει σε Έλληνα, στις παραδόσεις και στα ιδεώδη των 
Ελλήνων. — ελληνοπρεπώς επίρρ., [1869] ελληνοπρέπεια (η) [1886]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ελληνορθόδοξος, -η, -ο [1869] αυτός που 
σχετίζεται µε τον ελληνισµό και την ορθοδοξία: ~ παράδοση | αξίες. 
ελληνορρωµαϊκός, -ή, -ό [1782] αυτός που σχετίζεται από κοινού µε 
τους Έλληνες και τους Ρωµαίους: ~ πολιτισµός-  ΦΡ. ΑΘΛ. ελλη-
νορρωµαϊκή πάλη άθληµα πάλης κατά το οποίο απαγορεύονται οι 
κλοτσιές, οι τρικλοποδιές και οι λαβές κάτω από τη µέση. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. Gréco-Romain]. ελληνοτουρκικός, -ή, -ό 
[1847] αυτός που σχετίζεται µε τους Έλληνες και τους Τούρκους 
συγχρόνως: ~ σχέσεις | κρίση. ελληνότροπος, -η, -ο [1865] αυτός που 
γίνεται σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα και ήθη: ~ αγωγή. — 
ελληνότροπα | ελληνοτρόπως [1868] επίρρ. ελληνόφωνος, -η, -ο → -
φωνος 
ελληνοχριστιανικός, -ή, -ό [1854] αυτός που συνδυάζει στοιχεία από 
την ελληνική και τη χριστιανική παράδοση: ~ παιδεία | παράδοση | 
πολιτισµός. — ελληνοχριστιανικά επίρρ. ελληνοχριστιανισµός (ο) 
{χωρ. πληθ.} ο συνδυασµός τού ελληνισµού και τού χριστιανισµού. -
ελ(λ)ης παραγωγικό επίθηµα επωνύµων το οποίο δηλώνει προέλευση, 
καταγωγή κατά κανόνα από τη Λέσβο: Αλεπουδ-έλλης, Παπαδ-έλ-λης, 
Λουκιδ-έλης. 

[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα επωνύµων, που προέρχεται από το υποκορ. 
επίθηµα -έλλι (το οποίο κατ' εξοχήν χρησιµοποιείται στη Λέσβο, λ.χ. 
µωρ-έλλι, γαλατ-έλλι). Βλ. κ. -έλλι]. 



Ελλήσποντος 591 ελπίζω 
 

Ελλήσποντος (ο) {-ου κ. -όντου} στενή λωρίδα θάλασσας µεταξύ τής 
Βαλκανικής Χερσονήσου και τής Μικράς Ασίας, που ενώνει το 
Αιγαίο Πέλαγος µε τη Θάλασσα τού Μαρµαρά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
Ελλήσποντος < "Ελλη (βλ.λ.) + πόντος «θάλασσα». Βλ. κ. 
∆αρδανέλλια]. 

-έλλι 1. παραγωγικό υποκοριστικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέ-
τερων ουσιαστικών: παιδαρ-έλλι 2. παραγωγικό επίθηµα ουδέτερων 
ουσιαστικών: κοκκιν-έλλι. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. τριβ-έλ-
λιον, κρικ-έλλιον), το οποίο προέρχεται είτε από υποκορ. λ. µε θ. σε 
-λ- (λ.χ. κρικέλλιον < κρίκελλος < λατ. circellus) είτε απευθείας από 
λατ. λ. (λ.χ. τριβέλλιον | τρεβέλλιον < λατ. terebellum), από όπου στη 
συνέχεια γενικεύθηκε]. 

ελλιµενίζω ρ. µετβ. {ελλιµένισ-α, -τηκα, -µένος} 1. οδηγώ πλοίο µέσα 
σε λιµάνι ΣΥΝ. προσορµίζω, αράζω 2. (µεσοπαθ. ελλιµενίζοµαι) (για 
πλοία) µπαίνω στο λιµάνι, προσορµίζοµαι ΣΥΝ. αγκυροβολώ ANT. 
αποπλέω. — ελλιµενισµός (ο) κ. ελλιµένιση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εν- + λιµενίζω < λιµήν, -ένος]. 

ελλιπής, -ής, -ές {ελλιπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ελλιπέστ-ερος, -ατός} 1. 
αυτός που παρουσιάζει ελλείψεις, που υστερεί: ~ µόρφωση | διεύ-
θυνση | στοιχεία ΑΝΤ. πλήρης 2. (κατ' επέκτ.) ανεπαρκής, ατελής: ~ 
προετοιµασία 3. αυτός που παρουσιάζει ασυνέχεια: απέτυχε λόγω τής 
ελλιπούς παρακολούθησης των παραδόσεων · 4. ΓΛΩΣΣ. ελλιπή 
ρήµατα βλ. ελλειπτικό ρήµα, λ. ελλειπτικός 5. ΜΟΥΣ. ελλιπές µέτρο το 
πρώτο µέρος µουσικής σύνθεσης, από το οποίο λείπουν ένα ή περισ-
σότερα µέρη. — ελλιπώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ελλείπω (< εν- + λείπω) από το θ. τού αορ. β' ε-λιπ-ον]. 

ελλιπής ή ελλειπής; Η λέξη γράφεται µε -ι- (ελλιπής), γιατί σχη-
µατίζεται από το θέµα τού αορίστου (το ασθενές θέµα: αρχ. αόρ. 
β' έ-λιπ-ον) και όχι από το θ. τού ενεστώτα που είναι -ει- (ελ-λείπ-
ω, έλ-λειψη). Έχουµε δηλ. ελ-λείπ-ω (θ. λεητ-) και παράλειψη, λει-
ψανδρία, έκλειψη, και ελ-λιπ-ής (θ. λιπ-) λιπ-όθυµος, λιπ-οτάκτης, 
ανελ-λιπ-ώς κλπ., πβ. και πείθ-ω (πειθώ, πειθήνιος, πειστικός, πει-
θαρχία), αλλά πιθ-ανός, (*πιθ-τος >) πιστός κ.λπ.· µειγ-νύω και 
µείξη, αλλά µιγ-άς, συµ-µιγής (βλ. λ. αναµειγνύω). Ας 
διασαφηθεί εδώ ότι το ελλιπής είναι τελείως διαφορετικό από το 
ελλειπτικός τόσο στη σηµασία (ελλειπτικός είναι ο έχων έλλειψη 
ή ελλείψεις) όσο και στην παραγωγή (το ελλειπτικός παράγεται 
από το ισχυρό θ. λειπ- και όχι από το ασθενές λιπ- τού ελλιπής). 

ελλιποβαρής, -ής, -ές λιποβαρής (βλ.λ.): ~ νεογνό. 
[ΕΤΥΜ. < λιποβαρής (βλ.λ.) κατ' επίδρ. τού ελλιπής]. 

ελλοβόκαρπός, -η, -ο BOT. (δικοτυλήδονο θαµνώδες ή ποώδες φυτό) 
τού οποίου οι καρποί βρίσκονται µέσα σε λοβό (λ.χ. το κουκκί, ο 
αρακάς). [ΕΤΥΜ. µτγν. < ελλοβος (< εν- + λοβός) + καρπός]. 

ελλόγιµος, -η, -ο (παλαιότ.) 1. αυτός που διαπρέπει στα γράµµατα, 
λόγιος, σοφός· επίσης για όσους έχουν ακαδηµαϊκό τίτλο που δηλώ-
νει διάκριση σε κάποιον τοµέα ΣΥΝ. µορφωµένος, πολυµαθής ΑΝΤ. 
αγράµµατος, αµαθής 2. (στον υπερθ. ελλονιµότστος) ως τιµητική 
προσφώνηση σε ανθρώπους των γραµµάτων. — ελλονίµως επίρρ. 
[µτγν.], ελλογιµότητα (η) [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ευυπόληπτος - εύγλωττος», < εν- + -λογι-
σµός < λόγος]. 
έλλογος, -η, -ο 1. αυτός που είναι σύµφωνος µε τη λογική 2. αυτός 

που χαρακτηρίζεται από σύνεση και περίσκεψη ΣΥΝ. συνετός, λογι-
κός, φρόνιµος ΑΝΤ. άλογος, παράλογος, αλλόκοτος.    — ελλόγως 
επίρρ. [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έν- + λόγος]. 

ελλοχεύω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.) (λόγ.) παραµονεύω για να επι-
τεθώ αιφνιδιαστικά, ενεδρεύω: (µτφ.) στην εφαρµογή µιας τέτοιας 
πολιτικής ελλοχεύει ο κίνδυνος τής αποσταθεροποίησης ΣΥΝ. καρα-
δοκώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έλλοχώ (-άω) < έν- + -λοχώ < λόχος]. 

ελλύχνιο (το) {ελλυχνί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) το φιτίλι λυχναριού ΣΥΝ. 
(λόγ.) θρυαλλίς, (λαϊκ.) άφτρα· ΦΡ. (µειωτ.) όζει ελλυχνίου (όζει έλλυ-
χνίου, Πλουτ. ∆ηµοσθ. 8) µυρίζει (καµένο) φιτίλι λυχναριού· για κεί-
µενο το οποίο στερείται πηγαίας εµπνεύσεως ή εκφραστικής ευχέ-
ρειας: Η τελευταία του ποιητική συλλογή ~. ∆εν έχει τη ζωντάνια των 
πρώτων του δηµιουργιών. [ΕΤΥΜ < αρχ. έλλύχνιον < εν- + -λύχνιον 
< λύχνος]. 

Ε.Λ.Μ.Ε. (η) Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. 
ελµίνθα (η) {ελµίνθων} ονοµασία κάθε είδους σκώληκα που ζει πα-

ρασιτικά στο έντερο τού ανθρώπου ή των ζώων. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
ελµι(ν)ς, -ινθος, για το οποίο βλ. λ. ελµινθίαση]. 

ελµινθίαση (η) [1897] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ασθένεια που 
προκαλείται από παρασιτικούς σκώληκες στο έντερο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έλµινθιώ (-άω) < ελµινς | ελµις, -ινθος «είδος παρασιτικού σκώληκα» 
< *Ρέλµις < I.E. *kwrmi- (συνδ. µε I.E. *wer- «στρέφω, λυγίζω»), που 
χρησιµοποιήθηκε για διάφορα είδη εντόµων, πβ. σανσκρ. kfmi-, λατ. 
vermis, αρχ. ρωσ. vermie «ακρίδες», αλβ. krimp κ.ά. Η λ. αποτελεί 
ελληνογενή ξέν. όρ., < νεολατ. helminthiasis]. 

ελµινθοειδής, -ής, -ές [1836] {ελµινθοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΑΝΑΤ. 
αυτός που µοιάζει µε έλµινθα: ~ µυς (µικρού µεγέθους µυς στα χέ-
ρια). 

Ελντοράντο (το) (παλαιότ. Ελδοράδο) {άκλ.} 1. µυθική περιοχή στη 
Ν. Αµερική, που θεωρήθηκε από τους Ισπανούς κατακτητές ως χρυ-
σοφόρα 2. (µτφ.) κάθε τόπος που αποτελεί το όνειρο, τη βαθύτερη 

επιθυµία κάποιου ως προς την επιδίωξη κέρδους: για πολλούς επεν-
δυτές το Χρηµατιστήριο υπήρξε ένα ~, όπου νόµιζαν ότι σε λίγο χρόνο 
θα πλούτιζαν. 

[ΕΤΥΜ. < ισπ. Eldorado < el dorado «ο επιχρυσωµένος - αυτός που 
χρυσίζει» (< µτγν. λατ. p. deaurare < λατ. de + aurum «χρυσός»)]. έλξη 
(η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. ΦΥΣ. η ιδιότητα των υλικών σωµάτων να 
ασκούν δυνάµεις που προκαλούν την προσέγγιση τους, καθώς και η 
δύναµη που προκαλεί αυτή την προσέγγιση: ηλεκτρική | µαγνητική ~ || 
η ~ τής Σελήνης στα ύδατα των θαλασσών προκαλεί την παλίρροια || η 
~ τής Γης στα ουράνια σώµατα || η παγκόσµια ~ 2. (µτφ.) η γοητεία 
προσώπου ή πράγµατος που έλκει προς το µέρος τους, που καθιστά 
κάποιον/κάτι επιθυµητό, θελκτικό: φυσική ~ των δύο φύλων || ερωτική 
| σωµατική | σεξουαλική | πνευµατική | ψυχική -1| ασκώ σε κάποιον - || 
αµοιβαία | ακατανίκητη ~ ΣΥΝ. σαγήνη- ΦΡ. (µτφ.) πόλος έλξεως βλ. 
λ. πόλος · 3. ΓΥΜΝΑΣΤ. κάµψη ισοσθενής και των δύο χεριών από 
όργανο εξαρτήσεως 4. ΓΛΩΣΣ. το σχήµα κατά το οποίο όρος πρότασης 
αφοµοιώνεται συντακτικά προς άλλον: η ~ τού αναφορικού, π.χ. 
δόθηκαν τα ονόµατα των φοιτητών όσων θα λάβουν µέρος στον 
διαγωνισµό (η γενική «όσων» αντί τού ορθού «όσοι» οφείλεται σε 
έλξη τού αναφορικού από το ουσιαστικό «φοιτητών»). 

* ΣΧΟΛΙΟ λ. ελκύω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ελξις < έλκω]. 

ελόβιος, -α, -ο [1874] αυτός που ζει ή αναπτύσσεται στα έλη: ~ φυτό 
| πτηνό ΣΥΝ. ελοχαρής. 

ελογενής, -ής, -ές {ελογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που δηµιουρ-
γείται σε έλη, που υπάρχει λόγω των ελών: ~ πυρετός (πβ. λ. ελώδης). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < έλος + -γενής, πβ. µτγν. έλειο-γενής]. 

ελόγου (+ µου, σου, του) (λαϊκ.-προφορ.) αντί για τις αντων. εγώ, 
εσύ, αυτός κλπ.: αλλά κι ~ σου δεν είπες τίποτε ΣΥΝ. τού λόγου (µου, 
σου, του). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < λόγου (µου, σου...). Το αρχικό ε- οφείλεται στην επί-
δραση των εγώ, εσύ κλπ.]. 

ελονοσία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ασθένεια που χαρακτηρίζεται από 
κρίσεις πυρετού, ρίγη και εφίδρωση και προκαλείται από παρασιτικό 
πρωτόζωο, το οποίο εισβάλλει στην κυκλοφορία τού αίµατος µε το 
τσίµπηµα κουνουπιού ΣΥΝ. (λαϊκ.) µαλάρια. — ελονοσιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < έλος + -νοσία < νόσος, απόδ. τού γαλλ. paludisme (< palus 
«έλος, τέλµα»)]. 

ΕΛ.Ο.Π.Π. (ο) Ελληνικός Οργανισµός Πιστοποιητικών Ποιότητας. 
έλος (το) {έλ-ους | -η, -ών} περιοχή µε ρηχά λιµνάζοντα νερά, ελάχι-
στη βλάστηση και αυξηµένη υγρασία, που ευνοεί την παρουσία µο-
λυσµατικών παρασίτων και κουνουπιών ΣΥΝ. βάλτος, τέλµα, (λόγ.) τέ-
ναγος. — ελώδης, -ης, -ες [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έλος < I.E. *sel-os, πβ. σανσκρ. sâvas-. H σύνδεση µε το 
λατ. silva «δάσος» και µε το ουσ. ύλη δεν είναι βέβαιη]. 

ΕΛ.Ο.Τ. (ο) Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης. 
ελοχαρής, -ής, -ές {ελοχαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για ζώα ή φυτά) αυ-

τός που εµφανίζεται συνήθως σε έλη ΣΥΝ. ελόβιος. [ΕΤΥΜ < έλος + -
χαρής < χαίρω]. 

Ε.Λ.Π.Α. (η) Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου. 
Ελπίδα (η) → Ελπίς 
ελπίδα (η) {-ας κ. (λόγ.) -ίδος | -ων) 1. η αίσθηση ότι θα υπάρξουν θε-
τικές και επιθυµητές εξελίξεις, η προσδοκία ευχάριστων γεγονότων: 
έχει την ~ ότι θα περάσει τις εξετάσεις || ακόµα και τις δύσκολες 
στιγµές αγωνιζόταν χωρίς να χάνει την ~ του || στήριζε µεγάλες ~ στις 
υποσχέσεις της || άρχισε µε την ~ να τελειώσει γρήγορα || οι γιατροί 
δεν του έδωσαν πολλές - || διαψεύδω τις ~ κάποιου || ~ πρόκρισης | 
νίκης || µάταιη | φρούδη | αστήριχτη | παλιά | άσβεστη ~ ΣΥΝ. 
προσδοκία, προσµονή, απαντοχή, αναµονή ΑΝΤ. απελπισία, απόγνω-
ση, αποθάρρυνση 2. (συνεκδ.) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε εµπνέει πί-
στη ή δηµιουργεί την προσδοκία ευχάριστων εξελίξεων και πραγµα-
τοποίησης επιθυµητών στόχων: η έκθεση των εµπειρογνωµόνων ήταν 
η τελευταία ~ για την ανάκαµψη τής εταιρείας || το τρίτο άλµα ήταν 
και η µόνη ~ που είχε για πρόκριση || η νέα γενιά είναι η ~ τής χώρας 
για ένα καλύτερο αύριο ΣΥΝ. στήριγµα· ΦΡ. (λόγ.) παρ' ελπίδα | παρά 
πάσαν ελπίδα (παρ' ελπίδα, Αισχύλ. Αγαµέµνων 899) (για αρνητική 
εξέλιξη) πέρα από τα αναµενόµενα, πέρα από κάθε προσδοκία: αν -
κάτι ανατρέψει τα σχέδια µας, θα σας ενηµερώσουµε εγκαίρως · 3. η 
πιθανότητα: δεν έχει καµιά ~ επιτυχίας || µετά τη βαριά ήττα δεν έχει 
ελπίδες πρόκρισης · 4. ΑΘΛ. Εθνική (οµάδα) Ελπίδων | Ελπίδες εθνική 
οµάδα που αποτελείται από παίκτες οι οποίοι πρόκειται να 
στελεχώσουν τη βασική εθνική οµάδα: η εθνική ελπίδων ποδοσφαί-
ρου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανέλπιστος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έλπίς, -ίδος < ελποµαι «αναµένω, ελπίζω» < *Εέλ-π-
οµαι < I.E. *wel- «θέλω, εκλέγω», πβ. λατ. vel-le «θέλω», γαλλ. vouloir, 
ιταλ. volere, γερµ. wollen, αγγλ. will (ουσ.) «θέληση», willing «πρόθυ-
µος», αρχ. σλαβ. velëti «θέλω» κ.ά.]. 

ελπιδοφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] αυτός που περιέχει ή δηµιουργεί 
ελπίδα: ~ µήνυµα | εξέλιξη | µέλλον | νέος | αποτέλεσµα | προοπτική 
ΣΥΝ. ενθαρρυντικός, (για πρόσ.) φέρελπις ΑΝΤ. απογοητευτικός, 
απελπιστικός. — ελπιδοφόρα επίρρ. 

ελπίζω ρ. αµετβ. {ήλπισα} 1. έχω ελπίδα για κάτι, αναµένω µε αισιο-
δοξία θετικές και ευχάριστες εξελίξεις: ~ να σας δούµε πριν φύγετε || 
~ όλα να πάνε καλά ΣΥΝ. προσδοκώ, εύχοµαι 2. (γενικότ.) υπολογίζω 
ως πιθανό ενδεχόµενο, αναµένω (µε θετική διάθεση) δεδοµένη 
εξέλιξη: ~ να µην παρεξηγείς τα αστεία µου, έτσι; || - να του αρέσει το 
χρώµα, αν και µπορεί να το αλλάξει || ποτέ δεν ελπίζαµε τέτοια 
ανταπόκριση τού κοινού || (κ. µεσοπαθ. τριτοπρόσ. ελπίζεται) «τώρα 
µε τα καινούργια βιβλία, ελπίζεται ότι κάτι µπορεί να αλλάξει στην 
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εκπαίδευση» (εφηµ.) ΣΥΝ. αναµένω, περιµένω, πιστεύω, φαντάζοµαι 3. (+σε) 
βασίζω την πραγµατοποίηση προσδοκιών µου σε (κάτι): ελπίζει στην ενίσχυση 
των γονιών του, για να τα βγάλει πέρα || ελπίζουν στην αποτελεσµατικότητα των 
νέων µέτρων για τη βελτίωση τής οικονοµίας || τώρα πια ~ µόνο στον Θεό ΣΥΝ. 
βασίζοµαι, στηρίζοµαι, εµπιστεύοµαι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *έλπίδ-jω < έλπίς, -
ίδος]. 

Ελπινίκη (η) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ETYM. αρχ. < έλπίς + νίκη]. 

Ελπίς (η) {Ελπίδ-ος, -α) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού ∆ία, προσωποποίηση τής ελπίδας 
2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) 
Ελπίδα. [ΕΤΥΜ. αρ_χ. κύρ. όν. < ελπίς (βλ. λ. ελπίδα)]. 

ελπιστικος, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που δικαιολογεί και ενισχύει την ελπίδα, που 
εµπνέει ελπίδα ΣΥΝ. ελπιδοφόρος, ενθαρρυντικός ANT. απελπιστικός· ΦΡ. 
ελπιστικοί φιλόσοφοι οι φιλόσοφοι που αναγόρευαν την ελπίδα σε µοναδικό 
ηθικό στήριγµα τού ανθρώπου. 

Ε.Λ.Σ. 1. (η) Εθνική Λυρική Σκηνή 2. (το) Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο. 
Ελ Σαλβαδόρ (το) {άκλ.} (ισπ. Republica de El Salvador = ∆ηµοκρατία τού Ελ 

Σαλβαδόρ) κράτος τής Κ. Αµερικής µε πρωτεύουσα το Σαν Σαλβαδόρ, 
επίσηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το κολόν Σαλβαδόρ. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. El Salvador «ο σωτήρας», επειδή ανακαλύφθηκε από τον 
Ισπανό εξερευνητή P. de Alvarad το 1524/25, την ηµέρα τής Ρωµαιο-
καθολικής εορτής τού Σωτήρος]. 

Ελσίνκι (το) {άκλ.} η πρωτεύουσα τής Φινλανδίας, σηµαντικό λιµάνι τής 
Βαλτικής Θάλασσας. 
[ΕΤΥΜ. < φινλ. Helsinki, αγν. ετύµου. Η πόλη ιδρύθηκε το 1550 από τον 
βασιλιά τής Σουηδίας Γουστάβο Α]. 

ΕΛ.ΤΑ. (τα) Ελληνικά Ταχυδροµεία. 
έλυτρο (το) {ελύτρ-ου | -ων} 1.ΑΝΑΤ. µέρος ή σχηµατισµός που περικλείεται 

στενά από µεµβράνη: ~ του τένοντα ενός µυός 2. ΖΩΟΛ. η αποσκληρυµµένη 
και µε υφή δέρµατος φτερούγα εντόµου, καθώς και κάθε περίβληµα κυττάρων 
ή ιστών: τα - των εντόµων 3. ΝΑΥΤ. (πα-λαιότ.) κάθε κάλυµµα από 
καραβόπανο, κυρ. στα πολεµικά πλοία 4. (γενικότ.) περικάλυµµα όπλου (π.χ. 
ασπίδας από δέρµα, ύφασµα κ.λπ.). — ελυτροειδής, -ής, -ές [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ελυτρον < *Ψέλυ-τρον < ειλύω «κυλώ, τυλίγω» < *Εελ-νύ-ω 
< I.E. *wel- «κυλώ, στρέφω», πβ. λατ. vol-v-ere, evolutio «κύληση» (> γαλλ. 
évolution «εξέλιξη»), ισπ. volver «γυρίζω», envolver «τυλίγω», γερµ. wälzen 
«κυλώ», αγγλ. wallow κ.ά. Οµόρρ. αλυ-σις (βλ.λ.), ειλεός, εϊλιγγοςΙ 'ίλιγγος 
κ.ά.]. 

ελωδης, -ης, -ες [αρχ.] {ελώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. (κυρ. για τοποθεσίες, 
περιοχές) αυτός που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών ελών: ~ έκταση 
ΣΥΝ. βαλτώδης 2. αυτός που είναι χαρακτηριστικός περιοχών µε έλη, που 
οφείλεται στην ύπαρξη ελών: ~ πυρετός | ασθένεια (ελονοσία). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 

εµ1 επιφών. για τη φυσική έκφραση ή διατύπωση συµπεράσµατος, 
παρατήρησης που θεωρείται εύλογη, αυτονόητη, ειλικρινώς πηγαία και 
αυθόρµητη: ~ πώς να το κάνουµε! Αυτός είναι το µεγαλύτερο όνοµα στον χώρο 
τού τραγουδιού, αυτός θα πάρει και τα περισσότερα λεφτά1. || ~ τόση φασαρία 
γίνεται, πώς να µην ξυπνήσει ο άνθρωπος; || -Πιστεύετε ότι ήταν αγένεια εκ 
µέρους του; —, τι ήταν; [ΕΤΥΜ. < φρ. ε µα... από συνεκφορές όπως ε µα τι να 
γίνει;, ε µα πώς να σε βοηθήσω; κ.τ.ό., στις οποίες το ε µα > εµ θεωρήθηκε 
παραχωρητικό µόριο]. 

εµ2 σύνδ. συµπλεκτ. (προφ.) (για επιδοτική σύνδεση προτάσεων ή όρων) όχι 
µόνο... αλλά και: ~ έκανες το λάθος, ~ µιλάς κι από πάνω! (βλ. κ. λ. αµ). [ΕΤΥΜ 
< τουρκ. hem]. 

Ε.Μ.Α. (η) Επιλαρχία Μέσων Αρµάτων. 
εµογέ επίθ. {άκλ.} 1. (για σκεύος) αυτός που έχει εφυαλωθεί (βλ.λ.): ~ λεκάνη | 

κατσαρόλα ΣΥΝ. εφυαλωµένος, σµαλτωµένος 2. εµογέ (το) εφυαλωµένο 
σκεύος: πήρε καινούργια ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. émaillé, µτχ. τ. τού p. émailler «σµαλτώνω» < émail 
«σµάλτο» < φρανκον. smalt, βλ. κ. σµάλτο]. 

Ε. Μ .Α.Κ. (η) Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών. 
εµάς αντων. → εγώ 
εµβαδοµέτρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΤΟΠΟΓΡ. το σύνολο των 

µετρήσεων για τον υπολογισµό τού εµβαδού επιφανείας: ο τριγωνισµός τής 
προς ~ επιφάνειας διευκολύνει τους υπολογισµούς. 
— εµβαδοµετρικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

εµβαδόµετρο (το) {εµβαδοµέτρ-ου | -ων} ΤΟΠΟΓΡ. όργανο για τον υπολογισµό 
τού εµβαδού επιφανείας. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. planimeter (νόθο 
συνθ.)]. 

εµβαδόν (το) 1. ΜΑθ. η συνολική έκταση που καταλαµβάνει µια επιφάνεια (ή 
χώρος): ~ σπιτιού | γηπέδου | οικοπέδου | τετραγώνου 2. (συνεκδ.) το 
αριθµητικό αποτέλεσµα τής µέτρησης µιας επιφάνειας (σε τετραγωνικά 
µέτρα, εκατοστά κ.λπ.): το συνολικό ~ τού διαµερίσµατος είναι 300 µ.2 και 
στους δύο ορόφους. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έµβαίνω < εν- + βαίνω, πβ. κ. βαίνω - βάδην - βαδίζω]. 

εµβάζω ρ. µετβ. {έµβασα} στέλνω χρήµατα µε έµβασµα. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
έµβιβάζω «τοποθετώ εντός» < εµ- (< εν-) + βιβάζω (βλ. κ. βάζω, έµβασµα)]. 

εµβαθύνω ρ. αµετβ. [µτγν.] {εµβάθυνα} (λόγ.) (+σε) αναλύω εις βάθος, 
επιχειρώντας την κατανόηση εις βάθος ή την ερµηνεία: δεν εµβαθύνει ποτέ 
στα µηνύµατα ενός κειµένου, τα προσπερνά επιπόλαια. 
— εµβάθυνση (η) [1886]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 

εµβάλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {ενέβαλα, ενεβλήθην, -ης, -η..., εµβεβληµένος} (λόγ.) 
1. τοποθετώ (κάτι) εντός, ρίχνω µέσα ΣΥΝ. βάζω, ενθέτω ΑΝΤ. βγάζω, εξάγω, 
εκβάλλω 2. (µτφ.) εισάγω σε δεδοµένη κατάσταση: η αδιαθεσία τού ηγέτη 
ενέβαλε σε φανερή ανησυχία τους οπαδούς του || - σε σκέψεις | αµηχανία | 
πειρασµό ΣΥΝ. εµπνέω, δηµιουργώ, προκαλώ, εµποιώ, εµφυσώ, ενσταλάζω. 

εµβαλλωµατικός, -ή, -ό [1893] (λόγ.) αυτός που γίνεται µε τρόπο πρόχειρο και 
έχει προσωρινά αποτελέσµατα: το πρόβληµα χρειάζεται ριζική αντιµετώπιση 
και όχι ~ λύσεις. [ΕΤΥΜ. < εµβάλλωµα (βλ. λ. µπάλλωµα)]. 

εµβαπτίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εµβάπτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} βυθίζω 
(κάτι) σε υγρό, ώστε να καλύπτεται πλήρως από αυτό: ~ τον δείκτη στο 
διάλυµα τού σωλήνα || (µτφ.) έχει εµβαπτιστεί στα νάµατα τής ελευθερίας ΣΥΝ. 
βυθίζω, βουτώ. 

έµβασµα (το) {εµβάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η εντολή µεταφοράς χρηµατικών 
ποσών σε τραπεζικό λογαριασµό δικαιούχου: ~ προς πιστωτικό ίδρυµα || ~ 
τηλεγραφικής επιταγής || ~ για εξόφληση οφειλών προς το δηµόσιο ΣΥΝ. 
επιταγή 2. (συνεκδ.) το ίδιο το αποστελλόµενο χρηµατικό ποσό: ~ ενός 
εκατοµµυρίου. 
[ΕΤΥΜ < εµβάζω < αρχ. έµβιβάζω < εµ- (< εν-) + βιβάζω, απόδ. τού αγγλ. 
remittance]. 

εµβατήριο (το) {εµβατηρί-ου | -ων} ρυθµικό µουσικό κοµµάτι, κατάλληλο για 
τον συγχρονισµό τού βηµατισµού οµάδας ανθρώπων στον ίδιο ρυθµό: η 
µπάντα έπαιξε στρατιωτικά ~ κατά την παρέλαση || πένθιµο | γαµήλιο | 
πατριωτικό -, 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. έµβατήριος «κατάλληλος για πορεία, για 
παρέλαση» (π.χ. «έµβατήριος παιάν», Πλουτ. Λυκούργος 22) < αρχ. έµ-
βαίνω]. 

εµβέλεια (η) [1897] {χωρ. πληθ.} 1. η απόσταση την οποία καλύπτει βλήµα 
πυροβόλου όπλου, η µεγαλύτερη δυνατή απόσταση βολής: το πλοίο βρισκόταν 
έξω από την ~ των πυροβόλων τού λιµανιού 2. η ακτίνα εκποµπής 
(ραδιοτηλεοπτικού) σήµατος: ο σταθµός αγόρασε ποµπούς µεγαλύτερης ~ 3. 
(µτφ.) η απήχηση (που έχει κάποιος/κάτι): προσωπικότητα διεθνούς ~ ΣΥΝ. 
κύρος, αίγλη, απήχηση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έµβελής «σε απόσταση βολής 
βλήµατος» < εν- + -βε-λής < βέλος]. 

εµβέλεια - βεληνεκές - διαµέτρηµα. Λέξεις από την ορολογία των όπλων 
χρησιµοποιούνται συχνά µεταφορικώς στην καθηµερινή γλώσσα. 
Συγκεκριµένα, τόσο οι όροι που δηλούν «την απόσταση, το µήκος τού 
διαστήµατος όπου µπορεί να φθάσει το βλήµα όπλου», δηλ. οι λ. εµβέλεια 
και βεληνεκές, όσο και ο όρος που δηλώνει «τη διάµετρο τής κάννης τού 
όπλου ή και τής σφαίρας (βλήµατος)», η λ. διαµέτρηµα, χρησιµοποιήθηκαν 
µεταφορικά για να δηλώσουν θετικά κυρίως (ή και αρνητικά) το µεγάλο (ή 
το µικρό) εύρος των δυνατοτήτων, ικανοτήτων, προοπτικής, απήχησης 
κ.λπ. προσώπων κυρίως ή και πράξεων, καταστάσεων κ.λπ. Παραδείγµατα: 
Είναι επιχειρηµατίας µεγάλης εµβέλειας, που τον υπολογίζουν όλοι - Τέτοιες 
ιδέες έχουν πολύ µικρό βεληνεκές στη σηµερινή κοινωνία - Πρόκειται για 
επιστήµονα µεγάλου διαµετρήµατος, που η αξία του αναγνωρίζεται διεθνώς. 
Ως προς την προέλευση των όρων σηµειώνεται ότι το εµβέλεια είναι 
νεότερο παράγωγο (απαντά στον Αγγελο Βλάχο το 1897) τού αρχ. επιθέτου 
εµβελής (αναφέρεται σε τόπο ή διάστηµα και µαρτυρείται από κείµενο τού 
ιστορικού Πολυβίου, 2ος αι. π.Χ.). Το βεληνεκές (ενν. διάστηµα) πλάστηκε 
από τον δηµιουργό τής στρατιωτικής ορολογίας Γρηγό-ριο Χαντσερή (µέσα 
19ου αι.) αντί τού εµβελές (από το αρχ. έµβελής, εξού και η εµβέλεια). 
Σχηµατίστηκε από το βέλος + -ενεκής (πβ. δι-ηνεκής, θέµα ενεκ- τού αρχ. 
αορ. τού ρ. φέρω: φέρω - ήνε-γκονΙ ήνέχθην), πιθ. κατά το αρχ. δουρ-
ηνεκής (το -η- αντί τού -ε-στο -ενεκής λόγω τής συνθέσεως). Η λ. 
διαµέτρηµα είναι επίσης νεότερη (1886) και σχηµατίστηκε ως παράγωγο 
τού διάµετρος -διαµετρώ, για να αποδώσει το γαλλ. calibre, το οποίο 
ανάγεται στο ελληνικό καλαπόδι: αρχ. καλά-πους «ξύλινο πόδι, ξύλινο 
πρότυπο ποδιού για την κατασκευή παπουτσιών» (< κάλον «ξύλο» + πους 
«πόδι») > αραβ. qâlib > γαλλ. calibre. Έτσι, το ελλην. διαµέτρηµα είναι 
µεταφραστικό δάνειο. 

έµβιος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που έχει ζωή, που χαρακτηρίζεται από 
δραστηριότητα των ζωτικών λειτουργιών του: ~ όντα. 

έµβληµα (το) {εµβλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κάθε συµβολική παράσταση ή 
σχέδιο, που αποτελεί το αναγνωρισµένο διακριτικό γνώρισµα (προσώπου, 
ιδιότητας, κατάστασης κ.λπ.): ~ τής εταιρείας είναι τα ενωµένα σπαθιά || ο 
δικέφαλος αετός ήταν το - τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας || στην έπαυλη 
κυµάτιζε η σηµαία µε το οικογενειακό ~ ΣΥΝ. σύµβολο, οικόσηµο, διακριτικό 2. 
κάθε ρητό ή επίσηµο σύνθηµα, που αξιοποιείται ως το σήµα κατατεθέν µιας 
ηθικής, πολιτικής κ.λπ.: ως ~ τους είχαν το «αίέν άριστεύειν» || όλα τα κόµµατα 
κατέβηκαν στις εκλογές µε ~ την ανανέωση ΣΥΝ. σύνθηµα, διακήρυξη, (µτφ.) 
σηµαία. — εµβληµατικός, -ή, -ό [1856]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρ^χ. εµβάλλω]. 

εµβληµατολογια (η) [1857] η επιστηµονική µελέτη εµβληµάτων, κυρ. 
οικοσήµων ΣΥΝ. εραλδική. 

εµβοή (η) [1876] το αίσθηµα που δηµιουργεί στα αφτιά ένας ήχος, λ.χ. το 
κουδούνισµα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. tinnitus]. 

εµβόλαιον (το) {1858} {εµβολαί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. εργαλείο ξύλινο, κυλινδρικό, 
συνήθ. µυτερό στο ένα άκρο, που χρησιµεύει για προσωρινή ένωση δύο 
σχοινιών ΣΥΝ. µουρέλο. [ΕΤΥΜ < έµβολο, απόδ. τού γαλλ. mandrin]. 



εµβολή 593 εµβρυοµητρικός 
 

εµβολή (η) 1. ΙΑΤΡ. η έµφραξη αιµοφόρου αγγείου από έµβολο (σηµ. 3) · 2. 
ΝΑΥΤ. (παλαιότ.) η επίθεση κατά εχθρικού σκάφους µε πλεύ-ρισµα ή 
πρόσκρουση του σε άλλο, το πλήρωµα τού οποίου εισορµού-σε βίαια στο 
αντίπαλο σκάφος, για να το κυριεύσει. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ανάταξη 
οστού» (στον Ιπποκράτη), < εµβάλλω]. 

εµβολιάζω ρ. µετβ. [1833] {εµβολίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. ΙΑΤΡ. κάνω εµβόλιο 
σε (κάτι) 2. ΓΕΩΠ. (ειδικότ.) προσαρµόζω τµήµα φυτού (µε ένα ή περισσότερα 
µάτια) σε άλλο συγγενές για ανάπτυξη και πολλαπλασιασµό νέων φυτικών 
ποικιλιών: εµβολιάζοντας τις καλλιέργειες, βελτιώνεται η αντοχή των δέντρων 
στις ασθένειες ΣΥΝ. κε-ντρώνω, µπολιάζω, ενοφθαλµίζω. — εµβολιαοτικός, -
ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µπολιάζω. 
[ETYM. < εµβόλιο (βλ. κ. µπολιάζω), απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. vaccinate]. 

εµβολιασµός (ο) [1833] 1.ΙΑΤΡ. η εισαγωγή ειδικού παρασκευάσµατος στο 
σώµα για την πρόληψη ασθένειας µέσω τής ενεργοποίησης των αντισωµάτων 
που µπορούν να την καταπολεµήσουν: προληπτικός | υποχρεωτικός ~||~ κατά 
τής ευλογιάς (δαµαλισµός) || ηµερολόγιο εµβολιασµού 2. ΓΕΩΠ. η προσαρµογή 
τµήµατος φυτού (µε ένα ή περισσότερα µάτια) σε άλλο συγγενές για ανάπτυξη 
και πολλαπλασιασµό νέων φυτικών ποικιλιών ΣΥΝ. µπόλιασµα, 
ενοφθαλµισµός 3. (µτφ.-λόγ.) η επιτυχής µετάδοση ιδεών, αρχών κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. vaccination]. 

εµβολίζω ρ. µετβ. {εµβόλισ-α, -τηκα, -µένος} πλήττω εχθρικό πλοίο µε έµβολο 
(βλ.λ., σηµ. 2) ΣΥΝ. επιτίθεµαι. [ΕΤΥΜ. < έµβολο]. 

εµβόλιµος, -η, -ο 1. αυτός που παραβάλλεται, προστίθεται στα ήδη 
καθορισµένα ή γνωστά: ~ συνάντηση | δήλωση | παρέµβαση ΣΥΝ. ένθετος, 
παρεµβαλλόµενος, παρένθετος 2. ΦΙΛΟΛ. αυτός που έχει ενσωµατωθεί εκ των 
υστέρων σε κείµενο (συνήθ. χωρίς την έγκριση ή παρέµβαση τού 
δηµιουργού): ~ στίχοι | σκηνή | παράγραφοι | έπη ΣΥΝ. παρείσακτος, νόθος 3. 
(στο θέατρο) εµβόλιµο (το) (α) το κοµµάτι που παρεµβάλλεται µεταξύ δύο 
πράξεων χωρίς να έχει σχέση µε την υπόθεση τού έργου ΣΥΝ. ιντερµέτζο, 
ιντερµέδιο (β) χορικό που δεν έχει οργανική σχέση µε τον µύθο τής τραγωδίας 
ή τής κωµωδίας. — εµβόλιµα | εµβολίµως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο µήνας που προσετίθετο στο σεληνιακό έτος, για 
να αντιστοιχεί µε το ηλιακό ηµερολόγιο», < εµβολή < εµβάλλω]. 

εµβόλιο (το) {εµβολί-ου | -ων} 1. ΙΑΤΡ. παρασκεύασµα που εισάγεται στο σώµα 
για την πρόληψη ασθένειας µέσω τής ενεργοποίησης τού ανοσοποιητικού 
συστήµατος για την παραγωγή των αντισωµάτων που µπορούν να την 
καταπολεµήσουν: αντιµικροβιακό | ενδοδερµικό | υποδόριο | στοµατικό - 2. 
(συνεκδ.) ο εµβολιασµός, η εισαγωγή τού παραπάνω παρασκευάσµατος στο 
σώµα: σε περίπτωση τραύµατος, καλό είναι να γίνεται - εντός δώδεκα ωρών || 
φοβόταν τα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένεση, συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έµβόλιον «δόρυ - στόµιο», υποκ. τού αρχ. εµβολον. Η ιατρική 
σηµ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. vaccine]. 

εµβολιοθεραπεία (η) {εµβολιοθεραπειών} ΙΑΤΡ. η θεραπεία που βασίζεται στη 
χρήση εµβολίων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. vaccinotherapy (νόθο 
συνθ.)]. 

εµβολιοθεραπευτική (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που εξετάζει τους τρόπους και τις 
δυνατότητες θεραπείας µέσω τής χορήγησης εµβολίων, καθώς και τους 
τρόπους παρασκευής εµβολίων. 

εµβολισµός (ο) [1897] η επίθεση εναντίον εχθρικού σκάφους και η διάτρηση 
του µε έµβολο (βλ.λ., σηµ. 2). Επίσης εµβόλιση (η). 

έµβολο (το) {εµβόλ-ου | -ων} 1. ΜΗΧΑΝ. Ο δίσκος ή ο στερεός κύλινδρος που 
κινείται εντός µεγαλύτερου κυλίνδρου, ασκώντας ή δεχόµενος πίεση από υγρό 
ή αέριο: ~ απλής | διπλής ενέργειας · 2. ΝΑΥΤ. επιµήκης, οξεία προεξοχή τής 
πλώρης πολεµικού πλοίου για τη διάτρηση εχθρικών σκαφών ή την πρόκληση 
ρωγµών στα ύφαλα µέρη τους και τη βύθιση τους · 3. ΙΑΤΡ. ηµιστερεή µάζα 
πηγµένου αίµατος, καθώς και κάθε αδιάλυτη ή ξένη ουσία ικανή να εµποδίσει 
την κυκλοφορία τού αίµατος (π.χ. παράσιτο, φυσαλλίδα αέρα, λίπος, θρόµβος) 
προκαλώντας έµφραξη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εµβολον, ουδ. τού αρχ. επιθ. εµβολος 
< εµβάλλω]. 

εµβολοφορος, -ος, -ο [1895] (για µηχανή) αυτός που έχει ως κύριο εξάρτηµα 
έµβολο: ~ αντλία. [ΕΤΥΜ. < έµβολο + -φόρος < φέρω]. 

εµβριθής, -ής, -ές {εµβριθ-ούς | -είς (ουδ. -ή), -ών εµβριθέστ-ερος, -ατός} 
(λόγ.) αυτός που διακρίνεται για τη διεισδυτικότητα τού πνεύµατος, τη βαθιά 
γνώση του, αυτός που έχει εντρυφήσει σε ορισµένο αντικείµενο: ~ µελετητής | 
στοχαστής | εµπειρογνώµονας | πολιτικός αναλυτής | σχολιαστής ΣΥΝ. 
περισπούδαστος, µελετηµένος, βαθυστόχαστος, εµπεριστατωµένος ΑΝΤ. 
επιπόλαιος, επιφανειακός· ΦΡ. (σκω-πτ.) εµβριθής βλαξ (ως οξύµωρη 
έκφραση) για άνθρωπο φαινοµενικά περισπούδαστο και βαθυστόχαστο, που 
είναι στην πραγµατικότητα ανόητος. — εµβρίθεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες, βρίθω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -βριθής < βρίθω (βλ.λ.)]. 

εµβροντησία (η) {εµβροντησιών} ΙΑΤΡ. η κατάσταση στην οποία περιέρχεται 
ένα άτοµο λόγω ασθένειας, χρήσης ναρκωτικών, τοξικών ουσιών ή ως 
αντίδραση σε ψυχολογικά αίτια και η οποία χαρακτηρίζεται συνήθ. από 
πλήρη ακινησία, διακοπή ή µείωση τής αντιληπτικής του ικανότητας, αφωνία 
κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. εµβρόντητος. Η ιατρ. σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. stupeur 
(< λατ. stupor «θάµβος, έκπληξη»)]. 

εµβρόντητος, -η, -ο 1. αυτός που εκδηλώνει τα συµπτώµατα τής εµ-βροντησίας 
2. (γενικότ.) αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους 

αµηχανίας λόγω απρόβλεπτων εξελίξεων, αιφνίδιας αλλαγής δεδοµένων: η 
κοινή γνώµη έµεινε ~ µπροστά στο νέο σκάνδαλο || ~ άκουσε τον φίλο του να του 
ανακοινώνει τα αποτελέσµατα των ιατρικών εξετάσεων ΣΥΝ. άναυδος, 
κατάπληκτος, σαστισµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εµβροντώ (-άω) < εν- + βροντώ 
«κεραυνοβολώ»]. 

εµβρόντητος: συνώνυµα. Η κατάσταση κατά την οποία µια ισχυρή 
συγκίνηση (φόβος, λύπη, απροσδόκητο γεγονός, κακή είδηση κ.λπ.) 
συγκλονίζει ψυχικά τον άνθρωπο, εκφράζεται στην Ελληνική µε τρεις 
σηµασιολογικές περιοχές, τού «πλήγµατος», τής «έλλειψης κινήσεως και 
δράσεως», και τής «έλλειψης φωνής». Η έννοια τού «πλήγµατος» έδωσε τα 
εµβρόντητος (χτυπηµένος από βροντή, κεραυνό), κεραυνοβοληµένος, 
κατάπληκτος (κυριολεκτικά «χτυπηµένος δυνατά», πβ. πλήττω, πλήγµα) και 
αποσβολωµένος (αυτός που έχει γίνει ασβόλη, καπνιά από ισχυρό πλήγµα 
κ.λπ.). Ας σηµειωθεί εδώ ότι, επειδή όλες οι λέξεις που ανήκουν σε αυτό το 
σηµασιολογικό πεδίο έχουν αρνητικό περιεχόµενο (δηλώνουν ισχυρή 
συγκίνηση από κάτι κακό), γι' αυτό λέξεις όπως έκπληκτος, έκθαµβος ή 
εκστατικός δεν µπορούν, από την άποψη αυτή, να θεωρηθούν συνώνυµες, 
αφού έχουν «καλή σηµασία»: δηλώνουν γενικά συγκίνηση για κάτι καλό, 
θετικό, ωφέλιµο. Η έννοια τής «έλλειψης κινήσεως και δράσεως» έδωσε τα 
στήλη άλατος («κοκκαλωµένος, ακίνητος», από το πάθηµα τής γυναίκας 
τού Λωτ, στην Π. ∆ιαθήκη, που παρέβη την εντολή τού Θεού να µη γυρίσει 
να δει πίσω της), σαστισµένος (κυριολ. «ταραγµένος», τουρκ. §a§mak «τα 
χάνω, απορώ»), χαµένος (από τη φρ. «τα χάνω», πβ. κ. τη φρ. «χάνω το 
µυαλό µου») και αµήχανος (δεν έχω τρόπο να πράξω, δεν ξέρω τι να 
κάνω). Τέλος, η έννοια τής «απώλειας τής φωνής» έδωσε τα ενεός 
(«άφωνος»), άναυδος (αυδή «φωνή, οµιλία», πβ. απαυδώ), άλαλος (λαλώ 
«µιλώ») και άφωνος (φωνή(, καθώς και τη φρ. «µε ανοιχτό το στόµα» 
(χωρίς να βγαίνει φωνή). 

εµβροχή (η) [µτγν.] 1. (γενικά) κάθε διαδικασία για την αποσκλή-ρυνση 
αντικειµένου ή υλικού ή τη διάλυση του µε βύθιση σε υγρό 2. µέθοδος 
εκχύλισης φυτικού προϊόντος για την παραλαβή των δραστικών συστατικών 
του 3. ΙΑΤΡ. το σύνολο των αλλοιώσεων που υφίσταται το νεκρό πλέον έµβρυο 
στη µήτρα λόγω τής επίδρασης των αµνιακών υγρών στα οποία εκτίθεται. 

εµβρυϊκός, -ή, -ό [1843] κ. (σπάν.) εµβρυακός [1879] 1. αυτός που σχετίζεται 
µε το έµβρυο: ~ ζωή | λειτουργία | κύτταρο | ρυθµός | ανάπτυξη | κόµβος | 
χιτώνας | ιστός | σφαιρίνη 2. (µτφ.) αυτός που βρίσκεται ακόµη σε υποτυπώδες 
στάδιο ανάπτυξης, που δεν έχει κατασταλαγµένη, οριστική µορφή: η ~ 
κατάσταση τής βιοµηχανίας || ~ πειραµατισµοί καλλιτεχνικής έκφρασης ΣΥΝ. 
πρώιµος, αδιαµόρφωτος, στοιχειώδης. 

έµβρυο (το) {εµβρύ-ου | -ων} 1. κάθε έµβιος οργανισµός κατά τα πρώτα στάδια 
τής ανάπτυξης του- (ειδικότ. στους ανθρώπους) το γονιµο-ποιηµέ\Ό ωάριο, 
κυρ. από τον τέταρτο µήνα τής κύησης ώς τον τοκετό 2. (ειδικότ. για φυτά) το 
υποτυπώδες φυτό που σχηµατίζεται κατά το πρώτο στάδιο ανάπτυξης τού 
γονιµοποιηµένου σπόρου 3. (µτφ.) οτιδήποτε βρίσκεται στην αρχή τής 
ανάπτυξης του, σε υποτυπώδες στάδιο. — εµβρυοειδής, -ής, -ές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βρέφος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εµβρυον < εν- + βρύον (βλ.λ.) < βρύω «ανθίζω, αφθο-
νώ». Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. embryo, γαλλ. embryon 
κ.ά.]. 

εµβρυογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} το σύνολο των διαδοχικών 
φάσεων σχηµατισµού και ανάπτυξης εµβρύου, καθώς και οι διεργασίες µε τις 
οποίες επιτυγχάνεται η δηµιουργία ενός νέου ζωικού οργανισµού ΣΥΝ. 
εµβρυογονία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. embryogenesis]. 

εµβρυογενής, -ής, -ές [1893] {εµβρυογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
σχηµατίζεται παράλληλα µε το έµβρυο ή οφείλεται σε αυτό: ~ όγκος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
embryogénique]. 

εµβρυογονία (η) [1892] {εµβρυογονιών} η εµβρυογένεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνργενής ξέν. όρ., < γαλλ. embryogénie]. 

εµβρυοθυλάκιο (το) {εµβρυοθυλακί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. Ο υµένας που περιβάλλει 
το έµβρυο, ο οποίος περιέχει αµνιακό υγρό για την ελεύθερη και 
προστατευµένη κίνηση τού εµβρύου, καθώς και την εξασφάλιση των 
απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για την ανάπτυξη του. Επίσης 
εµβρυοθύλακος (ο) {εµβρυοθυλάκ-ου | -ων, -ους). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. sac embryonnaire]. 

εµβρυοκαρδία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αλλοίωση τού καρδιακού ρυθµού, που 
θυµίζει τους ήχους καρδιάς εµβρύου και χαρακτηρίζεται από ταχυκαρδία, 
εξοµοίωση καρδιακών ιστών κ.λπ. ΣΥΝ. εµβρυϊκός ρυθµός. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. embryocardie]. 

εµβρυοκτονία (η) {εµβρυοκτονιών} η βίαιη και µη φυσική διακοπή τής κύησης 
ΣΥΝ. άµβλωση, έκτρωση. — εµβρυοκτόνος, -ος, -ο [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. εµβρυοκτόνος < εµβρυον + -κτόνος < κτείνω «φονεύω» (βλ. 
κ. -κτονία)]. 

εµβρυολογία (η) [1879] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η επιστηµονική σπουδή των 
διαδοχικών φάσεων τού σχηµατισµού τού εµβρύου και τής ανάπτυξης του. — 
εµβρυολόγος (ο/η), εµβρυολογικός, -ή, -ό [1890], εµ-βρυολογικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. embryologie]. 

εµβρυοµητρικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε το έµβρυο και την έγκυο, 
που αφορά στη µεταξύ τους βιολογική σχέση: ~ ανταλλαγή | ασυµβατότητα. 
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εµβρυοπάθεια (η) {εµβρυοπαθειών} ΙΑΤΡ. η ελαττωµατική ανάπτυξη και ο 
ανώµαλος σχηµατισµός εµβρύου λόγω νόσου που µεταδόθηκε σε αυτό από τη 
µητέρα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. embryopathie]. 

εµβρυοπλαστία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η πορεία ανάπτυξης και σχηµατισµού τού 
εµβρύου. [ΕΤΥΜ. < έµβρυο + -πλαστία < πλάσσω]. 

εµβρυόσακος (ο) [1889] {εµβρυοσάκ-ου | -ων, -ους) ΒΙΟΛ. οµάδα εσωτερικών 
κυττάρων των αγγειόσπερµων (ανθοφόρων) φυτών, η οποία περιλαµβάνει το 
ωοκύτταρο και µέσα στην οποία γίνεται η γονιµοποίηση. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. embryosac]. 

εµβρυουλκός (ο) ΙΑΤΡ. χειρουργικό εργαλείο που χρησιµοποιείται σε 
περιπτώσεις δύσκολου τοκετού για το πιάσιµο και τράβηγµα τού εµβρύου από 
το κεφάλι µε ειδική επέµβαση τού µαιευτήρα.  — εµ-βρυουλκία (η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ελκύω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εµβρυον + -ουλκός < έλκω]. 

εµβρυοφθόρος, -ος, -ο αυτός που διαπράττει εµβρυοκτονία (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
εµβρυοκτόνος. [ΕΤΥΜ. < έµβρυο + -φθόρος < φθείρω]. 

εµβρυώδης, -ης, -ες [1799] (εµβρυώδ-ους | -ας (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
σχετίζεται µε έµβρυο ή που φέρει έµβρυο: ~ ασκός | ιστός | φυτό ΣΥΝ. 
εµβρυϊκός 2. (µτφ.) αυτός που βρίσκεται σε πολύ πρώιµο στάδιο, που 
στερείται ουσιώδους ανάπτυξης ή οργάνωσης: τα σχέδια αυτά είναι ακόµα σε 
~ κατάσταση, απέχοντας πολύ από την υλοποίηση τους ΣΥΝ. πρώιµος, 
υποτυπώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

εµβρυωρός (ο) [1897] ΙΣΤ. το πρόσωπο που, κατά το αρχαίο ρωµαϊκό δίκαιο, 
οριζόταν φύλακας και προστάτης τής υγείας και περιουσίας εµβρύου, τού 
οποίου ο πατέρας πέθανα κατά τον χρόνο τής κυοφορίας. — εµβρυωρία (η). 
[ΕΤΥΜ. < έµβρυο + -ωρός < αρχ. ώρα «φροντίδα, επιµέλεια» < ορώ «βλέπω, 
παρατηρώ», βλ. κ. θυρ-ωρός, ακται-ωρός]. 

Ε.Μ.Ε. (η) 1. Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία 2. Επιθεώρηση Μέσης 
Εκπαίδευσης. 

έµεινα ρ. → µένω 
εµείς αντων. → εγώ 
εµένα αντων. → εγώ 
έµενταλ (το) {άκλ.} κίτρινο ανάλατο τυρί µε µεγάλη τρύπες. [ΕΤΥΜ. < 

Emment(h)al (γερµ. Emmentaler käse «τυρί έµενταλ»), περιοχή τής 
γερµανόφωνης Ελβετίας]. 

έµεσµα (το) {εµέσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το σύνολο των ουσιών που 
αποβάλλονται ως εµετός ΣΥΝ. (λαϊκ.) ξέρασµα, ξερατό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εµώ 
(-έω) (βλ.λ.)]. 

εµετικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (φάρµακο) που χορηγείται για την πρόκληση εµετού: 
σε περιπτώσεις δηλητηριάσεων η κένωση τού στοµάχου γίνεται µε ~ φάρµακα 
ΣΥΝ. εµετοκαθαρτικός 2. (µτφ.-κακόσ.) αυτός που µπορεί να προκαλέσει 
εµετό, που προκαλεί αηδία, πρόστυχος ή χαµηλού επιπέδου: ~ σκηνή βίας | 
περιγραφή | θέαµα | υπονοούµενο | χυδαιότητα | αστείο | συµπεριφορά ΣΥΝ. 
αηδιαστικός, σιχαµερός. 

εµετοδοχείο (το) δοχείο που χρησιµοποιείται για την αποβολή εµετού. 
εµετοκαθαρτικός, -ή, -ό [1831] αυτός που εξασφαλίζει την κάθαρση τού 

στοµάχου µε πρόκληση εµετού: ~ φάρµακο | ουσία ΣΥΝ. εµετικός. 
εµετός κ. (επίσ.) εµετός (σηµ. 1) (ο) 1. αποβολή των περιεχοµένων τού 

στοµάχου από το στόµα µέσω συνεχών µυϊκών συσπάσεων λόγω ποικίλων 
διαταράξεων (λ.χ. ναυτίας, υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνευµατωδών, 
ανορεξίας κ.λπ.): τάση προς ~ ΣΥΝ. (καθηµ.) ξέρασµα 2. (µτφ.) το αίσθηµα 
έντονης αηδίας: οι δολοπλοκίες και τα γλοιώδη ψέµατα του µου προκαλούν ~ 
ΣΥΝ. σιχαµάρα 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε προκαλεί αυτό το αίσθηµα αηδίας: ο 
λόγος του πραγµατικός ~, οχετός και βόρβορος ΣΥΝ. αηδία, σιχαµάρα. Επίσης 
(επίσ.) έµεση (η) (στη σηµ. ΐ). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εµετός < εµώ (-έω) 
(βλ.λ.)]. 

εµετός ή έµετος; Το σωστό είναι έµετος, λ. αρχαία από το επίσης αρχαίο ρ. 
έµώ, η οποία χρησιµοποιείται στην επίσηµη ιατρική ορολογία. Κατά τα 
πολλά, όµως, ονόµατα σε -τός (κυρίως ρηµατικά επίθετα, αλλά και 
ουσιαστικά· πβ. θετός, αρκετός, συνετός, αιρετός - πυρετός, σκελετός, 
τοκετός, παγετός κ.ά.) µετακίνησε αναλογικά τον τόνο στη λήγουσα: 
έµετος > εµετός. Το φαινόµενο είναι νεότερο (µεσαιωνικό), αλλά ο τ. 
εµετός χρησιµοποιείται ευρύτατα. 
Κατά το εµετός πλάστηκε και το ξερατό (από την αιτ. εµετό), παράγωγο 
τού ξερνώ, που αντικατέστησε το έµώ (παρέµεινε µόνο το εξεµώ σε 
λογιότερη χρήση). Το ξερνώ ετυµολογείται από το έξέ-ρασα τού έξερώ 
(αρχικά µέλλοντας τού λέγω) και από τη (µεταφορική) σηµ. «θα τα βγάλω 
όλα, θα τα πω». Το εξέρασα - ξερνώ κατά τα εγέρασα - γερνώ, επείνασα - 
πεινώ κ.τ.ό. 

εµινκρές (ο) {εµιγκρέδες} ελλην. αυτοεξόριστος- µετανάστης που αυτοβούλως 
εκπατρίζεται καταφεύγοντας σε ξένη χώρα λόγω των διωγµών που υφίσταται 
στη χώρα του ή λόγω των πολιτικών συνθηκών που επικρατούν εκεί ΣΥΝ. 
πολιτικός φυγάς, εκπατριζόµενος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. émigré, µτχ. τ. τού p. 
émigrer < λατ. emigrare «µετοικώ»]. 

εµιράτο (το) µουσουλµανικό αραβικό κράτος µε ανώτατο άρχοντα τον εµίρη 
(π.χ. Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. emirate < 
emir (βλ. λ. εµίρης)]. 

εµίρης (ο) {εµίρηδες} οπλαρχηγός ή φύλαρχος, ηγεµόνας ή διοικητής 

πολιτείας σε ισλαµικές χώρες. 
[ΕΤΥΜ ιιεσν. < τουρκ. emir < αραβ. amir «ο διατάσσων, ο διοικητής»]. 

εµµανης, -ής, -ές {εµµαν-ούς | -είς} (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από µανία 
για κάτι, παράφορος. — εµµανώς επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -µανής < 
θ. µαν- τού ρ. µαίνοµαι (πβ. παθ. αόρ. β' ε-µάν-ην)]. 

Εµµανουέλα (η) γυναικείο όνοµα. 
Εµµανουήλ (ο) {άκλ.} 1. ονοµασία τού Ιησού Χριστού κατά τον προφήτη 

Ησαΐα 2. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Μανόλης (συνήθ. ορθ. Μανώλης). [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. 
Immânu El «µαζί µας (είναι) ο Θεός», προσωνυµία που στην Κ.∆. αποδίδεται 
στον Ιησού, πβ. Ματθ. 1, 23: ιδού ή παρθένος εν γαστρι εξει και τέξεται υίόν, 
και καλεσουσιν το όνοµα αυτοϋ Εµµανουήλ, δ εστίν µεθερµηνευόµενον µεθ' 
ηµών ό Θεός (µε παράθεση από τον Ησαΐα 7, 14)]. 

εµµέλεΐα (η) {χωρ. πληθ.) η µελωδικότητα, η αρµονικότητα. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «τραγικός χορός», < εµµελής (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. µτγν.]. 

εµµελής, -ής, -ές {εµµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· εµµελέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) αυτός 
που έχει µελωδία, αρµονική και γλυκιά µουσική ΣΥΝ. µελωδικός, αρµονικός. 
— εµµελώς επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -µελής < µέλος]. 

εµµένω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ενέµεινα} (+σε) παραµένω σταθερός, αµετακίνητος, 
διατηρώ την ίδια στάση ή πίστη (συνήθ. παρά τις αρνητικές συνθήκες): ~ στις 
απόψεις µου ΣΥΝ. επιµένω ANT. υπαναχωρώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. 

έµµεσος, -η, -ο αυτός που προκύπτει µε παρέµβαση, µεσολάβηση ή 
τροποποίηση και όχι ως άµεση συνέπεια ή αποτέλεσµα: το σχόλιο σαφώς 
περιείχε έναν - υπαινιγµό || ~ αναφορά | χαρακτηρισµός | απάντηση | 
προειδοποίηση ΣΥΝ. πλάγιος ANT. άµεσος, απευθείας· ΦΡ. (α) ΟΙΚΟΝ. έµµεσος 
φόρος ο φόρος επί των πωλήσεων ή η δασµολογική επιβάρυνση τής τιµής 
προϊόντος από το κράτος (υπό µορφήν φορολογίας που εισπράττεται από το 
κράτος): η αύξηση τής τιµής των τσιγάρων, τής βενζίνης κ.λπ. αποτελεί ~ (β) 
(στο ποδόσφαιρο) έµµεσο (φάουλ) το φάουλ που δεν επιτρέπεται να 
εκτελεστεί απευθείας προς το τέρµα (γ) ΤΛΩΣΣ. έµµεσο αντικείµενο (στη Ν. 
Ελληνική για ρήµατα που συντάσσονται µε δύο αντικείµενα) το αντικείµενο 
τού ρήµατος που απαντά συνήθως σε γενική πτώση ή αυτό που δηλώνει πρό-
σωπο: στη φράση «σου έδωσα νερό» ~ είναι το «σου» (δ) έµµεση βολή η βολή 
που γίνεται κατά στόχου τον οποίο δεν βλέπουµε, αλλά υπολογίζουµε (ε) 
ΦΙΛΟΣ, έµµεση απόδειξη µέθοδος απόδειξης θέσεως µέσω τού ελέγχου τής 
αντίθετης προς αυτήν, η µέθοδος τής «εις άτοπον απαγωγής» ΣΥΝ. απόδειξις 
από τού εναντίου | εκ τού αντιθέτου (ad contrario). — έµµεσα | εµµέσως 
[µτγν.] επίρρ., εµµεσότητα (η) [1886] (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. 
«ενδιάµεσος, µεσολαβών», < εν- + µέσος]. 

έµµεσος - άµεσος και άµµεσος! Από τη µεσολάβηση ή µη τού µέσος 
προέκυψαν τα εν + µέσος > έµ-µεσος και α- (στερητ.) + µέσος > ά-µεσος. 
Το έµ-µεσος σηµαίνει «ενδιάµεσος, µε µεσολάβηση προσώπου ή 
πράγµατος», το ά-µεσος σηµαίνει «χωρίς ενδιάµεσο, χωρίς µεσολάβηση 
κανενός». Οι λέξεις αντιστοιχούν προς τα ξένα (µέσω τής Λατινικής) 
mediatus «έµµεσος» (αγγλ. mediate) και in-mediatus «α-µεσος» (αγγλ. 
immediate). 
Από σύγχυση παρατηρείται συχνά το ορθογραφικό λάθος άµµεσος (!) µε 
δύο -µµ-, που αποφεύγεται, αν θυµάται κανείς την ετυµολογία τής λ.: α + 
µέσος, όπως ά + -γευστος, ά + -µορφος, ά + -καρδος κ.τ.ό. 

εµµέσως επίρρ. [µτγν.] µε έµµεσο τρόπο, όχι ευθέως: µου εξέφρασε τη 
δυσαρέσκεια του ~· ΦΡ. εµµέσως πλην σαφώς µε έµµεσο τρόπο, ο οποίος όµως 
δεν αφήνει περιθώρια αµφιβολίας για το τι εννοεί κάποιος: ~ υπέδειξε ποιον 
θεωρεί κατάλληλο για διάδοχο του. 

έµµετρος, -η, -ο αυτός που είναι γραµµένος σε µέτρο, που έχει συντεθεί µε 
µουσικό ρυθµό: ~ κείµενο | απόσπασµα | µετάφραση | απόδοση ΣΥΝ. 
ρυθµικός, ποιητικός ANT. πεζός.   — έµµετρα | εµµέτρως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < εν- + -µετρος < µέτρον]. 

έµµηνα (τα) {εµµήνων} η εµµηνόρροια (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ουδ. πληθ. τού αρχ. επιθ. έµµηνος]. 

εµµηναγωγό (το) ΦΑΡΜ. ουσία ικανή να προκαλέσει αιµορραγία σε περιπτώσεις 
µη κανονικής εµφανίσεως έµµηνης ρύσης, χωρίς ωστόσο προηγούµενη 
ωορρηξία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. emménagogue], 

εµµηνοληξία (η) {χωρ. πληθ.) η εµµηνόπαυση (βλ.λ.). 
εµµηνόπαυση (η) {-ης κ. -αύσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. η φυσιολογική παύση 

τής εµµηνόρροιας λόγω ηλικίας, κυρ. σε γυναίκες σαράντα πέντε µέχρι 
πενήντα πέντε ετών 2. (συνεκδ.) η χρονική περίοδος κατά την οποία 
συµβαίνει η εµµηνόπαυση στη ζωή µιας γυναίκας ΣΥΝ. εµµηνοληξία, 
κλιµακτήριος. Επίσης εµµηνοπαυσία. — εµµηνοπαυσιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ménopause]. 

εµµηνορραγία (η) [1847] {εµµηνορραγιών} ΙΑΤΡ. η πέραν των φυσιολογικών 
ορίων απώλεια αίµατος σε κάθε έµµηνη ρύση. [ΕΤΥΜ. < έµµηνος + -ραγία < 
αρχ. ρήγνυµι (βλ. κ. ραγίζω), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ménorrhagiej. 

εµµηνόρροια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η περιοδική και κατά κανόνα µηνιαία 
εκροή αίµατος και βλεννογόνου ιστού τής µήτρας από τον κόλπο τής 
γυναίκας· οφείλεται σε πτώση µη γονιµοποιηµένου ωαρίου ΣΥΝ. έµµηνη 
ρύση, περίοδος, έµµηνη ροή, έµµηνα, εµµηνορρυσία. — 
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εµµηνορροϊκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < έµµηνος + -ροια < ρέω, ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
menorrhoea]. 

εµµηνορροώ ρ. αµετβ. [1889] {εµµηνορροείς...} έχω έµµηνη ρύση. 
εµµηνορρυσία (η) (εµµηνορρυσιών) η εµµηνόρροια (βλ.λ.).  — εµ-

µηνορρυσιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < έµµηνος + -ρυσία < ρύση (βλ.λ.)]. 
έµµηνος, -ος (καθηµ. -η), -ο 1. αυτός που έχει ρυθµό περιοδικής επα-
νάληψης ανά µήνα, που οφείλει να επέλθει, να συµβεί εντός µηνός 
ΣΥΝ. µηνιαίος 2. ΙΑΤΡ. έµµηνη ρύση | ροή ή έµµηνα (τα) {εµµήνων} η 
εµµηνόρροια, η µηνιαία εκροή αίµατος, εκκρίσεων και βλεννογόνου 
τής µήτρας από τον κόλπο τής γυναίκας ΣΥΝ. εµµηνορρυσία, περίο-
δος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -µηνός < µήν, µηνός]. 

εµµηνοστασία (η) ΙΑΤΡ. η διακοπή ή αναστολή τής εµµηνόρροιας. — 
εµµηνοστασιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < έµµηνος + -στασία < στάσις 
«επίσχεση, διακοπή»]. 

έµµισθος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που παρέχεται έναντι οικονοµικού 
αντιτίµου: ~ υπηρεσία | εργασία 2. αυτός που αµείβεται µε µισθό: ~ 
θέση στην οργάνωση || ~ στέλεχος | επιµελητής | φύλακας | στρατιώ-
της | υπάλληλος ΣΥΝ. µίσθιος, µισθωτός ANT. άµισθος. — έµµισθα | 
εµµίσθως [µεσν.] επίρρ. 

έµµισχος, -η, -ο [1876] (για λουλούδια) αυτός που έχει µίσχο. 
εµµονή (η) [αρχ.] 1. η σταθερή και αµετακίνητη προσήλωση σε πε-

ποίθηση ή στάση (συνήθ. παρά τις αρνητικές συνθήκη): έδειξε µε-
γάλη ~ στην υποστήριξη τής πρότασης αυτής || η - του στο θέµα κα-
ταντά παρεξηγήσιµη ΣΥΝ. επιµονή ANT. χαλαρότητα, αδιαφορία, υπα-
ναχώρηση, διαλλακτικότητα 2. (συνεκδ.) η ίδια η πίστη ή στάση κ.λπ. 
στην οποία εµµένει κανείς: δεν µπορεί να απαλλαγεί από τις ~ του. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εµµένω]. 

έµµονος, -η, -ο σταθερά ανυποχώρητος και επαναλαµβανόµενος: ~ 
επανάληψη | αντίληψη | φόβος | παράκληση | διεκδίκηση | κακοκαιρία 
ΣΥΝ. σταθερός, επίµονος· ΦΡ. (α) ΙΑΤΡ. έµµονη ιδέα ψυχική παρά-
σταση παθολογικού χαρακτήρα, που εντυπώνεται στη συνείδηση 
ατόµου µε επιµονή· η απόλυτη βεβαιότητα για κάτι, η οποία απα-
σχολεί συνεχώς τη σκέψη: του έγινε ~ ότι θα πάθει ατύχηµα | ότι έχει 
κάποια αρρώστια (β) ΧΗΜ. έµµονα αέρια τα αέρια που έχουν πολύ µι-
κρή πτητικότητα. — έµµονα | εµµόνως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εµµένω. Η φρ. έµµονη ιδέα αποδίδει το γαλλ. idée fixe]. 

έµµορφος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει µορφοποιηθεί, που έχει σχήµα: 
~ ορυκτό || ~ συστατικά τού αίµατος ΣΥΝ. διαµορφωµένος, δια-
πλασµένος, σχηµατισµένος ΑΝΤ. άµορφος, αδιάπλαστος, αδιαµόρφω-
τος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εν- + -µορφος < 
µορφή]. 

Ε.Μ.Ν.Ε. (η) Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού. 
εµ-ντι-έφ (το) (MDF) {άκλ.} υλικό σε µορφή πεπιεσµένων φύλλων, 

που παράγονται από υποπροϊόντα ξύλου. 
[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τής αγγλ. ονοµασίας Medium Density Fibres «ίνες 
µέσης πυκνότητας»]. 

εµορφιά (η) → οµορφιά 
εµορφάδα (η) → οµορφιά 
έµορφος, -η, -ο → όµορφος ΓΕΤΫΜ. µεσν. < *έµµορφος < αρχ. 

εϋµορφος, όταν η δίφθογγος ευ- προφέρθηκε ως /ev-/]. 
εµουλσιόν (η) {άκλ.} 1. η εξαιρετικά λεπτή φωτοευαίσθητη επί-

στρωση τής µιας πλευράς φωτογραφικού ή κινηµατογραφικού φιλµ, 
πάνω στην οποία εγγράφεται η εικόνα τού ειδώλου 2. (γενικότ.) κάθε 
υγρό µείγµα που περιέχει φάρµακο αιωρούµενο σε µικροσκοπικά 
σφαιρίδια, το γαλάκτωµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. emulsion «γαλάκτωµα» (οπτικό δάνειο) < λατ. emulsus 
< emuigere «αρµέγω»]. 

Ε.Μ.Π. (το) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
έµπα (το) (άκλ.) (λαϊκ.) 1. η είσοδος (κάποιου) σε δεδοµένο χώρο: 

«στο ~ µπήκε σαν αϊτός, στο ξέβγα σαν πετρίτης» (δηµοτ. τραγ.) ΑΝΤ. 
έβγα (το)· ΦΡ. έµπα-ξέβνα για περιπτώσεις συνεχούς και άσκοπης 
µετακίνησης: θα µας τρελάνει µε το ~ του απ'το πρωί ΣΥΝ. µπες-βγες 
2. (σπάν.) το σηµείο εισόδου σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο: ~ σπηλιάς | 
κήπου | πλατείας | σπιτιού | χωριού 3. (µτφ.-λογοτ.) η έναρξη µετα-
βατικής περιόδου, η µετάβαση και προσαρµογή σε νέα δεδοµένα 
(κλιµατικά, χρονολογικά, κοινωνικά κ.λπ.): ~ τής Άνοιξης | τής χρο-_ 
νιας | τού νέου αιώνα ΣΥΝ. ξεκίνηµα, αρχή. 
έµπα ρ. → µπαίνω 
εµπάθεια (η) [µτγν.] {εµπαθειών} η έντονη αντιπάθεια (εναντίον κά-
ποιου) που εµποδίζει την αντικειµενική κριτική, η έκφραση έντονου, 
αρνητικού συναισθήµατος: τα λόγια του αποκάλυπταν µεγάλη ~ και 
φανατισµό || τόση ~ δείχνει άνθρωπο µικρόψυχο και µοχθηρό ΣΥΝ. µι-
σαλλοδοξία, πώρωση, µοχθηρία ANT. διαλλακτικότητα, ηπιότητα. 

εµπαθής, -ής, -ές {εµπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή), -ών | εµπαθέστ-ερος, -
ατός} αυτός που είναι γεµάτος εµπάθεια: ~ δήλωση | τοποθέτηση | 
αντιπαράθεση | κριτική | χαρακτήρας | πολιτικός | άνθρωπος ΣΥΝ. µι-
σαλλόδοξος, φανατικός, κακιασµένος, µοχθηρός, φθονερός ΑΝΤ. διαλ-
λακτικός, ήπιος, µετριοπαθής. — εµπαθώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «συγκινηµένος - κινούµενος από πάθος», < 
εν- + -παθής < θ. παθ-, πβ. αόρ. β' ε-παθ-ον, ρ. πάσχω]. 

εµπαιγµός (ο) (λόγ.) 1. η επίδειξη φαινοµενικού ενδιαφέροντος για 
την υπόθεση κάποιου, ενώ στην πραγµατικότητα υπάρχει αδιαφορία 
ή επιδίωξη τού αντίθετου αποτελέσµατος ΣΥΝ. παραπλάνηση, εξαπά-
τηση 2. η κοροϊδία, η γελοιοποίηση (κάποιου): ο ~ κάποιου για σω- 

µατικό του ελάττωµα ΣΥΝ. χλευασµός, περίπαιγµα, εξευτελισµός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κοροϊδεύω, κοροϊδία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εµπαίζω]. 

εµπαίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ενέπαιξα, εµπαίχθηκα, εµπαιγµένος) 1. δεί-
χνω φαινοµενικό ενδιαφέρον για την υπόθεση (κάποιου), ενώ στην 
πραγµατικότητα αδιαφορώ ή ενεργώ για το αντίθετο αποτέλεσµα: εί-
ναι φανερό ότι µας εµπαίζουν δεν έχουν σκοπό να µας εξυπηρετή-
σουν! || οι αρµόδιοι µας εµπαίζουν: κάθε φορά µάς βεβαιώνουν ότι 
µεριµνούν για την αντιπληµυρική προστασία τής περιοχής και κάθε 
χρόνο, µε την πρώτη νεροποντή, πληµυρίζουµε ΣΥΝ. παραπλανώ, εξα-
πατώ 2. κοροϊδεύω, γελοιοποιώ κάποιον: οι συµµαθητές του τον ενέ-
παιζαν εξαιτίας τής δυσµορφίας του. 

εµπαίκτης (ο) {εµπαικτών}, εµπαίκτρια (η) {εµπαικτριών} (λόγ.) 
πρόσωπο που εµπαίζει τους άλλους κατά συστηµατικό τρόπο και µε 
ιδιοτελή κίνητρα: - τού λαού. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εµπαίζω]. 

εµπαίκτικός, -ή, -ό [1896] 1. αυτός που συνιστά ή προκαλεί εµπαιγ-
µό: ~ σχόλιο | παρατήρηση | αντιµετώπιση ΣΥΝ. κοροϊδευτικός, χλευ-
αστικός, ειρωνικός, σκωπτικός 2. αυτός που καταφεύγει συχνά στον 
εµπαιγµό ως τρόπο συµπεριφοράς ΣΥΝ. κυνικός, δεικτικός, είρωνας. 
— εµπαικτικ-ά | -ώς [1868] επίρρ. 

εµπάργκο (το) {άκλ.} ελλην. ειργµός (στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο) απαγόρευ-
ση οικονοµικού χαρακτήρα, όπως η απαγόρευση εµπορίου, κινήσεως 
πλοίων, αγοραπωλησιών συγκεκριµένων εµπορευµάτων, πωλήσεως 
όπλων που επιβάλλεται από χώρα/χώρες σε άλλη- σκοπός τού εµπάρ-
γκο είναι η αποκατάσταση τής διεθνής ειρήνης και ασφάλειας είτε 
από το Συµβούλιο Ασφαλείας τού Ο.Η.Ε. είτε µονοµερώς: επιβολή | 
άρση τού ~ || διπλωµατικό | εµπορικό | οικονοµικό ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
embargo < ισπ. embargar «απαγορεύω, αποκλείω» < λατ. *imbarricare 
< in- + αρχ. λατ. *barra «αµπάρα»]. 

έµπαση (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1, το σηµείο ή το όριο από όπου ει-
σέρχεται κανείς: η ~ τής αυλής | τής εκκλησίας | τού χωριού ΣΥΝ. εί-
σοδος 2. µικρός ή στενός δρόµος που χρησιµεύει ως πέρασµα · 3. ο 
χρόνος που απαιτείται για την επαναφορά των νερών τής θάλασσας 
στο αρχικό τους ύψος κατά τη διάρκεια τής παλίρροιας, καθώς και 
το ίδιο το φαινόµενο. Επίσης εµπασιά κ. µπασιά. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µτγν. εµβασις < αρχ. εµβαίνω]. 

εµπατή (η) (λαϊκ.) 1. η είσοδος ενός χώρου ΣΥΝ. έµπαση 2. η είσοδος 
υπογείου από το εσωτερικό κτηρίου, η καταπακτή 3. όροφος που βρί-
σκεται κάτω από το επίπεδο τής επιφάνειας ΣΥΝ. υπόγειο. [ΕΤΥΜ 
θηλ. τού επιθ. εµπατός < µτγν. έµβατός < αρχ. εµβαίνω]. 

Εµπεδοκλής (ο) {-ή κ. -έους} 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (493-
433 π.Χ.), ο οποίος ήταν ο πρώτος που προσέγγισε συνδυαστικά την 
ηρακλείτεια και την ελεατική σκέψη 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. 'Εµπεδοκλής «ο έχων εµπεδον κλέος, σταθερή δόξα, ο µόνιµα 
ένδοξος» < εµπεδος (βλ.λ.) + -κλής < κλέος]. 

έµπεδος, -ος, -ον (λόγ.) 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από αδιάσειστη 
σταθερότητα: ~ φρονήµατα | γνώση | πόνος 2. ΣΤΡΑΤ. έµπεδον (το) {ε-
µπέδ-ου | -ων} στρατιωτική µονάδα (νεοσύλλεκτων), η οποία εν και-
ρώ πολέµου ή επιστράτευσης αντικαθιστά τα κέντρα εκπαίδευσης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -πεδος < πέδον «έδαφος», βλ. κ. πεδίο]. 

εµπεδώνω ρ. µετβ. {εµπέδω-σα, -θηκα, -µένος) 1. καθιστώ (κάτι) 
ασφαλές, σίγουρο και σταθερό, οργανώνω σε πιο συµπαγή µορφή: η 
δηµοκρατία εµπεδώνεται στην πράξη µε τη συµµετοχή τού πολίτη 
ΣΥΝ. στερεώνω, σταθεροποιώ, εδραιώνω 2. (µτφ.) κατανοώ (κάτι) πλή-
ρως, κάνω κτήµα µου, αφοµοιώνω: µε επαναλήψεις και εξάσκηση θα 
εµπεδώσει τις γνώσεις του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έµπεδώ (-όω) 
«επιβεβαιώνω, επικυρώνω» < εµπεδος]. 

ΣΧΟΛΙΟ Τελευταία το εµπεδώνω χρησιµοποιείται µε τη σηµ. τού 
«µαθαίνω καλά, καταλαβαίνω πλήρως», ξεκινώντας πιθ. από µια 
µάλλον ειρωνική µεταφορά τής λ. από τον χώρο τής παιδαγωγικής 
επιστήµης, όπου το αίτηµα τής εµπέδωσης είναι βασικό για την 
εκµάθηση των διδασκοµένων. 

εµπέδωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) 1. το να αποκτά (κά-
τι) σταθερό, µόνιµο χαρακτήρα: η ~ τού συναδελφικού πνεύµατος | 
τού πατριωτικού φρονήµατος | τής αξιοκρατίας | τής ειρήνης ΣΥΝ. 
σταθεροποίηση, παγίωση, εδραίωση 2. (καταχρ.) η πλήρης κατανόη-
ση: η ~ γνώσεων | τού µαθήµατος || ασκήσεις για την ~ τής διδαχθεί-
σης ύλης · 3. ΙΑΤΡ. η είσοδος τής κεφαλής τού εµβρύου στην πύελο 
τής γυναίκας πριν από τον τοκετό. 

εµπειρία (η) [αρχ.] {εµπειριών) 1. οτιδήποτε καταγράφεται ως προ-
σωπικό βίωµα και εντυπώνεται ως γνώση, προσωπικά επεξεργασµένο 
ερέθισµα (κυρ. αισθητικό): είναι οδυνηρή ~ η απώλεια ενός φίλου || η 
µοναδική ~ τής γέννησης ενός παιδιού || υπέροχη | συγκλονιστική | 
ανεπανάληπτη | καταλυτική ~ 2. (συνεκδ.) το βίωµα που καταγράφεται 
ως σηµαντικό στοιχείο προσωπικής γνώσης, ως ξεχωριστό γεγονός: 
αυτή η έκθεση είναι µια - || και µόνο η γνωριµία µιας τέτοιας 
προσωπικότητας ήταν για µένα ~ || η πείρα αποτελείται από το σύνολο 
των ~ κάποιου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πείρα. 

εµπειρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προκύπτει από την εµπειρία ή 
τον πειραµατισµό (π.χ. ως αποτέλεσµα πειραµάτων, µετρήσεων): ~ 
γνώση | κατανόηση | µέθοδος | κανόνας | τύπος | δεδοµένο | εξέταση || 
~ βεβαίωση µιας θεωρίας ΑΝΤ. θεωρητικός, επιστηµονικός 2. (συνήθ. 
για πρόσωπα, επαγγελµατίες κ.λπ.) αυτός που εφαρµόζει µεθόδους 
χωρίς επιστηµονική κατάρτιση, στηριζόµενος καθαρά σε πρακτικές 
γνώσεις και εµπειρίες: η µαία τα παλιά χρόνια ήταν ένα είδος 
εµπειρικού µαιευτήρα ΣΥΝ. πρακτικός, αυτοδίδακτος ΑΝΤ. επιστήµο-
νας, σπουδασµένος 3. εµπειρική σχολή (i) η φιλοσοφική σχολή τού 
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εµπειρισµού (βλ.λ.) (ii) η αρχαία ιατρική σχολή που απέρριπτε τη διάγνωση 
βάσει θεωρητικών δεδοµένων, ερευνώντας ξεχωριστά βάσει πειραµατικών, 
πραγµατικών δεδοµένων κάθε αρρώστια. — εµπειρικά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

εµπειριοκρατία (η) ο εµπειρισµός.   — εµπειριοκρατικός, -ή, -ό, 
εµπειριοκρατικά επίρρ. 

εµπειρισµός (ο) [1843] 1. ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που πρεσβεύει ότι κάθε γνώση 
προκύπτει κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά από την εµπειρία µέσω των 
αισθήσεων και στηρίζεται σε αυτή ΣΥΝ. εµπειριοκρατία 2. (κατ' επέκτ.-
µειωτ.) η πρακτική γνώση που στερείται θεωρητικού υπόβαθρου. — 
εµπειριστής (ο) [1872]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. empirisme], 

εµπειρογνώµονας (ο/η) [1883] {(θηλ. εµπειρογνώµονος) | εµπειρογνωµόνων} 
ειδικός και έµπειρος σε ορισµένο κλάδο ή θέµα, πρόσωπο που εκφέρει 
γνωµάτευση ως ειδικός και αρµόδιος: η έκθεση των ~ κρούει τον κώδωνα τού 
κινδύνου για την εταιρεία ΣΥΝ. πραγµατογνώµονας, ειδικός, γνώστης, (λόγ.) 
ειδήµων, επαΐων, εξπέρ. Επίσης (λόγ.) εµπειρογνώµων {εµπειρογνώµονος}. 
— εµπειρογνωµοσύνη (η) [1890]. [ΕΤΥΜ. < έµπειρος + -γνωµών < γνώµη]. 

εµπειρογνώµων - εµπειροτέχνης. Οι λέξεις διαφέρουν πολύ ση-
µασιολογικά, µολονότι ενίοτε συγχέονται, o εµπειρογνώµων είναι ο 
έµπειρος και ειδικός σε ορισµένα θέµατα ή κλάδο, για τα οποία µπορεί να 
γνωµοδοτήσει µε εγκυρότητα και βαρύνουσα γνώµη, o εµπειροτέχνης, 
αντιθέτως, είναι ο εµπειρικός τεχνίτης, ο οποίος στηρίζεται περισσότερο 
στην πρακτική πείρα και λιγότερο στη θεωρητική γνώση. 

εµπειροπόλεµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πολεµικές εµπειρίες, που 
υπηρέτησε σε στρατιωτική δύναµη κατά τη διάρκεια πολέµου και έχει πείρα 
πολεµικής ζωής και τεχνικής: ~ στρατιώτης ΣΥΝ. παλαίµαχος, βετεράνος 
ANT. απειροπόλεµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόµαχος. 

έµπειρος, -η, -ο αυτός που διαθέτει πείρα, που έχει προηγούµενη εµπειρία ως 
πρακτική γνώση: ~ διπλωµάτης | ρήτορας | οδηγός | επιχειρηµατίας | µάγειρας 
ΣΥΝ. πεπειραµένος ANT. άπειρος, πρωτόβγαλτος, αρχάριος. — εµπείρως 
επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ^. < εν- + -πείρος < πείρα]. 

εµπειροτέχνης (ο) [1833] {εµπειροτεχνών} ο εµπειρικός τεχνίτης, που 
στηρίζεται περισσότερο στην πρακτική πείρα παρά στη θεωρητική γνώση 
ΣΥΝ. µάστορας, τεχνίτης. — εµπειροτεχνία (η) [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εµπειρογνώµονας. 

εµπεριέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {εµπεριείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως αόρ.)} 
(κυριολ. κ. µτφ.) περιέχω (κάτι) ως τµήµα, ως επιµέρους κοµµάτι µου, 
συµπεριλαµβάνω στη σύνθεση µου: η έκθεση εµπεριέχει όλα τα στοιχεία των 
πρόσφατων ερευνών || στην τιµή δεν εµπεριέχεται το κόστος µεταφοράς || το 
σχόλιο του εµπεριέχει ειρωνεία ΣΥΝ. εµπερικλείω. — εµπεριεκτικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένδον, έχω, απέχω, παρέχω, περιλαµβάνω. 

εµπερικλείω ρ. µετβ. [µεσν.] {παρατ. εµπεριέκλεια | εµπεριέκλεισα} κλείνω 
(κάτι) µέσα µου, περιλαµβάνω: η πρόταση αυτή εµπερικλείει κινδύνους || η 
προειδοποίηση του εµπερικλείει απειλή ΣΥΝ. εµπεριέχω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
περιλαµβάνω, κλείνω. 

εµπεριστατωµένος, -η, -ο [1837] αυτός που διενεργείται ή αναπτύσσεται µε 
εξαιρετική προσοχή και επιµονή στη λεπτοµέρεια: ~ µελέτη | έκθεση | 
παρουσίαση ΣΥΝ. συστηµατικός, λεπτοµερής, προσεκτικός, ακριβής ANT. 
απρόσεκτος, απερίσκεπτος, επιπόλαιος, πρόχειρος. Επίσης εµπερίστατος 
[1897]. —εµπεριστατωµένα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λεπτοµερής. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. τού *εµπεριστατώ < εν- + περί- + -στατώ < στατός < αρχ. 
ΓστηµΓ η επιτατική σηµασία οφείλεται στη σύνθεση µε τη διπλή πρόθεση 
(πβ. τα παλαιότερα εµπεριχαρής, εµπερισπούδαστος κ.λπ.). Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. umständlich]. 

εµπετασµα (το) {εµπετάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (επίσ.) η επικάλυψη επιφάνειας 
τοίχου από χαρτί- η ταπετσαρία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «κουρτίνα, παραπέτασµα», < αρχ. εµπε-τάννυµι 
«ξεδιπλώνω και σκορπίζω» < εν- + πετάννυµι, βλ. κ. πετώ]. 

εµπίπτω ρ. αµετβ. (παρατ. ενέπιπτα | ενέπεσα} (λόγ.) βρίσκοµαι εντός 
καθορισµένων ορίων, αποτελώ µέρος αναγνωρισµένου πλαισίου: η έκδοση 
αποφάσεως δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες τού συµβουλίου ΣΥΝ. 
συµπεριλαµβάνοµαι, ανήκω, περιέχοµαι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + πίπτω]. 

εµπιστεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {εµπιστεύ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. δείχνω 
εµπιστοσύνη σε (κάποιον): τον ~ για τις δύσκολες υποθέσεις µου || δεν 
εµπιστεύεται τον τρόπο λειτουργίας τής δικαιοσύνης ΣΥΝ. πιστεύω ΑΝΤ. 
δυσπιστώ, αµφιβάλλω- ΦΡ. εµπιστεύοµαι (κάποιον) τυφλά | µε κλειστά µάτια 
εµπιστεύοµαι (κάποιον) απολύτως, σε ό,τι κι αν κάνει: του έχω αναθέσει την 
υπόθεση εν λευκώ, γιατί τον εµπιστεύοµαι τυφλά 2. αξιοποιώ (κάτι) ως έρεισµα, 
βασίζοµαι σε (κάτι): ~ πάντα το ένστικτο µου ΣΥΝ. στηρίζοµαι (σε) 3. 
αναθέτω, αφήνω (κάτι) σε έµπιστο πρόσωπο: ~ την αγωγή των παιδιών σε 
εξαιρετικό δάσκαλο || φεύγοντας για διακοπές τού εµπιστεύθηκε τα κλειδιά τού 
σπιτιού 4. εκµυστηρεύοµαι (κάτι) σε έµπιστο πρόσωπο: στην καλύτερη της 
φίλη εµπιστευόταν όλα τα µυστικά της ΣΥΝ. µοιράζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός, διαπιστώνω. [ΕΤΥΜ. Μέση φωνή τού αρχ. έµπιστεύω < εν- + 
πιστεύω]. 

εµπιστευτικός, -ή, -ό [1816] 1. αυτός που προϋποθέτει την ύπαρξη ε-
µπιστοσύνης και λειτουργεί µέσα σε πλαίσιο καλής πίστης και αµοιβαίας 
εκτίµησης: έχει ~ θέση λόγω τής αφοσίωσης και τής τιµιότητας του 2. (ειδικότ.) 
αυτός που απαιτεί εχεµύθεια, που δεν είναι περαιτέ- 

ρω ανακοινώσιµος: ~ πληροφορία | είδηση | επιστολή | αποστολή | έγγραφο | 
ανακοίνωση ΣΥΝ. µυστικός, απόρρητος ANT. δηµοσιεύσιµος, ανακοινώσιµος. — 
εµπιστευτικ-ά | -ώς [1841] επίρρ., εµπιστευτικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. confidentiel]. έµπιστος, -η, -ο [µεσν.] 1. 
αυτός που είναι άξιος εµπιστοσύνης: ~ συνεργάτης | φίλος | βοηθός | 
πληροφοριοδότης | σύµµαχος | πρόσωπο ΣΥΝ. αξιόπιστος, εχέγγυος, πιστός 
ΑΝΤ. αναξιόπιστος 2. έµπιστος (ο), έµπιστη (η) πρόσωπο το οποίο εξυπηρετεί 
κάποιον στις εµπιστευτικές του υποθέσεις (και το οποίο ήταν, κυρ. παλαιότ., 
στην υπηρεσία τού προσώπου αυτού): του το ανακοίνωσε ο ~ τού βασιλιά ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) µπιστεµένος. 

έµπιστος: συνώνυµα. Η έννοια τής «εµπιστοσύνης σε πρόσωπα» 
εκφράζεται µε πολλές λέξεις, που ποικίλλουν στη σηµασία τους ανάλογα 
µε το αντικείµε\Ό τής εµπιστοσύνης. Η γενικότερη στη σηµασία της και 
αρχαιότερη συγχρόνως λ. (ανάγεται στον Πλάτωνα) είναι το αξιόπιστος, 
που δηλώνει γενικά «πρόσωπο | αντικείµενο άξιο εµπιστοσύνης» (Είναι 
πολύ αξιόπιστος υπάλληλος- µπορείς να τον εµπιστευθείς µε τυφλά µάτια - Η 
κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τον λαό ότι ακολουθεί αξιόπιστη πολιτική µε 
µέγιστο µέληµα την οικονοµική σταθεροποίηση). Μόνο για πρόσωπα 
πλάστηκε κατά τα µεσαιωνικά χρόνια η λ. έµπιστος (και εµπιστοσύνη): Θα 
στηριχθούν σε ένα πολύ έµπιστο τους πρόσωπο. Για πρόσωπα που τρέφει 
κανείς εµπιστοσύνη στις πράξεις και στη στάση τους χρησιµοποιούνται οι 
λ. πιστός, (ε)µπιστεµένος (< εµπιστευµένος) και (µ(πιστικός (το µπιστικός 
έφτασε να αποκτήσει πολύ συγκεκριµένη σηµασία, αυτή τού ανθρώπου 
στον οποίον -σε αγροτοκτηνο-τροφικές κοινωνίες- εµπιστεύονται την κύρια 
περιουσία τους, τα ζώα, έφτασε δηλ. να σηµαίνει τον «βοσκό»). Στη λόγια 
γλώσσα τής διοίκησης χρησιµοποιήθηκε το δια)πε)πιστευµένος (< 
διαπιστεύω, διαπιστευτήρια) για τα πρόσωπα που µια χώρα εµπιστεύεται να 
την εκπροσωπούν επισήµως σε µιαν άλλη, δηλ. για τους πρέσβεις. Έµπιστο 
πρόσωπο είναι και αυτός που δεν αποκαλύπτει τι του εµπιστεύονται οι 
άλλοι, ο εχέµυθος. Εχέµυθος είναι αυτός που µπορεί να κρατάει µυστικά 
που γνωρίζει, χωρίς να τα αποκαλύπτει και να εκθέτει αυτούς που του τα 
εκµυστηρεύθηκαν. Στην καθηµερινή γλώσσα λέγεται χαρακτηριστικά και 
τάφος (Είναι τάφος- δεν λέει λέξη από όσα τού λέει το αφεντικό του). 
Προκειµένου για εµπιστοσύνη σε θέµατα οικονοµικών και άλλων 
συναλλαγών, τα έµπιστα πρόσωπα χαρακτηρίζονται µε τις λ. φερέγγυος 
και εχέγγυος, ο εγγυηµένος από πλευράς οικονοµικής αξιοπιστίας. 

εµπιστοσύνη (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η πίστη στην αξιοπιστία, εντιµότητα ή 
ικανότητα, αξία κ.λπ. (κάποιου): δείχνω | εµπνέω ~ σε κάποιον || χάνω | 
προδίδω | δικαιώνω | κερδίζω | ανακτώ | καταχρώµαι | έχω | διαψεύδω | αξίζω 
την ~ κάποιου || αίρω | αποσύρω την ~ µου από κάποιον/ κάτι ΑΝΤ. 
αµφισβήτηση· ΦΡ. (α) χαίρω | απολαύω τής (απολύτου) εµπιστοσύνης 
(κάποιου) θεωρούµαι (από κάποιον) ως πρόσωπο (απόλυτα) έµπιστο του και 
αξιόπιστο: ο διαµεσολαβητής πρέπει να χαίρει τής εµπιστοσύνης και των δύο 
πλευρών (β) έχω τυφλή εµπιστοσύνη (σε κάποιον) εµπιστεύοµαι (κάποιον) 
απολύτως, σε ό,τι κι αν κάνει (γ) ψήφος εµπιστοσύνης βλ. λ. ψήφος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έµπιστος. 

εµπλακώ (να/θα) ρ. → εµπλέκω 
έµπλαστρο (το) {εµπλάστρ-ου | -ων} 1. το στερεό ή ρευστό παρασκεύασµα που 

απλώνεται πάνω από ύφασµα ή άλλο υλικό και εφαρµόζεται στο σώµα για 
θεραπευτικούς σκοπούς ΣΥΝ. κατάπλασµα, (λαϊκ.) µπλάστρι 2. (συνεκδ.) 
καθένα από τα τυποποιηµένα τεµάχια που περιέχουν αυτό το υλικό: το κουτί 
περιέχει πέντε ~. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. εµπλαστρος < αρχ. έµπλαστός < 
έµπλάσ-σω | -ττω < εν- + πλάσσω Ι-ττω\. 

εµπλέκω ρ. µετβ. [αρχ.] {ενέπλ-εξα (να/θα εµπλακώ), -άκην, -ης, -η..., 
εµπλεγµένος} (λόγ.) 1. αναµειγνύω (κάποιον) σε υπόθεση, διαδικασία κ.λπ.: 
οι µάρτυρες εµπλέκουν στην ιστορία εκβιασµού και υψηλά ιστάµενα πρόσωπα || 
τον ενέπλεξαν σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών || «ο υπουργός, στις αλλαγές 
που ετοιµάζει, εµπλέκει πολλούς οργανισµούς κοινής ωφελείας» (εφηµ.) || 
(συνήθ. µεσοπαθ.) όσοι εµπλέκονται στον διάλογο προσπαθούν να επιβάλουν 
τις απόψεις τους || στην πρόσφατη κρίση ενεπλάκησαν όλες οι όµορες χώρες 
ΑΝΤ. απεµπλέκω 2. (ως νεολογισµός) βάζω (κάποιον) να συµµετέχει (σε 
κάτι), συµπεριλαµβάνω, εντάσσω: στην αναβάθµιση τής περιοχής 
προγραµµατίζουµε να εµπλέξουµε τα σχολεία τής περιοχής, την τοπική 
αυτοδιοίκηση και εθελοντές πολίτες || στη λήψη των αποφάσεων για το έργο δεν 
εµπλέκεται ούτε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ούτε ο ∆ήµος. 

εµπλέκω - εµπλοκή. Τελευταία χρησιµοποιούνται ως νεολογισµοί από την 
Αγγλική (από τα involve και involvement), τα εµπλέκω και εµπλοκή µε τη 
σηµ. τού «βάζω κάποιον να συµµετέχει σε κάτι, συµπεριλαµβάνω, 
εντάσσω» (το εµπλέκω) και «συµµετοχή, το να συµπεριληφθεί κάποιος σε 
κάτι, ένταξη» (το εµπλοκή). Στην Ελληνική η συνήθης χρήση των εµπλέκω 
| εµπλέκοµαι (και τού εµπλοκή) είναι µε αναφορά σε παράνοµες υποθέσεις 
(Τον εµπλέκουν στην υπόθεση των ναρκωτικών - Εµπλέκεται στην 
εξαπάτηση τού ∆ηµοσίου µε πλαστά έγγραφα). Το εµπλέκοµαι δηλ. σηµαίνει 
κανονικώς ό,τι το ενέχοµαι (Ενέχεται στη ληστεία τού τρένου) µε την εξής 
σηµασιολογική απόχρωση: το εµπλέκοµαι αποτελεί δυσµενές σχόλιο και 
πιθανολόγηση τού οµιλητή, ενώ το ενέχοµαι αποτελεί διαπίστωση ή 
περιγραφή, δηλ. γεγονός. Εποµένως, χρήσεις όπως «Η προσπάθεια τού 
υπουργείου είναι να εµπλακούν στην κατα- 
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σκευή τού έργου όλα τα συναρµόδια υπουργεία, καθώς και ο δήµος 
τής περιοχής» ή «Η εµπλοκή στις ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις 
εκπροσώπου τής Κοινότητας θεωρείται εξαιρετικά χρήσιµη» 
αποτελούν νεολογισµούς που παλαιότερα θα θεωρούνταν λανθα-
σµένες χρήσεις και θα αποφεύγονταν. Αντ' αυτών στην ά περίπτω-
ση θα χρησιµοποιούσαν τις λ. συνεργαστούν («Η προσπάθεια τού 
υπουργείου είναι να συνεργαστούν όλα τα συναρµόδια υπουρ-
γεία...») και συµµετοχή («Η συµµετοχή στις ειρηνευτικές δια-
πραγµατεύσεις...»). 

έµπλεος, -ος, -ον (λόγ.) (+γεν.) αυτός που είναι γεµάτος (από κάτι), 
που συναισθάνεται κάτι σε όλη του την έκταση: ~ ενθουσιασµού | 
χαράς | ευδαιµονίας ΣΥΝ. πλήρης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έµπλεος | εµπλεως < έµπίµπληµι < εν- + πίµπληµι «γε-
µίζω, καθιστώ πλήρες», βλ. κ. πλήρης, πλέον]. 

εµπλοκή (η) 1. η συµµετοχή, η ανάµειξη σε υπόθεση, διαδικασία 
κ.λπ.: η ~ του στην υπόθεση λαθρεµπορίου δεν έχει αποδειχθεί ακόµη 
|| υπήρξε ~ τού ονόµατος του στο θέµα τής παράνοµης χρηµατο-
δότησης || η ~ διαφόρων φορέων στη διαδικασία επιµόρφωσης || «ως 
ειδικός έχει µακρά - στους τοµείς τής παιδείας και τής υγείας» (εφηµ.) 
|| «είχε πολύπλευρη ~ στη διαµόρφωση τής εξωτερικής πολιτικής» 
(εφηµ.) ΑΝΤ. απεµπλοκή · 2. η (κυρ. ένοπλη) σύγκρουση και η 
ανοιχτή αντιπαράθεση: στρατιωτική ~ των δύο χωρών προβλέπει έκ-
θεση τού Πενταγώνου ΣΥΝ. συµπλοκή ΑΝΤ. απεµπλοκή · 3. η αδυνα-
µία περαιτέρω λειτουργίας (µηχανής) ή εξέλιξης (διαδικασίας): ~ στο 
όπλο καθιστά αδύνατη την εκπυρσοκρότηση του || το αεροσκάφος 
παρουσίασε ~ στα φρένα || ~ στις συνοµιλίες λόγω αδιαλλαξίας των 
δύο µερών ΑΝΤ. απεµπλοκή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµπλέκω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. εµπλέκω]. 

εµπλουτίζω ρ. µετβ. [1893] {εµπλούτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. αυξάνω την αναλογία, την περιεκτικότητα ενός συνόλου ή µείγ-
µατος σε ένα στοιχείο: τα χηµικά λιπάσµατα εµπλουτίζουν το έδαφος 
µε θρεπτικά συστατικά || γάλα εµπλουτισµένο µε βιταµίνες 2. (στη 
µεταλλουργία) επεξεργάζοµαι µετάλλευµα βελτιώνοντας τις ιδιότη-
τες του, κατά τρόπον ώστε να είναι επικερδής η εξαγωγή των µετάλ-
λων που περιέχει 3. (στις ιχθυοκαλλιέργειες) διασπείρω σκόπιµα και 
συστηµατικά νέα γένη ψαριών ή υδρόβιων ζώων σε κατάλληλα για 
το έργο αυτό νερά ιχθυοτροφείου, επιτυγχάνοντας την ταχύτερη ανα-
παραγωγή τους (κυρ. για εµπορικούς σκοπούς) 4. ΙΑΤΡ. εφαρµόζω µέ-
θοδο πολλαπλασιασµού επιλεγµένων µικροοργανισµών σε καλλιέρ-
γεια µικροβίων, δηµιουργώντας τεχνητά ειδικές ευνοϊκές συνθήκες 
για την ανάπτυξη τους 5. βελτιώνω (κάτι) προσθέτοντας, εντάσσο-
ντας σε αυτό νέα δεδοµένα, ενσωµατώνοντας σε αυτό περισσότερα 
στοιχεία: ~ τις βιβλιοθήκες µε νέα συγγράµµατα || ~ τις εµπειρίες µου 
µε νέες γνώσεις και ταξίδια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
enrichir], 

εµπλουτισµός (ο) [1874] {χωρ. πληθ.} 1. η αύξηση τής περιεκτικότη-
τας συνόλου ή µείγµατος σε ένα στοιχείο: χρήση λιπασµάτων για τον 
~ τού εδάφους µε θρεπτικά συστατικά 2. (στη µεταλλουργία) επεξερ-
γασία µεταλλεύµατος για τη βελτίωση των ιδιοτήτων του, κατά τρό-
πον ώστε να είναι επικερδής η εξαγωγή των µετάλλων που περιέχει 
3. (στις ιχθυοκαλλιέργειες) η σκόπιµη διασπορά νέου γένους ψαριών 
ή υδρόβιων ζώων σε κατάλληλα για το έργο αυτό νερά ιχθυοτροφείου 
για την ταχύτερη αναπαραγωγή του (κυρ. για εµπορικούς σκοπούς) 
4. ΙΑΤΡ. η µέθοδος πολλαπλασιασµού επιλεγµένων µικροοργανισµών 
σε καλλιέργεια µικροβίων µέσω τής δηµιουργίας ειδικών συνθηκών, 
ευνοϊκών για την ανάπτυξη τους 5. η βελτίωση µέσω τής προσθήκης 
νέων δεδοµένων, η ενσωµάτωση περισσότερων στοιχείων (σε ένα 
σύνολο): - των βιβλιοθηκών µε νέα συγγράµµατα || ο ~ των εµπειριών 
κάποιου µέσα από νέες γνώσεις και ταξίδια. — εµπλουτιστικός, -ή, -
ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. enrichissement]. 

έµπνευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η ιδιαίτερη ψυχο-
σωµατική και πνευµατική κατάσταση, κατά την οποία οι δηµιουργι-
κές δυνάµεις τού ανθρώπου βρίσκονται σε έξαρση και εκδηλώνονται 
µε πρωτότυπο και επιδέξιο τρόπο: µε τον καιρό στέρευε η ~ του, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργεί κοινότοπες συνθέσεις || ήταν αδύνατο να 
του έρθει ~ || έχω ~ || µου φεύγει η ~ || θεία | ποιητική ~ 2. η δηµιουρ-
γικότητα, η πρωτοτυπία: ένα κείµενο χωρίς ~, άνευρο, άτολµο, επίπε-
δο 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε προκαλεί την παραπάνω 
κατάσταση: η γέννηση τού παιδιού του ήταν η βασική ~ αυτού τού 
κύκλου δηµιουργίας 4. (συνεκδ.) ιδέα ή σκέψη που έρχεται στο µυαλό 
κάποιου σε συγκεκριµένη περίσταση: τελικά, δεν ήταν καλή ~ να 
έρθουµε εδώ για φαγητό || κακή | περίεργη | ξαφνική - || αν δεν είχε 
εκείνη τη στιγµή την ~ να ελέγξει τη µηχανή, θα είχαν πάθει σοβαρή 
ζηµιά || ~ τής στιγµής ΣΥΝ. επινόηση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εµπνευσις, αρχική σηµ. «πνοή, φύσηµα» (πρωτοαπα-
ντά στους Εβδοµήκοντα, Π.∆. Ψαλµ. 17, 16: άπό εµπνεύσεως πνεύµα-
τος οργής σου), < αρχ. εµπνέω. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. inspiration]. 

εµπνευσµένος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που διακρίνεται από ξε-
χωριστή κλίση και ταλέντο σε έναν χώρο: ~ σχεδιαστής | καλλιτέχνης 
| δηµιουργός | στοχαστής | καθηγητής ΣΥΝ. χαρισµατικός, τα-
λαντούχος 2. αυτός που προϋποθέτει ή µαρτυρεί την ύπαρξη έµπνευ-
σης, πηγαίας δηµιουργικότητας: ~ σχέδιο | πίνακας | σύνθεση | εκτέ-
λεση | σκηνοθεσία | σχόλιο | ανάλυση ΑΝΤ. τυποποιηµένος. — 
εµπνευσµένα επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. inspiré]. εµπνέω ρ. µετβ. 
{ενέπνευσα, εµπνεύσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. λειτουργώ ως 
πηγή έµπνευσης, δηµιουργώ σε (κάποιον) έµπνευση: η 

µορφή της του ενέπνευσε ένα ποίηµα 2. δηµιουργώ συναισθήµατα: το 
πρόσωπο αυτό εµπνέει αµέσως εµπιστοσύνη και ασφάλεια || η κα-
τάσταση δεν εµπνέει ανησυχία, είπαν οι γιατροί || ~ τον έρωτα | τη 
φιλία | το µίσος | τον σεβασµό ΣΥΝ. προκαλώ, προξενώ · 3. µεταδίδω 
(κάτι που κατέχω), εµφυσώ: τους ενέπνευσε ανθρωπιστικές αξίες και 
αρχές || τους ενέπνευσε την πίστη στη νίκη. — εµπνευστής (ο) [1889], 
εµπνεύστρια (η) [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εν-. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική 
σηµ. «πνέω, φυσώ», < εν- + πνέω. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

EM.Π.Ο. (ο) Εµπορικός Παρεµβατικός Οργανισµός. 
εµποδίζω κ. (λαϊκ.) µποδίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {εµπόδισ-α, -τηκα, -

µένος} ♦ 1. (µετβ.) θέτω εµπόδιο, λειτουργώ αποτρεπτικά, παρακω-
λύω: η απεργία των καθηγητών θα εµποδίσει την οµαλή διεξαγωγή 
των εξετάσεων ΣΥΝ. κωλύω ♦ 2. (αµετβ.) αποτελώ εµπόδιο: ελπίζω να 
µην ~ εδώ που κάθοµαι ΣΥΝ. ενοχλώ, παρεµποδίζω. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
έµπόδιος< επίρρ. έµποδών«αυτός που βρίσκεται µπροστά στα πόδια, 
που κλείνει τον δρόµο», κατ' αναλογίαν προς το αντίθετο εκποδών < 
φρ. εκ ποδών, βλ. λ. εκποδών]. 

εµπόδιο (το) [µτγν.] {εµποδί-ου | -ων} 1. κάθε φυσικό ή τεχνητό φράγ-
µα, που αποτρέπει ή καθιστά αδύνατη την κίνηση προς δεδοµένη κα-
τεύθυνση, πορεία: ο δρόµος είναι γεµάτος εµπόδια, λόγω κατολισθή-
σεων || ο ποταµός είναι σοβαρό ~ για όποιον θέλει να περάσει απέ-
ναντι 2. (ειδικότ.) το φορητό ελαφρύ φράγµα που στήνεται σε τακτά 
διαστήµατα και πάνω από το οποίο πρέπει να πηδήσουν οι διαγωνι-
ζόµενοι σε ορισµένα αγωνίσµατα δρόµων ταχύτητας· ΦΡ. µετ' εµπο-
δίων (i) (κυριολ.) άθληµα στίβου στο οποίο οι δροµείς διαγωνίζονται 
στην υπερπήδηση µε ταχύτητα φραγµάτων ορισµένου αριθµού και 
ύψους: ήρθε πρώτη στα διακόσια µέτρα ~ (ii) (µτφ.) για οποιαδήποτε 
εξέλιξη, πορεία ή διαδικασία παρακωλύεται ή συναντά διαρκείς δυ-
σκολίες: η συζήτηση διεξήχθη ~ λόγω των συχνών διακοπών από το 
ακροατήριο 3. (µτφ.) οτιδήποτε εµποδίζει, παρακωλύει: δεν άφησε 
κανέναν να σταθεί ~ στα επαγγελµατικά της σχέδια || ο κρατισµός 
στέκεται ~ στην ανάπτυξη τού ιδιωτικού τοµέα. 

εµποδισµός (ο) [αρχ.] 1. το να εµποδίζει κάποιος κάποιον/κάτι 2. 
ΑΘΛ. αγώνας δρόµου µετ' εµποδίων: κάνει ~. Επίσης εµπόδιση (η) 
[µτγν.] κ. εµπόδισµα (το) [αρχ.] κ. (λαϊκ.) µπόδισµα (το) (σηµ. 1). 

εµποδιστής (ο) [µτγν.], εµποδίστρια (η) {εµποδιστριών} ΑΘΛ. δρο-
µέας που έχει ειδικευτεί στα αγωνίσµατα δρόµου µετ' εµποδίων. 

εµποιώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εµποιείς... | ενεποίησα} (αρχαιοπρ.) γεννώ συ-
γκεκριµένο συναίσθηµα, λειτουργώ ως ερέθισµα εντυπώσεως και 
προκλήσεως συναισθηµατικών αντιδράσεων: ~ φόβο στους αντιπά-
λους ΣΥΝ. εµβάλλω, εµπνέω, δηµιουργώ, ενσπείρω, εµφυσώ. 

εµπόλεµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει εµπλακεί σε πόλεµο, που 
βρίσκεται σε πολεµική σύγκρουση: ~ λαοί | χώρες | περιοχές 2. εµπό-
λεµοι (οι) {εµπολέµ-ων, -ους} οι πλευρές που εµπλέκονται σε µεταξύ 
τους πόλεµο: οι ~ συµφώνησαν σε ανακωχή δέκα ηµερών. 

έµπορας (ο) → έµπορος 
εµπορείο (το) [αρχ.] (αρχαιοπρ.) το λιµάνι που αποτελεί εµπορικό 

κυρ. κόµβο, κέντρο ναυσιπλοϊκής διακίνησης εµπορευµάτων: «να 
σταµατήσεις σε ~ φοινικικά και τες καλές πραγµατείες ν' αποκτή-
σεις...» (Κ. Καβάφης). 

εµπόρευµα (το) [αρχ.] {εµπορεύµ-ατος | -ατα, -άτων} κάθε διακινού-
µενο φυσικό ή τεχνητό προϊόν, που αποτελεί είδος εµπορίου, αντι-
κείµενο αγοραπωλησίας: η µεταφορά των ~ γίνεται µε ειδικά ψυγεία 
|| εκτελωνισµός | φύλαξη | διακίνηση εµπορευµάτων || οι µικροπωλητές 
διαλαλούν τα ~ τους ΣΥΝ. πραµάτεια· ΦΡ. ελεύθερο εµπόρευµα 
εµπόρευµα που παραδίδεται στον αγοραστή του απαλλαγµένο από 
τα έξοδα µεταφοράς του. — εµπορευµατικός, -ή, -ό. 

εµπορευµατοθήκη (η) [1889] {εµπορευµατοθηκών} αποθήκη όπου 
φυλάσσονται εµπορεύµατα. 

εµπορευµατοκιβώτιο (το) {εµπορευµατοκιβωτί-ου | -ων} µεγάλο 
κιβώτιο συσκευασίας µε µεταλλική ενίσχυση για την ασφαλή φύλα-
ξη και µεταφορά εµπορευµάτων τα µεγαλύτερα από αυτά χρησιµο-
ποιούνται µερικές φορές για την προσωρινή διαµονή σεισµοπαθών, 
πληµυροπαθών κ.λπ. ΣΥΝ. κοντέινερ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
container]. 

εµπορευµατολογΐα (η) [1890] {χωρ. πληθ.} ο κλάδος εµπορικών 
σπουδών που ασχολείται µε την πληρέστερη γνώση των ιδιοτήτων, 
των µορφών µεταποίησης και τής προέλευσης των εµπορευµάτων. — 
εµπορευµατολονικός, -ή, -ό. 

εµπορευµατοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µετα-
τροπή πράγµατος (κυρ. αξίας) σε εξαγοράσιµο ή µαζικά καταναλώ-
σιµο είδος, η εµπορική εκµετάλλευση του: η ~ των Ολυµπιακών Αγώ-
νων | τής τέχνης | τού κινηµατογράφου 2. η διάθεση στο εµπόριο, η 
συστηµατική, τυποποιηµένη πώληση ενός αρχικώς µη εµπορικού 
προϊόντος: η ~ τής παραγωγής θα είναι συµφέρουσα για τον συνε-
ταιρισµό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. commercialisation]. 

εµπορευµατοποιώ ρ. µετβ. {εµπορευµατοποιείς... | εµπορευµατο-ποί-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} µετατρέπω πράγµα (κυρ. αξίας) σε 
εξαγοράσιµο ή µαζικά καταναλώσιµο είδος, το εκµεταλλεύοµαι 
εµπορικά: - την τέχνη | τον αθλητισµό | την ανθρώπινη δυστυχία. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. commercialise]. 

εµπορεύοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {µτχ. ενεστ. εµπορευό-
µενος, -η, -ο | εµπορεύτηκα (λόγ. -θηκα)} ♦ (µετβ.) 1. ασχολούµαι µε 
αγοραπωλησίες (εµπορευµάτων) επαγγελµατικά και για την εξασφά-
λιση προσωπικού κέρδους: ~ κρέατα | καπνά | µηχανές 2. (µτφ.) εκ-
µεταλλεύοµαι εµπορικά, χρησιµοποιώ για κέρδος: εµπορεύεται το 
ταλέντο του δηµιουργώντας φτηνά και πρόχειρα έργα ♦ 3. (αµετβ.) 
ασκώ το επάγγελµα τού εµπόρου, αναπτύσσω εµπορική δραστήριο- 
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τητα: ο πατέρας του εµπορεύεται µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. εµπορεύσιµος, -η, -ο [1851] αυτός που προσφέρεται 
για διάθεση στο εµπόριο, που µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο 
αγοραπωλησίας: τα οικογενειακά της κειµήλια δεν αποτελούσαν γι' 
αυτήν ~ αντικείµενα ΣΥΝ. εκµεταλλεύσιµος. εµπορία (η) [αρχ.] {χωρ. 
πληθ.} (λόγ.) 1. η κάθε είδους εµπορική συναλλαγή, το εµπόριο: ~ 
χρυσού | ξυλείας | ναρκωτικών 2. το επάγγελµα τού εµπόρου και η 
άσκηση του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. εµπορικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τον έµπορο ή το εµπόριο: ~ λιµάνι | πλοίο | συναλλαγή | 
συµφωνία | νοοτροπία | κέρδος | σύλλογος | σύµβουλος | αντιπροσωπία 
| αποκλεισµός | βιβλίο | σύµβαση | πράξη | αλληλογραφία | κώδικας | 
νόµος | επωνυµία | ιδιοκτησία | σχολή | ισοζύγιο | ναυτικό | σήµα- ΦΡ. 
εµπορικό κέντρο (i) το τµήµα κατοικηµένης περιοχής, στο οποίο 
συγκεντρώνεται η αγορά, τα περισσότερα καταστήµατα ή 
επιχειρήσεις: η Γλυφάδα έχει πολύ καλό ~ µε ακριβά µαγαζιά || η 
απεργία στα µέσα µαζικής µεταφοράς θα πλήξει το ~ τής Αθήνας (ii) 
σύνολο εµπορικών καταστηµάτων που στεγάζονται στο ίδιο 
οικοδοµικό συγκρότηµα µε λειτουργική συνοχή: χτίζεται ένα νέο ~ µε 
είκοσι µαγαζιά, γυµναστήριο και κέντρα διασκέδασης 2. ΝΟΜ. 
Εµπορικό ∆ίκαιο το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν το είδος των 
πράξεων και των σχέσεων µεταξύ εµπόρων 3. εµπορικό (το) το 
κατάστηµα πώλησης εµπορευµάτων (κυρ. υφασµάτων, ειδών 
νεωτερισµού κ.λπ.) 4. (συνήθ. µειωτ.) αυτός που αποσκοπεί στο 
κέρδος, στην ευρεία κατανάλωση, συνήθ. κατ' αντιδιαστολή προς τον 
ποιοτικό ή τον αδιάφορο για το κέρδος: ~ κινηµατογράφος | βιβλίο 5. 
(ειδικότ.) αυτός που σηµειώνει οικονοµική επιτυχία: ~ παράσταση. 
εµπορικότητα (η) [1891] {χωρ. πληθ.} 1. ο βαθµός ευκολίας στη διά-
θεση και ζήτηση στην αγορά: η ~ τού δίσκου ενθουσίασε τους υπευ-
θύνους τής εταιρείας || δεν µπορεί να θυσιάζεται η ποιότητα στον βωµό 
τής ~ 2. η ικανότητα επίτευξης επικερδών αγοραπωλησιών, εµπορικών 
συµφωνιών και επιλογών. εµπόριο (το) {εµπορίου | χωρ. πληθ.} η 
πράξη ή η διαδικασία αγοράς, πώλησης ή ανταλλαγής προϊόντων είτε 
χονδρικώς είτε λειανικώς µε σκοπό το κέρδος: λειανικό | χονδρικό | 
εσωτερικό | εξωτερικό | διεθνές | τοπικό | εισαγωγικό | εξαγωγικό | 
ελεύθερο | διαµετακοµιστικό ~ || ~ κρεάτων | πετρελαίου | σιτηρών || 
ασχολούµαι µε | παρατάω το ~ ΦΡ. (α) εµπόριο βρεφών βλ. λ. βρέφος 
(β) εµπόριο λευκής σαρκός η παράνοµη επιχείρηση µεταφοράς, 
πώλησης και προαγωγής σε πορνεία, κυρ. γυναικών, ύστερα από 
αρπαγή τους ή µε εκβιασµό και παρά τη θέληση τους (γ) ηλεκτρονικό 
εµπόριο βλ. λ. ηλεκτρονικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίθ. εµπόριος < έµπορος (βλ.λ.)]. -εµπόριο β' 
συνθετικό για τον σχηµατισµό ουδέτερων ουσιαστικών που 
σηµαίνουν την εµπορική διακίνηση προϊόντος: λαθρ-εµπόριο, κα-πν-
εµπόριο. Επίσης -εµπορία: σωµατ-εµπορία, φαρµακ-εµπορία. [ΕΤΥΜ. 
Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τα αντίστοιχα συνθ. σε 
-έµπορος (βλ.λ.)]. εµποριολονία (η) {χωρ. πληθ.} η επιστηµονική 
διερεύνηση τής οργάνωσης τού εµπορίου και ο καθορισµός των 
αρχών των εµπορικών συναλλαγών. — εµποριολόνος (ο/η), 
εµποριολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. traité de 
commerce]. έµπορο- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σηµαίνουν ότι κάτι σχετίζεται µε:1. το εµπόριο, τους εµπόρους και τις 
εµπορικές δραστηριότητες: εµπορο-δικείο, εµπορο-ϋπάλληλος 2. το 
Εµπορικό Ναυτικό: εµπορο-πλοίαρχος, εµπορο-ναύτης. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. έµπο-
ρος (βλ.λ.)]. εµποροδικείο (το) [1833] (παλαιότ.) δικαστήριο για τη 
διευθέτηση, εκδίκαση εµπορικών διαφορών, παραβάσεων τής 
νοµοθεσίας περί εµπορίου,ανταγωνισµού κ.λπ. εµποροδίκης (ο) 
[1833] {εµποροδικών} (παλαιότ.) δικαστής εµπορο- 
δικείου. εµποροκρατία (η) {χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ.-ΠΟΛ. η οικονοµική και 
πολιτική θεωρία και πρακτική που αναπτύχθηκε µεταξύ τού 16ου-
18ου αι., σύµφωνα µε την οποία η κυβέρνηση διαχειρίζεται την 
εθνική οικονοµία στοχεύοντας στη συσσώρευση χρυσού και αργύρου, 
παρεµβαίνοντας στο εµπόριο και δηµιουργώντας πλεονασµατικό 
εµπορικό ισοζύγιο ΣΥΝ. εµποροκρατισµός, µερκαντιλισµός. Επίσης 
εµπορο-κρατισµός (ο). — εµποροκράτης (ο), εµποροκρατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. mercantilisme]. εµποροµεσιτης 
(ο) [1833] {εµποροµεσιτών} πρόσωπο που αναλαµβάνει ως µεσίτης 
τη διεκπεραίωση εµπορικών αγοραπωλησιών.  — εµποροµεσιτικός, -
ή, -ό. εµποροµηχανικός (ο) µηχανικός τού Εµπορικού Ναυτικού. 
εµποροναυτης (ο) [1833] {εµποροναυτών} ναύτης τού Εµπορικού 
Ναυτικού. εµποροπανήγυρις (η) [1864] {εµποροπανηγύρ-εως | -εις, -
εων} (λόγ.) ο θεσµός τής διοργάνωσης υπαίθριων εκθέσεων για τη 
διάθεση ποικίλων εµπορευµάτων, µε την ευκαιρία γιορτής επετειακού 
χαρακτήρα ή θρησκευτικού πανηγυριού: στη σύγχρονη εποχή οι ~ 
εµφανίζονται µε τη µορφή εµπορικών εκθέσεων || εµποροπανηγύρεις 
τής Χαλκίδας | τής Θήβας. εµποροπλοίαρχος (ο) [1826] 
{εµποροπλοιάρχ-ου | -ων, -ους} ΝΑΥΤ. 
πλοίαρχος τού Εµπορικού Ναυτικού. εµπορορράπτης (ο) [1889] 
{εµπορορραπτών} (λόγ.) ο έµπορος υφασµάτων, που είναι συγχρόνως 
και ράφτης, κυρ. ανδρικών ενδυµάτων. — εµπορορραφείο (το) [1890], 
εµπορορραπτικός. -ή, -ό [1896], έµπορος (ο/η) {εµπόρ-ου | -ων, -ους) 
1. κάθε φυσικό πρόσωπο που 

ασχολείται µε το εµπόριο: ~ δερµάτων | υφασµάτων | αυτοκινήτων | 
όπλων | έργων τέχνης || ~ λειανικής | χονδρικής || πλανόδιος - ΣΥΝ. µε-
ταπράτης, µεταπωλητής 2. (ειδικότ.) για πρόσωπο που ασχολείται µε 
παράνοµες αγοραπωλησίες: ~ ναρκωτικών | λευκής σαρκός 3. (µτφ.) 
αυτός που εκµεταλλεύεται (κάτι µη εµπορεύσιµο) για προσωπικό 
όφελος: ορισµένοι κοµπογιαννίτες λειτουργούν ως έµποροι ελπίδας για 
απελπισµένους ασθενείς, υποσχόµενοι κάθε είδους θεραπεία έναντι 
αδρών αµοιβών. Επίσης (λαϊκ.) έµπορας (ο), εµπόρισσα (η). [ΕΤΥΜ 
αρχ., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. εν πόρφ (ών) «αυτός που 
βρίσκεται στο πέρασµα», δηλ. «αυτός που διασχίζει τη θάλασσα ως 
επιβάτης πλοίου» (η λ. πόρος δήλωνε αρχικώς το µέσον µε το οποίο 
µπορούσε κανείς να ταξιδέψει στη θάλασσα). Η σηµερινή σηµ. είναι 
ήδη αρχ. Εξαιτίας των πολλών ταξιδιών του για λόγους εµπορικών 
συναλλαγών, ο έµπορος διακρινόταν από τον κάπηλον, δηλ. τον 
ντόπιο λειανοπωλητή]. -έµπορος β' συνθετικό για τον σχηµατισµό 
αρσενικών ουσιαστικών που αναφέρονται σε έµπορο: ζω-έµπορος, 
χαρτ-έµπορος, λαθρ-έµπο-ρος, χονδρ-έµπορος. Επίσης (λαϊκ.) -
έµπορας. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. οΐν-έµπορος), 
που προέρχεται από το αρχ. έµπορος]. εµποροϋπάλληλος (ο/η) [1884] 
{εµπορούπαλλήλ-ου | -ων, -ους} ο ιδιωτικός υπάλληλος που εργάζεται 
σε κατάστηµα εµπορικής επιχείρησης: οι ~ εκφράζουν τη διαφωνία 
τους µε το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων. — 
εµποροϋπαλληλικός, -ή, -ό. εµποτίζω ρ. µετβ. [1861] {εµπότισ-α, -
θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. (κυριολ. για αντικείµενα και κυρ. 
ορυκτά, πετρώµατα κ.λπ.) βυθίζω (αντικείµενο) σε διάλυµα, ώστε να 
καλυφθεί πλήρως από αυτό σε όλη του την επιφάνεια, αφήνοντας το 
διάλυµα να διεισδύσει στους πόρους ή στα κενά του ΣΥΝ. διαποτίζω, 
βρέχω, διαβρέχω 2. (µτφ.) εθίζω (κάποιον) σε µορφές συµπεριφοράς 
και σκέψης, επιτυγχάνοντας να του υποβάλω δεδοµένη 
συναισθηµατική αντίδραση ή τρόπο αντίληψης, σκέψης: από µικρός 
είχε εµποτισθεί µε φανατική έχθρα για τους αντιπάλους ΣΥΝ. 
υποβάλλω, εµφυσώ, εµβάλλω, (λόγ.) εµποιώ.   — εµποτισµός (ο) 
[1896] κ. εµπότιση (η). [ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
imprégner]. εµπράγµατος, -η, -ο [1848] ΝΟΜ. 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τα πράγµατα, κυρ. ακίνητα ή µόνιµα, όπως οικόπεδα ή 
κτήρια: ~ ασφάλεια | αγωγή 2. εµπράγµατο δικαίωµα το δικαίωµα το 
οποίο παρέχει στον δικαιούχο άµεση και απόλυτη εξουσία πάνω σε 
ένα πράγµα- ως απόλυτη νοείται η «έναντι όλων» εξουσία 3. 
Εµπράγµατο ∆ίκαιο ο κλάδος τού Αστικού ∆ικαίου που καθορίζει 
κυρίως το περιεχόµενο των εµπράγµατων δικαιωµάτων, τους τρόπους 
κτήσης, µεταβολής ή απώλειας των δικαιωµάτων αυτών, καθώς και 
την προστασία τους. [ΕΤΥΜ. Το Εµπράγµατο ∆ίκαιο είναι µετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Dingliche Recht]. έµπρακτος, -η, -ο 1. αυτός που 
εξωτερικεύεται µε πράξεις, που επιβεβαιώνεται στην πράξη: ~ αγάπη | 
πίστη | ενδιαφέρον ΣΥΝ. απτός, αισθητός, χειροπιαστός ANT. 
θεωρητικός 2. ΝΟΜ. έµπρακτη µετάνοια κάθε περιστατικό ικανό να 
επιφέρει εξάλειψη τής ποινικής αξίωσης τής πολιτείας κατόπιν 
εγκλήµατος, για το οποίο ο δράστης φανερά µετανοεί (π.χ. µε 
απόπειρα αποζηµίωσης, προσφορά ηθικής ικανοποίησης κ.λπ.). — 
έµπρακτα | εµπράκτως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν + -πρακτος < 
πράττω]. εµπρεπει ρ. απρόσ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) συµφωνεί, ταιριάζει 
µε όσα θεωρούνται αποδεκτά και καθορισµένα: δεν ~ στους ήρωες να 
λιπο-ψυχούν ΣΥΝ. ταιριάζει, αρµόζει. εµπρεσιονισµος (ο) → 
ιµπρεσιονισµός 
εµπρησµός (ο) η πρόκληση πυρκαγιάς για την καταστροφή αγαθών: 

διαπράττω | προκαλώ ~||~ δασών | κτηρίου | γραφείου || βρέθηκε ένο-
χος εµπρησµού ΣΥΝ. πυρπόληση. — εµπρηστής (ο) [µτγν.], εµπρή-
crrpra (η). 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έµπίµπρηµι < εν- + πίµπρηµπι «καίω, φλέγω» < 
πίµ-πρη-µι < θ. πρη- < *pré, εκτεταµ. βαθµ. τού I.E. *pre-us-, που χρη-
σιµοποιήθηκε µε διάφορες σηµ. (το -us- αποτελεί θεµατική παρέκτα-
ση), πβ. σανσκρ. prusnóti «καταβρέχω, ραντίζω», λατ. pruina «λευκός 
πάγος», αρχ. γερµ. friosan «παγώνω», αγγλ. freeze, γερµ. frieren, Frost 
«πάγος» κ.ά., που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το I.E. θ. περιέγραφε 
φυσικά φαινόµενα µε µεγάλη ένταση]. εµπρηστικός, -ή, -ό 1. αυτός 
που χρησιµοποιείται για την πρόκληση εµπρησµού: η ~ ύλη 
χρησιµοποιείται κυρίως ως γόµωση βληµάτων και βοµβών || ~ βλήµα | 
βόµβα ΣΥΝ. πυρπολικός 2. (µτφ.) αυτός που προκαλεί ή στοχεύει 
στην πρόκληση βίαιων αντιδράσεων και αναταραχών, που φορτίζει 
εκρηκτικά καταστάσεις ή συναισθήµατα: ~ άρθρο | λόγος | δηλώσεις | 
αγόρευση. — εµπρηστικ-ά | -ώς επίρρ. εµπριµέ επίθ. {άκλ.} (ρούχο, 
ύφασµα) µε ποικιλόχρωµα σχέδια- που είναι βαµµένο µε την 
τυποβαφική µέθοδο: ~ φόρεµα | φούστα. [ΕΤΥΜ < γαλλ. imprimé 
«έντυπο, ύφασµα µε σχέδια», µτχ. τ. τού ρ. imprimer < λατ. imprimo 
«αποτυπώνω»]. εµπρόθεσµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που 
ολοκληρώνεται, καταβάλλεται ή εξελίσσεται εντός των χρονικών 
πλαισίων δεδοµένης προθεσµίας: ~ πληρωµή χρεών | αίτηση | 
εξόφληση | παραγγελία | κράτηση ΣΥΝ. έγκαιρος ΑΝΤ. εκπρόθεσµος, 
ληξιπρόθεσµος, καθυστερηµένος. — εµπρόθεσµα | εµπροθέσµως 
επίρρ. εµπρόθετος, -η, -ο [1891] 1. ΓΛΩΣΣ. αυτός που εκφέρεται µε 
πρόθεση: η φράση «µε το µολύβι» είναι ~ προσδιορισµός · 2. 
σκόπιµος, εκ προθέσεως: η δηµιουργία ενός κειµένου σε όλα τα στάδια 
παραγωγής του προϋποθέτει την ~ στάση τού συγγραφέα απέναντι σε 
αυτό. — εµπρόθετα | εµπροθέτως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιρρηµατικός. 
εµπρός κ. (προφορ.) µπρος κ. (λαϊκ.) οµπρός επίρρ. 1. µπροστά, 
εντός τού ορατού πεδίου ή σε προέκταση του (για στάση ή κίνηση: 



έµπροσθεν 599 εµφάνιση 
 

όρµησε - στη µάχη µε αποφασιστικότητα ΣΥΝ. αντίκρυ, απέναντι, 
(λόγ.) ενώπιον ΦΡ. (α) πηγαίνω µπρος | µπροστά (i) είµαι πρωτοπό-
ρος: πάντα αυτός πηγαίνει µπρος και τον ακολουθούν οι άλλοι (ii) 
(µτφ.) ακολουθώ πιο προοδευτικές, εκσυγχρονιστικές κατεύθυνσης: 
η νεολαία πηγαίνει πάντα µπρος (β) βγαίνω εµπρός (σε κάποιον) 
ανακόπτω την πορεία (κάποιου), πετάγοµαι µπροστά του: πήγαινε µε 
µεγάλη ταχύτητα και ξαφνικά του βγήκε εµπρός ένα φορτηγό (γ) 
µπρος γκρεµός | βαθύ και πίσω ρέµα βλ. λ. γκρεµός ✈  2. στο µέλλον 
στη ΦΡ. από 'δω κι εµπρός (µεσν. φρ.) από εδώ και στο εξής, στο µέλ-
λον: είπε ότι τον συγχωρεί, αλλά ~ πρέπει να είναι πιο προσεκτικός • 
3. (κυρ. στον τ. µπρος + σε) σε σύγκριση µε, λαµβάνοντας υπ' όψιν: ~ 
στη ζηµιά που έπαθα εγώ, η δικιά σου δεν είναι τίποτα! ΦΡ. (πα-ροιµ.) 
µπρος στα κάλλη τι 'ναι ο πόνος (συνήθ. παρηγορητικά) προκειµένου 
να αποκτήσει κανείς την ποθητή εµφάνιση αξίζει να υποβληθεί σε 
ταλαιπωρίες, σε στερήσεις: τη στενεύουν, λέει, τα ψηλοτάκουνα, αλλά 
~! · 4. (ο τ. εµπρός ως απάντηση σε τηλεφωνική κλήση) ναι, λέγετε, 
ποιος είναι, οµιλείτε: τόση ώρα φώναζα «~» στο τηλέφωνο και κανείς 
δεν µιλούσε! · 5. (προτρεπτικό, για έναρξη πράξης | δραστηριότητας) 
πάµε!, φύγαµε!: ~! Πάµε πιο γρήγορα || «~ για τη νίκη!» είπε στους 
παίκτες του || ~, λοιπόν! Πες µας ό,τι ξέρεις ΣΥΝ. άντε· ΦΡ. (α) 
παίρνω µπρος (i) (για µηχανές) τίθεµαι σε λειτουργία: το αυτοκίνητο 
τον χειµώνα δεν παίρνει εύκολα µπρος (ii) (για ανθρώπους) µπαίνω 
στο νόηµα (συζήτησης ή διαδικασίας), αρχίζω να καταλαβαίνω: 
αργεί που αργεί να πάρει µπρος, του τα λες και µπερδεµένα! (β) βάζω 
µπρος (i) (για µηχανές) θέτω σε λειτουργία: ~ το αυτοκίνητο | τη 
µηχανή (ii) (για σχέδια, προσπάθειες) αρχίζω: µόλις έβαλε µπρος το 
καινούργιο της µυθιστόρηµα κι έχει απορροφηθεί τελείως || έβαλε 
µπρος αυτή την υπόθεση και θα του πάρει τουλάχιστον τρεις 
εβδοµάδες (γ) βάζω (κάποιον) µπρος αποπαίρνω (κάποιον), αρχίζω 
φραστική επίθεση εναντίον (κάποιου): τον έβαλε µπρος για τα 
χθεσινά του καµώµατα ΣΥΝ. αρχίζω κάποιον (δ) µπρος-πίσω (µεσν. 
φρ. οµπρός οπίσω) για περιπτώσεις παλινδρόµησης, έντονης 
αναποφασιστικότητας ή άσκοπης συνεχούς µετακίνησης: ~ απ' το 
πρωί, δεν βαρέθηκε να πηγαινοέρχεται! 

[ETYM. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. αποσπάστηκε από το αρχ. επίρρ. 
έµπροσθεν «µπροστά από...» µε αναλογική επίδραση τού προς ή 
προήλθε από απευθείας σύνθεση < εν- + προς. Από το εµπρός προήλθε 
το εµπροστά (> µπροστά), κατά τα χωρίς - χωριστά και το οµπρός 
αναλογικά προς το οπίσω]. έµπροσθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. (από) 
µπροστά 2. (ως επίθ.) αυτός που βρίσκεται µπροστά ή προηγείται · 3. 
σε προηγούµενο χρόνο, πριν από. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εν- + πρόσθεν (βλ.λ.)]. εµπρόσθιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται 
µπροστά ΣΥΝ. µπροστινός, πρόσθιος ΑΝΤ. οπίσθιος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εν- + πρόσθιος (βλ.λ.)]. εµπροσθογεµής, -ής, -ές [1858] 
{εµπροσθογεµ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (πυροβόλο όπλο) που γεµίζει από 
µπροστά. 
[ΕΤΥΜ. < έµπροσθεν + -γεµής < γέµω (βλ. λ. γεµάτος), µετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Vorderlader]. εµπροσθοφυλακή (η) [1825] 1. ΣΤΡΑΤ. το 
προωθηµένο τµήµα ή τακτικό συγκρότηµα από ένα Όπλο (π.χ. 
Πεζικό) ή από συνδυασµό Όπλων και Σωµάτων που αποσκοπεί να 
εντοπίσει την εχθρική διάταξη και να συλλέξει τις απαιτούµενες 
πληροφορίες (αφορά µόνο στις επιθετικές επιχειρήσεις) 2. (µτφ.) το 
τµήµα συνόλου που λειτουργεί ως φορέας των πλέον προωθηµένων, 
προοδευτικών ή µαχητικών θέσεων και ιδεών: η νεολαία αποτελεί την ~ 
τού κινήµατος ΣΥΝ. πρωτοπορία, αβανγκάρντ. 
[ΕΤΥΜ. < έµπροσθεν + φυλακή, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. avant-garde]. 
έµπρυµνος, -η, -ο ΝΑΥΤ. (λόγ.) (πλοίο) τού οποίου η πρύµνη είναι πε-
ρισσότερο από το κανονικό βυθισµένη στο νερό, κυρίως λόγω κακής 
κατανοµής τού φορτίου ΑΝΤ. έµπρωρος. έµπρωρος, -η, -ο ΝΑΥΤ. 
(λόγ.) (πλοίο) τού οποίου η πλώρη είναι περισσότερο από το 
κανονικό βυθισµένη στο νερό, κυρίως λόγω κακής κατανοµής τού 
φορτίου ΑΝΤ. έµπρυµνος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. εµπρωρος < εν- + 
πρώρα]. εµπτυσµός (ο) (λόγ.) 1. το φτύσιµο, κυρ. ως ένδειξη 
περιφρόνησης, αποστροφής και προσβολής: άξιος εµπτυσµού 2. 
(συνεκδ.) η συνήθ. δηµόσιου χαρακτήρα προσβολή, ο εξευτελισµός: ο 
~ τής πολιτικής ζωής µέσω κατευθυνόµενων και αβάσιµων 
δηµοσιευµάτων. [ETYM. µεσν. < µτγν. έµπτύω < εν- + πτύω «φτύνω»]. 
εµπύηµα (το) {εµπυήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η συλλογή πύου σε 
προϋπάρχουσα κοιλότητα (πβ. λ. απόστηµα): - χοληδόχου | θώρακα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εµπυώ (-όω) < εµπυος]. έµπυο (το) {εµπύου | χωρ. 
πληθ.} η περισσότερο ή λιγότερο παχύρρευστη κιτρινόλευκη ουσία, 
που βρίσκεται σε αποστήµατα, πληγές κ.λπ. και αποτελείται από υγρό 
πλάσµα, στο οποίο αιωρούνται λευκά αιµοσφαίρια ΣΥΝ. πύο(ν). 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. εµπυος < εν- + -πυος < πύον]. εµπύρετος, -
η, -ο [µεσν.] (λόγ.) αυτός που συνοδεύεται ή χαρακτηρίζεται από 
εκδήλωση συµπτωµάτων πυρετού. εµπυρευµα (το) {εµπυρεύµ-ατος | 
-ατα, -άτων} ποσότητα εκρηκτικής ύλης ικανή να προκαλέσει 
ανάφλεξη· χρησιµοποιείται για ανατινάξεις και έναυση φυσιγγίων: ~ 
χάρτινο | φυσιγγίου | πυροβόλου όπλου ΣΥΝ. καψούλι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έµπυρεύω < εµπυρος (βλ.λ.)]. εµπύρηνος, -η, -ο 
(κύτταρο) που έχει πυρήνα ή πυρήνες (περισσότερους τού ενός). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. nucleated], εµπόριο (το) [1858] {εµπυρί-ου | 
-ων} το υλικό που προκαλεί την ανά- 

φλεξη εκρηκτικής ύλης. 
[ΕΤΥΜ < εν- + -πύριο < πυρ]. 

έµπυρος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που έχει παραδοθεί στη φωτιά, που 
καίγεται ΣΥΝ. καιόµενος, φλεγόµενος ΑΝΤ. άπυρος 2. αυτός που κα-
τασκευάζεται ή σχηµατοποιείται µε τη θέρµανση του σε φωτιά: ~ τέ-
χνη | κόσµηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -πυρός < 
πυρ]. 

Ε.Μ.Σ. (η) Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 
Ε.Μ.Σ.Ε. (η) Εταιρεία Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδας. 
Ε.Μ.Υ. 1. (η) Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 2. (ο) Ειδικός Μετα-

πτυχιακός Υπότροφος. 
εµφαίνω ρ. µετβ. {µόνο στον ενεστ.} (αρχαιοπρ.) προβαίνω στη δήλω-

ση, φανερώνω: απαιτείται βεβαίωση που να εµφαίνει σε ποιον ανήκει η 
κυριότητα τού οικοπέδου ΣΥΝ. δηλώνω, δείχνω.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. από-
φαση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + φαίνω | -οµαι]. 

εµφανής, -ής, -ές {εµφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή) | εµφανέστ-ερος, -ατός} 1. 
αυτός που φαίνεται, που µπορεί να τον δει κανείς: άφησα το βιβλίο 
σου σε - σηµείο ΣΥΝ. ορατός, φανερός 2. αυτός που είναι άµεσα αντι-
ληπτός, ξεκάθαρος: είναι ~ οι λόγοι τής συµπεριφοράς του || ~ θέση | 
πόρος | πρόθεση | σύγχυση | ικανοποίηση ΣΥΝ. καταφανής, πρόδηλος, 
προφανής, φανερός ΑΝΤ. αφανής, αδιόρατος, άδηλος. — εµφανώς ε-
πίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, προηγουµένως. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< εµφαίνω]. 

εµφανίζω ρ. µετβ. {εµφάνισ-α, -τηκα (λόγ. ενεφανίσθην, -ης, -η...), -µέ-
νος} 1. ενεργώ ώστε. να φανεί κάποιος/κάτι (που πριν δεν φαινόταν): 
τράβηξε την κουρτίνα κι εµφάνισε τον φίλο τους που κρυβόταν πίσω 
της || ο ταχυδακτυλουργός εµφάνισε ένα περιστέρι µέσα από το καπέλο 
|| (µεσοπαθ.) εµφανίστηκε ξαφνικά µπροστά τους µες στο σκοτάδι και 
τους τρόµαξε ΣΥΝ. φανερώνω 2. (ειδικότ.) παρουσιάζω, δείχνω 
(κάποιον/κάτι) τού οποίου η ύπαρξη δεν ήταν γνωστή: εµφάνισε ένα 
συµβόλαιο, στο οποίο φέρεται ως ιδιοκτήτης τού ακινήτου ΣΥΝ. 
φανερώνω 3. (α) καθιστώ κάτι αντιληπτό, αναγνωρίσιµο: η δηµοσκό-
πηση εµφανίζει τις τάσεις τού εκλογικού σώµατος ΣΥΝ. παρουσιάζω, 
δείχνω (β) δείχνω ότι έχω (κάτι): ο νέος ηθοποιός εµφανίζει µεγάλο 
ταλέντο 4. παρουσιάζω (κάποιον/κάτι) µε ορισµένη ιδιότητα: ο ξένος 
Τύπος τον εµφανίζει ως αιµοσταγή τύραννο || προσπάθησαν να εµ-
φανίσουν το περιστατικό ως µεµονωµένο και ανάξιο λόγου || (µεσο-
παθ.) εµφανίστηκε στο συνέδριο ενωτικός και διαλλακτικός || ο 
υπουργός εµφανίστηκε συγκρατηµένος σχετικά µε την πορεία τού 
πληθωρισµού 5. για κάτι που προκύπτει (στην εξέλιξη µιας ενέργειας, 
διαδικασίας κ.λπ.): η αγορά τού οικοπέδου εµφανίζει απρόβλεπτα 
εµπόδια || το άνοιγµα στη διεθνή αγορά εµφανίζει προβλήµατα || (µε-
σοπαθ.) εµφανίστηκε κώλυµα την τελευταία στιγµή 6. ΦΩΤΟΓΡ. (για 
φιλµ) επεξεργάζοµαι µε χηµικές ουσίες, για να γίνει ορατό το αφανές 
είδωλο τού αρνητικού: ~ ένα φωτογραφικό φιλµ || (καταχρ.) ~ τις φω-
τογραφίες που έβγαλα· (µεσοπαθ. εµφανίζοµαι) 7. γίνοµαι αντιληπτός 
διά τής οράσεως σε ορισµένο σηµείο: ένα λαµπρό αστέρι εµφανίστη-
κε στον ουρανό τής Βηθλεέµ || άγνωστα ιπτάµενα αντικείµενα εµφα-
νίστηκαν στις Η.Π.Α. || στο βάθος εµφανίστηκαν τα πανιά τού πλοίου 
ΣΥΝ. παρουσιάζοµαι, φαίνοµαι 8. γίνοµαι αντιληπτός κατά την εκδή-
λωση µου, σηµειώνοµαι ή καταγράφοµαι κάπου: στη χώρα αυτή 
έχουν εµφανιστεί φαινόµενα ρατσισµού || εµφανίστηκαν κρούσµατα 
χολέρας || ανά περιόδους εµφανίζονται οµάδες ταραχοποιών ΣΥΝ. πα-
ρουσιάζοµαι 9. δίνω το «παρών», έρχοµαι (κάπου): αν δεν εµφανιστεί 
ώς τις δέκα, θα φύγουµε || έχει χαθεί από προσώπου γης, δεν εµφανί-
ζεται πουθενά || κοίταξε µην εµφανιστείς στον γάµο µε τέτοιο φόρεµα! 
10. έρχοµαι στο προσκήνιο: πολλοί καλοί τραγουδιστές έχουν εµφα-
νιστεί τα τελευταία χρόνια ΣΥΝ. αναδεικνύοµαι 11. συµµετέχω (σε 
τηλεοπτική εκποµπή, εκδήλωση, πρόγραµµα κέντρου διασκέδασης): 
εµφανίστηκε σε µια πολιτική εκποµπή στην τηλεόραση || δεν εµφανί-
ζεται πια στο θέατρο || εµφανίζεται πού και πού σε γιορτές συλλόγων || 
πού εµφανίζεται φέτος αυτός ο τραγουδιστής; 12. συµπεριλαµβάνοµαι 
στην ύλη (εντύπου), δηµοσιεύοµαι ή καταχωρίζοµαι: στο περιοδικό 
αυτό εµφανίζονται ανώνυµα και υβριστικά κείµενα || σε ορισµένες 
εφηµερίδες εµφανίστηκαν ύποπτες αγγελίες για αλλοδαπούς. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εµφανής]. 

εµφάνιση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η παρουσίαση 
και προβολή προς τα έξω, κατά τρόπο ικανό να πιστοποιήσει την 
ύπαρξη αυτού που παρουσιάζεται, να το καταστήσει ορατό, φανερό: 
η ~ νέων συµπτωµάτων υποψίασε τους γιατρούς || η ~ του στη σκηνή 
συνοδεύτηκε από χειροκροτήµατα || ~ γραµµατίων | συναλλαγµατικής 
|| η ~ νέων ιδεών αποτελεί ένδειξη δηµοκρατικότητας και προόδου 
ΣΥΝ. παρουσίαση, φανέρωση, εκδήλωση ΑΝΤ. εξαφάνιση, αφανισµός- 
ΦΡ. επί τη εµφανίσει (επί τη εµφανίσει) µε την εµφάνιση, την 
επίδειξη: στα παλαιότερα χαρτονοµίσµατα, κάτω από τον αριθµό τού 
ποσού σε δραχµές, αναγραφόταν «πληρωτέαι ~» (βλ. λ. πληρωτέος) 2. 
ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται κανείς (κάπου): τέτοια ~ ερµη-
νεύεται ως προεκλογική κίνηση· ΦΡ. (α) (καθηµ.) κάνω εµφάνιση εµ-
φανίζοµαι σε δηµόσια εκδήλωση ή συγκέντρωση, επιζητώντας και 
κατορθώνοντας να γίνω το κέντρο τής προσοχής, συγκεντρώνω το δη-
µόσιο ενδιαφέρον: κάνοντας αρχηγικές εµφανίσεις, προσπαθεί να µο-
νοπωλήσει τη δηµοσιότητα || αγόρασε ειδική τουαλέτα, για να κάνει 
εµφάνιση (β) κάνω την εµφάνιση µου (κάπου) εµφανίζοµαι, πηγαίνω 
(κάπου): στο πάρτι έκαναν την εµφάνιση τους και µερικοί περίεργοι 
τύποι · 3. το συνολικό παρουσιαστικό ενός ανθρώπου, η εξωτερική 
εικόνα που παρουσιάζει (κάποιος/κάτι): προσέχει πάντα την - της και 
περιποιείται τον εαυτό της || βραδινή | επίσηµη | εξωτερική | πε-
ριποιηµένη | ατηµέλητη | φυσική ~|| η ~ τής πόλης | τής γειτονιάς | τού 
σπιτιού | τού δωµατίου · 4. η διαδικασία χηµικής επεξεργασίας 



εµφανισιακός 600 εν1 
 

φωτογραφικού φιλµ για την αποτύπωση τής εικόνας τού αρνητικού σε χαρτί. 
εµφανισιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την εµφάνιση (κυρ. µε την 

εξωτερική εµφάνιση κάποιου): είχε µεγάλο ~ πρόβληµα και άρχισε σκληρή 
δίαιτα || από - πλευράς είναι άψογος. — εµφσνισιακ-ά | -ώς επίρρ.: 
εµφανισιακά µου αρέσει, όχι όµως και ως χαρακτήρας. 

εµφανίσιµος, -η, -ο αυτός που διαθέτει ωραία εξωτερική εµφάνιση: ζητούνται ~ 
κοπέλες για θέση γραµµατέως ΣΥΝ. ευπαρουσίαστος, όµορφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
όµορφος, ευπρόσωπος. 

εµφανιστήριο (το) [1840] {εµφανιστηρί-ου | -ων} χώρος που διαµορφώνεται 
κατάλληλα (ώστε να περιλαµβάνει σκοτεινό θάλαµο) και χρησιµοποιείται για 
την εµφάνιση φωτογραφικών φιλµ, κυρ. σε φωτογραφείο. 

έµφαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. η ιδιαίτερη σηµασία ή προσοχή που 
αποδίδεται (κάπου), η εστίαση τής προσοχής σε (κάτι): ιδιαίτερη ~ δίνεται 
στην ανάπτυξη τού τουρισµού || δίνει ~ στη σωστή απόδοση των λεγοµένων του 
ΣΥΝ. βαρύτητα 2. (συνεκδ.) ο τρόπος εστίασης τής προσοχής σε (κάτι), τα 
εκφραστικά µέσα προβολής ενός στοιχείου: «δεν υποχωρούµε» τόνισε µε ~ 
στην οµιλία του. — εµφατικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. εµφαντικός [µτγν.], εµφατικ-ά 
| -ώς [µτγν.] κ. εµφαντικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εµφασις, αρχική σηµ. «αντανάκλαση - εµφάνιση», < εµφαίνω. 
Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν. και πρωτοαπαντά στη µετακλασική Ρητορική]. 

εµφιαλώνω ρ. µετβ. [1892] {εµφιάλω-σα, -θηκα, -µένος) 1. βάζω και σφραγίζω 
(καθορισµένες ποσότητες υγρών) σε φιάλες, κυρ. κατά αυτόµατο και 
ελεγχόµενο τρόπο (συνήθ. για διάθεση στην κατανάλωση): ~ νερό | κρασί | 
σαµπάνια | χυµούς ΣΥΝ. µποτιλιάρω 2. εµφιαλωµένο (το) νερό ή κρασί που 
διατίθεται στην κατανάλωση σε σφραγισµένες φιάλες, κατ' αντιδιαστολή προς 
το νερό τής βρύσης ή το κρασί «χύµα». — εµφιάλωση (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. embouteiller]. 

εµφιαλωτή pio (το) {εµφιαλωτηρί-ου | -ων} ο χώρος στον οποίο γίνεται η 
εµφιάλωση υγρών. 

εµφιλοχωρώ ρ. αµετβ. (λόγ.) {εµφιλοχωρείς... | εµφιλοχώρησα} (για κάτι 
αρνητικό) διεισδύω (κάπου), παρεισφρέω, παρεµβάλλοµαι (µεταξύ άλλων): 
εµφιλοχώρησαν παρεξηγήσεις ανάµεσα τους | τυπογραφικά λάθη στο κείµενο | 
διαφωνίες ανάµεσα στις δύο πλευρές. — εµφιλοχώρηση (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εµφιλοχωρώ < εν- + φιλοχωρώ (-έω) «αρέσκοµαι (σε κάτι), 
συχνάζω µε ευχαρίστηση» < φίλος + χωρώ < χώρος και όχι φυλλοχωρώ (< 
φύλλο), όπως γραφόταν παλαιότ.]. 

έµφοβος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει κυριευθεί από φόβο, από αίσθηµα 
έντονης ανασφάλειας: ~ πολίτες | κάτοικοι ΣΥΝ. έντροµος ANT. άφορος. — 
εµφόβως [αρχ.] επίρρ. 

εµφορούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εµφορείσαι...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 
(+από) διαπνέοµαι από: ~ από υψηλά ιδανικά ΣΥΝ. κατέχοµαι. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. απ-οθετικός. 
[ΕΤΥΜ Μέση φωνή τού αρχ. έµφορώ (-έω) «προκαλώ, γεννώ» < εν- + 
φορώ]. 

έµφραγµα (το) {εµφράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΙΑΤΡ. κάθε ξαφνική ανεπάρκεια 
στην παροχή οξυγόνου στην καρδιά, η οποία επιφέρει βλάβη τού καρδιακού 
µυός, αλλά και κάθε ιστού ή οργάνου, προκαλώντας τη νέκρωση του: ~ τού 
µυοκαρδίου | πνευµονικό | των νεφρών | τού ήπατος | εγκεφαλικό ΣΥΝ. 
καρδιακή προσβολή · 2. κάθε υλικό που τοποθετείται σε άνοιγµα για το 
φράξιµό του ΣΥΝ. φραγµός, τάπα, βούλλωµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έµφράσσω | -ττω < εν- + φράσσω | -ττω. o ιατρ. όρ. αποτελεί 
απόδ. τού νεολατ. infarctus]. 

εµφρανµατίας (ο) {εµφραγµατιών} πρόσωπο που έχει πάθει έµφραγµα. [ΕΤΥΜ. 
< έµφραγµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -ίας, πβ. κ. τραυµατ-ίας]. 

εµφραγµατικος, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το έµφραγµα. 
εµφραξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η εισαγωγή υλικού 

(αµαλγάµατος, ρητίνης, κονίας κ.λπ.) στην κοιλότητα τερηδονισµέ-νου 
δοντιού για λόγους θεραπευτικούς: µόνιµη | προσωρινή ~ 2. η διαδικασία τού 
σφραγίσµατος δοντιού 3. (γενικότ.) το βούλλωµα, καθετί που δηµιουργεί 
φράγµα, που παρεµποδίζει τη λειτουργία 4. ΙΑΤΡ. η παύση λειτουργίας 
αρτηρίας λόγω απόφραξης της από εµβολή ή άλλη αιτία. — έµφράσσω ρ. 
[αρχ.], εµφρακτικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ; < αρχ. εµφραξις < έµφράσσω | -
ττω < εν- + φράσσω | -ττω]. 

έµφρων, -ων, -ον {έµφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) αυτός που 
έχει λογική, σύνεση: ο ~ άνθρωπος ΣΥΝ. εχέφρων ΑΝΤ. άφρων. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -φρων < φρην, φρενός (βλ.λ.)]. 

εµφυλιοπολεµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε εµφύλιο πόλεµο και ειδικότ. 
µε τον ελληνικό Εµφύλιο Πόλεµο (1946-1949): ~ κλίµα | κατάσταση | 
συνθήµατα. 

εµφύλιος, -α, -ο 1. αυτός που εντοπίζεται ή διεξάγεται µεταξύ οµοφύλων ή 
οµοεθνών, που αναφέρεται ή αφορά σε µέλη κοινής φυλής: -σπαραγµός | 
διαµάχη | σύγκρουση | αναταραχή 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που αναφέρεται σε 
άτοµα-µέλη οποιουδήποτε συνόλου, µιας οµάδας: το κόµµα πλήττεται από ~ 
αντιδικίες και υπονοµεύσεις ΣΥΝ. εσωκοµµατικός, ενδοπαραταξιακός, 
εσωτερικός 3. εµφύλιος (ο) {εµφυ-λί-ου | -ων, -ους} ο πόλεµος µεταξύ 
οµοφύλων, οµοεθνών: ο αµερικανικός ~ έληξε µε νίκη των Βορείων 4. 
Εµφύλιος (ο) η περίοδος 1946-1949, κατά την οποία διεξήχθη ο εµφύλιος 
πόλεµος στην Ελλάδα µεταξύ των κυβερνητικών δυνάµεων (Εθνικός Στρατός) 
και κοµουνιστικών ανταρτικών οµάδων (∆ηµοκρατικός Στρατός): οι πληγές 
τού ~ ταλαιπώρησαν επί δεκαετίες τη µεταπολεµική Ελλάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φύλλο. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < εµφυλος < εν- + -φυλος < φύλον]. 

εµφύλιος - συµµοριτοπόλεµος. Η κοινωνικοπολιτική διάσταση µεταξύ 
κοµουνιστών και µη κοµουνιστών (δεξιών, κεντρώων, φιλελευθέρων κ.ά.) 
κατέληξε σε πολεµική αναµέτρηση, σε έναν εµφύλιο πόλεµο Ελλήνων 
εναντίον Ελλήνων, που διήρκεσε από το 1946 έως το 1949, αλλά που οι 
συνέπειες του (διώξεις εναντίον των κοµουνιστών από τους 
«εθνικόφρονες», εξορίες, φυλακίσεις, αποκλεισµοί από διορισµό στο 
δηµόσιο κλπ.) ταλαιπώρησαν τη χώρα για πολλά χρόνια µετά. Μέσα σε 
αυτό το κλίµα, η λ. που χρησιµοποιούσαν οι αντικοµουνιστές για να 
χαρακτηρίσουν τους κοµουνιστές ήταν η λ. συµµορίτες (< συµµορία), τον 
δε πόλεµο εναντίον τους ονόµασαν συµµοριτοπόλεµο. Για πολλά χρόνια 
αυτή ήταν η λ. που χρησιµοποιόταν ευρύτερα. Μόλις τα τελευταία 20 
χρόνια, µετά τη νοµιµοποίηση τού κοµουνιστικού κόµµατος στην Ελλάδα 
στα χρόνια τής µεταπολίτευσης (µετά τη δικτατορία των ετών 1967-1974), 
η πολιτικοκοινωνική σύγκρουση των Ελλήνων µεταξύ τους ονοµάστηκε 
έτσι όπως πραγµατικά ήταν, ένας εµφύλιος πόλεµος Ελλήνων εναντίον 
Ελλήνων. Συχνά µάλιστα σήµερα, για να γίνει διάκριση τού µεταπολεµικού 
ελληνικού εµφυλίου από άλλους (είτε από παλαιότερους ελληνικούς είτε 
από ξένους εµφύλιους πολέµους), δηλώνεται στον γραπτό λόγο ως 
Εµφύλιος (µε Ε κεφαλαίο). 

εµφύσηµα (το) {εµφυσήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΙΑΤΡ. χρόνια ασθένεια των 
πνευµόνων, που χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην αναπνοή, οφειλόµενη σε 
µη φυσιολογική µεγέθυνση και απώλεια τής ελαστικότητας των κυψελίδων 2. 
(γενικότ.) κάθε παθολογική διάταση οργάνου ή τµήµατος οργάνου µε αέρα ή 
αέρια: πνευµονικό | κυστικό | υποδόριο | οξύ ~. — εµφυσηµατικός, -ή, -ό 
[1876]. [ΕΤΥΜ, αρχ. < εµφυσώ (-άω). o ιατρ. όρ. είναι αντιδάν. από αγγλ. 
emphysema]. 

εµφυσώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εµφυσάς.... | εµφύση-σα (λόγ. ενεφύσησα), -θηκα, -
µένος} (λόγ.) 1. εισάγω αέρα ή αέριο σε σωµατική κοιλότητα για διαγνωστικό 
ή θεραπευτικό σκοπό: ~ τις σάλπιγγες 2. (µτφ.) µεταδίδω (κάτι) σε (κάποιον), 
δηµιουργώντας κυρ. την επιθυµία ή την έµπνευση γι' αυτό: ενεφυσησε σε 
αυτόν τη φλόγα και την πίστη για τη ζωή || του εµφύσησε το πάθος για τη 
µουσική ΣΥΝ. εµπνέω, ενσταλάζω, εµβάλλω, (λόγ.) εµποιώ. — εµφύσηση (η) 
[µτγν.]. 

εµφύτευµα (το) [µτγν.] {εµφυτεύµ-ατος | -ατα, -άτων} οποιοδήποτε 
αντικείµενο ή υλικό (φυσικό ή τεχνητό) που εισάγεται στο σώµα µε 
χειρουργική επέµβαση: ~ σιλικόνης. 

εµφύτευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων) ΙΑΤΡ. 1. (α) η 
τοποθέτηση µοσχεύµατος στο εσωτερικό µιας επιφάνειας (λ.χ. τριχών στο 
κεφάλι, για την ανάπτυξη τριχώµατος που είχε χαθεί): -µαλλιών (β) (στην 
οδοντιατρική) η τοποθέτηση τεχνητών δοντιών στα φατνία για αντικατάσταση 
δοντιών που υπέστησαν εξαγωγή: ~ οδοντοστοιχίας | δοντιού (γ) η τοποθέτηση 
τεχνητού φακού στο µάτι, που αντικαθιστά φακό που προσεβλήθη από 
καταρράκτη 2. η τοποθέτηση µε τεχνητό τρόπο γονιµοποιηµένου ωαρίου στο 
εσωτερικό τής µήτρας (ή σε επιφάνεια γεννητικού σωλήνα σε περιπτώσεις τε-
χνητής γονιµοποίησης) 3. η εγκατάσταση µεταστατικών κυττάρων σε άλλο 
σηµείο τού σώµατος. — εµφυτεύω ρ. [αρχ.]. 

εµφυτοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η διδασκαλία που αποδέχεται την ύπαρξη 
έµφυτων ιδεών, αρχών ή a priori µορφών, τις οποίες θεωρεί θεµελιώδεις για 
την κατάκτηση τής γνώσης. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού νεολατ. innatismus < λατ. 
innascor «εµφύοµαι»]. 

έµφυτος, -η, -ο αυτός που υπάρχει από τη γέννηση και εγγενώς σε (κάποιον), 
που δεν είναι προϊόν αγωγής, επεξεργασίας ή καλλιέργειας: το ταλέντο του στη 
µουσική είναι ~ || έχει ~ καλοσύνη και ευγένεια || από µικρός έδειχνε - τόλµη 
και αποφασιστικότητα ΣΥΝ. εγγενής ΑΝΤ. επίκτητος. — έµφυτα | εµφύτως 
[αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ευδιάθετος, σύµφυτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έµφύω < εν- 
+ φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

εµφωλεύω ρ. αµετβ. {ενεφώλευσα} (λόγ.) (για ψυχικές καταστάσεις, 
συναισθήµατα κ.λπ.) υπάρχω χωρίς να εκδηλώνοµαι, υποκρύπτοµαι, φωλιάζω 
(κάπου): στην καρδιά του ενεφώλευε το µίσος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εν- + φωλευω 
< φωλέα, βλ. κ. φωλιά]. 

Ε.Μ.Χ. (η) Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. 
έµψυχος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι ζωντανός, που έχει ψυχή: ο άνθρωπος 

είναι ~ ον ANT. άψυχος- ΦΡ. έµψυχο υλικό | δυναµικό το σύνολο τού 
ανθρώπινου δυναµικού ενός τοµέα κατ' αντιδιαστολή προς το άψυχο υλικό, 
λ.χ. οι στρατιώτες στις Ένοπλες ∆υνάµεις κατ' αντιδιαστολή προς τον 
εξοπλισµό τους, το σύνολο των εργαζοµένων ή απασχολουµένων σε 
επιχείρηση, οργανισµό κ.λπ. κατ' αντιδιαστολή προς τις κτηριακές ή 
µηχανολογικές, ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις κ.λπ. 

εµψυχώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εµψύχω-σα, -θηκα, -µένος} ενισχύω ψυχικά, παρέχω 
υποστήριξη και συµπαράσταση, εµπνέω πίστη και αυτοπεποίθηση: τα καλά 
νέα εµψύχωσαν το απογοητευµένο πλήθος || δεν σταµάτησε να εµψυχώνει τον 
άρρωστο ΣΥΝ. ενθαρρύνω, ενισχύω, υποστηρίζω, συµπαραστέκοµαι, 
εγκαρδιώνω ΑΝΤ. απογοητεύω, αποθαρρύνω, αποκαρδιώνω. — εµψύχωση 
(η) [µτγν.], εµψυχωτής (ο) [1894], εµψυχώτρια (η), εµψυχωτικός, -ή, -ό 
[1896], εµψυχωτικ-ά | -ώς επίρρ. 

εµώ ρ. → εξεµώ 
Ε.Ν. (το) Εµπορικό Ναυτικό. 
εν1 πρόθ.· εύχρ. σε λόγ. κ. αρχαιοπρ. φρ. (+δοτ.) δηλώνει: 1. στάση | παραµονή 

σε χώρο: η ζωή -Αθήναις || η στρατιωτική ζωή - Ελλάδι 2. χρονικό πλαίσιο, 
διάρκεια (ενώ διαρκεί, εξελίσσεται κάτι): ο πιλότος πήρε νέες οδηγίες ~ πτήσει 
|| πυρκαγιά στο πλοίο - πλω (έν πλω) || το 
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ατύχηµα συνέβη ενώ ήµασταν ~ κινήσει || θα τα πούµε - ενθέτω χρό-νω (εν 
ενθέτω χρόνω = σε κατάλληλο χρόνο) || θα τακτοποιήσω το θέµα ~ καιρώ (εν 
καιρώ = κάποια στιγµή στο µέλλον) || θα γράψω το γράµµα και ~ συνεχεία (εν 
σννεχεία) θα το ταχνδροµήσω || - αρχή (εν αρχή = στην αρχή) || το πρόβληµα 
αντιµετωπίστηκε ~ τη γενέσει τον ΦΡ. (α) εν τω άµα και το θάµα βλ. λ. άµα (β) 
εν ριπή οφθαλµού βλ. λ. ριπή 3. τρόπο µε τον οποίο κάτι υπάρχει, γίνεται ή 
εξελίσσεται ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος/κάτν ΦΡ. (α) εν 
αγνοία (εν αγνοία) χωρίς κάποιος να (το) γνωρίζει: ~ των γονέων της 
παντρεύτηκε (β) εν αναµονή (εν αναµονή) περιµένοντας: ~ εξελίξεων, δεν 
µπορούµε να πάρουµε αποφάσεις (γ) εν ανεπάρκεια (εν ανεπάρκεια) σε 
ανεπάρκεια | έλλειψη: είδος ~ (δ) εν βρασµώ ψυχής βλ. λ. βρασµός (ε) εν 
διαστάσει (για συζύγους που πρόκειται να χωρίσουν) σε χωριστή διαβίωση: 
τσακώνεται συνεχώς µε τον ~ σύζυγο της (στ) εν δράσει βλ. λ. δράση (ζ) εν 
εξάλλω (εν έξάλλω) σε έξαλλη κατάσταση: τον βρήκα στο γραφείο του ~ (η) εν 
γνώσει (+γεν. προσ. αντωνυµ.) γνωρίζοντας: ~ του παραβίασε τον νόµο (θ) εν 
ζωή βλ. λ. ζωή (ι) εν ισχύι σε ισχύ: διάταγµα ~ (ια) εν µέρει κατά ένα µέρος: 
είναι ~ υπεύθυνος για όσα συνέβησαν (ιβ) εν ολίγοις µε λίγα λόγια: ~, θέλεις να 
έρθεις µαζί µου ή όχι; (ιγ) εν όψει βλ. λ. όψη (ιδ) εν προκειµένω (εν 
προκειµένω) στη προκειµένη περίπτωση: ~ ποια είναι η άποψη σου; (ιε) εν 
πρώτοις βλ. λ. πρώτος (ιστ) εν σπέρµατι βλ. λ. σπέρµα (ιζ) εν συντοµία (εν 
συvτoµίq) µε συντοµία: ~ θα σου εξιστορήσω πώς έχουν τα πράγµατα (ιη) εν 
σχέσει βλ. λ. σχέση (ιθ) εν τέλει βλ. λ. τέλος (κ) εν είδει βλ. λ. είδος (κα) εν 
ενεργεία βλ. λ. ενέργεια (κβ) εν λευκώ βλ. λ. λευκός (κγ) εν λόγω βλ. λ. λόγος 
(κδ) εν συγκρίσει σε σύγκριση (κε) εν συνόλω (εν συνόλω) συνολικά (κστ) εν 
χρήσει σε χρήση: αυτός ο τύπος τής αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι ακόµα ~ 
στη Ν. Ελληνική (κζ) εν πλήρει συνειδήσει έχοντας πλήρη συνείδηση (των 
πράξεων του), πλήρως συνειδητά: εκτέλεσε το έγκληµα - (κη) εν πάση 
περιπτώσει βλ. λ. περίπτωση (κθ) εν ονόµατι βλ. λ. όνοµα (λ) εν περιλήψει 
περιληπτικά: αυτά είναι τα νέα ~ (λα) εν τάχει βλ. λ. τάχος (λβ) εν ψυχρώ βλ. 
λ. ψυχρός (λγ) εν θερµώ βλ. λ. θερµός (λδ) εν αποστρατεία βλ. λ. αποστρατεία 
(λε) εν στολή (εν στολή) φορώντας στολή: µόλις πήρε την άδεια του από το 
στρατόπεδο, ήρθε και µας βρήκε ~ (λστ) εν αδικώ βλ. λ. άδικος (λζ) εν ανάγκη 
βλ. λ. ανάγκη (λη) εν κρυπτώ και παραβύστω βλ. λ. κρυπτός. (Βλ. λ. πρόθεση, 
ΠΙΝ.). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *en- (πρόθ. που δηλώνει στάση σε τόπο, εντοπισµό), πβ. 
λατ. in, γαλλ. en, ισπ. en, γοτθ. in, αγγλ. in, γερµ. in κ.ά. Οµόρρ. εντός, έν-
τόσθιος, εν-τερο(ν) κ.ά. Από την Ελληνιστική Κοινή η πρόθ. αντικαταστάθηκε 
βαθµιαίως από τον συνδυασµό είς + αιτ.]. εν2 (αρχαιοπρ.) ένα· στις ΦΡ. (α) εν-
δύο | δυο στρατιωτικό παράγγελµα για βάδισµα, όπου το «εν» αντιστοιχεί στην 
κίνηση τού αριστερού ποδιού και το «δύο» στού δεξιού (β) ΦΙΛΟΛ. εν διά δυοίν 
(εν δια δυοϊν) σχήµα λόγου κατά το οποίο µία έννοια εκφράζεται µε δύο λέξεις 
που συνδέονται µεταξύ τους µε «και», ενώ κανονικά η µία θα έπρεπε να 
προσδιορίζει την άλλη, π.χ. «φύλλα και δέντρα» αντί «φύλλα δέντρων». 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εν, βλ. λ. ένας]. εν- κ. εµ- (µπροστά από τα σύµφωνα µ, π, β, φ, 
ψ) κ. εγ- (µπροστά από τα σύµφωνα κ, γ, χ) κ. ελ- (µπροστά από τα σύµφωνα λ, 
ρ) α' συνθετικό λέξεων που δηλώνουν: 1. (κυριολ. κ. µτφ.) ένταξη ή εισαγωγή: 
εντοιχίζω, εµφυσώ 2. προσθήκη, απόκτηση ή επιπλέον κατοχή ή εκδήλωση 
αυτού που δηλώνει το β' συνθετικό: έγχρωµος, έµπειρος, έµπρακτος, εµπρόθετος 
3. υπαγωγή σε ορισµένη κατάσταση: έγκυος, έγγαµος, εµπόλεµος 4. ότι 
(κάποιος/κάτι) χαρακτηρίζεται σε µεγάλο βαθµό (από κάτι): έν-θερµος, εµ-
παθής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδιαφέρω, -ΡΡ-. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. εν (βλ.λ.), Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, το οποίο, 
ανάλογα µε τον αρχικό φθόγγο τού β' συνθ., απαντά ως εξής: (α) εν-, προ 
φωνήεντος και προ των συµφώνων δ, ζ, θ, ν, σ, τ (λ.χ. εν-οχος, ένδυµα, έν-
θύµιο(ν), εν-ζνµο(ν)), (β) εµ-, προ τού µ και των χειλικών π, β, φ, ψ (λ.χ. εµ-
πορος, εµ-βολο(ν), έµ-φανής, εµ-ψυχος), (γ) εγ-, προ των ουρανικών κ, γ, χ 
(λ.χ. έγ-καιρος, εγ-γαµος, εγ-χρωµος), (δ) αφοµοιωµένο προς τα υγρά λ, ρ (λ.χ. 
ελ-λειµµα, ερ-ρυθµος)]. 

εν-: εµπνέω → εν-έπνευσα, εγγράφω → εν-έγραψα κ.τ.ό. Ρήµατα σύνθετα 
µε την πρόθεση (προρρηµατικό) εν- παίρνουν εσωτερική αύξηση, όταν το 
ρήµα µε το οποίο συντίθενται είναι δισύλλαβο: εν + τείνω > εν-τείνω -+ εν-
έτεΐ'να. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον η πρόθ. εν- έχει πάρει τη µορφή 
τού εµ- {+ µ | π-β-φ-ψ) ή τού εγ-(+ Κ-Υ-Χ)> µπροστά από το ε- τής 
εσωτερικής αύξησης ξαναγίνεται εν-: εµβάλλω (εν + βάλλω) → εν-έβαλα, 
εµπνέω (εν + πνέω) → ενέπνευσα κ.λπ. - εγ-γράφω (εν + γράφω) → εν-
έγραψα, εγκρίνω (εν + κρίνω) → εν-έκρινα κ.λπ. 

ένα (το) {ενός} η µονάδα, ο πρώτος ακέραιος αριθµός, ο αριθµός 1 (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.)· ΦΡ. (α) γίνοµαι ένα µε κάποιον (i) (για άνδρα και γυναίκα) 
γίνοµαι ζευγάρι (ii) συµµαχώ, έρχοµαι σε συµφωνία, συµπίπτω µε κάποιον: 
όλοι οι εχθροί του έγιναν ένα εναντίον του (β) ένα κι ένα κάνουν δυο για κάτι 
που θεωρείται απόλυτα βέβαιο, δεδοµένο: εδώ δεν χωρούν αµφιβολίες- ~! (γ) 
ένα κι ένα το πιο κατάλληλο: αυτό το φάρµακο είναι ~ για τον βήχα ΣΥΝ. 
µοναδικό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εν, ουδ. τού αριθµητ. είς (βλ.λ. ένας)]. 

Ε.Ν.Α. (η) Ελληνική Ναυτική Αστυνοµία. 
εναβρύνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο στον ενεστ.} (λόγ.) µου αρέσει να, 

υπερηφανεύοµαι, καυχώµαι: εναβρύνεται να πιστεύει ότι µπορεί να καταφέρει 
τα πάντα ΣΥΝ. καµαρώνω, κοµπορρηµονώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < εν- + -αβρύνοµαι < αβρός}. 
εναγάγω (να/θα) ρ. → ενάγω 
εναγής, -ής, -ές {εναγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (αρχαιοπρ.) αυτός που φέρει πάνω 

του άγος, που βαρύνεται µε ανόσια πράξη και τις συνέπειες της ΣΥΝ. 
καταραµένος, αφορισµένος, αναθεµατισµένος, µυσαρός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -
αγής < άγος]. 

εναγκαλισµός (ο) [1880] 1. η στενή και τρυφερή περίπτυξη: ο ζεστός και 
συγκινητικός ~ µητέρας και κόρης || ενθουσιώδης ~ φίλων και αδελφών ΣΥΝ. 
αγκάλιασµα, ασπασµός 2. (µτφ.) κάθε κίνηση δέσµευσης, εγκλωβισµού: για 
ασφνκτικό ~ τού ιδιωτικού τοµέα από το κράτος παραπονέθηκαν οι 
επιχειρηµατίες. — εναγκαλίζοµαι ρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγκαλιάζω. 

ενάγω ρ. µετβ. {ενήγαγα (να/θα εναγάγω), ενήχθην, -ης, -η...} ΝΟΜ. 1. ασκώ 
αγωγή 2. (α) ενάγων (ο) {ενάγοντ-ος, -α | -όντων} | ενάγουσα (η) {-ας κ. -
ούσης | -ουσών} διάδικος που ασκεί την αγωγή (β) πολιτικώς ενάγων αυτός 
που αξιώνει αποζηµίωση από τον κατηγορούµενο σε ποινική δίκη 3. 
εναγόµενος (ο) | εναγοµένη (η) διάδικος εναντίον τού οποίου στρέφεται 
αγωγή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οδηγώ προς, κατευθύνω, πείθω», < εν- + άγω. Οι 
µτχ. ενάγων | εναγόµενος µαρτυρούνται ως νοµ. όροι ήδη τον 4ο αι. µ.Χ.]. 

εναγώνιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που εκφράζει ή προκαλεί αγωνία: ~ µατιά | 
κίνηση | αναµονή ΣΥΝ. αγωνιώδης ΑΝΤ. ψύχραιµος, ανακουφιστικός, ήρεµος, 
καθησυχαστικός. — εναγώνια | εναγωνίως [αρχ.] επίρρ. 

ένα-ένα-τέσσερα (114) (το) κίνηµα για την απόλυτη τήρηση τού Συντάγµατος 
στην περίοδο τού Ανένδοτου Αγώνα (1961-63), διότι το ακροτελεύτιο (114ο) 
άρθρο τού τότε Συντάγµατος έγραφε ότι η τήρηση του επαφίεται στον 
πατριωτισµό των Ελλήνων: η γενιά τού ~. 

εναέριος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που εξελίσσεται, κινείται ή αναπτύσσεται πάνω 
από την επιφάνεια τού εδάφους, που βρίσκεται στον αέρα: ~ τρένο | διάδροµος 
| γέφνρα | αγωγός | καλώδιο | σύρµα || σηµειώθηκαν παραβιάσεις τού ~ χώρου 
από ξένα αεροσκάφη || ~ κίνηση | κυκλοφορία || ∆ιεθνής Ένωση Εναέριων 
Μεταφορών (αγγλ. 1.Α.Τ.Α.)· ΦΡ. περιοχή εναέριας κυκλοφορίας ο χώρος που 
µε βάση τις διεθνείς συνθήκες έχει καθοριστεί ως κυρίαρχος χώρος κάθε κρά-
τους, καθώς και ο άµεσα παρακείµενος διεθνής χώρος, τού οποίου την 
επόπτευση (για τον έλεγχο των πτήσεων και συνολικά τής κυκλοφορίας των 
αεροσκαφών που διεξάγεται εντός του) αναλαµβάνει επίσης το κράτος. — 
εναερίως επίρρ. [µτγν.]. 

εναερίτης (ο) {εναεριτών} µέλος τού τεχνικού προσωπικού τής ∆.Ε.Η. που 
αναρριχάται σε στύλους και πυλώνες παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος για 
τεχνικές εργασίες. [ΕΤΥΜ < εναέριος + παραγ. επίθηµα -ίτης]. 

εναίσιµος (η) η πρωτότυπη επιστηµονική πραγµατεία, που επισήµως 
υποβάλλεται προς έγκριση από πτυχιούχο πανεπιστηµίου (υποψήφιο 
διδάκτορα) στα αρµόδια όργανα ή πρόσωπα τού πανεπιστηµίου µε σκοπό την 
απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος: έναίσιµος επί διδακτορία διατριβή. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ευοίωνος», < εν- + -αίσιµος < αίσα «µοίρα», βλ. 
λ. αίσιος. Η φρ. εναίσιµος διατριβή αποδίδει το λατ. inauguralis dissertatio και 
µαρτυρείται από τής ιδρύσεως τού Πανεπιστηµίου Αθηνών]. 

εναίσψος (επί διδακτορία) διατριβή. Η χρήση τής αρχ. λ. εναίσιµος 
(σήµαινε και «ευνοϊκός για οιωνούς, κατάλληλος, αρµόζων») για να 
χαρακτηρίσει την επιστηµονική διατριβή, χρησιµοποιήθηκε ως απόδοση 
τού λατ. inauguralis dissertatio. Στη Λατινική το inauguralis (προς 
απόδοση τού οποίου χρησιµοποιήθηκε το εναίσιµος) σήµαινε την «επίσηµη 
εναρκτήρια» τελετή τής ανάληψης νέων αρχών κ.λπ., που γινόταν µε 
επίκληση των οιωνών (augur), δηλ. τής συγκατάθεσης των θεών (λατ. in-
augurare «ζητώ χρησµούς, επικαλούµαι εύνοια των θεών»). 
Το εναίσιµος (από το αρχ. αίσα «µοίρα», πβ. αίσ-ιος) δεν έχει καµία σχέση 
προς το αινέσιµος «επαινετός, υµνήσιµος» (από το αινώ «υµνώ», πβ. επ-
αινώ). Το δε διατριβή σηµαίνει στην πράξη ό,τι το διατρίβω «βρίσκοµαι 
κάπου και ασχολούµαι διαρκώς µε ένα θέµα, το εξετάζω, το εξαντλώ». 

εναιώρηµα (το) {εναιωρήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε αιωρείται ή 
επιπλέει σε υγρό 2. ΦΑΡΜ. κάθε διάλυµα στερεάς ουσίας, που τα µόρια του 
αιωρούνται, χωρίς να διαλύονται, εντός δεδοµένης ποσότητας υγρού. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εναιωρούµαι (-έο-) < εν- + αιωρούµαι]. 

ενάλιος, -ιος/-ία, -ιον αυτός που βρίσκεται µέσα στη θάλασσα, που ανήκει ή ζει 
σε αυτήν: ~ πλούτος | ζωή | βάθος | αρχαιότητες || «Κύπρος, γη εναλία» (Γ. 
Σεφέρης) ΑΝΤ. χερσαίος, στεριανός· ΦΡ. ενάλια αρχαιολογία ο κλάδος τής 
αρχαιολογίας που ασχολείται µε την έρευνα υποθαλάσσιων µνηµείων. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. [ETYM. apj^. < εν- + -άλιος < αλς (ή) «θάλασσα» βλ. κ. 
αλάτι]. 

εναλλαγή (η) η διαδοχική αλλαγή: ~ νύχτας και µέρας || ~ των εποχών || ~ 
πληµνρίδας και αµπώτιδας || ~ χαράς και λύπης. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
εναλλάσσω]. 

εναλλακτήρας (ο) 1. συσκευή για την παραγωγή εναλλασσόµενου ρεύµατος, η 
οποία περιστρέφεται κατά τη λειτουργία της και χρησιµοποιείται για τη 
φόρτιση τής µπαταρίας (τής συστοιχίας συσσωρευτών) 2. ΗΛΕΚΤΡ. γεννήτρια 
που παράγει εναλλασσόµενη τάση και ρεύµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. alternator]. 

εναλλακτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που διατίθεται για την εκ πε- 
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ριτροπής και διαδοχική αντικατάσταση κάποιου άλλου (προσώπου ή 
πράγµατος): η - λΰση είναι εξίσου δαπανηρή || ~ τακτική | µέθοδος || 
σε περίπτωση αποτυχίας έχει έτοιµο το ~ σχέδιο || ~ θεραπεία | αγωγή 
|| ~ µορφές ενέργειας (προς αντικατάσταση κυρ. τού πετρελαίου) || ~ 
θητεία ΣΥΝ. αναπληρωµατικός 2. αυτός που προκύπτει στο πλαίσιο 
τής αµφισβήτησης ή τής προσπάθειας διαφορετικής προσέγγισης 
καθιερωµένων, τυποποιηµένων, παλαιών µορφών ή δοµών: ~ τέχνη | 
κινηµατογράφος | διαφήµιση ΣΥΝ. πρωτοποριακός. — εναλλακτικ-ά 
| -ώς [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αλλαγµένος - ανώµαλος», < αρχ. εναλ-
λάσσω. Οι σηµερινές σηµ. αποδίδουν ανάλογες χρήσεις τού γαλλ. 
alternatif]. 

εναλλάξ επίρρ.· µε εναλλαγή: οδηγούσαν ~, µία ο ένας, µία ο άλλος 
ΣΥΝ. εκ περιτροπής ANT. συνεχώς, αδιάκοπα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εναλλάσσω]. 

εναλλάσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {εναλλάχθηκα (καθηµ. -τηκα)} αντικαθι-
στώ εκ περιτροπής, διαδοχικά: ο σωστός παιδαγωγός λέγεται ότι 
εναλλάσσει την αυστηρότητα µε την επιείκεια || η τακτική τού µεγάλου 
δροµέα απαιτεί να εναλλάσσει έντεχνα τους ρυθµούς του || οι 
κυβερνήσεις εναλλάσσονται στην εξουσία· ΦΡ. (α) ΦΥΣ. εναλλασσό-
µενο ρεύµα βλ. λ. ρεύµα (β) ΓΕΩΓΙ. εναλλασσόµενη καλλιέργεια η 
καλλιέργεια φυτών, που είτε σπέρνονται διαδοχικά είτε ωριµάζουν 
σε διαφορετικές εποχές για την αύξηση τής παραγωγής. — εναλλα-
κτικός, -ή, -ό [µτγν.], εναλλακτικ-ά /-ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έν- + άλλάσσω. Οι φρ. είναι µετάφρ. δάνεια: εναλλασσόµενο ρεύµα (< 
γαλλ. courant alternatif), εναλλασσόµενη καλλιέργεια (< γαλλ. 
culture alternative)]. 

ενάµισης, µιάµιση, ενάµισι επίθ.· ένας και µισός. Επίσης (λαϊκ.) ενά-
µισος   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ένάµισυς < ένα- (< 
είς) + ήµισυς]. 

ενάµισης ή ενάµισυς - µιάµιση - ενάµισι ή ενάµισυ; Νεότερο σύν-
θετο που σηµαίνει «ένας και µισός», o αρχαίος τ. ήταν ήµισυς -
ηµίσεια - ήµισυ. Από µεταπλασµό τού ήµισυς σε ήµισος πλάστηκε, 
στα µεσαιωνικά χρόνια, ο τ. µισός (που τονίστηκε κατά τα συνα-
φή επίθ. απλός, διπλός, µονός κ.λπ.), µε θηλ. µισή και ουδ. µισό. Σε 
νεότερα χρόνια σχηµατίστηκαν και σύνθετα: ένας + ήµισυς > 
ενάµισυς, ένα + ήµισυ > ενάµισυ. Αρα οι τύποι ενάµισυς και ενά-
µισυ είναι οι ετυµολογικώς ορθοί τύποι, θα έπρεπε δε να κλίνο-
νται (και να γράφονται) ως: ο ενάµισυς, τού ενάµισυ, τον ενάµισυ - 
το ενάµισυ, τού ενάµισυ, το ενάµισυ. Ωστόσο, επειδή στη Ν. 
Ελληνική δεν υπάρχουν αντίστοιχα ονόµατα (ο πέλεκυς αντικα-
ταστάθηκε από το ουδ. πελέκι ή από τη λ. τσεκούρι και ο πρέσβης 
έχει διπλή κλίση πρέσβης - πρέσβη | πρέσβεως - πρέσβη - πρέ-
σβεις, αλλά και πρεσβευτής, -τή, -τή, -τές) και επειδή ήδη το θηλ. 
σχηµατίστηκε διαφορετικά (µιάµιση), είναι προτιµότερο να ακο-
λουθήσουµε την οµαλότερη κλίση και γραφή, λέγοντας και γρά-
φοντας: ο ενάµισης (χρόνος) - τού ενάµιση (χρόνου) - τον ενάµιση 
(χρόνο) - η µιάµιση (ώρα) - τής µιάµισης (ώρας) - τη µιάµιση 
(ώρα) - το ενάµισι (λεπτό) - τού ενάµισι (λεπτού) - το ενάµισι (λε-
πτό) (πληθυντικός δεν υπάρχει). Κατ' αυτό τον τρόπο, εντάσσουµε 
το ενάµισης στην κλίση των επιθέτων τού τύπου -ής, -ιά, -ί (στα-
χτής, σταχτιά, σταχτί), µολονότι διαφέρει στην προέλευση του και 
στο θηλυκό (µιάµιση). 
Σύµφωνα µε το ουδ. ενάµισι, γράφονται και «κλίνονται» (στην 
πραγµατικότητα είναι άκλιτα) σε -ήµισι και -µισι οι τύποι τού πλη-
θυντικού (δεν έχουν ενικό) όλων των άλλων αριθµητικών: δυόµισι 
µήνες, δυόµισι µέρες, δυόµισι κιλά, τρεισήµισι αιώνες, τρεισήµισι 
ώρες, τριάµισι κιλά, τεσσερεισήµισι αιώνες, τεσσερεισήµισι µέρες, 
τεσσεράµισι χρόνια. 

ενάνθηµα (το) {ενανθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. (σε περιπτώσεις 
λοιµωδών νοσηµάτων) η εµφάνιση βλαβών στους βλεννογόνους τού 
στόµατος ταυτόχρονα µε την εµφάνιση εξανθήµατος στο δέρµα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. enanthema]. 

ενανθράκωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επεξεργασία 
µεταλλικού αντικειµένου σε υψηλές θερµοκρασίες, προκειµένου να 
ενισχυθεί µε ειδικές ιδιότητες µέσω τού εµπλουτισµού του σε άν-
θρακα: επιφανειακή | στερεά | υγρή | αέρια | ηλεκτρολυτική ~. — 
ενανθρακωτικός, -ή, -ό, ενανθρακώνω ρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. carburising]. 

ενανθρώπηση κ. (εσφαλµ.) ενανθρώπιση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -
ήσεων} ΘΕΟΛ. η ενσάρκωση τού Υιού και Λόγου τού Θεού, η 
απόκτηση υλικής, ανθρώπινης υπόστασης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ενανθρώπησις < ένανθρωπώ (βλ.λ.)]. 

ενανθρώπηση ή ενανθρώπιση; Το ορθό είναι µε -η- (ενανθρώπη-
ση) ως παράγωγο τουρ. ενανθρωπώ (πβ. το Σύµβολο τής Πίστεως: 
«τόν δι' ηµάς τους ανθρώπους και διά την ηµετέραν σωτηρίαν 
κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύµατος 'Αγίου 
και Μαρίας τής Παρθένου και ένανθρωπήσαντα»). Το εν-αν-
θρωπώ απαντά από τον Ηλιόδωρο (3ος αι. µ.Χ.), αλλά καθιερώνε-
ται δογµατικά ως όρος τον 4ο αι. (325) από την Γ Οικουµενική Σύ-
νοδο, από όπου κανονικώς και το ουσ. εν-ανθρώπηση. 

ενανθρωπώ κ. (εσφαλµ.) ενανθρωπίζοµαι ρ. αµετβ. {ενανθρώπη-σα) 
ΘΕΟΛ. ενσαρκώνοµαι σε άνθρωπο, παίρνω ανθρώπινη µορφή. 

r [ΕΤΥΜ. < µτγν. ενανθρωπώ (-έω) < έν- + -ανθρωπώ < άνθρωπος]. 
έναντι επίρρ. (λόγ.) (+γεν.) 1. στην απέναντι πλευρά: η σχολή βρί-

σκεται ~ τού άλσους ΣΥΝ. απέναντι · 2. σε σχέση µε, συγκρίνοντας 

µε: υστερεί σαφώς - των υπολοίπων υποψηφίων ΣΥΝ. συγκριτικά, 
αναλογικά, σχετικώς µε · 3. σε αντίκρισµα ορισµένης χρηµατικής 
αξίας: προκαταβολή ~ ποσού εκατό χιλιάδων || ~ λογιαριασµού | 
οφειλής | ρυθµίσεως | καταθέσεων || πληρώθηκε ένα ποσό ~· ΦΡ. ένα-
ντι αµοιβής βλ. λ. αµοιβή. 

[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ενώπιον», < έν- + αντί]. ενάντια πρόθ.· 
πάντα ως σύνθετη πρόθ. ενάντια σε (+αιτ.)· αντιστοιχεί στην εναντίον 
(+γεν.), όµως δεν απαντά απολύτως (ως επίρρ.)· δηλώνει: εχθρική 
διάθεση, εναντίωση: πάλη ~ στο κατεστηµένο (αντί: εναντίον τού 
κατεστηµένου) || αγώνας ~ στον ιµπεριαλισµό (αντί: εναντίον τού 
ιµπεριαλισµού). (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 

ενάντια - εναντίον. Τύπος που πλάστηκε, σε συσχετισµό και µε το 
επίθ. ενάντιος (< αρχ. έναντίος), αρχικά προκειµένου να αποφευ-
χθούν στη δηµοτική γλώσσα οι λόγιες λέξεις εναντίον και κατά, 
που συντάσσονται µάλιστα µε γενική (εναντίον τού εχθρού - κατά 
των αντιπάλων). Έτσι, αντί τού εναντίον (και τού κατά) σχη-
µατίστηκε ο τ. ενάντια (+σε): ενάντια στον εχθρό, ενάντια στους 
αντιπάλους. o τ. ακολούθησε την κανονική κατάληξη των επιρρη-
µάτων τής δηµοτικής, την κατάληξη -α. Το ότι εξάλλου δεν λέµε 
*εναντία δείχνει ότι συνδέθηκε -έστω υστερογενώς- µε το επίθ. 
ενάντιος, που κανονικά δίνει επίρρηµα ενάντια. 

εναντιολογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {εναντιολογείς... | εναντιολόγησα} 
(λόγ.) αντιπαρατίθεµαι φραστικά σε ήδη διατυπωµένη θέση ή στάση 
ΣΥΝ. διαφωνώ, αντιλέγω, αντιτείνω, αντιµιλώ ANT. συµφωνώ. — ενα-
ντιολογία (η) [αρχ.], εναντιολόνος (ο/η). 

εναντιοµορφια (η) η ιδιότητα δύο σωµάτων, τα οποία, ενώ είναι 
οµοιόµορφα, είναι διατεταγµένα αντίθετα και τοποθετηµένα σε αντί-
θετες πλευρές (λ.χ. τα χέρια, τα πόδια ή τα αφτιά στο ανθρώπινο σώ-
µα). Επίσης εναντιοµορφισµός (ο). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γερµ. Enantiomorphie]. 

εναντιόµορφος, -η, -ο οµοιόµορφος µε άλλον, αλλά κατ' αντίθετη 
φορά και διάταξη. — εναντιόµορφα | εναντιοµόρφως επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Enantiomorph]. 

εναντίον πρόθ. (λόγ.) (+γεν.) δηλώνει: εχθρική διάθεση, εναντίωση (= 
κατά, αντίθετα)· κ. απολύτως ως επίρρ., βλ. κ. ενάντια σε +αιτ.: 
συµµαχικά αεροπλάνα επέδραµαν ~ εχθρικών στόχων || αν εφαρµό-
σετε αυτή την πολιτική, θα µε βρείτε -· ΦΡ. ΤΟ εναντίον | τουναντίον 
αντιθέτως: δεν είµαι καθόλου µισογύνης- ~, είµαι λάτρης τού γυναι-
κείου φύλου. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάντια. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., ουδ. τού επιθ. ενάντιος (βλ.λ.), που χρησιµοποιήθηκε ως επίρρ. 
Στην Κ.∆. απαντά και η σηµ. «ενώπιον» (λ.χ. Λουκ. 24, 19: δυνατός έν 
έργω και λόγφ εναντίον του Θεού)]. 

ενάντιος, -α, -ο κ. (λογιότ.) ενάντιος {εναντί-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. 
αυτός που αντιτίθεται (σε πρόσωπο, ιδέα, άποψη, αφηρηµένη έννοια 
κλπ.): είµαστε ενάντιοι σε κάθε περιορισµό των δικαιωµάτων τού 
πολίτη ΣΥΝ. αντίθετος, ασύµφωνος ANT. σύµφωνος· ΦΡ. εν εναντία 
περιπτώσει (έν εναντία περιπτώσει) σε αντίθετη περίπτωση ΣΥΝ. 
αλλιώς, διαφορετικά 2. (α) ενάντιο (το) {εναντίου} το αντίθετο, κυρ. 
στη φρ. ο καθένας θεωρείται αθώος µέχρις αποδείξεως τού ~ 3. ΡΗΤΟΡ. 
εναντία (τα) οι αντιθέσεις ως σχήµα λόγου 4. ΦΙΛΟΣ, ενάντιες έννοιες 
(στη Λογική) οι έννοιες που έχουν µεταξύ τους τέτοια σχέση, ώστε 
όταν τίθεται η µία, να αίρεται η άλλη, όταν όµως αίρεται η µία, δεν 
τίθεται κατ' ανάγκην η άλλη, λ.χ. οι έννοιες «Κυριακή» και «∆ευτέ-
ρα» είναι ενάντιες: αν είναι Κυριακή, δεν είναι ∆ευτέρα, αλλά, αν δεν 
είναι ∆ευτέρα, δεν είναι απαραίτητα Κυριακή- µπορεί να είναι 
οποιαδήποτε άλλη ηµέρα τής εβδοµάδας 5. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
εµφανίζεται διαµετρικώς αντίθετος, που διαφοροποιείται εντελώς: ~ 
γνώµη | χαρακτήρες ΣΥΝ. διάφορος, διαφορετικός, ασύµφωνος ANT. 
ίδιος, όµοιος, σύµφωνος 6. (ειδικότ.) µη ευνοϊκός, αντίξοος: τα πράγ-
µατα ήρθαν ~ || ~ άνεµος | καιρός ΣΥΝ. δυσµενής, αντίθετος ANT. ευ-
µενής. — ενάντια | εναντίως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάντια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ενάντιος < έν- + άντίος < αντί. o αναβιβασµός τού τό-
νου (ενάντιος) είναι ήδη µεσν. και οφείλεται σε αναλογική επίδραση 
επιθ. σε -ιος (λ.χ. άξ-ιος, γνήσ-ιος, πλούσ-ιος)]. 

εναντιότητα (η) [αρχ.] {εναντιοτήτων} 1.η ριζική αντίθεση, η καθο-
λική έλλειψη σύγκλισης και συµφωνίας µεταξύ εννοιών, απόψεων 
κ.λπ.: ~ ιδεών | γνωµών | αντιλήψεων ΣΥΝ. αντίθεση, διαφορά, ασυµ-
φωνία, ασυµβίβαστο ANT. συµφωνία, σύµπτωση 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
εµποδίζει ή προκαλεί προβλήµατα, κάθε αντίξοη περίσταση: κα-
τόρθωσε να υπερνικήσει όλες τις ~ που συνάντησε στη ζωή του ΣΥΝ. 
εµπόδιο, δυσκολία, πρόσκοµµα, αντιξοότητα, αναποδιά ΑΝΤ. ευκολία, 
διευκόλυνση, ευχέρεια. 

εναντιότροπος, -η, -ο (χηµική ουσία) που απαντά υπό δύο διαφο-
ρετικές φυσικές µορφές (π.χ. ροµβική(, η σταθερότητα των οποίων 
εξαρτάται από τη θερµοκρασία ή την πίεση. — εναντιοτροπία (η). 
[ΕΤΥΜ. Το ουσ. εναντιοτροπία είναι ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
énantiotropie, άσχετο προς το µτγν. εναντιοτροπία «σύγκρουση χα-
ρακτήρων»]. 

εναντιωµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (γενικά) αυτός που εµπεριέχει ενα-
ντίωση, που φανερώνει αντίθεση ΣΥΝ. αντιθετικός 2. ΓΛΩΣΣ. (α) ενα-
ντιωµατικός σύνδεσµος ο υποτακτικός σύνδεσµος που εισάγει ενα-
ντιωµατική πρόταση: στη Νέα Ελληνική εναντιωµατικοί σύνδεσµοι 
είναι οι: ενώ, µολονότι, µόλο που, και που, που, κι ας, ας, και αν | κι 
αν, και να, που να, ας... και, αν και (β) εναντιωµατική | ενδοτική 
πρόταση η δευτερεύουσα πρόταση που εισάγεται µε εναντιωµατικό 
σύνδεσµο και το περιεχόµενο τής οποίας εκφράζει αντίθεση ή παρα-
χώρηση (παραχωρητική) προς αυτό που δηλώνει η πρόταση από την 
οποία εξαρτάται: µολονότι σπούδασε Αγγλικά, δεν µπορεί να τα µι- 



εναντιώνοµαι 603 ένας 
 

λήσει καλά ΣΥΝ. παραχωρητική/ενδοτική πρόταση (γ) εναντιωµατική 
µετοχή µετοχή που εκφράζει αντίθεση προς το περιεχόµενο τού ρή-
µατος τής πρότασης: και µη συµφωνώντας, αναγκάζεσαι να υπογρά-
ψεις καµιά φορά τέτοιες συµβάσεις. — εναντιωµατικ-ά | -ώς [µεσν.] 
επίρρ. 

εναντιώνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εναντιώ-θηκα, -µένος} (+σε) εκδηλώνω 
την αντίθεση µου: πολλοί στρατιωτικοί εναντιώνονται στην ιδέα 
αποστολής χερσαίων δυνάµεων ΣΥΝ. αντιτάσσοµαι ΑΝΤ. συµφωνώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. {ETYM. < αρχ. έναντιοϋµαι (-όο-) < ενάντιος]. 

εναντίωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. λόγος, πρά-
ξη, άποψη κλπ., που εκφράζει άρνηση, αντίθεση ΣΥΝ. διαφωνία, 
αντίρρηση, αντίδραση ΑΝΤ. σύµπραξη, συνεργασία, συµφωνία 2. 
ΦΙΛΟΣ, (α) κάθε ζεύγος αντίθετων µεταξύ τους στοιχείων (π.χ. αρσε-
νικό - θηλυκό, φως - σκοτάδι), από τα οποία κατά τους Πυθαγορεί-
ους προέρχεται ο κόσµος (β) ειδική µορφή αντίθεσης που χαρακτηρί-
ζει τις έννοιες και τις κρίσεις στο σύστηµα λογικής τού Αριστοτέλη 
(βλ. κ. λ. ενάντιος, σηµ. 4). 

εναπόθεµα (το) [1890] {εναποθέµ-ατος | -ατα, -άτων) ΓΕΩΛ. η µάζα 
των υλικών που συγκεντρώνεται ως αποτέλεσµα µιας µετακίνησης, 
ροής κ.λπ.: τα εναποθέµατα στις όχθες των ποταµών µετά από πλη-
µύρα. 

εναπόθεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1.η τοποθέτηση 
µέσα σε συγκεκριµένο χώρο: ~ υλικού | (µτφ.) ελπίδων | ευθυνών 2. 
(ειδικότ. στον πληθ.) οι ύλες και τα άλατα που επικάθονται στην 
εσωτερική επιφάνεια ατµολέβητα. 

εναποθέτω ρ. µετβ. {εναπόθεσα (λόγ. εναπέθεσα), µεσοπαθ. ενεστ. 
εναποτίθ-εµαι, -εσαι, -εται, -έµεθα, -εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρατ. 
εναποτιθ-έµην, -εσο, -ετο, -έµεθα, -εσθε, -εντο, αόρ. εναποτέθηκα, µτχ. 
παρακ. εναποτεθειµένος} 1. τοποθετώ µέσα σε συγκεκριµένο χώρο: 
οι µέλισσες εναποθέτουν το µέλι στις κηρήθρες ΣΥΝ. (εν)αποθηκεύω 
2. (µτφ.) στηρίζω (προσδοκίες): ~ τις ελπίδες µου στον Θεό. — ενα-
πόθεµα (το) [1890], εναπόθετος, -η, -ο [µτγν]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
έναποτίθηµι < εν- + άπο- + τίθηµι, βλ. κ. θέτω]. 

εναποθηκεύω ρ. µετβ. [1884] εναποθήκευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 
τοποθετώ (κάτι) µέσα σε συγκεκριµένο χώρο για αποθήκευση: ~ τρό-
φιµα ΣΥΝ. συγκεντρώνω, εναποθέτω. — εναποθήκευση (η) [1884]. 

εναπόκειται ρ. αµετβ. τριτοπρόσ. [µτγν.] (παρατ. εναπέκειτο} (+σε) 
εξαρτάται (από πρόσωπο, γεγονός, κατάσταση κ.λπ.), αφήνεται στη 
διάθεση ή την εξουσία (κάποιου): αυτό ~ φυσικά στο προσωπικό σας 
γούστο || στους Έλληνες πολίτες ~ η τήρηση τού Συντάγµατος || ~ 
στην κρίση τού καθενός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξαρτώ. 

εναποµένω ρ. αµετβ. [µτγν.] {εναπέµεινα (µτχ. εναποµείνας, -ασα, -
αν)} (λόγ.) αποµένω, µένω ως υπόλοιπο: η δικτατορία κατάργησε και 
τα τελευταία εναποµείναντα ίχνη συνταγµατικής τάξης ΣΥΝ. υπολεί-
ποµαι, παραµένω. 

εναργής, -ής, -ές {εναργ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· εναργέστ-ερος, -ατός} 
(λόγ.) 1. (σπάν.) αυτός που φαίνεται καθαρά, που είναι ορατός µε ευ-
κρίνεια, σαφήνεια και καθαρότητα: ~ σχήµα ΣΥΝ. φανερός, ευκρινής, 
διαυγής ΑΝΤ. δυσδιάκριτος, σκοτεινός, απροσδιόριστος 2. (συνήθ. 
µτφ.) αυτός που γίνεται εύκολα κατανοητός, που χαρακτηρίζεται από 
ζωντάνια και αµεσότητα: ~ ύφος | έκφραση | τεκµήριο | εντύπωση || 
κατά τρόπον εναργή ΣΥΝ. σαφής, καθαρός ΑΝΤ. δυσνόητος, αόριστος, 
συγκεχυµένος, ασαφής.    — ε να ρ γιος επίρρ. [αρχ.], ενάργεια (η) 
[αρχ·]· 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -αργής < αργός «λευκός, λαµπρός», βλ. κ. άργυ-
ρος]. 

εναργής- ενάργεια. Η ετυµολογική καταγωγή φωτίζει τη σηµ. τής 
λ. εναργής και τού ουσ. ενάργεια. Προερχόµενο από το αρχ. αργός 
«λαµπρός, φωτεινός», δηλώνει συγχρόνως: (α) τον λαµπρό, φωτει-
νό, άρα διαυγή, καθαρό, ευδιάκριτο, σαφή, και (β) τον λαµπρό, φω-
τεινό σαν να τον βλέπεις µπροστά σου, άρα τον ζωντανό, τον άµε-
σο. Βαθµηδόν, µάλιστα, το βάρος έχει µετακινηθεί περισσότερο στη 
β' σηµασία: Ο συγγραφέας µε τις περιγραφές και τους χαρακτηρι-
σµούς των προσώπων πετυχαίνει να δώσει µια εναργή εικόνα των 
ανθρώπων τού Μεσοπολέµου, έτσι που ο αναγνώστης να αισθάνε-
ται σαν ένας από αυτούς - Η ενάργεια µε την οποία παρουσίασε ο 
οµιλητής το θέµα του, σκιαγραφώντας τους Βυζαντινούς αυτοκρά-
τορες, τους αυλικούς και τον κλήρο που τους περιστοίχιζε, είναι 
σαν να τους έχει γνωρίσει ο ίδιος. 

ενάρετος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για πρόσ.) αυτός που ζει µε αρετή και 
χρηστότητα, που έχει ηθικές αρχές: ~ άνθρωπος ΣΥΝ. ηθικός, έντιµος, 
χρηστός ΑΝΤ. ανήθικος, φαύλος, αχρείος 2. (για αφηρ. έννοιες) αυτός 
που βρίσκεται σε συµφωνία µε την αρετή, που µαρτυρεί την ύπαρξη 
αρετής και χρηστότητας: ~ βίος ΣΥΝ. άµεµπτος, ηθικός ΑΝΤ. επιλήψι-
µος, ανάρµοστος, αχρείος. — ενάρετα | εναρέτως [µτγν.] επίρρ. 

έναρθρος, -η, -ο [µτγν.] 1. (λόγος) που παράγεται µε την άρθρωση 
και τη συνεκφορά των φθόγγων, έτσι ώστε να σχηµατίζονται λέξεις 
και προτάσεις: ο ανθρώπινος λόγος είναι ~ ΑΝΤ. άναρθρος · 2. ΓΛΩΣΣ. 
(τύπος) που εκφέρεται µε άρθρο: ~ απαρέµφατο | µετοχή ΑΝΤ. άναρ-
θρος. — έναρθρα | ενάρθρως [µτγν.] επίρρ. 

εναρκτήριος, -α, -ο [1862] αυτός που τελείται κατά την έναρξη ή 
σηµατοδοτεί την έναρξη: ~ λόγος | παράσταση | τελετή | συνεδρίαση | 
σάλπισµα ΑΝΤ. αποχαιρετιστήριος, καταληκτικός. 

εναρκτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την έναρξη, που 
δηλώνει την έναρξη ΣΥΝ. αρχικός, εναρκτήριος ΑΝΤ. ληκτικός 2. 
ΓΛΩΣΣ. (α) ε ναρκτικό ρήµα ρήµα που παράγεται από άλλο και δηλώ-
νει την έναρξη τής πράξης που σηµαίνει το αρχικό ρήµα, π.χ.: στα 

Αρχαία Ελληνικά το «ήβάσκω» (µπαίνω στην εφηβεία) είναι το ~ τού 
«ήβώ» (βρίσκοµαι στην εφηβεία) || «αποκοιµιέµαι» είναι το ~ τού 
«κοιµάµαι» (πβ. λ. θαµιστικός κ. εφετικός) (β) εναρκτικός ενεστώτας 
βλ. λ. ενεστώτας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προκαταρκτικός. 

εναρµονίζω ρ. µετβ. [1862] {εναρµόνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. φέρνω σε συµφωνία (αντικείµενα, ιδέες, θέσεις κ.λπ.), φροντίζω για 
την προσαρµογή τού ενός στο άλλο ή στα άλλα: η διάσκεψη έχει 
αποστολή να εναρµονίσει τις απόψεις των συµµάχων || χρώµατα και 
σχήµατα εναρµονίζονται σε ένα ταιριαστό σύνολο ΣΥΝ. προσαρµόζω, 
(συν)ταιριάζω · 2. (παλαιότ.) καθιστώ (µουσικό κοµµάτι) αρµονικό, 
δηλ. προσαρµόζω σε µελωδικό θέµα την κατάλληλη µουσική αρµονία. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. harmoniser]. 

εναρµόνιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που βρίσκεται σε αρµονία µε κά-
ποιον άλλον 2. ΜΟΥΣ (α) εναρµόνιον µέλος ένα από τα τρία γένη 
(οµάδες τρόπων) τής αρχαίας ελληνικής µουσικής, τα οποία υιοθε-
τήθηκαν και από τους βυζαντινούς θεωρητικούς (τα άλλα δύο είναι 
το διατονικό και το χρωµατικό) (β) (στην ευρωπαϊκή µουσική) εναρ-
µόνιοι φθόγγοι | συγχορδίες οι φθόγγοι | οι συγχορδίες που γράφο-
νται µε διαφορετικό τρόπο, αλλά αντιστοιχούν στο ίδιο τονικό ύψος, 
λ.χ. το ρε ύφεση συµπίπτει εναρµονίως µε το ντο δίεση. 

εναρµόνιση (η) [1884] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. η συµφωνία, η 
προσαρµογή κάποιου σε κάτι άλλο, ώστε να υπάρχει αρµονία, να 
ταιριάζουν: η ~ των απόψεων των εµπλεκοµένων µερών || η ~ χρωµά-
των | διακοσµητικών στοιχείων µε τον χώρο || η ~ των οικονοµικών 
πολιτικών των κρατών-µελών τής Ε.Ε. || η ~ τής τελωνειακής νοµοθε-
σίας των κρατών τής Ε.Ε. · 2. (παλαιότ.) η προσαρµογή σε µελωδικό 
θέµα τής κατάλληλης µουσικής αρµονίας. Επίσης εναρµονισµός (ο) 
[1895]. 

εναρµονιστής (ο) 1. πρόσωπο που προσαρµόζει την κατάλληλη µου-
σική αρµονία σε µελωδικό θέµα, ώστε αυτό να είναι αρµονικό 2. ει-
δικός που κατά την κατασκευή εκκλησιαστικού οργάνου εναρµονίζει 
τα µέρη του, που διατάσσονται σε συστοιχίες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. harmoniste]. 

έναρξη (η) {-ης κ. -άρξεως | -άρξεις, -άρξεων} 1. η πράξη µε την οποία 
σηµατοδοτείται η αρχή ενέργειας, γεγονότος, κατάστασης κ.λπ.: αυ-
τή τη στιγµή ο πρόεδρος τής Ολυµπιακής Επιτροπής κηρύσσει την ~ 
των αγώνων ΣΥΝ. ξεκίνηµα, εκκίνηση, αρχή ΑΝΤ. λήξη, περάτωση, τέ-
λος 2. (κατ' επέκτ.) το χρονικό σηµείο κατά το οποίο αρχίζει (κάτι): η 
~ των εργασιών τής Βουλής έχει προγραµµατιστεί για την επόµενη 
εβδοµάδα ΣΥΝ. αρχή, εκκίνηση, ξεκίνηµα ΑΝΤ. τελείωµα, τελειωµός 3. 
(συνεκδ.) η τελετή µε την οποία ξεκινά κάτι, αρχίζει µια διαδικασία, 
µια περίοδος: κατά την ~ των εργασιών τής συνόδου, ο πρόεδρος θα 
εκφωνήσει βαρυσήµαντη οµιλία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προκαταρκτικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εναρξις < αρχ. ένάρχοµαι «αρχίζω, ξεκινώ» < εν- + 
άρχοµαι, µέσ. ενεστ. τού ρ. άρχω (βλ.λ.)]. 

εναρχειωνω ρ. µετβ. {εναρχείω-σα, -θηκα, -µένος} ΠΛΗΡΟΦ. εντάσσω 
(έγγραφα, φακέλους κ.λπ.) σε αρχείο, κατά τρόπον ώστε να είναι εύ-
κολη η χρήση τους ή η παραποµπή σε αυτά ΣΥΝ. αρχειοθετώ.   — 
εναρχείωση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. file]. 

ένας, µία κ. µια, ένα {εν-ός, -α(ν)} 1. αυτός που αντιστοιχεί αριθµητικά 
στην έννοια τής µονάδας: ο άνθρωπος έχει δύο µάτια και δύο αφτιά, 
~ στόµα και ~ µύτη 2. (ειδικότ.) για την έκφραση τής µοναδικότητας 
µε έµφαση και σε αντίθεση προς την έννοια τού πλήθους: «πιστεύω 
εις ~ Θεόν» (δηλ. όχι σε πολλούς) || είναι ~ και µοναδικός (δεν 
υπάρχει κανείς άλλος σαν αυτόν) || ~ είναι η οµάδα! (δεν υπάρχει 
καλύτερη) 3. (ειδικότ. πριν από ονόµατα) για επίταση τού πόσο 
σηµαντικός, πόσο ιδιαίτερος είναι (κάποιος/κάτι): πολλές φράσεις 
έµειναν ιστορικές, µόνο και µόνο γιατί ειπώθηκαν από ~ Σωκράτη, ~ 
Σαίξπηρ ή - Καντ 4. σε ΦΡ. τού τύπου είσαι ένας... εσύ! για να τονι-
στεί πόσο έντονα φέρει κανείς την ιδιότητα, για την οποία γίνεται 
λόγος- (συχνά κ. χαϊδευτ.) για να δηλωθεί πόσο διασκεδαστικός, χα-
ριτωµένος είναι κανείς: είσαι µια µουσίτσα εσύ! || είναι ένας γαλίφης 
αυτός! 5. ο ίδιος: αδέλφια είµαστε- ~ µάννα µάς γέννησε! 6. (α) (ως 
αόριστο άρθρο) για πρόσωπα ή πράγµατα που δεν προσδιορίζονται 
επακριβώς: θέλεις ~ ποτό; || χρειάζοµαι ~ αυτοκίνητο, κι ας είναι ό,τι 
µάρκα θέλει || ~ φορά κι ~ καιρό ήταν ~ βασιλιάς και ~ βασίλισσα... 
(αρχή παραµυθιού) (β) κάποιος: χρειάζεσαι έναν να σε συµβουλεύει 
ΦΡ. ένας κάποιος για επίταση τής έννοιας τής αοριστίας· χρησιµο-
ποιείται αντί τού κάποιος, προκειµένου να δοθεί έµφαση στην αορι-
στία: ~ Αντωνίου σε ζητεί- τον ξέρεις; 7. (ειδικότ.) για επίταση τής 
ιδιότητας τού ουσιαστικού ή τού επιθέτου που ακολουθεί: δεν µπορεί 
να µε βλάψει ~ τιποτένιος! 8. µία | µια χτύπηµα (κλοτσιά, σφαλιάρα 
κ.λπ.): δώσ' του ~ να ησυχάσει! · ΦΡ. (α) ο ένας (κι) ο άλλος βλ. λ. άλ-
λος (β) ένας-ένας (µεσν. έκφραση) σε σειρά, κατά µονάδες, χωριστά 
ο καθένας: να περνάτε ~, για να µη γίνει µπέρδεµα || µη ρωτάτε όλοι 
µαζί' ~ παρακαλώ! (γ) έναν προς έναν µε εµµονή στον καθένα χωρι-
στά: στο τελωνείο άνοιξαν όλες τις βαλίτσες και τις ήλεγξαν µία προς 
µία (δ) ένας κι ένας ξεχωριστοί (µε καλή ή κακή σηµασία): οι 
καλεσµένοι ήταν όλοι τους ~ || (ειρων.-κακόσ.) καλά κουµάσια, όλοι 
τους είναι -Ι (ε) µια | µία ο ένας, µια | µία ο άλλος ο ένας τη µία φορά, 
ο άλλος την άλλη χωρίς σταµατηµό, πότε ο ένας πότε ο άλλος 
αδιάκοπα: και ο άντρας της και ο γυιος της της δηµιουργούν συνεχώς 
προβλήµατα- - θα την πεθάνουν στο τέλος τη γυναίκα! (στ) τη µία | 
µια... την άλλη πότε... πότε, άλλοτε µεν... άλλοτε δε, τη µία φορά... την 
άλλη φορά: τα λέει - έτσι και ~ αλλιώς (τη µία φορά µε τον έναν 
τρόπο, την άλλη µε τον άλλον) || ~ η αδελφή του δεν είχε να πληρώσει 
το νοίκι της, - η κτόρη του χρειάστηκε φροντιστήριο, στο τέλος δεν του 
έµεινε δεκάρα (ζ) µε µιας | διά µιας αµέσως και ξαφνικά: διά 
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µιας εξαφανίστηκαν από µπροστά τους (η) (ως σύνδ.) µια)ς) και βλ.λ. (θ) µια 
και καλή | µια κι έξω τελειωτικά, χωρίς να χρειαστεί και δεύτερη φορά (ι) µία 
σου και µία µου /ένα σου και ένα µου για κάτι που κάνει ο ένας ανταποδοτικά 
στον άλλον: πρώτα µε κορόιδεψες εσύ, τώρα σε κοροϊδεύω εγώ' ~ (είµαστε 
πάτσι) (ια) (ως επίρρ.) µια για πάντα τελειωτικά, χωρίς παλινωδίες ή 
ανακλήσεις ΣΥΝ. άπαξ διά παντός, οριστικά (ιβ) ούτε ένας κανένας: Πώς 
είναι δυνατόν; ~ να µη βρεθεί να τον βοηθήσει; (ιγ) ένας, δύο λίγοι: δεν 
περιµένουµε κόσµο-~ φίλοι µόνο θα 'ρθουν (ιδ) ο ένας µετά τον άλλο για να 
δηλωθεί διαδοχή, ακολουθία: ~ άρχισαν να φεύγουν (ιε) ένας Θεός ξέρει για 
κάτι που είναι αδύνατον να γνωρίζει (κάποιος): ~ τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος 
| πώς αντέχει (ιστ) ένας λόγος | µια κουβέντα είναι για κάτι που λέγεται 
εύκολα, αλλά πραγµατοποιείται δύσκολα: ~ είναι ν' αλλάξει η κατάσταση· 
αυτά τα πράγµατα παίρνουν χρόνια (ιζ) ένα το κρατούµενο βλ. λ. κρατούµενο 
(ιη) ένα κι ένα κάνουν δύο για να δηλωθεί ότι κάτι είναι απλό και αυτονόητο: 
~: ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του και συ πρέπει να µάθεις να κάνεις το ίδιο 
(ιθ) µια ζωή την έχουµε για να δηλωθεί ότι πρέπει κανείς να απολαµβάνει τη 
ζωή του όσο µπορεί, επειδή δεν ξαναζεί: «~, κι αν δε τη γλεντήσουµε, τι θα 
καταλάβουµε, τι θα καζαντίσουµε;» (λαϊκ. τραγ.) (κ) ένα και το αυτό το ίδιο 
ακριβώς, δεν υπάρχει καµία διαφορά: είτε εκλεγεί ο ένας είτε εκλεγεί ο άλλος 
είναι ~: θα ακολουθήσουν την ίδια οικονοµική πολιτική (κα) ένας ίσον κανένας 
ένα µόνο δεν έχει αξία, είναι σαν να είναι κανένα: Ενα κουλλουράκι τι να µου 
κάνει; ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άρθρο, ενάµισης. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ένας < αρχ. είς (βλ.λ.) από την αιτ. ενικού ένα. Το θηλ. µία 
είναι αρχ. και προέρχεται από τ. *sm-ia, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *sem-s > 
εις, πβ. σανσκρ. sâmah, λατ. semel «άπαξ», γαλλ. simple «απλός», αγγλ. same 
«ίδιος» κ.ά. Οµόρρ. µία (βλ.λ.), εν, â-µα, α-παξ, ά-πλούς κ.ά.]. 

ενασκώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ενασκείς... | ενάσκ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 
κάνω χρήση (νόµιµου δικαιώµατος ή ιδιότητας) ΣΥΝ. ασκώ. — ενάσκηση (η) 
[1874]. 

ενασµενίζοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {ενασµενίσθηκα} (λόγ.-σπάν.) ♦ 1. 
(αµετβ.) καµαρώνω για κάτι (που δεν έχω ή δεν πρέπει): ενασµενίζεται για τις 
γνώσεις του στην ιστορία (στην πραγµατικότητα δεν έχει γνώσεις) ♦ 2. (µετβ.) 
χαίροµαι, µου αρέσει: ενασµενίζεται να πολιτικολογεί µεγαλοφώνως ενώπιον 
αγνώστων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < έν- + άσµενίζω < ασµενος «χαρούµενος, ευχαριστηµένος», 
βλ. κ. ασµένως]. 

έναστρος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει αστέρια, γεµάτος αστέρια: ~ ουρανός 
ΣΥΝ. αστροφώτιστος ANT. άναστρος. 

ενασχόληση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ασχολία µε την 
οποία καταγίνεται κανείς, κυρ. πέρα από την επαγγελµατική του 
δραστηριότητα ή στο περιθώριο αυτής: το ψάρεµα είναι µια ευχάριστη ~ ΣΥΝ. 
απασχόληση, ασχολία. — ενασχολούµαι ρ. [µτγν.] {-είσαι...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
απασχολώ. 

ενατένιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} η προσήλωση τού βλέµµατος 
σε πρόσωπο, αντικείµενο, αλλά και σε γεγονός, κατάσταση κ.λπ.: η ~ τού 
έναστρου ουρανού || (µτφ.) ο καλλιτέχνης εκφράζει τη δική του ~ τού κόσµου 
και τής ζωής ΣΥΝ. παρατήρηση. — ενατενίζω ρ. [αρχ.]. 

ένατος, -η (λόγ. ενάτη), -ο (επίσης γράφεται 9ος στην αραβική αρίθµηση, Θ' ή 
θ' στην ελληνική και IX στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον 
αριθµό εννέα (9) 2. ένατος (ο) {ενάτου} ο ένατος µήνας τού έτους, ο 
Σεπτέµβριος: η 1/9 (πρώτη ενάτου) είναι η αρχή τού εκκλησιαστικού έτους 3. 
ενάτη (η) η ένατη ηµέρα κάθε µήνα: η εκδήλωση αναβάλλεται για την 9η 
Απριλίου 4. ένατο (το) {ενάτ-ου | -ων} καθένα από τα εννέα ίσα µέρη, στα 
οποία διαιρείται ένα σύνολο 5. ΕΚΚΛΗΣ. ένατα (τα) {ενάτων} η ένατη ηµέρα 
από την Κοίµηση τής Θεοτόκου και η εορτή που τελείται για να τιµηθεί η 
επέτειος αυτή ΣΥΝ. τα εννιάµερα τής Παναγίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εννέα κ. λ. 
αριθµός, 
ΠΓΝ. 
[ETYM. αρχ. < *ëvFa-mç < εννέα (βλ.λ.)]. 

εναύλιος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την αυλή. 
έναυση (η) [αρχ.] {-ης κ. -αύσεως | -αύσεις, -αύσεων} άναµµα, ανάφλεξη, 

πυροδότηση· η πρόκληση τής έκρηξης µιας εκρηκτικής ουσίας µε έναυσµα. 
έναυσµα (το) {εναύσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε προκαλεί διέγερση, 

εξέγερση, έξαψη παθών κ.λπ.: το επίµαχο άρθρο αποτέλεσε το - για την έναρξη 
τής διαµάχης των φατριών 2. ΣΤΡΑΤ. το µέσο µε το οποίο µεταδίδεται πυρ σε 
γόµωση εκρηκτικής ύλης ή ενισχύεται το ήδη µεταδιδόµενο πυρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έναύω «ανάβω φωτιά, προκαλώ» < έν- + αύω «παίρνω 
φωτιά» < *αύσ-jω, που συνδ. µε λατ. haurio «αντλώ, παίρνω», αρχ. ισλ. ausa 
«αντλώ» κ.ά.]. 

ενδαγγειακός, -ή, -ό [1891] ΑΝΑΤ. αυτός που υπάρχει ή συµβαίνει µέσα στα 
αγγεία: διάχυτη ~ πήξη (σοβαρή διαταραχή τής πήξης τού αίµατος). [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intravascular]. 

ένδακρυς, -υς, -υ {ενδάκρ-υος, -υ | -υες (ουδ. -υα), -ύων} (λόγ.) αυτός που έχει 
δάκρυα στα µάτια, δακρυσµένος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εν + -δακρυς< δάκρυ, πβ. κ. 
ά-δακρυς]. 

ενδαρθρικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που υπάρχει ή συµβαίνει σε µια άρθρωση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intra-articular]. 

ενδαρτηριακός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που υπάρχει ή συµβαίνει µέσα στις 
αρτηρίες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. endarterial]. 

ενδαυλικός, -ή, -ό αυτός που αναπτύσσεται ή ανευρίσκεται µέσα στον αυλό ενός 
οργάνου: ~ όγκος τού εντέρου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intra-tubed]. 

ενδεδειγµένος, -η, -ο αυτός που κρίνεται ως ο αναγκαιότερος ή ο 
καταλληλότερος για την περίσταση: το υπουργείο αναζητεί ακόµη την ~ λύση 
για το πρόβληµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάλληλος, µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. 
τού αρχ. ένδείκνυµι]. 

ενδεής, -ής, -ές {ενδε-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ενδεέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. (+γεν.) 
αυτός που στερείται, που έχει έλλειψη συγκεκριµένου πράγµατος, που 
µειονεκτεί σε (κάτι): ~ αγωγής | καλλιέργειας | φρενών (παράφρων) ΣΥΝ. 
στερούµενος ANT. επαρκής, πλήρης 2. αυτός που στερείται ακόµη και των 
αναγκαίων πόρων για τη ζωή, που του λείπουν και τα πλέον απαραίτητα ΣΥΝ. 
φτωχός, άπορος, πένης ΑΝΤ. εύπορος, πλούσιος. — ενδεώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια, -ης, -ης,-ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ενδεω «στερούµαι, έχω 
έλλειψη» < εν- + δέω, βλ. κ. δει]. 

ένδεια (η) [αρχ.] {ένδ-ειας κ. -είας | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η έλλειψη, η 
στέρηση: η ~ αγαθών πρώτης ανάγκης || (µτφ.) ~ πνευµατική | ηθική ΑΝΤ. 
επάρκεια, πληρότητα, αφθονία 2. (ειδικότ.) η έλλειψη οικονοµικών πόρων, η 
φτώχια: ζει µέσα στην ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 

ενδείκνυµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ενδείκνυ-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται (µτχ. ενεστ. 
ενδεικνυόµενος, -η, -ο, µτχ. παρακ. ενδεδειγµένος, -η, -ο)} 1. υπαγορεύοµαι 
από την ανάγκη ή επιβάλλοµαι ως χρήσιµος και κατάλληλος: οι σπασµωδικές 
ενέργειες δεν ενδείκνυνται για την αντιµετώπιση των κρίσεων ΑΝΤ. 
αντενδείκνυµαι 2. (συνήθ. τριτοπρόσ. ενδείκνυται, ενδείκνυνται) κρίνεται, 
θεωρείται αναγκαίο ή απαραίτητο (ή και απλώς χρήσιµο): στην περίπτωση 
αυτή ενδείκνυται χειρουργική επέµβαση ΣΥΝ. επιβάλλεται, χρειάζεται, 
απαιτείται ΑΝΤ. αντενδείκνυται 3. (η µτχ. ενδεικνυόµενος, -η, -ο) αυτός που 
προτείνεται ως χρήσιµος, κατάλληλος ή/και αναγκαίος: για την επιβολή των ~ 
κυρώσεων αρµόδιο είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τού συλλόγου || ~ ενέργειες | 
µέτρα | φάρµακα | µέθοδοι 4. (η µτχ. ενδεδειγµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάλληλος, µετοχή, αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ. Μέσ. ενεστ. τού αρχ. ένδείκνυµι < έν- + δείκνυµι «δείχνω»]. 
ενδεικτικός, -ή, -ό 1. αυτός που παρέχει ενδείξεις, που φανερώνει ή υποδηλώνει 
(κάτι): οι χθεσινές δηλώσεις τού υπουργού είναι ~ των προθέσεων του || 
«ενδεικτικό τού τι συµβαίνει εκεί µπορεί να θεωρηθεί η παρακάτω είδηση...» 
(εφηµ.) ΣΥΝ. χαρακτηριστικός · 2. ενδεικτικό (το) το επίσηµο σχολικό 
έγγραφο, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ο αναφερόµενος σε αυτό µαθητής 
προάγεται στην επόµενη τάξη µε τον αναγραφόµενο σε αυτό βαθµό. — 
ενδεικτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποφοίτηση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ένδείκνυµι]. 

ένδειξη (η) {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} 1. οτιδήποτε καταδεικνύει (κάτι) ή 
λειτουργεί ως επιβεβαίωση, επικύρωση (πράγµατος, γεγονότος, κατάστασης 
κ.λπ.): υπάρχουν σοβαρές ~ για µεταστροφή τής πολιτικής των Η.Π.Α. || σαφείς 
| ανησυχητικές | αποχρώσες ~ ΣΥΝ. δείξη, κατάδειξη, δείγµα, σηµείο ΑΝΤ. 
απόδειξη, φανέρωµα, βεβαίωση· ΦΡ. σε ένδειξη | (λόγ.) εις ενδειξιν (+γεν.) 
για να δειχθεί, για να δηλωθεί: οι αγρότες απέκλεισαν την εθνική οδό ~ 
διαµαρτυρίας || ~ ενδιαφέροντος | συµπαράστασης | συµπάθειας | αλληλεγγύης | 
ευγνωµοσύνης | σεβασµού 2. ΙΑΤΡ. εκδήλωση συµπτώµατος που επιβάλλει 
ορισµένη θεραπεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόδειξη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ενδειξις < 
ένδείκνυµι]. 

ένδεκα (το) → έντεκα 
ενδεκάδα (η) 1. σύνολο που αποτελείται από ένδεκα µονάδες 2. ΑΘΛ. οι 

ένδεκα παίκτες µιας ποδοσφαιρικής οµάδας: οι δύο ~ παρατάχθηκαν στο 
γήπεδο || ο προπονητής άφησε τον παίκτη εκτός ενδεκάδας || η βασική ~ µιας 
οµάδας. 

ενδεκαµελής, -ής, -ές [1831] {ενδεκαµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
αποτελείται από έντεκα µέλη: ~ επιτροπή | συµβούλιο. 

ενδεκασύλλαβος, -η, -ο [µτγν.] ΜΕΤΡ. (στίχος) που αποτελείται από έντεκα 
συλλαβές. 

ενδέκατος, -η (λόγ. ενδέκατη), -ο [αρχ.] (επίσης γράφεται 11ος στην αραβική 
αρίθµηση, ΙΑ' ή ια' στην ελληνική και XI στη λατινική) 1. αυτός που 
αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό έντεκα (11) 2. ενδέκατος (ο) {ενδεκάτου} ο 
ενδέκατος µήνας τού έτους, ο Νοέµβριος: 9/11 (εννέα ενδεκάτου) είναι τού 
Αγίου Νεκταρίου 3. ενδέκατη (η) η ενδέκατη ηµέρα κάθε µήνα: θα βρίσκεται 
στην Ελλάδα µετά την 11η Μαΐου 4. ενδέκατο (το) {ενδεκάτ-ου | -ων} καθένα 
από τα έντεκα ίσα µέρη, στα οποία διαιρείται ένα σύνολο (βλ. κ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ). 

ενδελεχής, -ής, -ές {ενδελεχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ενδελεχέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 
1. (σπάν.) αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη διάρκεια και αδιάπτωτη 
συνέχεια: ~ πυρ ΣΥΝ. συνεχής, αδιάλειπτος, εξακολουθητικός, ακατάπαυστος 
ANT. ακαριαίος, στιγµιαίος · 2. (συνήθ.) αυτός που συντελείται ή διεξάγεται µε 
επιµέλεια και επιµονή: ~ εξέταση | έρευνα | µελέτη ΣΥΝ. επιµελής, επίµονος, 
προσεγµένος. — ενδελεχώς επίρρ. [αρχ.], ενδελέχεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες, λεπτοµερής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έν- + -δελεχής < *δέλεχ-ος, δισύλλ. θέµα, τού οποίου µεταπτωτ. 
βαθµ. απαντά στο επίθ. δόλιχος «µακρύς» (βλ.λ.). Σύµφωνα µε την ετυµ. 
αυτή, ο ενδελεχής θα ήταν αρχικώς ο διαρκής, ο συνεχής, εποµένως εκείνος 
που δείχνει ιδιαίτερη επιµέλεια]. 

ενδελεχής - εντελεχής. Συχνά -ήδη από την αρχαία εποχή- οι δύο λέξεις 
συγχέονται, πιθανότατα ως οµόηχες. Ωστόσο, διαφέρουν και 
σηµασιολογικά και ετυµολογικά. Το αρχ. ενδελεχής παράγεται από έν + 
*δέλεχος, οµόρρ. τού αρχ. δόλιχος «µακρύς» και σήµαινε «µακρύς, 
διηνεκής, ακατάπαυστος, συνεχής», από όπου η κύρια σηµερινή σηµ. τής 
λ. «επιµεληµένος, προσεκτικός, λεπτοµε- 


